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L’EDITORIAL

Una nova onada
T ornem a patir amb violència l’assot pandèmic. Una 

nova variant, l’anomenada Delta, s’acarnissa en 
trams de població que es consideraven a cobert. 
Joves i també alguns vacunats, han de rebre serveis 

assistencials, cada vegada més cansats, no sols per la feina, sinó 
per haver de patir les decisions equivocades dels estaments po-
lítics que determinen les normes epidèmiques que cal seguir 
en cada moment.
Però els nostres polítics por-
ten dient, des de l’inici de la 
pandèmia, que fan el que s’ha 
de fer. I algun d’ells està tan 
convençuts del seu treball 
que no es penedeixen de cap 
decisió presa. I aquesta falta 
d’autocrítica, comporta repe-
tir els mateixos errors una i 
altra vegada. 
Està bé que no ens comparem amb la Xina, país que ha patit 
diferents epidèmies en els darrers anys i ha desenvolupat un 
sistema preventiu que només és vàlid en sistemes on la llibertat 
individual compta poc, però això no implica que no es pugui 
aprendre de les epidèmies, amb les que ells lluiten des fa dèca-
des, especialment quan es parla de transmissibilitat.
L’impacte econòmic de la pandèmia, que s’ha fet servir d’excu-
sa per reduir o eliminar mesures de prevenció, està sent molt 
més gran a causa de la poca efectivitat en la contenció de les 

diferents onades. En això, lamentablement, els nostres polítics, 
tant a nivell català com europeu, no han estat a l’altura i no és 
cap consol ni excusa dir que a nivell mundial les coses encara 
van pitjor.
Estem veient que les administracions ja donen per fet que 
s’haurà de conviure amb el virus i de les seves mutacions que 
aniran venint. I, com no saben com fer-hi front, mentre no els 

col·lapsin els hospitals i les 
Uvi’s sembla que es con-
formin, perquè no hi ha 
altra forma d’entendre que 
la gent faci quarantenes a 
casa, si els efectes no són 
molt importants i que no 
es vagi a centres de salut i 
prevenció per no desbor-
dar-los. Però hi ha molta 

gent amb seqüeles i amb problemes greus.
Sort hi ha que el procés de vacunació, encara que totalment 
desbordat, treballa de manera reactiva i se salva per la quali-
tat humana dels qui administren les dosis. Lluny d’haver resolt 
aquest atzucac, ens anem trobant, cada vegada més, perduts en 
un mar de dubtes sense saber ni com, ni quan en podrem sor-
tir, però amb l’esperança que un cop tots vacunats desaparegui 
aquest malson, tot patint perquè aquest virus persistent, que fa 
el que necessita per sobreviure, no torni a mutar i aparegui una 
nova variant més contagiosa i mortífera que les anteriors.  

Els polítics, tant a nivell català 
com europeu, no han estat a 

l’altura i no és cap consol dir que a 
nivell mundial les coses són pitjor
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Jaume Giró, conseller d’Economia, 
ha creat un fons de cobertura per les 
fiances del Tribunal de Comptes, di-
ent que “És un instrument per resta-
blir l’espai de llibertat per fer l’acció 
política a Catalunya.”

Carmen Calvo, ja exvicepresidenta 
primera del govern espanyol, ha as-
segurat que “no estem negociant amb 
la Generalitat la forma del fons per 
evitar un recurs al Tribunal Constitu-
cional. El govern no negocia la lega-
litat. Estem analitzant el decret de la 
Generalitat sobre el fons i, en cas que 
algunes parts siguin inacceptables pel 
que fa a la seva constitucionalitat, pre-
sentarem un recurs davant del Tribu-
nal Constitucional”.

Pere Aragonès, president de la Ge-

neralitat, en la presentació de la Me-
mòria Econòmica de Catalunya de la 
Cambra de Comerç, va dir que “s’ha 
de prioritzar la col·laboració publico 
privades per generar prosperitat i 
benestar de la població, davant altres 
arguments.” I va emplaçar els em-
presaris a “pensar en gran i a trans-
formar l’actitud en la línia de poten-
ciar un salt endavant a la modernitat 
d’una nova Catalunya centrada en la 
qualitat de vida dels habitants.”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de 
la Comunitat de Madrid, ha dit que 
“En aquests moments els interessos 
d’España i de Sánchez són diferents”, 
Les seves decisions ens condueixen 
a una ruptura del ordre constitucio-
nal i a un canvi de país. Espanya està 
segrestada en mans de minories que 
l’odien, incomplidores de la llei, que 
són premiades mentre es castiga a 
qui la complim.”

María Jesús Montero, portaveu del 
govern de l’estat, va respondre que 
“Des del primer dia, el president 
Sánchez ha treballat per la unitat 
d’Espanya i continua fent-ho” 

Pedro Sánchez, president del govern 

de l’estat, remou el seu executiu i dei-
xa fora el que havia estat el seu nucli 
dur. Diu “comença un nou govern per 
la recuperació social, digital, verd i fe-
minista”.

Didier Reynders, comissari de Justí-
cia de la  Comissió Europea, va pre-
sentar l’informe sobre la situació dels 
sistemes judicial a la Unió, on Espanya 
ha retrocedit tres posicions respecte a 
l’any passat. “ Un 50% dels ciutadans 
espanyols tenen una percepció força 
dolenta o molt dolenta de la indepen-
dència dels tribunals i jutges del país, 
principalment per les interferències o 
pressions per part del govern o dels 
polítics.” 

María Méndez,  coordinadora de 
la  unitat pediàtrica de Covid per-
sistent  de l’Hospital Germans Trias 
i Pujol (Can Ruti), ha dit que “Ens 
temem que,  després de l’estiu,  tin-
drem un  pic d’incidència  de Covid 
persistent.” 

Juan Pablo Horcajada, cap de la Uni-
tat Covid Hospitalària de l’Hospital del 
Mar, ha dit que “a vegades els joves pen-
sen que no passa res, que no aniran a la 
UCI ni es moriran. I aquí està l’error”.

Impuls definitiu 
a les Vegueries

D es del “Manifest pel Penedès” de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs i 
de la constitució de la Platafor-

ma Vegueria Penedès fins avui han passat 
setze llargs anys de reivindicacions. Onze 
des de l’aprovació de l’àmbit i quatre des 
de l’aprovació de la Vegueria.  El Penedès 
és l’únic territori que ens hem mobilitzat 
per defensar els nostres drets, reflex d’una 
ciutadania activa, crítica i apoderada que 
enforteixen el benestar comunitari.
Malgrat el reconeixement que hem assolit 
amb les Lleis aprovades pel Parlament de 
Catalunya, no podem estar satisfets de la 
lentitud amb què el Govern de la Gene-
ralitat està fent les coses, i de la manera 
com s’ha gestionat des del mateix Govern 
tot el que té a veure amb la política ter-
ritorial. Des del Penedès hem reivindicat 
una nova cultura de govern basada en el 
diàleg amb la societat civil, en la partici-
pació ciutadana i en la concertació en els 
governs locals. 
ARA al 2021, al cap de 4 anys de la cons-
titució de l’Associació Pro Vegueria Pe-
nedès, hereva de la PVP, el nostre terri-
tori penedesenc segueix molt estressat, 
en part degut a no tenir el nostre propi 
Pla Territorial i per les greus mancances 
en la política territorial del Govern de 
Catalunya, massa sovint presonera de vi-
sions estretament sectorials, de la pressió 
dels interessos privats, i també perquè no 
dir-ho, dels mateixos partits polítics. Per 
això i per moltes altres raons, al Penedès 
ens cal un nou impuls i una nova il·lu-
sió que faci emergir iniciatives cíviques i 
professionals innovadores i creatives.
Es evident que Catalunya, amb 32.108 
km2, no li calen “divisions provincials”, 
que recordem les venim suportant des 
de fa 188 anys; el que demanem al nou 
Govern de Catalunya és que desplegui 
les competències bàsiques recollides en 
l’Estatut del 2006, la Llei de Vegueries 
30/2010 i suspesa per la llei 8/2011 amb 
una moratòria sine die tècnicament en-
cara vigent, i que impulsi la llei electoral 
catalana (que dorm el son dels justos) 
amb unes circumscripcions que perme-
tin al Penedès elegir els seus propis re-
presentants. 
El nou govern s’ha de comprometre a 
donar l’impuls definitiu a les Vegueries, 
que pot ser un dels temes de la “taula de 
diàleg”, i deixar enrere les províncies i di-
putacions. Ens cal una descentralització 
real, la integració de serveis, el trasllat 
de responsabilitats, un canvi de cultura 
organitzativa, i la democratització dels 
Consells de Vegueria....   per avançar 
cap a un model territorial que sigui lo-
calment i globalment més sostenible, a fi 
d’aplicar de forma efectiva el desenvolu-
pament de l’Agenda 2030.

FÈLIX SIMON
Pro Vegueria Penedès
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L ’onze de juliol de l’any 1961, al 
bell mig de la Barcelona silent i si-
lenciada per la dictadura, es fun-
dava Òmnium Cultural. Vallvé, 

Cendrós, Millet, Riera i Carulla. Plantant 
cara a la llarga nit del franquisme, els cinc 
fundadors d’Òmnium van fer realitat una 
màxima que hem intentat convertir en el 
far de la nostra entitat: Davant la foscor, 
llengua i cultura. Davant la por, cultura.  
Davant la resignació, més cultura encara.
Aquest ha estat el fil que ha unit les per-
sones que han dirigit Òmnium les últimes 
sis dècades; l’any 1969, per respondre a la 
clausura i als anys d’exili que Franco ha-
via imposat a l’entitat, es va crear el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes. Al 92, en 
plena onada repressiva per silenciar l’inde-
pendentisme davant els Jocs Olímpics, l’en-
titat fundava la Secció d’Acció Olímpica. 
La secció acabarà aplegant més de 500 en-
titats culturals que visibilitzaran la llengua 
i la cultura catalana durant la competició. 
Però no cal mirar tan enrere. L’any 2020, 
i conjuntament amb el Grup Som i amb 
Mortensen, el projecte Llibreries Obertes 
ens va permetre ajudar el sector cultural 
en ple confinament. En el Sant Jordi més 
atípic i gràcies a la participació de milers 
de ciutadans del nostre país, vam aconse-
guir la venda anticipada de més de 50.000 
llibres i la injecció de més d’1 milió d’euros 
a les llibreries catalanes.
Així doncs, el “Mirades des del confina-
ment”, el projecte que presentem aquest 
cap de setmana a Igualada, no és ni anèc-
dota ni excepció en el traçat històric de la 
nostra entitat. De la mà del Festival Cruïlla 

i d’un artista universal com en Joan Font-
cuberta, i amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, volem reconèixer tots els ciu-
tadans d’aquest país que durant els últims 
15 mesos ho han donat tot per frenar l’ex-
pansió de la pandèmia i les seves conse-
qüències socials i sanitàries: el personal 
dels supermercats, metgesses, infermers, 
els mestres, els cuidadors de residències, 
les investigadores, la nostra gent gran, els 
comerciants o els centenars d’entitats soci-
als que han treballat per no deixar ningú 
enrere. Un cop més, el millor homenatge 
que la nostra entitat els pot oferir a tots ells 

és a través de la cultura.
Aquest cop, a més a més, ho volíem fer de 
forma col·lectiva. Si alguna cosa ens ha en-
senyat aquesta pandèmia és que la força 
d’un país és la seva gent. Som tots i cadas-
cun de nosaltres els qui, coordinadament, 
hem teixit la solidaritat per plantar cara a 
la pandèmia. I és per visualitzar aquesta 
solidaritat col·lectiva que el mural de 42 
metres de llarg que aquest dissabte inau-
gurem s’ha construït a partir de les més de 
65.000 fotografies enviades per ciutadans 
d’arreu dels Països Catalans.  
Aquesta serà la petita aportació d’Òmnium 
Cultural en la tasca de recuperació cultu-
ral de l’Anoia. Però en aquest país on ens 
ha tocat viure, en aquest país que no sols 
no té un Estat propi sinó que en tot allò 
que fa referència a la llengua, a la cultura 
i als drets nacionals té un Estat en contra, 
és més important que mai seguir recordant 
a les institucions que cal una aposta deci-
dida per donar suport a l’ecosistema cul-
tural català. Amb un sector que ha reduït 
la seva facturació en més de 1.000 milions 
d’Euros, arribar al 2% d’inversió pública en 
cultura no és només una mesura de justícia 
que ens equipararia a les economies euro-
pees. El 2% és sobretot una mesura neces-
sària davant d’un sector que ha demostrat 
amb escreix que, si se li fa confiança, té ta-
lent de sobres per explicar aquest país amb 
veu pròpia al món sencer. Seixanta anys 
més tard, l’aposta insubornable per la llen-
gua i la cultura que ens van ensenyar els 
fundadors d’Òmnium, ha de ser una aposta 
de país: en escenaris de reconstrucció, més 
llengua i més cultura!  
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Més cultura, l’homenatge 
a la solidaritat col·lectiva

Què et semblaria que les persones vacunades 
tinguessin menys restriccions que les que no ho estan?

 Sí 61,1%  No 38,8%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

MARCEL MAURI DE LOS RÍOS, 
vicepresident d’Òmnium Cultural

“Mirades des del confinament”, el 
projecte que presentem aquest cap 

de setmana a Igualada, no és ni 
anècdota ni excepció en el traçat 

històric de la nostra entitat
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JOAN FONTCUBERTA

“Mirades des del confinament” és la gran obra de Joan Fontcuberta, 
amb prop de 50 metres de llarg i que podrem veure de manera per-
manent a Igualada com a homenatge i record a un dels epicentres 
de la pandèmia a Catalunya. 

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENTS DE 
L’IGUALADA HOQUEI 
LÍNIA
Junta directiva de l’IHL

Des de l’Associació Esportiva Ho-
quei Línia Igualada volem fer ex-
tensiu l’agraïment als nostres patro-
cinadors. Ha estat una temporada 
molt difícil en la qual les restricci-
ons sanitàries ens han impedit en-
trenar tot el que hauríem volgut.  En 
les condicions adverses d’aquesta 
temporada molts clubs com el nos-
tre, han hagut d’afrontar baixes de 
socis, abandonament de jugadors, 
reducció d’horaris d’entrenaments 
i  altres dificultats. Un esport mi-
noritari com el nostre necessita el 
suport de la seva massa social, de 
les institucions i sobretot de les em-
preses i particulars que han confiat 
en el nostre projecte. Gràcies als pa-
trocinadors, tot i els entrebancs, el 
nostre primer equip ha ascendit a 
lliga or nacional i els nostres equips 
base han fet un bon paper a lliga 
catalana. Per això no volem acabar 
aquesta temporada sense agrair el 
suport de l’Ajuntament d’Igualada, 
Mestrans, Electroiso, La Marca, Me-
són del Abuelo, Asfalt, Perfils Per-
ruquers, Plaxisteria Gelabert, Nibe, 
Fernandez Sanglas, Roig Fotògrafs, 
Tallers Montoliu, Bar Nexus, La Veu 
de l’Anoia i Caprabo.
Gràcies a tots, sense vosaltres no po-
dríem ser on som.

A L’ENTORN DEL PARC 
EÒLIC VILELLA
Salvem Maçana i Serra Morena

Salvem Maçana i Serra Morena va-

lorem molt positivament el fet que 
els ajuntaments de Copons, Veciana 
i Rubió hagin presentat al.legacions 
demanant la NO VIABILITAT i in-
formant DESFAVORABLEMENT 
sobre l’aprovació de l’avantprojecte 
de parc eòlic Vilella presentat per 
l’empresa ENEL GREEN POWER 
SPAIN SL.
Volem agrair també als alcaldes dels 
nostres pobles la bona sintonia mos-
trada des del primer moment i la 
seva total disponibilitat en col.labo-
rar plegats en tot el que ha sigut me-
nester per elaborar les al.legacions, 
així com destacar que compartim 
totalment la visió que el futur dels 
nostres pobles no passa per omplir 
el nostre entorn de multitud d’ae-
rogeneradors de 200 metres i línies 
d’alta tensió.
Una menció especial mereixen el 
gran nombre de veïns i veïnes dels 
nostres municipis, i de molts altres 
pobles de l’Anoia, la Segarra i el 
Bages, que han dedicat temps, es-
forços i maldecaps a elaborar tota 
la documentació necessària per 

aturar l’avantprojecte de parc eòlic 
Vilella, així com a fer difusió de la 
nostra problemàtica i a presentar 
una multitud d’al.legacions davant 
els organismes públics pertinents 
que esperem que siguin suficient per 
convéncer la Ponència d’Energies Re-
novables de declarar NO VIABLE el 
projecte. De raons no ens en falten!

REUNIONS DEL REGI-
DOR D’ERC VALLBONA 
AMB TOTS ELS PARTITS
Estimem Vallbona ERC

Com ja va dir el Joan Garcia i Se-
mitiel en el seu primer ple com a 
regidor d’ESTIMEM VALLBONA, 
la primera cosa que volia fer, era 
«contactar amb totes les forces polí-
tiques del poble per treballar plegats 
per veure quina és la millor manera 
de col·laborar i ajudar el poble». Dit 
i fet. 
La primera reunió es va considerar 
que havia de ser amb el grup que 
ostenta l’alcaldia de Vallbona, ja 
que si volem inserir i actuar activa-
ment, el més fàcil és fer-ho amb els 
que estan a govern. Per aquesta raó, 
van reunir-nos amb les CUP on va 
quedar palès els molts punts que te-
nim en comú. També vam ser clars 
i directes, negant amb rotunditat 
els rumors infundats i malintenci-
onats que s’escoltaven pels carrers 
de Vallbona, que aprofitant el canvi 
de regidor, ESTIMEM VALLBONA 
ERC estava organitzant una moció 
de censura contra el govern. 
La següent reunió va ser amb 
JUNTS, on ESTIMEM VALLBO-
NA ERC va posar en valor el fet que 
l’oposició té una majoria de regi-
dors al consistori. On una oposició 

positiva, constructiva i que deixés 
de banda els partidismes, podia fer 
moltes coses per millorar Vallbona.
En la reunió amb el PSC, a més de 
posar en valor aquesta majoria de 
regidors de l’oposició, es va parlar 
de l’acostament de tots dos partits. 
ERC i PSC històricament han sigut 
els dos grans partits de Vallbona, i 
per aquesta mateixa raó, sempre hi 
ha hagut fortes reticències entre els 
dos partits. ESTIMEM VALLBONA 
ERC considera que és hora d’oblidar 
velles recances i iniciar un acosta-
ment honest i sincer que ens porti 
a una col·laboració de cara a futu-
res propostes, mocions, projectes, ... 
que facin sumar i aprofitar la força 
de les dues formacions polítiques.
La reunió amb Veïns amb Veu (VV) 
va ser una trobada informal, on 
se’ns va recomanar per part de VV 
que entréssim a govern per maxi-
mitzar la visualització de la nostra 
aportació al govern, i on vam re-
fusar aquesta idea mentre hi hagi 
un trànsfuga al govern.  ESTIMEM 
VALLBONA ERC va transmetre la 
bona sintonia per continuar col·la-
borant i treballant colze a colze amb 
les CUP i VV, alhora que descarta 
entrar al govern.
Fem una valoració molt positiva de 
les reunions mantingudes amb els 
diferents partits presents al consis-
tori de Vallbona. Hem copsat una 
bona predisposició per part de tots 
els partits i esperem que es repetei-
xin en el futur. Som conscients que 
aquestes reunions per si soles no 
aporten gaire, però creiem que po-
den ser l’inici d’una nova manera de 
relacionar-nos entre nosaltres i de 
trobar sintonies per treballar con-
juntament per millorar la vida dels 
veïns i veïnes de Vallbona.
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Des que fa un any i mig 
va aparèixer la pandè-
mia de la COVID-19 
escoltem i llegim que 

una de les conclusions amb la que 
tothom hauria de coincidir és que 
cal canviar el funcionament de la 
nostra societat. I plantejat així, en 

genèric, hi podem estar d’acord. Sempre hi ha as-
pectes subjectes a millora, i la nostra societat hauria 
d’anar evolucionant 
per tal de millorar el 
seu funcionament po-
lític, econòmic i so-
cial. Sense entrar en 
concrecions, crec que 
en això tothom coin-
cidiria. 

El problema sorgeix 
quan pretenem con-
cretar quins canvis 
s’haurien d’imple-
mentar, i a ningú se 
li escapa que això de-
pèn de qui respongui 
la pregunta. No és 
igual preguntar-ho a 
un militant d’esquer-
res que a un de dre-
tes, a un convençut 
de l’oferta comunista 
que a un defensor de 
l’economia de mercat. 
Si comparem el fun-
cionament del capi-
talisme del segle XX amb com van evolucionar les 
societats comunistes de l’Europa de l’Est fins a la 
caiguda del Mur de Berlín, és una obvietat que el 
món capitalista va evolucionar d’una manera molt 
més positiva. Però que es defensi el capitalisme no 
vol dir, ni molt menys, que tot el que es fa en nom 
del capitalisme sigui correcte, ja que per evitar abu-
sos s’han d’establir controls i prioritats, i no sempre 

Quan ens vam adonar de 
les enormes dimensi-
ons de la pandèmia de 

la covid-19, ens  imaginàvem 
que la nostra forma de viure 
canviaria, a bé, en el futur. I al 
principi ho semblava, però poc 

a poc hem tornat als costums d’abans, els de 
sempre, els que ens han dut a la pandèmia.
Potser la possibilitat del teletreball s’ha accele-
rat. Com s’han accelerat les reunions virtuals 
o a l’hora de planificar les vacances pensem en 
destins més propers. Mes enllà d’això, no hem 
fet gran cosa, tot i que cal modificar els nostres 
comportaments personals i socials.  
Aquest 2021 es el segon any de pandèmia i les 
properes seran les segones vacances que pas-
sem amb por de contraure una malaltia que en 
alguns casos no és greu però en altres fins i 
tot és mortal. Un virus que no se sap encara 
quantes seqüeles deixa als que l’han patit. Per 
no saber, ni tan sols coneixem quant de temps 
ens faran efecte les vacunes.
Allò que la por a la covid-19 ens ha ensenyat, 
és que la millor protecció és quedar-nos a casa 
i no sortir gaire de la nostra bombolla de con-
vivència. Aixó es va notar, el primer any de 
pandèmia, amb una reducció dràstica de l’ús 
del vehicle. Tant es així que els combustibles 
varen baixar de preu. Ara, però, i fruit de la 
recuperació parcial de l’ús del cotxe, els com-
bustibles estan experimentant una forta puja-
da de preus.
Els capitostos de les companyies elèctriques 
tenen clar que som camp abonat per a pujades 
abusives del rebut de la llum, mitjançant unes 
tarifes indesxifrables. A Espanya paguem les 
tarifes de llum més cares d’Europa i en canvi 
cobrem els sous i les pensions més baixes d’en-
tre els 47 països que la formem.
Vist que l’Espanya borbònica és absolutament 
irreformable -morirà matant- l’única cosa que 
podem aplicar és un canvi personal. Deixar de 
comprar roba fabricada a països llunyans i tor-
nar a la roba confeccionada per treballadors 
amb drets laborals. Quin sentit té menjar frui-
ta fora de temporada, que per arribar a la nos-
tra taula ha fet milers de milles marines tan-
cada en frigorífics, quan tenim les comarques 
lleidetanes plenes de fruita que podem menjar 
en el seu punt just de maduresa?
Quin sentit té comprar en uns centres comer-
cials propietat d’un “hacendado” que és el se-
gon home més ric d’Espanya i que dona una 
part dels seus beneficis per finançar FAES, un 
centre d’estudis de l’extrema dreta espanyola? 
O ser clients de companyies de l’Ibex 35 que 
tenen els consells d’administració plens d’ex 
ministres espanyols?
Vostè i jo, estimat lector, som poca cosa si ho 
fem sols, però si som majoria els que modifi-
quem els nostres hàbits de consum, ni l’estat, 
ni l’Ibex podran amb nosaltres, per més ban-
deres estanqueres que blandeixin. 
És hora de tornar a casa.... a l’hora de comprar 

MIQUEL SAUMELL
@miquelsaumell

És l’hora de tornar a 
casa

El decreixement no és la solució

Els veïns i els establiments de 
la Plaça de la Isabela es quei-
xen de la sorra ja que causa 
diverses molèsties: pols i sorra 
als balcons i tendals cada ve-
gada que fa vent, i fang quan 
plou. A més, moltes persones 
hi porten les mascotes com si 
fos un pipican.

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

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

s’ha actuat amb l’encert requerit. 

És millor que hi hagi una sana competència, o que 
tot estigui tallat pel mateix patró, encara que això 
representi igualar per baix i, per tant, empobrir 
la societat? Resulta inacceptable que les esquerres 
més ideologitzades pretenguin imposar a tothom 
la recepta única del decreixement. Igualment  inac-
ceptable és que alguns apòstols del capitalisme de-
fensin la llei de la selva i el campi qui pugui. Els ex-

trems sempre són 
dolents. Una socie-
tat lliure no vol dir 
una societat sense 
normes. S’ha de do-
nar tota la protec-
ció que calgui a la 
població més des-
favorida, i si d’això 
alguns en diuen 
socialisme tampoc 
obrirem ara un de-
bat semàntic. 

En l’espai limitat 
d’aquest article no 
hi ha lloc per entrar 
en moltes concreci-
ons. La pandèmia 
ens ha ensenyat 
que s’ha de canviar 
la societat? Segura-
ment sí, però abans 
de l’aparició de la 
pandèmia aquesta 
necessitat de canvi i 

millora ja la teníem sobre la taula. Ara bé, no està 
gens clar que aquests canvis hagin de passar pel de-
creixement salvatge i la desindustrialització, com 
prediquen les esquerres. Tancant empreses els llocs 
de treball desapareixen, i amb la taxa d’atur que te-
nim la recepta no és tancar empreses sinó crear-ne 
de noves. I si aquesta pandèmia ens hi ajuda, ben-
vinguda sigui. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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La nova web on 
trobaràs tots els cotxes 

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

www.veudelmotor.cat
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Demà s’inaugura a Cal Font el mural Mirades des del 
confinament, amb un homenatge a la solidaritat col.lectiva

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

Ò mnium Cultural, l’ar-
tista internacional 
Joan Fontcuberta i el 

Festival Cruïlla inauguraran 
demà dissabte 17 de juliol a 
les 19 h a la Plaça de Cal Font 
d’Igualada l’obra “Mirades des 
del confinament”. A continua-
ció se celebrarà un acte nacio-
nal d’homenatge a la solidaritat 
col·lectiva derivada de la
Covid-19, amb presència d’au-
toritats del país. En aquest 
hi participaran el president 
d’Òmnium Cultural, Jordi Cui-
xart; l’artista Joan Fontcuberta; 
el director del Festival Cruï-
lla, Joan Herreruela, i l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, en-
tre d’altres.
Juntament amb Òmnium Cul-
tural i el Festival Cruïlla, l’ar-
tista Fontcuberta ha ideat un 
homenatge que quedarà instal-
lat de manera permanent i que 
il·lustrarà onze persones de 
diversos col·lectius. Les imat-
ges es formen a partir d’unes 
40.000 petites fotografies quo-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Govern de la Gene-
ralitat, a proposta de la 
consellera de Cultura, 

ha aprovat  diverses mesures 
de protecció patrimonial des-
tinades a preservar tant mo-
numents com activitats de ca-
ràcter immaterial. En concret, 
l’executiu ha acordat declarar 
Bé Cultural d’Interès Nacio-
nal, en la categoria de Monu-
ment Històric, el Parc del Ce-
mentiri d’Igualada.
L’equipament va ser dissenyat 
pels arquitectes Enric Miralles 
i Carme Pinós, construcció 
per la qual van guanyar el Pre-
mi FAD d’Arquitectura l’any 
1992.
Es tracta d’una de les millors 
representacions de l’arquitec-
tura funerària contemporània 
de Catalunya. El cementiri, 
que està integrat en un espai 
enjardinat que ocupa una su-
perfície de 34 hectàrees, es va 
construir entre els anys 1985 i 
1994; posteriorment s’amplià 

tidianes del dia a dia del con-
finament i que han enviat unes 
15.000 persones.
L’obra la configuren onze pa-
nells amb una llargada total 
de 42 metres on s’hi il·lustren 
representants d’alguns col·lec-
tius que van ser al peu de canó 
durant el confinament, com 
una conductora d’ambulàncies, 
una botiguera o una infermera, 
totes elles persones anònimes, 

amb l’excepció del president 
d’Òmnium, Jordi Cuixart. Tots 
ells faran una lletra amb la mà 
en el llenguatge de signes, que 
una rere l’altre crearà la paraula 
“solidaritat”.
“Aquest és un projecte de parti-
cipació popular que es concre-
ta amb la construcció d’aquest 
mural fet amb milers de fotos, 
una contribució d’aquells que 
lliurement s’hi han sumat per 

il·lustrar algunes de les vivènci-
es que van tenir durant el con-
finament”, explica l’artista Joan 
Fontcuberta.
En els darrers mesos ha estat 
treballant en aquest projecte 
des del seu taller a l’antiga fàbri-
ca Roca Umbert de Granollers 
(Vallès Oriental), on ha recollit 
les fotografies per convertir-les 
en el fotomosaic gegant.
Per a poder-hi participar no 

hi havia cap condicionant. 
“Vam demanar que ens envi-
essin tantes fotos com volgués 
la gent, i que les haguessin fet 
durant el confinament, hi ha-
via carta blanca, i en vam rebre 
64.000 de 15.000 participants, 
de les quals n’hem fet servir 
unes 40.000”, detalla.
El procés va començar amb la 
creació dels retrats dels grans 
protagonistes, i un cop triats, 
es va aplicar un procediment 
a través d’un programa infor-
màtic per a crear fotomosaics 
amb l’objectiu d’elegir les fo-
tografies que els ciutadans ha-
vien enviat per ubicar-les so-
bre les tessel·les. A partir d’un 
algoritme, s’han escollit les 
imatges utilitzant criteris per a 
mesurar el color, el to o la den-
sitat de les imatges, per després 
imprimir-les amb una tècnica 
amb un procés de recobriment 
determinat per a peces cerà-
miques. Així, la imatge queda 
permanentment integrada i 
pot resistir al pas del temps i la 
meteorologia, així com pinta-
des o atacs menors. 

El cementiri Nou de les Comes, 
Bé Cultural d’Interès Nacional

amb el crematori, projectat 
per Carme Pinós, dins d’un 
espai arbrat. En definitiva, 
els espais que ocupen el parc 
i que integren la part que es 
considera monument són: els 
nínxols, els panteons, la cape-
lla, l’edifici de serveis i, final-
ment, el crematori.
A més de la declaració del 
Parc com a Bé Cultural d’In-
terès Nacional, en la catego-
ria de Monument Històric, el 
Govern també n’ha aprovat 
la delimitació d’un entorn de 

REDACCIÓ / LA VEU 

J a era conegut des de fa 
setmanes, i en vam par-
lar a les pàgines de La 

Veu, però fins dimarts la Ge-
neralitat no va fer oficial que 
la directora d’infermeria del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
Tijana Postic, rebrà el Premi 
Internacional de Catalunya 
2021.
Aquest és un premi que ator-
ga cada any la Generalitat de 
Catalunya a aquelles persones 
que han contribuït de mane-
ra decisiva a desenvolupar els 
valors culturals, científics o 
humans. 
Tijana Poštić Bijavica, origi-
nària de Bòsnia i que amb deu 
anys, va fugir de la guerra i es 
va instal·lar a Igualada on va 
estudiar infermeria. Va entrar 
a treballar a l’Hospital d’Igua-
lada com a infermera des del 
juliol 2003, posteriorment va 
ser supervisora del torn de nit 

La Generalitat fa oficial 
el Premi Internacional 
per a Tijana Postic

protecció delimitat pel vol-
tant del Parc del Cementiri 
d’Igualada,  situat al carrer 
dels Països Baixos 23 d’aques-
ta localitat, per tal de garantir 
la conservació del bé i del seu 
entorn proper i assegurar el 
seu control i coherència amb 
la inclusió de les finques del 
costat del monument, ja sigui 
físicament o visual. Es tracta 
d’evitar que l’alteració d’aquest 
entorn pugui afectar els va-
lors, la contemplació o l’estudi 
del monument.

B des de l’1 de febrer de 2016 
al 30 de novembre de 2018 i 
des del desembre 2018 a l’ac-
tualitat és la directora d’infer-
meria del Consorci Sanitari de 
l’Anoia.
El premi es farà entrega en un 
acte solemne al Palau de la 
Generalitat i presidit pel molt 
honorable Pere Aragonés, 
president de la Generalitat de 
Catalunya la propera tardor. 
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REDACCIÓ / LA VEU 

V euanoia.cat és el digi-
tal líder de la comar-
ca en pàgines vistes. 

Així doncs, el portal web de 
La Veu de l’Anoia encapçala 
aquest rànquing amb 631.256 
pàgines vistes entre gener i 
juny. Els altres dos digitals en 
sumen 568.978 un i 364.416 
l’altre.
Pel que fa als usuaris únics i les 
visites, veuanoia.cat està reta-
llant distàncies amb el digital 
que lidera aquest rànquing, 
però encara es situa en segona 
i tercera posició en aquestes 
dues facetes.
Entre les pàgines més visites 

Veuanoia.cat, el digital més vist 
del primer semestre de 2021

Castells presenta un 
ambiciós pla d’asfaltatge 
per aquest any

REDACCIÓ / LA VEU 

A principi del mes 
d’agost està previst 
que s’iniciïn les obres 

del pla d’asfaltatges 2021 que 
donarà continuïtat a la cam-
panya d’asfaltatges que es 
realitzen any rere any per tal 
de tenir el ferm dels vials pú-
blics en bon estat. El pressu-
post amb què compta el pla 
aquest any és de 430.000€.
El pla contempla l’asfaltatge 
de l’avinguda de Catalunya 
en diversos trams: des de 
l’avinguda Doctor Pasteur a 
l’Avinguda d’Andorra, de la 
rotonda de l’Hospital fins al 
carrer de Girona i de la Ro-
tonda del Carrer Lleida a la 
Plaça Mossen Segura. També 
l’avinguda Mestre del Mun-
taner, des del carrer Co-
marca a l’Avinguda Balmes; 
l’avinguda de Gaudí, des de 
la Rotonda de l’Avinguda Pi-
etat a l’alçada de la residèn-
cia Pare Vilaseca: l’avinguda 
d’Andorra, des de l’avinguda 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a campanya d’estiu 
promoguda per Igua-
lada Comerç ha portat 

aquest passat cap de setmana a 
tenir una intensa activitat amb 
molt d’èxit.
En destaca el lliurament d’un 
dels xecs de 1000 euros. L’afor-
tunada Rosalia Priego va po-
der consumir el xec durant el 
dissabte amb la seva família. A 
primera hora l’organització els 
va passar a recollir al seu do-
micili amb un vehicle elèctric 
per gentilesa de Servisimó. 
Seguidament van visitar les 
diferents botigues escollides. 
En tot moment els responsa-
bles d’Igualada Comerç van 
acompanyar a la guanyadora i 
li van portar les bosses amb les 
compres.

en aquest període a Veuano-
ia.cat, hi ha l’enquesta sobre 
l’abocador de Can Mata, la 
petita nevada que va haver-hi 

a principis de gener, la nit de 
reis d’Igualada o l’amenaça 
amb una catana d’un veí de 
Montbui als Mossos.

Els aparadors de les boti-
gues s’omplen de globus 
simpàtics
Igualada Comerç ha promo-
gut per segon any consecutiu 
el projecte, “desitjos enlai-
re”, una iniciativa per donar 
suport a l’European Baloon 
Festival, i al mateix temps do-
nar visibilitat i fer costat a les 
malalties rares de l’associació 
de les MPS – Lisosomals.
L’associació de comerciants 
va editar uns globus grocs 

Països Catalans al carrer de 
Lecco, i l’avinguda Sant Jau-
me Sesoliveres des del carrer 
Penedès al carrer Solsonès.
També s’asfaltaran el carrer 
de la Pobla de Claramunt, 
des de l’avinguda Pasteur al 
Carrer Comarca; el carrer 
de Lecco, des de l’avinguda 
de Balmes a l’avinguda d’An-
dorra; el carrer Carles Riba, 
des del carrer de les Guixeres 
al Nou Pavelló; el carrer de 
Florenci Valls, des de la pla-
ça Francesc Bedós a la pla-
ça Pompeu Fabra i el carrer 
Òdena, entre l’avinguda de 
Barcelona i el carrer del Rei 
Ferran d’Antequera. En total 
l’actuació comprendrà una 
superfície de 36.820,50 m2 
d’actuació.
De cara a l’any vinent, el 
Pla d’Asfaltatges 2022 està 
preveu, entre d’altres, la mi-
llora de diversos trams del 
Passeig Verdaguer tal i com 
ja va iniciar-se en el pla de 
l’any 2020 amb l’asfaltatge 
del tram nord entre carrer 
Lleida i Av. Pau Casals.

Lliurat el primer xec de mil euros 
d’Igualada Comerç

amb una silueta d’un som-
riure per intentar transmetre 
un missatge positiu. Aquests 
globus es van repartir per 
totes les botigues associades 
perquè fossin exposats als 
aparadors. La iniciativa va 
tenir molt bona acollida i la 
majoria d’establiments varen 
participar d’una manera origi-
nal donant un toc de color als 
aparadors. També a les xarxes 
socials va haver-hi una intensa 
presència de fotos i missatges.

* Finançament del vehicle Subaru Impreza 2.0 Hybrid Urban CVT. Preu al comptat: 31.250,00 €. Preu finançant: 31.250,00 €. Entrada: 12.105,95 €. Termini: 48 mesos, 1 quota de 218,15 €, 46 quotes de 229,00 € i 1 quota 
de 13.742,23 €. Tipus deutor fix: 6,95%. TAE: 8,44% (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 % 670,04 €. Interessos: 4.680,29 €. Import total del crèdit: 19.814,09 €. Cost total del crèdit: 5.350,33 €. Import total carregat: 24.494,38 €. Preu total a terminis: 36.600,33 €. En cas que el dia de la 
contractació sigui el 9/5/2021 i el primer pagament el 2/6/2021. Oferta vàlida fins al 31/7/2021. Sistema d’amortització francès. Finançament sotmès a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer Finance, SA.

Des de 229€/Mes*

Entrada 12.105,95 €. 48 mesos
TAE 8,44%. Última quota 13.742,23 €

GAMMA

SUBARU
HYBRID

JOAN SAN JOSÉ 
AUTOMÒBILS, S.L.

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

XV. IMPREZA. FORESTER.
MÉS SEGURETAT. MÉS EFICIÈNCIA. MÉS SUBARU QUE MAI.
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REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç i la co-
missió de Sant Cristòfol 
ja tenen tot a punt per 

acollir una nova edició de la 
trobada de cotxes clàssics. 
Aquest dissabte a la Rambla 
Sant Isidre es farà la trobada 
anual que compta amb el su-
port de l’Ajuntament.

REDACCIÓ / LA VEU 

El grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns) desta-

ca “l’encert” d’haver lluitat i 
aconseguit que l’escola bres-
sol el Rusc sigui municipal. 
Una vegada acabat el primer 
curs i amb les dades de ma-
triculació del proper, s’indica 
que el Rusc és l’escola bressol 
amb menys places vacants 
d’Igualada i, per tant, amb 
un “èxit” de demanda. En to-
tal, pel curs que ve ja hi ha 41 
places ocupades i només 3 de 
disponibles.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
explica que “vam defensar 
i aconseguir que la nostra 
ciutat tingués la quarta es-
cola bressol municipal i amb 
la perspectiva que dona el 
temps, veiem que aquella 
aposta va ser un encert i un 
èxit que vam fer possible des 
del nostre grup municipal a 
través del Pressupost del 2020 
a l’Ajuntament. És una escola 
bressol que feia falta i la pro-
va d’això és que ha tingut una 
àmplia demanda i acceptació. 
Estem contents d’haver-la fet 

Cuadras celebra “l’encert” de l’escola 
bressol municipal “El Rusc”

Per Poble Actiu, el procés 
participatiu de la 
Capitalitat és un “fracàs”
REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés que el go-
vern hagi explicat el 
resultat del procés 

participatiu que s’ha realitzat 
durant aquest mes de juliol 
per a decidir quines propostes 
igualadines es tiraran enda-
vant durant l’any 2022, Poble 
Actiu ha emès un comunicat 
en el que classifiquen el procés 
participatiu de “fracàs ja que 
no ha servit per a enfortir el 
teixit associatiu cultural de la 
ciutat ni per a posar en valor 
la cultura a Igualada”. 
Segons la formació munici-
palista “molts dels projectes 
presentats, malgrat el gran 
esforç de les entitats per a pla-
nificar-los, no podran veure la 
llum”. Per a solucionar aquest 
problema, des de Poble Ac-
tiu han proposat dues opci-
ons: que hi hagi un augment 
del pressupost per l’any 2022 
“que permeti a més entitats 
tirar endavant el projecte que 
han ideat” o que els projectes 
que no es puguin programar 
durant aquest any es puguin 
realitzar més endavant. Els 
regidors de Poble Actiu han 
defensat que “no pot ser que 
bons projectes quedin tancats 
i oblidats en un calaix, és obli-
gació de l’ajuntament treballar 
perquè tots aquests projectes 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dilluns, 19 de 
juliol, arribarà a Igua-
lada, a la plaça Pius 

XII, a les 19:00 h, l’exconseller 
Jordi Turull, que ha iniciat un 
recorregut a peu travessant tot 
el país en una iniciativa que 
porta el nom de “la Travessa 
per la Llibertat”. Hi participa-
ran diverses entitats i l’actriu 
igualadina Lloll Bertran.

puguin tirar endavant”. 

“Cada any ha de ser l’any de 
la cultura!”
Els regidors de Poble Actiu 
han denunciat que amb la pro-
gramació de la Capital de la 
Cultura Catalana el govern de 
la ciutat vol fer “un rentat de 
cara de la poca inversió i con-
sideració que ha tingut vers 
la cultura durants els últims 
anys”. Per això reclamen que 
hi hagi una partida anual que 
ajudi a les entitats culturals de 
la ciutat a crear els seus propis 
projectes. En aquest sentit han 
reclamat que hi hagi inversió 
i consideració per la cultura 
cada any i que el govern de la 
ciutat “sempre hauria de re-
colzar a les entitats de la ciutat 
i no només l’any que compren 
l’etiqueta de Capital de la Cul-
tura Catalana”.
Més informació a Cultura

Dilluns arriba a Igualada 
“la travessa” de Turull

possible i de donar el servei 
d’educació pública de 0 a 3 
anys a tantes famílies de la 
nostra ciutat.”
Cuadras referma que la crea-
ció de la quarta escola bressol 
municipal “és un exemple més 
de la política útil que PSC, 
Comuns i el grup ciutadà 
Igualada Oberta practiquem 
a l’Ajuntament tot proposant 
i fent possible projectes que 
fan avançar la nostra ciutat i, 
alhora, fent una tasca d’opo-
sició fiscalitzadora i contun-
dent quan toca. El regidor 
portaveu d’Igualada Som-hi 

explica que “l’escola municipal 
el Rusc equilibra l’oferta d’edu-
cació de 0 a 3 anys a Igualada, 
ja que fins ara tots els centres es 
trobaven a la zona oest i nord. 
Queda pendent dotar d’aquest 
servei, també, la zona est, ob-
jectiu que la ciutat ha de fer 
seu”.
L’escola bressol municipal “El 
Rusc”, ubicada al carrer de Sant 
Carles i que abans de passar a 
ser municipal era propietat de 
l’Ateneu, forma part de la xarxa 
d’escoles bressol municipals de 
l’Ajuntament, juntament amb 
la Lluna, la Rosella i l’Espígol.

Demà, trobada de Cotxes Clàssics
L’esdeveniment amb més de 70 
cotxes inscrits que vénen d’ar-
reu de Catalunya pretén ser 
una oportunitat pels comerci-
ants i per la restauració.
A partir de les 9 del matí la 
cèntrica Rambla acollirà l’arri-
bada i exposició dels vehicles, 
que seran rebuts per l’organit-
zació. Fins a les 11.00 h. es do-
narà l’oportunitat d’esmorzar 

en els diferents establiments.
Llavors. es donarà la sortida 
per fer una ruta fins a Carme 
i Orpí d’una hora de dura-
da. Podran conèixer i gaudir 
d’una part de la comarca.
Abans de finalitzar la troba-
da es lliurarà a tots els parti-
cipants un diploma i un ob-
sequi/record de la jornada. 
També es farà el lliurament 
dels següents premis: al vehi-
cle més antic, al que ve de més 
lluny, al més ben conservat/
restaurat i un premi del públic. 
Es convida a tothom a passe-
jar per la Rambla per gaudir 
de la trobada, contemplar els  
interessants models de cotxes 
que hi haurà i participar del 
concurs del premi del públic.

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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E l passat dissabte 3 de 
juliol va tenir lloc amb 
èxit una jornada de res-

tauració ecològica al riu Anoia 
amb l’objectiu d’eliminar dues 
espècies de plantes molt inva-
sores. Va ser organitzada per 
Igualada pel Clima i conduïda 
pel biòleg Robin Corrià.

Jornada participativa 
La jornada es va du a terme 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, i va comptar 
amb la participació molt activa 
de voluntàries i voluntaris.
Durant la jornada el biòleg 
Robin Corrià va explicar què 
és la restauració d’ecosistemes 
i perquè s’han de controlar i 

Jornada de restauració ecològica 
a la llera del riu Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

L a petició que ha fet el  
govern de la Genera-
litat d’instaurar un toc 

de queda d’1 a 6 de la matina-
da afectaria 158 municipis del 
país, dels quals a l’Anoia no-
més Vilanova del Camí i Mas-
quefa, que tenen la incidència 
de Covid-19 més elevada. No 
afectaria la capital, Igualada, 
ni cap municipi anoienc més.

REDACCIÓ / LA VEU 

D ins dels projectes de 
promoció de la Sa-
lut que duu a terme 

Creu Roja a l’Anoia, en conveni 
amb l’Ajuntament d’Igualada, 
en breu s’iniciarà la difusió de 
consells a través de les xarxes 
socials, per tal que la pobla-
ció més vulnerable minimitzi 
els efectes de la calor durant 
aquest estiu.
Les altes temperatures poden 
tenir una sèrie d’efectes nega-
tius sobre la nostra salut com 
rampes, deshidratació, inso-
lació o cop de calor, que són 
especialment preocupants a 
la població infantil i persones 
grans. 
Els efectes adversos de les ona-
des de calor es poder prevenir 

eliminar les espècies invasores 
Arundo donax (Canya de Sant 
Joan, també coneguda com a 
Canya Americana) i Ailant-
hus altissima (Ailant). Aques-
tes plantes son presents al riu 
Anoia i considerades molt 
invasores pel Global invasive 
species database. 
La Canya de Sant Joan es con-
sidera una de les 100 espècies 

més invasores del món.
Amb la col·laboració dels vo-
luntaris, es van retirar més de 
100 individus d’ailant i prop de 
200 canyes. Durant els  3 mesos 
següents es seguiran realitzant 
accions de restauració i control 
d’espècies invasores per a que 
la vegetació de ribera autòcto-
na pugui desenvolupar-se mi-
llor. 

seguint uns senzills consells 
plens de sentit comú, que es 
poden combinar amb els con-
sells per protegir-se de la CO-
VID-19:
• Mantenir-se allunyat de la ca-
lor: eviti sortir i realitzar activi-
tats extenuants durant els mo-
ments més calorosos del dia. 
Mantinguis a l’ombra, no deixi 
als infants dins dels vehicles 
estacionats i, si és necessari  i 
possible, passi 2-3 hores del dia 
en un lloc fresc mentre respec-
ta la distància física d’almenys 
1 metre i mig.
• Mantenir la llar fresca: uti-
litzi l’aire nocturn per refredar 
la llar. Redueixi la càrrega de 
calor dins de casa durant el dia 
utilitzant persianes i apagant el 
major nombre possible de dis-
positius elèctrics.

• Mantenir el cos fresc i hidra-
tat: Utilitzi roba lleugera i llar-
ga, begui aigua regularment, 
evitant les begudes ensucrades, 
alcohòliques o amb cafeïna. 
Prepari menjars lleugers que 
l’ajudin a recuperar les sals per-
dudes per la suor (amanides, 
fruites, verdures, gaspatxo o 
sucs).
• Si ha d’estar a l’exterior procu-
ri estar a l’ombra, utilitzi roba 
lleugera i de color clar, prote-
geixis del sol, utilitzi barret i 
protector solar. Utilitzi calçat 
fresc, còmode i que transpiri.
• Si té problemes de salut, con-
sulti amb el seu metge sobre 
quines mesures suplementàri-
es ha d’adoptar si pateix alguna 
malaltia de risc. Segueixi pre-
nent els seus medicament i no 
s’automediqui. 

Campanya de Creu Roja Anoia amb 
consells sobre la calor de l’estiu

El toc de queda afectaria Vilanova i 
Masquefa, però no Igualada

Recordem que el govern va 
anunciar dimecres un nou toc 
de queda que afecta tots els 
municipis amb més de 5.000 
habitants amb una incidència 
acumulada de 400 casos o més 
per cada 100.000 habitants 
els últims set dies. La mesura 
afecta la majoria dels ciuta-
dans de Catalunya, uns sis mi-
lions de persones, que repre-
senten el 78% de la població.
La intenció és que el toc de 

queda entri en vigor aquest 
mateix cap de setmana i que 
duri, com a mínim, set dies; 
per això la mesura es podrà 
prorrogar. El president de la 
Generalitat ha anunciat que 
demanaran l’aval al Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya, que ja ha donat llum 
verda a les restriccions que el 
Govern va anunciar aquest di-
lluns. 
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Imatges del Night Glow, el concert d’Stay Homas, els vols matinals i al centre d’Igualada, i les activitats 
als iglús de vent en diferents espais de la ciutat. / FOTOS: JOAN GUASCH.

El pilot igualadí Carles 
Figueras es proclama 

guanyador de la compe-
tició esportiva

REDACCIÓ / LA VEU 

Q uaranta globus ae-
rostàtics d’arreu del 
món han omplert des 

de divendres i fins diumenge 
el cel de la Conca d’Òdena en 
la vint-i-cinquena edició de 
l’European Balloon Festival, 
una edició encara adaptada a 
la pandèmia que ha superat 
les expectatives dels propis or-
ganitzadors, tant pel que fa al 
número de pilots participants 
com pel que fa al públic, ja que 
en poques hores es van exhau-
rir les tres mil entrades dispo-
nibles per l’encesa nocturna de 
globus Night Glow.
Els tres vols matinals han gau-
dit d’un temps magnífic que ha 
deixat imatges de postal amb 
quaranta globus sobrevolant si-
multàniament Igualada, especi-
alment durant el vol de dissabte 
que va comptar amb l’enlaira-
ment de diversos globus des de 
places del centre de la ciutat. Pel 
que fa a la competició esportiva, 
ha resultat guanyador absolut el 
pilot Carles Figueras, de l’equip 
d’Ultramagic, seguit de la tam-
bé igualadina Adriana Lladó. El 
pilot Josep Costa ha quedat en 
tercera posició.

L’European Balloon Festival va tornar a omplir de color 
el cel de la Conca d’Òdena

El Night Glow va esde-
venir un homenatge a 

sanitaris, serveis essen-
cials, mestres i científics

Dissabte a la nit es va celebrar 
un Night Glow especial, en 
format reduït de deu globus 
i amb el públic assegut, en la 
que va ser probablement l’en-
censa nocturna de globus més 
emotiva de la història del fes-
tival ja que va esdevenir un 
homenatge a sanitaris, serveis 
essencials, mestres i científics. 
El procés d’inflada i il·lumina-
ció dels globus va esdevenir 
una al·legoria del tràngol vis-
cut a la Conca d’Òdena que, 
de mica en mica, va tornant 
a la normalitat, es va alçant 
i veient de nou la llum, tal i 
com fan els globus. Després 
del Night Glow, al mateix Parc 
Central va tenir lloc el concert 
del gruo Stay Homas, dins del 
festival Anòlia.
Per evitar aglomeracions, en-
guany no s’han pogut celebrar 
els vols de tarda –que s’espera 
poder recuperar l’any que ve-, 
però sí que hi ha hagut durant 
tota la setmana els iglús de 
vent al centre de la ciutat (ac-
tivitats en teles de globus reci-
clades) i les activitats infantils 
al Parc Central les tardes de 
divendres i dissabte, amb mol-
ta participació de famílies.



Pilar Gavilán, nova 
coordinadora del 
col.lectiu 
independentista 
Súmate, a l’Anoia
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El col.lectiu independentista 
Súmate va creixent pel territo·
ri i, des de fa pocs dies, Pilar 
Gavilan ha passat a ser la nova 
coordinadora de l’Anoia i aju·
darà a la vicepresidenta Mari 
Angeles Estévez en el desen·
volupament de l’entitat al seu 
territori.
Súmate és una entitat aparti·
dista i sense ànim de lucre l’ob·
jectiu de la qual és informar i 
promoure el vot independen·
tista entre aquells catalans que 
tenen la llengua i la cultura es·
panyoles com a pròpies.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
d’Igualada, amb la col·
laboració d’agents de 

la comissaria de les Corts de 
Barcelona,  van detenir el pas·
sat 7 de juliol un home, de 42 
anys, de nacionalitat albanesa 
i amb domicili desconegut, 
com a presumpte autor de 36 
delictes de robatori amb força 
a interior de domicili, en grau 
de temptativa.
Els fets es remunten al passat 
19 de juny, al voltant de les 
1:20h, quan ens van alertar 
per la presència sospitosa d’un 
individu al carrer Sant Cugat, 
del municipi d’Igualada, que 
observava contínuament les 
diferents cases d’aquesta zona.
Ràpidament, unitats dels mos·
sos es van dirigir al lloc dels 
fets i, just en el carrer indicat 
cruïlla amb Mestre Muntaner, 
van localitzar una persona que 
coincidia amb la descripció 
del sospitós. Després d’identi·
ficar·lo i escorcollar·lo, no se 
li va trobar cap indici de fets 

Detingut per utilitzar marcadors per intentar 
robar a 36 cases d’Igualada

il·lícits.
Posteriorment, durant la ins·
pecció de la zona, la unitat 
d’investigació va localitzar 
36 cases que tenien marca·
dors a les portes i una d’elles 
presentava danys a la porta 
d’entrada. Aquestes cases 
es trobaven ubicades en el 
mateix carrer Sant Cugat,  i 
carrers paral·lels com el car·
rer Capità Muntaner, carrer 
Compte Borrell i carrer La·
cetània d’Igualada.

Segons gestions d’investiga·
ció, tots aquest marcadors els 
havien posat la mateixa tarda 
del 19 juny. El agents també 
van esbrinar que l’autor era 
l’home que havien identificat 
a la mateixa nit.
Davant d’aquests fets, es va 
emetre una ordre de recerca 
i detenció del presumpte au·
tor, el qual va ser localitzat i 
detingut, el 7 de juliol a Bar·
celona, per agents de la unitat 
d’investigació de les Corts.

El detingut, amb antecedents 
per fets similars en diferents 
ciutats d’Europa, va passar 
divendres a disposició del 
jutjat d’instrucció en funci·
ons de guàrdia de Barcelona.
El lladre utilitzava el mèto·
de dels marcadors per tal de 
seleccionar els domicilis on 
cometre els robatoris. Aquest 
sistema consisteix a col·locar 
un fil prim de cola i un tros·
set de plàstic o quelcom sem·
blant, gairebé imperceptible, 
a la porta d’un domicili o ga·
ratge. El lladre torna unes ho·
res o dies després i, si aquest 
fil de cola o el trosset de plàs·
tic encara hi és, vol dir que la 
casa està buida, que ningú hi 
ha accedit i pot entrar amb la 
seguretat que no serà desco·
bert pels propietaris.
Què fer si es localitza un mar·
cador a la porta de casa:
· Trucar al 112
· No tocar el marcador per·
què la unitat d’investigació el 
pugui recollir.
· Si vivim en una escala de ve·
ïns, cal revisar les altres portes.
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D esprés que ERC or-
ganitzés un debat 
cultural amb 35 en-

titats i agents culturals de la 
ciutat, Esquerra ha emès un 
comunicat “davant la baixís-
sima participació del procés 
participatiu de la capitalitat de 
la cultura catalana, que a ho-
res d’ara és de només el 3%” 
demanant al govern munici-
pal que “aturi el procés par-
ticipatiu i en pacti un nou de 
nou més just i equitatiu amb 
les entitats de la ciutat”. 
Segons els republicans, aquest 
procés per fer possibles els 
projectes culturals, que se 
n’han presentat fins a 40 dels 
quals només se’n triaran les 

ERC demana a Castells que aturi el 
procés participatiu de la Capital de 
la Cultura i el pacti amb entitats

Tanquen la zona 
esportiva de les Comes 
per evitar l’incivisme

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ja ha ini-
ciat les obres de tanca-
ment perimetral de la 

Ciutat Esportiva de Les Co-
mes per tal de dotar-la de més 
seguretat i acabar amb alguns 
actes incívics que s’hi havien 
produït últimament.
Les obres consisteixen en la 
construcció d’un pas elevat de 
vianants a la confluència del 
carrer Guixeres amb el carrer 
Carles Riba. Aquesta entra-
da disposarà d’unes voreres 
molt més amplies i comptarà 
amb una càmera de seguretat 
que controlarà els vehicles que 
accedeixin al recinte. Amb 
aquesta elevació del pas de vi-
anants, que integrarà un carril 
bici, s’obligarà, també, a reduir 
la velocitat dels vehicles que 
circulen per aquest vial. La 
zona comptarà, també, amb 
nova senyalització informati-
va de les restriccions d’accés 
i de l’ubicació de les diferents 
pistes de què disposa el com-

plex esportiu.
Aquesta mateixa senyalització 
i instal·lació de càmeres d’ac-
cés es reproduirà a la conflu-
ència del carrer Guixeres amb 
el carrer de l’Abat Oliba, l’altra 
zona d’entrada i sortida a la 
Ciutat Esportiva de Les Co-
mes. Aquesta actuació anirà 
acompanyada de la instal·lació 
de diverses càmeres de segure-
tat dins del complex esportiu 
així com el reforç de vigilància 
durant els divendres i el cap de 
setmana. El projecte es finalit-
zarà durant l’estiu amb l’asfal-
tatge del carrer Carles Riba 
des del carrer Guixeres fins a 
la nova pista poliesportiva.
Amb el tancament de la Ciutat 
Esportiva de Les Comes, l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells, ha explicat que “l’Ajun-
tament fa una aposta ferma 
per la preservació i el mante-
niment d’aquest espai de pràc-
tica esportiva tant usat pels 
igualadins i igualadines i dona 
solució a les queixes dels veïns 
del barri de Les Comes”.

que puguin encabir-se dins 
del poc pressupost que hi ha,  
“fomenta la competició en lloc 
de la col·laboració entre enti-
tats”. 
Des d’ERC apunten que “hi 
ha una baixíssima participa-
ció i un procés que no és just 
ni equitatiu perquè l’equip del 
govern municipal no ha pro-
mogut com calia aquesta con-
sulta ni tampoc l’ha generat 
escoltant les entitats, un pas 
imprescindible que incom-
prensiblement no han fet”. Al-
hora demanen que el govern 
municipal “creï i generi espais 
on les entitats puguin explicar 
i difondre els seus projectes 
a tota la ciutadania, a cada 
barri i districte” així com aug-
menti el pressupost per tal de 

fer possibles la gran majoria 
dels 40 projectes presentats 
per parts de les entitats. Des 
d’ERC Igualada expliquen que 
“el govern municipal no pot 
deixar escapar el capital cultu-
ral de tots els projectes presen-
tats” i que “ja que les entitats sí 
que han fet la feina i han pre-
sentat els projectes, el govern 
no pot menystenir-les” sinó 
que “cal que busqui fórmules 
i recursos per fer-los possibles 
i enriquir realment la ciutat 
en motiu de la capitalitat de la 
cultura catalana”.
Des d’Esquerra asseguren 
que “no pot ser que el govern 
municipal, de nou, ignori els 
qui haurien de ser els prota-
gonistes de la capitalitat de la 
cultura catalana: les entitats 
i els ciutadans” i demanen 
que “aquest no sigui l’enèsim 
acte de propaganda política 
i de fum de l’alcalde”. Final-
ment els republicans “es po-
sen a disposició” del govern 
municipal per ajudar-los a 
organitzar un debat cultural 
a Igualada si el govern neces-
sita “un cop de mà”.

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

 691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



  IGUALADA  | 15Divendres, 16 de juliol de 2021

REDACCIÓ / LA VEU 

L a FLS Anoia (“Fracture 
Liaison Service”) Ano-
ia, coneguda com la 

Unitat de Fractura Osteoporò-
tica de l’Anoia, com a líder 
d’opinió clau en osteoporosi a 
Espanya, ha estat selecciona-
da per formar part d’un pro-
grama de tutoria que donarà 
suport a la implementació i 
la sostenibilitat de les Unitats 
de Fractura (FLS), i altres ti-
pus de serveis d’Atenció Post 
fractura osteoporòtica a nivell 
d’Espanya, dins del marc de la 
iniciativa Capture the Fractu-
re® Partnership (CTF-P).
Capture the Fracture® Par-
ternship (CTF-P) és una inici-
ativa mundial que té la missió 
d’accelerar la implantació de 
models coordinats d’atenció 
per a la prevenció secundària 
de fractures. Aquesta iniciati-
va mundial pretén involucrar 
a les principals parts interessa-
des i a les coalicions existents, 
oferir un full de ruta política, 
desenvolupar recursos de su-

La unitat FLS Anoia segueix essent 
tot un referent a Espanya 

Nova web del Consorci 
Sanitari de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consorci Sanitari de 
l’Anoia acaba d’estre-
nar nova web. Es tracta 

d’una única web corporativa, 
(fins ara es treballava en cinc, 
les cinc línies assistencials del 
centre) en què s’ha volgut uni-
ficar continguts i donar més 
visibilitat a la informació que 
els usuaris i la ciutadania ne-
cessiten saber del centre i po-
der interactuar on-line. 
“No s’ha volgut contemplar 
una web “aparador” sinó una 
plataforma facilitadora d’in-
formació i de gestió dels temes 
més fonamentals i habituals 
que necessiten els ciutadans” – 
manifesten des del Consorci. 
És per això que destaca una 
pestanya principal que per-
met interactuar l’usuari amb 
el centre. Aquest pot consul-
tar “Què necessites” els temes 
més usuals que cal saber i els 
tràmits en línia amb els quals 
es permet contactar amb el 
centre per demanar informa-
ció sobre una cita o prova, sol-

port i solucions digitals. Un 
altre component fonamental 
és la tutoria. El programa de 
tutoria té com a objectiu crear 
una comunitat de tutors amb 
els coneixements, les habili-
tats, la competència i el rendi-
ment per donar suport a l’inici 
i la sostenibilitat de les Unitats 
de Fractura (FLS).
A l’acceptar la invitació, la FLS 
Anoia s’ha convertit en un 
dels 6 mentors que la IOF “In-
ternational Osteoporosi Fun-
dation” -IOF- està formant a 
Espanya.
Recordem que la FLS Ano-
ia, conformada pel Consorci 
Sanitari de l’Anoia (CSA), la 

Fundació Sanitària Sant Josep 
(FSSJ) i l’Institut Català de la 
Salut (ICS), ha estat guardo-
nada, per dos anys consecu-
tius (2019 i 2020) amb el pres-
tigiós Premi “Best In Class” 
-“BIC”. 
El passat 2 de Juliol es va fer 
difusió de la Guia de Pràctica 
Clínica FLS Anoia als profes-
sionals dels CAP de l’Anoia, a 
càrrec de Maria del Mar Ca-
sanovas (Àrea de Farmàcia de 
l’ICS), Dra. Maria José Gar-
cía (MFyC ICS), Sra. Maria 
Teresa Salgado (Fisioteràpia 
FSSJ), Dr. Andrés Gamboa 
(Geriatria CSA) i Dr. Enric 
Duaso (Geriatria CSA).

licitar documentació, notificar 
dades personals o efectuar al-
tres gestions. 
La web pivota sobre 7 blocs 
principals de continguts com 
són els Usuaris, els Centres, els 
Serveis, el CSA, la Docència i 
la Recerca, l’Actualitat i l’Àrea 
de professionals. 
La web s’està complementant 
amb alguns continguts, n’hi ha 
que encara no estan disponi-
bles, com per exemple un nou 
butlletí on-line, però que pro-
perament es posarà en marxa. 
El CSA convida a tothom a vi-
sitar-la (www.csa.cat)  i a què 
respongui una enquesta d’opi-
nió sobre la pròpia web per 
recollir opinions i enriquir-la 
més. Aquesta es troba a la 
plana principal, en una de les 
imatges mòbils (slides).
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REDACCIÓ / LA VEU 

F ins el 31 d’agost, el de-
partament de Dina-
mització Econòmica 

de l’Ajuntament d’Igualada 
ha obert el termini per pre-
sentar-se a la convocatòria de 
subvencions per a les empre-
ses d’Igualada. L’Ajuntament 
destinarà un total de 110.000€ 
a aquests ajuts.
Aquest any la convocatòria 
de subvencions s’ha realitzat 
en tres línies. La primera línia 
és per a empreses de creació 
recent. En aquest apartat po-
den demanar ajuts les empre-
ses creades durant l’any 2020 
i l’import de les subvencions 
que s’atorgaran va des dels 
500€ als 4.000€.
La segona línia de subvenci-
ons és per ajudar a les empre-
ses en el seu procés d’adapta-
ció al mercat. Poden accedir 
a aquests ajuts les empreses 

Ja es poden demanar subvencions 
municipals per a les empreses

Eines Pimec Oposició, 
es presenta en public 
com a alternativa 

JAUME SINGLA / LA VEU 

E l grup d’empresaris que 
es va constituir en una 
candidatura a les passa-

des eleccions de Pimec, ha po-
sat de manifest la seva intenció 
de “treballar des de la oposició 
“Pimec s’ha de convertir en 
lobby per a millorar les condi-
cions de treball i les possibili-
tats d’èxit de les empreses ca-
talanes” en paraules d’un dels 
impulsors del grup, l’empresari 
Jordi Zaragoza de les Terres de 
l’Ebre.
“Som un grup d’empresaris 
que pensem que a Pimec les 
coses es poden fer molt mi-
llor i s’han de fer molt millor. 
Per això quan es varen convo-
car, per sorpresa i en mig de la 
pandemia, les eleccions per a 
substituir Josep Gonzalez, no-
saltres ens varem constituir en 
candidatura alternativa i mal-
grat no haver tingut possibilitat 
d’accedir al cens i de fer arribar 
el nostre missatge al gruix dels 
empresaris catalans associats a 
PIMEC, varem obtenir un re-
sultat mes que digne. Aixó ens 
ha impulsat a seguir treballant 
des de l’oposició per a defensar 
i donar suport als empresaris 
que ens varen fer confiança” 
declarava en roda de premsa 
Jordi Zaragoza.
El grup es desmarca del nou 
projecte de qui va ser el seu cap 
de llista a les eleccions, Pere 
Barrios, que va decidir deixar 
EinesPimec i muntar una nova 
patronal catalana. “Li desitgem 
sort i tots els exits del mon, 
peró el nostre deure, diu Jordi 
Zaragoza, es treballar per als 
empresaris que, en tan dificils 
condicions, ens varen donar 
suport. És el nostre compromís 
pels propers tres anys”
Jordi Gispert, empresari giro-
ní, tot lamentar el baix nivell 
democràtic de les eleccions 
a Pimec “on varem competir 
en inferioritat de condicions i 
contra rellotge, varem obtenir 
un resultat molt digne que ens 
obliga a seguir treballant per 

REDACCIÓ / LA VEU 

R ecentment un grup 
de 36 joves que s’es-
tan formant per a 

ser monitors i monitores 
esportius van assistir a la 
sessió formativa sobre com 
identificar i prevenir l’asset-
jament entre iguals, a càrrec 
de l’equip de mediació del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, i van obtenir eines per 
a la gestió de conflictes en 

a millorar la competitivitat de 
les empreses catalanes. Això 
es l’inici d’un llarg camí per a 
transformar el funcionament 
de Pimec”
La jove empresaria Cristina 
Iglèsias reclamava la transfor-
mació de Pimec “en motor i 
pilar de les empreses catalanes. 
El soci ha de poder participar 
en l’activitat de Pimec i conei-
xer a fons els membres de les 
entitats que ens representen” 
Proposa el vot electrònic “per a 
facilitar la participació”, propo-
sa la reducció d’impostos, aga-
fant de referència el País Basc, 
“per a consolidar i crear noves 
empreses i reduir l’expoli fiscal 
que patim”
Jordi Castellà, empresari del 
sector de les finances, rebla el 
clau en l’aspecte de l’espoli fis-
cal, analitzant-lo des del punt 
de vista dels fons Next Genera-
tion que han d’arribar a l’estat 
espanyol per a lluitar contra la 
crisi generada per la covid-19 
“Pel PIB economic de Catalu-
nya ens toquen 28.000 milions 
d’euros, dels quals entre 16.000 
i 20.000 haurien de venir a les 
petites i mitjanes empreses ca-
talanes. No veiem, ans al con-
trari, que la junta presidida per 
Cañete, estigui treballant en 
aquesta direcció” També re-
clama la reducció de les quotes 
dels autonoms “que lluny de 
baixar, tot indica que encara les 
faran pujar mes” sentenciava.
Respecte de no haver assolit 
la victòria en les eleccions a 
la presidència de Pimec ho va 
atribuir en bona part a no ha-
ver disposat de temps per arri-
bar al conjunt de l’empresariat. 
“Per això ara amb temps ani-
rem presentant-nos per tot el 
territori per a donar-nos a co-
neixer, escoltar als empresaris 
i fer arribar les reivindicacions 
a la actual direcció de Pimec” 
va dir. 
Eines Pimec Oposició ha pro-
gramat un seguit de jornades 
de treball amb empresaris de 
tot Catalunya la primera de les 
quals es va celebrar a l’Ampolla.

creades abans de l’any 2020 
que duguin a terme plans de 
transformació, reflexió i mi-
llora empresarial. L’import de 
les subvencions d’aquesta lí-
nia es troba entre els 1.000€ i 
5.000€.
La tercera línia de subvenci-
ons que s’ha creat en aquesta 
convocatòria és per ajudar a 
les empreses en la realitza-
ció de nous projectes en base 
a la fórmula de cooperació 
empresarial. Els beneficiaris 
d’aquests ajuts han de ser un 

mínim de dues PIMES que 
cooperin entre elles per a la 
realització d’un projecte con-
junt. L’import de les subven-
cions d’aquesta línia es troba 
entre els 5.000€ i els 10.000€.
El regidor de Dinamització 
Econòmica, Jordi Marcè, ha 
manifestat “la importància 
de continuar treballant per 
donar suport al teixit pro-
ductiu de la ciutat i adaptar, 
aquest any, les subvencions 
a fons perdut a les noves ne-
cessitats i realitats que la em-
presa a d’afrontar.” Marcè ha 
concretat que “amb aquestes 
subvencions es vol donar su-
port als nous emprenedors i 
empresaris i aquelles empre-
ses que han realitzat un esforç 
per adaptar-se aquets nous 
escenaris.”
La informació i la tramitació 
per accedir a aquestes sub-
vencions es pot trobar al web 
https://tramits.igualada.cat.

El Consell forma monitors esportius 
sobre bullying i conflictes

l’àmbit del lleure i l’esport.
La sessió va tenir tres hores 
de durada i es va dur a ter-
me a les dependències del 
Consell Esportiu de l’Anoia, 
entitat que forma part de la 
Comissió Comarcal de pre-
venció i intervenció enfront 
de l’assetjament entre iguals. 
Les mediadores que van 
protagonitzar la xerrada els 
van transmetre la necessi-
tat d’impulsar actuacions 
d’aquest tipus atès que les 

situacions de bullying no 
només es donen en el marc 
de l’educació formal sinó 
que es poden detectar en al-
tres espais fora dels centres 
educatius.
Des de la comissió que lide-
ra l’ens comarcal es continu-
arà apostant per les accions 
de prevenció que contribu-
eixin a disminuir la preva-
lença d’aquesta pràctica i a 
afavorir el respecte i la con-
vivència entre iguals.



Humans de l’Anoia @humansanoia

#175  Pep Bayà Castells
FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

EnricMorist @emorist

La Coll@nada @lacollanada

Arià Paco @entusiasmat

Blanca @bla_nca

Carlota Carner  @_Charlotte21

Nil Solé @nil_sole_

Jordi López @LopezCasanovas

L’any 92 arriba a Igualada la Tiana amb 9 anys refu-
giada i procedent de Sarajevo (Bòsnia) de la mà de 
@CreuRojaCAT. Temps després amb el seu esforç i 
de la gent que l’estima és una GRAN professional. 
Premi internacional Catalunya 2021, feliços per to-
tes les Tianas al món.

#sensenosaltres és una campanya per reclamar que 
l’@ajigualada recolzi les entitats que fan i viuen la 
Festa Major. Menys traves i més acció. Volem una 
FM per totes!

Això d’avui demostra que, un cop el poder tasta 
una mesura autoritària, hi recau amb facilitat. El 
toc de queda es va vendre com una enorme ex-
cepció. Quan va acabar, el 4 de maig, vam creure 
que no en tornaríem a viure un en la vida. Ara 
només podem suposar que anirà tornant.

El govern francès avisa que si la gent no es vacuna 
no podrà anar a restaurants ni locals i el mateix 
dia demanen hora 1.000.000 de francesos. Ho 
veieu com funciona?

Avui, i com cada any, ens hem tornat a mullar per 
l’Esclerosi Múltiple!!

Aquests dies amb l’@Ebf_Igualada veiem #Igua-
lada plena d’activitats a espais com l’@AteneuI-
gualadi, l’escorxador, la bastida, el museu i el parc 
central... Així hauria de ser sempre, no només 
quan a l’@ajigualada li interessa, les entitats tam-
bé volem gaudir d’aquests espais.

Acabo de suar la cansalada per explicar-li a la 
gran per què hi ha una cua de gent amb cotxe al 
Passeig esperant que un senyor amb alçacolls i 
peto fluorescent els esquitxi el Kia Picanto amb 
aigua màgica.

www.veuanoia.cat

21 3 El govern d’Igualada es plan-
teja abaixar l’IBI pel 2022

El Govern declara Bé Cultural 
d’Interès Nacional el Parc del 
Cementiri Nou d’Igualada

La proposta del Moixiganguers, 
guanyadora del procés partici-
patiu de la Capital de la Cultura
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xarxes: El més llegit

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

Sóc en Pep Bayà Castells, tinc 42 anys. Estic 
casat amb la Gemma, els dos som pare i 
mare del Ton i de la Jana. La meva professió, 
és la meva passió. 

Sóc Tècnic Emergències Sanitàries, el que 
vulgarment la gent en dieu “ambulanciero”, 
cosa que no ens agrada gens. Fa 25 anys que 
mi dedico i una de les moltes coses que té la 
feina, es que coneixes totes les cares que té la 
comarca.

Sóc molt amic dels meus amics, no vull 
persones grises el meu costat, ja que no 
m’aporten res positiu. Només a la vida, vull 
veure créixer els meus i aprofitar cada minut 
que té al dia. Penso realment que la vida, són 
quatre dies i mai saps quan es pot girar, per 
tant aprofitem-la.

  
@culturaigualada   @angel_1471   @pianoservei

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
doncs en són vàries.  Però la carretera C-15 que es una reivindicació coneguda, és un tema prou 
important perquè els polítics ho posin com a preferent i no perdem n’hi més ferits n’hi més morts.

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

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



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Com tributa la venda 
de participacions socials en una SL?

Desde la IGM, pero sobre todo desde la II, USA siempre ha impuesto su 
voluntad en aquellos asuntos económicos en los que ha podido existir 
discrepancia; siempre. Pienso que EUR debería reconsiderar su postura.

Iniciem una nova etapa en les relacions econòmiques entre el País Va-
lencià i Catalunya. Compartim un territori privilegiat i estratègic, que 
cal vertebrar i reindustrialitzar. Compartim visió i voluntat i tenim una 
finestra d’oportunitat per fer-ho.

Cal que la ciència arribi més a la societat. Cal invertir més en generar co-
neixement (recerca), transmetre-ho a les aules (docència) i transferir-lo a 
la societat. El que fem a les universitats té sentit si és útil a la societat.

“El sentit de l’humor ajuda a millorar 
el que ja funciona ”

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

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

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

En general hi ha una mena de 
creença que no és possible 
passar-s’ho bé mentre estem 
treballant i no em refereixo 

només a les estones de fer el cafè, 
sinó durant tota la jornada laboral. 
En aquesta línia, del llibre del Sergio 
de la Calle titulat “Divertirse Traba-
jando” se n’extreuen algunes conclu-
sions interessants com el fet que no 
és possible construir una organitza-
ció amb valors, amb propòsits, amb 
capacitat de crear, de pensar i moti-
var-se tots els dies sense veure les co-
ses amb sentit de l’humor.

Per en Sergio l’humor és intel-
ligència, empatia, capacitat de comu-
nicar i de relativitzar les coses.

Quins són els principals beneficis de 
tenir una organització amb sentit de 
l’humor:

1. Atracció de talent. És més fàcil 
atreure el talent que farà créixer la 
teva organització

2. Motivació dels empleats. La gent 
contenta treballa més i millor

3. Millora la relació amb el client. Un 
proveïdor que et faci riure te moltes 
més opcions d’aconseguir el negoci 
que un que no

Un altre benefici del sentit de l’hu-
mor és que et provoca un augment 
de les endorfines que tenen un efecte 
de calmant que redueix el nivell d’es-
très del teu cos (cortisol).

Nosaltres, que estem molt acostu-
mats a passar per diferents organit-
zacions, ens sentim molt més còmo-
des quan en reunions d’una hora hi 
ha moments en que algú, de la prò-
pia organització, utilitza el sentit de 

l’humor per explicar alguna idea o 
concepte. Quan passa això, l’orga-
nització va per bon camí car és més 
fàcil trobar la solució més adequada.

Fins i tot hi ha empreses importants 
que ho tenen en compte en els seus 
processos de selecció. Tenen clar que 
això fa augmentar el nivell de creati-
vitat i motivació del personal. En de-
finitiva, pel mateix sou, el personal 
és més productiu i a més a més, s’ho 
passa més bé.

El sentit de l’humor ajuda a millorar 
el que ja funciona, però no funciona 
tant en els casos en que:

• Et prens massa seriosament a tu 
mateix. Crees una capa de distància 
que no ajuda a relacionar-te amb el 
empleats o clients

• Celebrar més del compte. Impe-
deix l’autocrítica i això no permet 
seguir millorant

• La hiperactivitat també és un inhi-
bidor. Està molt ocupat molts cops 
és sinònim d’estar molt “liat”

Comencem a usar el sentit de l’hu-
mor a la feina?   

És molt freqüent en les escriptures 
posar com a valor de transmissió el 
valor nominal i així no tributar les 
plusvàlues el venedor, però aquesta 
pràctica incorrecta es revisa contínu-
ament per Hisenda.

B) COMPRADOR:
La venda de participacions soci-
als està exempta de l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials.

No obstant això, i també per a evitar 
que es vengui un immoble i no pa-
gar impostos sí que estan subjectes i 
tributen per ITP al 10% a Catalunya:

a) Las transmisiones de participaci-
ones socials de societats en les quals 
s’obtingui el control d’aquesta socie-
tat i l’actiu de la qual estigui format 
en almenys el 50 per cent per immo-
bles que no estiguin afectes a activi-
tats empresarials o professionals.

b) Les transmissions de participaci-
ons socials que hagin estat rebudes 
per les aportacions de béns immo-
bles realitzades en la constitució de 
societats o ampliació de capital so-
cial, sempre que que entre la data 
d’aportació i la de transmissió no 
hagués transcorregut un termini de 
tres anys.  

“És molt freqüent en les escriptures posar 
com a valor de transmissió el valor nominal 
però aquesta pràctica incorrecta es revisa 

contínuament per Hisenda” 

La setmana passada van venir 
a la notaria Daniel i Judit per 
a plantejar-me un dubte so-
bre els impostos que haurien 

de pagar en vendre Daniel les seves 
participacions socials de la SL de la 
qual és soci a Judit, i els vaig explicar 
breument:

A) Venedor:
• Tributa segons el benefici que ob-
tingui, és a dir, que si ven per 20.000 
euros participacions comprades 
per 4000, haurà tingut un benefi-
ci de 16.000 euros sent el tipus fins 
a 6.000€ del 19%. De 6.000€ fins a 
50.000€, el 21% i a partir de 50.000€, 
el 23%.

Segons l’article 37 de la Llei de l’IRPF, 
i per a evitar fraus, obliga al fet que 
el valor de l’escriptura de transmissió 
no podrà ser inferior a:

a) El valor del patrimoni net que 
correspongui als valors transmesos 
resultant del balanç corresponent a 
l’últim exercici tancat amb anteriori-
tat a la data de la meritació de l’Im-
post.

b) El resultat de capitalitzar al 20% la 
mitjana dels últims tres exercicis.

El sentit de l’humor com a eina 
per millorar la productivitat

Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director de FeedBackGround
@cescalcal

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



Dissabte va ser una tarda molt 
especial a La Tossa, on es va 
celebrar l’acte d’inauguració 
de la remodelació de la torre 
del castell. Organitzada pel 
Consorci la Tossa de Mont-
bui, es va dur a terme una fes-
ta inaugural que va començar 
pels volts de les vuit del vespre 
amb una exhibició de falco-
neria a càrrec del grup “Ojos 
de la montaña” i la presenta-
ció-pregó d’època realitzada 
des de dalt de la torre per “Lo 
sacaire del Llobregat”.
A continuació es va celebrar 
l’acte protocol·lari d’inaugu-
ració, presentat pel mont-
buienc Joan Cunillera. Més de 
200 persones van presenciar 
aquesta activitat, on es va re-
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comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

MONTBUI / LA VEU 

A quest cap de setma-
na es durà a terme 
el gruix de la Festa 

Major de Santa Margarida de 
Montbui. Des de l’Ajuntament 
montbuienc s’ha treballat en 
tot moment en l’organització 
d’una festa adaptada a la situ-
ació de pandèmia, i totes les 
activitats previstes s’organit-
zaran complint els protocols i 
condicionants previstos en el 
darrer document aprovat pel 
Procicat, i que obliga al tanca-
ment de totes les activitats a les 
00.30 hores. 
El format, el desenvolupament, 
les seus i fins i tot els horaris 
de la Festa Major de Montbui 
s’han hagut de planificar al de-
tall. També s’ha hagut de treba-
llar en tots els detalls organit-
zatius, com en el fet de repetir 
les actuacions dels artistes que 
actuaran divendres i dissab-
te per intentar arribar al mà-
xim nombre de veïns i veïnes. 
Les restriccions d’aforament 
i la impossibilitat de realitzar 
activitats itinerants (com ara 
cercaviles tradicionals o cor-
refocs) han condicionat també 
l’elecció i el format dels espec-
tacles. 
Entre els plats forts de la Festa 
Major de Montbui està el doble 
concert que oferirà (divendres 
16 i dissabte 17) Nuria Fergó a 
la pista de l’Escola García Lor-
ca. També aquelles dues nits, 
però a Mont-Àgora, sobresur-
ten els monòlegs de David Sas 
i El Sevilla (el popular cantant 
de “Mojinos Escozíos”). I a ni-
vell més local es podrà gaudir 
al pati de l’Institut Montbui 
dels ritmes joves de “La Sépti-
ma Trastada”. També ha gene-
rat molta expectació el Concert 
que oferirà el grup d’animació 
“El pot petit” el diumenge 18 
de juliol al pati de l’Escola Gar-
cía Lorca, i que serà una de les 

darreres activitats del progra-
ma d’actes al Nucli Urbà (en-
trades exhaurides).
No hi faltaran activitats espor-
tives, i propostes per a tots els 
públics, tant petits com grans.
Al Nucli Antic la principal no-
vetat serà el trasllat de concerts 
i espectacles a la pista esportiva 
de l’Escola Montbou, buscant 
un espai més obert. Algunes 
activitats de petit format es 
continuaran realitzant a l’em-
blemàtica Plaça Major.

Entrades ja exhaurides per a 
algunes activitats
Tant dilluns, com dimarts i 
també dimecres s’han pogut 
recollir a Mont-Àgora les en-
trades gratuïtes anticipades per 
poder assistir a aquells actes 
d’aforament reduït i limitat que 
es celebraran al Nucli Urbà. 
Entre aquestes activitats sobre-
surten els concerts i les nits de 
monòlegs (actes que es duran a 
terme tant divendres com dis-
sabte, amb dobles actuacions, 
per poder arribar a un major 
nombre de públic). 
D’una banda, Núria Fergó ac-
tuarà a la pista de l’Escola Gar-
cia; a Mont-Àgora es celebrarà 
una Nit de Monòlegs amb Da-
vid Sas i El Sevilla i a la pista 
de l’INS Montbui es realitzarà 
un Concert amb “La Séptima 
Trastada”. També caldrà entra-
da anticipada gratuïta per a la 

tarda de playback per a la Gent 
Gran del diumenge 18 de juliol 
i pel concert de “El Pot Petit” 
que es realitzarà a la pista de 
l’Escola Garcia Lorca el diu-
menge 18 al vespre (entrades 
exhaurides).
En tots els casos es limitaran 
els aforaments, caldrà invita-
ció gratuïta per accedir a tots 
els concerts, i caldrà veure els 
espectacles musicals asseguts, 
respectant en tot moment els 
protocols establerts per a actes 
culturals.

Montbui viurà un intens cap de setmana de Festa 
Major, adaptada a la situació sanitària actual

L’organització de la Festa Major 
del Nucli Urbà, a càrrec de la 
regidoria de Cultura i Festes, i 
amb el suport de Viu La Fes-
ta, recorda que es compliran 
en tot moment els protocols 
actualitzats. Caldrà respectar 
les distàncies de seguretat, fer 
ús de les mascaretes i complir 
amb les mesures i protocols 
sanitaris contra la covid-19. 
S’obrirà portes dels recintes 
una hora abans de l’inici dels 
esdeveniments per evitar aglo-
meracions i poder recollir les 

corresponents declaracions 
responsables.
A les activitats del Nucli Antic 
caldrà accedir-hi també amb 
acreditació (el lliurament s’ha 
gestionat a través de l’entitat 
organitzadora: AAVV La Mar-
garida). Les mesures excepci-
onals covid-19 seran aplica-
des segons normativa vigent; 
la pista esportiva de l’Escola 
Montbou serà l’espai on es de-
senvolupin bona part de les 
activitats populars. La pista es-
portiva s’obrirà al públic 30 mi-
nuts abans de l’inici dels actes 
per evitar acumulacions.
Clourà el dia un castell de focs 
de cloenda de Festa Major (ac-
tivitat pendent de confirma-
ció).
Les activitats al Nucli Antic 
finalitzaran el dimarts 20 de 
juliol, Dia de Santa Margarida, 
amb la Missa Solemne a partir 
de les 12 del migdia. Acte ame-
nitzat amb cants africans, i ofi-
ciat per Josep Maria Pujol.   

tre homenatge a les diferents 
persones que van col·laborar 
en la realització de la remode-
lació. Se’ls va lliurar una lito-
grafia de l’artista igualadí Pere 
Noguera.
Durant l’acte van intervenir per 
l’Ajuntament el regidor de Tu-
risme montbuienc Jordi Bòria 
i també el regidor de Manteni-
ment i membre del Consorci 
Adrià Castelltort (l’Alcalde Je-
sús Miguel Juárez no va poder 

ser-hi present, en complir 
aïllament segons protocols 
sanitaris). Castelltort va re-
marcar que “ha costat molt 
fer aquesta inauguració, però 
estem molt satisfets de poder 
ser aquí. La Tossa és un refe-
rent per a la Conca d’Òdena. 
Vull donar les gràcies a tot 
l’equip d’arquitectes, que han 
fet una tasca excel·lent, man-
tenint l’estructura original de 
la torre i intentant donar-ne 
major ús, conservant l’essèn-
cia però també donant-li mo-
dernitat. També voldria feli-
citar a l’equip constructor de 
l’obra, que han fet una tasca 
excel·lent i agrair a la Dipu-
tació, que ha finançat l’obra 
amb 200.000€”. 

Gran festa d’inauguració de la remodelació 
de la torre del Castell de la Tossa

UNA GRAN OBRA A IGUALADA D’HOMENATGE 
A LES VÍCTIMES DE LA COVID-19
“Mirades des del confinament” és la gran obra 
permanent de l’artista internacional Joan Fontcuberta.

A partir del dissabte, 17 de juliol, vine a descobrir el nou mural 
“Mirades des del confinament” a la plaça de Cal Font d’Igualada!

Fes un donatiu per fer possible aquest homenatge!
miradesdesdelconfinament.cat/donatiu
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Els pacients vilanovins 
d’oncologia i hemo-
diàlisi tindran pàrking 
gratuït a l’Hospital

Els ajuntaments de Vilano-
va del Camí i d’Igualada han 
signat un conveni de col·la-
boració que farà possible la 
gratuïtat de l’aparcament a 
les persones que facin tracta-
ments crònics com quimiote-
ràpia o hemodiàlisi a l’Hos-
pital d’Igualada. Els pacients 
podran deixar el seu vehicle 
a l’aparcament Igualada Nord, 
sense cap cost durant unes ho-
res determinades.
La signatura d’aquest conveni 
ha anat a càrrec de l’alcaldes-
sa de Vilanova del Camí, No-
emí Trucharte, i de l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells, en 
representació de la Societat 
Igualadina Municipal d’Apar-
cament S.L., SIMA; els acords 
del qual són efectius des 
d’aquest dilluns 12 de juliol.
El regidor de Serveis Personals 
Xavi Sala ha estat qui ha lide-
rat el projecte amb la voluntat 
d’oferir les màximes facilitats 
a les persones de Vilanova del 
Camí que reben tractaments 
de llarga durada o crònics.
En el marc d’aquest conveni, 
SIMA crearà i emetrà per a 
cada usuari, una targeta cor-
responent a l’abonament de 
l’import de l’aparcament de 
vehicles que es fan de manera 
recurrent i per estada i horari 
determinat.
S’han gestionat targetes de 
prepagament de 400 hores 
per a persones que acreditin 
tractaments d’hemodiàlisi i de 
300 hores per a les quals estan 
fent un tractament de quimi-
oteràpia. Els títols tenen una 
validesa de sis mesos i es po-
den tramitar a les oficines de 
l’aparcament, des de la cabina 
de control, de dilluns a diven-
dres, de 7:00 a 15:00 h.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

E l condicionament de la 
rotonda de la cruïlla del 
carrer Verge de Mont-

serrat amb la C-244 ja està 
pràcticament enllestit i llueix 
ben acolorida. La renovació 
d’aquesta rotonda, en una de 
les principals entrades del mu-
nicipi, ha estat motivada pel 
mal estat de la vegetació exis-
tent, especialment oms, que 
havien nascut espontàniament 
i que ha estat molt difícil d’era-
dicar.
Les obres per millorar la roton-
da van començar fa setmanes, 
però es va posar en pausa per 
donar prioritat al reg d’arbres i 
jardineres que no disposen de 
reg automàtic. L’actuació que 
ha anat a càrrec de la brigada 
municipal es va encetar amb 
l’eliminació de les arrels dels 
oms o del romaní que hi havia 

Es renova la rotonda de la C-244 a 
Vilanova amb colors i flors

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

D ivendres es va fer el 
lliurament dels pre-
mis de la campanya  

‘Compra i descobreix Catalu-
nya’. El mercat municipal de 
Sant Hilari va acollir l’acte que 
va anar a càrrec de l’alcaldessa 
Noemí Trucharte, del regidor 
de Promoció Econòmica, Jordi 
Barón i la regidora de Cultura, 
Carlota Silva.
Els premis que han ofert els 
32 municipis que participen 
en l’onzena edició d’aquesta 
campanya, són en forma d’ex-
periències gastronòmiques i 
turístiques amb la voluntat de 

per preparar la terra per una 
nova plantació que ha prio-
ritzat les plantes amb flor i els 
colors.
La brigada de jardineria ha 
mantingut els tres xiprers que 
hi ha al centre de la rotonda 
que han cobert amb una base 
d’escorça de pi per mantenir la 
humitat de la terra. Han fet un 
cèrcol exterior on han excavat 
una gran rasa com si es tractés 
d’una gran torreta on s’hi ha 

plantat Agapanthus Africanus 
de dos colors, blancs i liles, per 
donar un toc diferent a l’espai.
L’aposta més arriscada ha estat 
la de col·locar diferents testos 
de grans dimensions i de co-
lors llampants que han estat 
molt ben valorats pels veïns.  
En aquestes  torretes s’han 
plantat flors de temporada, 
concretament geranis i petú-
nies. La rotonda disposa de reg 
automàtic.

donar suport al petit comerç, 
el turisme local i de proximitat.
El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Jordi Barón, ha agraït 
als comerços participants la 
seva implicació en aquesta que 
té com a objectiu promoure el 
comerç local i premiar la clien-
tela, fidel al comerç local. 
A banda dels premis atorgats 

pels municipis participants, 
es va fer el sorteig d’un lot de 
productes amb la col·laboració 
dels 34 comerços. L’agraciada 
amb aquest premi ha estat una 
clienta de La Marioneta.
I el premi per a un comerç ha 
estat enguany per a Mapfre Vi-
lanova que podrà gaudir d’una 
experiència a Tortosa. 

Vilanova ha repartit 33 premis per 
descobrir Catalunya

La comissió del Pla 
Educatiu d’Entorn 
planifica les accions 
futures per assolir l’èxit 
educatiu a Vilanova 

Can Muscons va acollir el pas-
sat 8 de juliol una trobada de la 
comissió institucional del Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE) de Vi-
lanova integrat per una vintena 
llarga d’agents educatius i soci-
als del municipi. Durant la re-
unió es van repassar les neces-
sitats del PEE, es va presentar 
el pla anual d’accions i el Servei 
d’Orientació d’Àmbit Comuni-
tari (SOAC).
El PEE vol ser un instrument 
per millorar l’èxit educatiu, en-
tès com l’oportunitat de tots els 
joves d’acabar la cursa educati-
va. El Pla és una proposta que 
ha de donar resposta a les múl-
tiples necessitats de la societat, 
vol contribuir a la cohesió soci-
al i donar continuïtat i coherèn-
cia a les diferents accions que 
reben els infants i joves.
La primera diagnosi del PEE 
ha posat de manifest diferents 
necessitats. La primera és que 
manca un espai per a les famí-
lies amb fills i filles de 0 a 3 anys 
per fomentar la cohesió social 
però també el treball de la llen-
gua i l’acompanyament en la 
criança. En diferents ponències 
també es va destacar la manca 
de solucions per a la pràctica 
esportiva, de lleure i d’activitats 
culturals. Així com la necessitat 
de fer una difusió de la progra-
mació conjunta per evitar du-
plicitats o coincidències.
El PEE també recull la preocu-
pació dels professionals educa-
tius per l’augment dels infants 
amb necessitats especials i 
l’augment dels problemes psi-
cològics derivats de la situació 
de pandèmia. També cal treba-
llar de manera preventiva l’ori-
entació laboral i formativa amb 
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

l’especialista per al teu vehicle

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

ESPECIALISTES EN HÍBRIDS I ELÈCTRICS

Multimarca  ·  Mecànica general
Diagnosi   ·   Revisions
Electricitat/Electrònica

Especialistes GLP/Autogas
Híbrids i Elèctrics

Injecció Dièsel/Gasolina

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

Consulta la nostra promoció per a la fira. 
COTXES BENZINA A PARTIR D'EURO4 COTXES DIÈSEL A PARTIR D'EURO6
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CONCA D’ÒDENA / LA VEU 

D ins del programa per 
la digitalització del 
comerç “Digital-

commerce Conca”, la Manco-
munitat de la Conca d’Òde-
na ofereix un taller gratuït el 
dimecres 21 de juliol sobre 
estratègia de negoci on line, 
una formació oberta a tots els 
responsables de comerços, pa-
rades de mercat, restaurants o 
serveis ubicats als set munici-
pis de la Conca (Igualada, Vi-
lanova del Camí, Santa Mar-
garida de Montbui, Òdena, La 
Pobla de Claramunt, Jorba i 
Castellolí).
El taller l’impartirà el consul-
tor digital David Gubern, de 
l’empresa igualadina instint.
net, que farà un recorregut 
pels diferents tipus d’estratè-
gia de negoci online i les eines 
més utilitzades treballant so-
bre casos reals dels negocis de 
les persones que participaran 
a la formació. Així, a més de 

Taller gratuït sobre estratègies de 
negoci online per a comerços

Projecte per a convertir 
el Forn de Jorba en 
referent d’un nou model

JORBA / LA VEU 

Diumenge 13 de juny, 
el Col·lectiu Eixar-
colant va iniciar una 

campanya de micromecenat-
ge amb l’objectiu de trans-
formar el model agroalimen-
tari actual. L’entitat proposa 
realitzar canvis profunds al 
sistema per tal d’aconseguir 
un nou model de producció, 
distribució i consum d’ali-
ments, i de desenvolupament 
socioeconòmic: més sosteni-
ble, ètic i just, que revertei-
xi positivament al territori, 
i que empri amb normalitat 
les espècies silvestres comes-
tibles i les varietats agrícoles 
tradicionals.
Des del Col·lectiu Eixarcolant 
volen plantejar als veïns i ve-
ïnes la següent pregunta: Per 
què cal recuperar les plantes 
oblidades i canviar la manera 
mitjançant la qual produïm i 
consumim aliments?

LA POBLA CL. / LA VEU 

L ’alta participació de ve-
ïns i veïnes ha marcat 
la celebració de la Festa 

Major de la Pobla de Claramunt 
que aquest dilluns arribava al 
seu punt final. Tot i les restric-
cions establertes per la pandè-
mia i la limitació d’aforament, 
els poblatans i poblatanes han 
pres part activament de les pro-
postes de la programació.
Cal destacar que el programa 
enguany era el més ampli de 
les Festes Majors del municipi, 
una vintena de cites, amb espe-
cial èmfasi per a les activitats 
familiars per a totes les edats. 
Així destacava la bona acolli-
da obtinguda, per exemple, pel 
concert del grup El Pot Petit en 
l’actuació que oferia el passat 
dissabte 3 de juliol al pati de 
l’escola Maria Borés, a més de 
l’alta participació assolida du-
rant les nits de divendres, amb 
el Concert Jove amb Smokings 
Souls i Roba Estesa, i de dissab-
te, amb el ball de Festa Major 
amb els grups Disco 54 i The 
Gramophon.
Més enllà de les propostes mu-
sicals la festa, que s’iniciava de 
manera oficial amb el pregó a 
càrrec del còmic Joan Valentí, 

L’entitat explica que actu-
alment hi ha quatre grans 
reptes que com a societat cal 
afrontar: l’emergència climà-
tica, la pèrdua de biodiversi-
tat,  el despoblament rural i la 
crisi econòmica i que només 
hi ha una única solució pos-
sible, transformar el model 
agroalimentari per tal que 
generi una economia de qua-
litat lligada al territori.
És per aquest motiu, que l’en-
titat vol convidar a tots els 
veïns i veïnes a conèixer i a 
ser partícips d’aquest projecte 
transformador. L’acte d’aquest 
dissabte 17 de juliol, a les 
20:30h, a la Plaça de la Font 
de Jorba, vol explicar el pro-
jecte en clau de poble i de co-
marca. S’iniciarà  amb una con-
ferència que anirà seguida d’un 
espai de debat i que clourà amb 
una degustació de productes 
elaborats per part del Col·lectiu 
Eixarcolant amb plantes silves-
tres i altres productes locals.

tenir l’oportunitat de treballar 
sobre el seu cas concret, els 
assistents es podran nodrir de 
l’experiència real d’altres esta-
bliments.
El taller tindrà lloc dimecres 
21 de juliol de 15h a 16:30h 
a la sala d’actes d’Ignova Em-
presa, i també es podrà seguir 
en format virtual tot i que, en 
aquest cas, no podran exposar 
el seu cas personal i seguiran 
la jornada a partir dels casos 
dels assistents presencials. 
Tant per assistir-hi presenci-
alment com virtualment, cal 
confirmació prèvia d’assistèn-
cia a la web micod.cat.

Digitalcommerce Conca
Digitalcommerce Conca és un 
ambiciós projecte de digita-
lització del comerç local que 
s’emmarca en el pla de suport 
al comerç de la Mancomuni-
tat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena finançat amb 250.000 
euros per la Diputació de Bar-
celona.
El projecte està en marxa des 
del mes de maig, i dona una 
ajuda personalitzada a quaran-
ta comerços per tenir presència 
internet, vendre on line, tenir 
una estratègia de comunicació 
i màrqueting online i digita-
litzar els processos de gestió 
interna de l’empresa. A banda 
dels establiments que seguei-
xen les assessories individuals, 
el programa ofereix cada més 
seminaris grupals de forma-
ció transversal en l’àmbit de la 
comunicació i la digitalització. 
La primera sessió va tenir lloc 
el mes de juny i la va impartir 
l’expert en comunicació audio-
visual Joan Domènech.

Alta participació dels veïns en la 
Festa Major de la Pobla

ha inclòs iniciatives populars, 
com el sopar del dissabte; 
esportives, amb un partit de 
futbol i un torneig d’escacs, i 
tradicionals, amb una ballada 
de sardanes amb la Cobla 11 
de Setembre.
Un cop finalitzada la progra-
mació, la regidora de Cultura i 
Festes, Montse Sanou, valorava 
molt positivament la partici-
pació assolida assegurant que 
“per poder oferir un programa 
tan ampli en un moment tan 
complicat ha estat imprescin-
dible la col·laboració de molts 
veïns i veïnes. Des de l’Ajun-
tament volem agrair el treball 

realitzat per primer cop per la 
Comissió de Festes en aquesta 
celebració, l’esforç de totes les 
entitats que hi han pres part i el 
treball desinteressat de tots els 
voluntaris i voluntàries que han 
fet possible la nostra festa gran”.

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS 
ELECTRODOMÈSTICS, 

SOSTRES EN FUSTA, ALUMINI 
MOBLES DE CUINA A MIDA

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

MOBLES DE CUINA A MIDAMOBLES DE CUINA A MIDA

cuinoxigualadamanresa mobiliari_cuinox

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Mulla’t per l’Esclerosi a Sta. Coloma. Foto: startap.cat/Ajuntament 

LA POBLA CL. / LA VEU 

E l conjunt d’habitatges 
i edificacions conegut 
popularment com el 

Tio Nel·lo és aquests dies ob-
jecte de diferents treballs per 
tal de connectar-lo amb la 
xarxa de clavegueram. L’objec-
tiu és permetre el desguàs de 

STA. COLOMA Q. / LA VEU 

L a piscina municipal de 
Santa Coloma va cele-
brar aquest passat diu-

menge 11 de juliol el Mulla’t 
per l’Esclerosi Múltiple. Entre 
les entrades i el marxandatge 
venut, a la instal·lació es va 
recollir 539 euros, que es des-
tinaran íntegrament a la Fun-
dació Esclerosi Múltiple. 
La jornada ja va començar 
amb l’obertura de les portes de 
la piscina per part dels gegan-
tons dels Gegants i Grallers 
de Santa Coloma. A les 12, els 
mateixos gegantons van ser els 
encarregats de fer el compte 
enrere pel gran salt solidari, 
que va agrupar a tota la gent 
que es trobava a la instal·lació 
en aquell moment al voltant 
de la piscina. 
Més enllà de les entrades ve-
nudes, també hi havia una 
parada amb marxandatge de 
la Fundació, per tal de reco-
llir més fons. A més, aquelles 

Sta. Coloma recapta 539€ del Mulla’t Demà, 28è Concurs de 
Romesco Colomí
STA. COLOMA Q. / LA VEU 

Aquest dissabte, 17 de 
juliol, la Plaça Ma-
jor de Santa Coloma 

acollirà, un any més, el Con-
curs de Romesco. Aquest any, 
però, igual que ja va passar el 
2020, no es celebrarà la ro-
mescada popular, degut a la 
situació sanitària actual. 
La jornada començarà a les 
6 de la tarda al Pati del Cas-
tell amb el concert de la Co-
bla Mediterrània. Seguint els 
protocols sanitaris, els assis-
tents hauran d’estar asseguts 
a les cadires, però en les dues 
últimes sardanes es permetrà 
ballar seguint les mesures ne-
cessàries.
Serà a les 7 quan comença-
rà la 28a edició del concurs 
de mestres romescaires. Els 
participants tindran una hora 
per a preparar els seus plats, i 
a les 9 dels vespre el jurat farà 

JORBA / LA VEU 

D iumenge, Jorba es va 
tornar a mullar per 
la campanya “Mulla’t 

per l’esclerosi múltiple” im-
pulsada la Fundació Esclero-
si Múltiple arreu del territori 
català amb l’objectiu de seguir 
donant visibilitat a la malaltia, 
recaptar fons per a la seva cura 
i investigació i sensibilitzar a 
la població.
Es va recaptar un total de 
401,10 €. Aquests diners  pro-
venen dels donatius volunta-
ris de la gent i de la venda de 

pública la seva deliberació, 
que es farà in situ, a la matei-
xa Plaça Major.
Tot i no haver-hi el sopar 
multitudinari que era tradi-
ció prepandèmia, on acostu-
maven a ajuntar-se un miler 
de persones sopant romesco 
colomí a la Plaça Major, sí 
que es farà un sopar de pe-
tit format. Els participants al 
concurs de romesco i les se-
ves colles sí que podran que-
dar-se a degustar el plat que 
ells mateixos hauran prepa-
rat.
L’Aplec del Romesco acabarà 
amb el ball de nit, amb l’or-
questra Grand Premier, que 
començarà a les 11 i s’allarga-
rà fins la 1 de la matinada. 
Des de l’organització avisen 
que tot el programa està sub-
jecte a complir amb les nor-
mes i protocols covid que 
s’hagin dictat pel dia de la 
romescada.

material de marxandatge, com 
samarretes i tovalloles a la ma-
teixa piscina. La resta corres-
pon a la donació que ha fet 
l’Ajuntament de la venta d’en-
trades que van pagar els usua-
ris per accedir a la piscina.
L’Ajuntament agraeix la soli-
daritat mostrada pels veïns i 
veïnes i especialment agraeix 
la tasca dels voluntaris Albert, 
Isabel, M. Àngels, Concepció, 
Concepció i Mercè que al llarg 
del dia van ser a l’equipament 
municipal en la parada solidà-
ria amb la venda de productes 
i recollint els donatius.

Fins a 401€ dels 
jorbencs pel Mulla’t

persones que van decidir fer 
piscines, es van emportar un 
diploma amb el número de 
metres recorreguts. En total, 
entre tots els participants en 
van ser 33.310, a qui se’ls agra-
eix tota la solidaritat i aquest 
gest simbòlic.
El “Mulla’t per l’esclerosi múl-
tiple” és la campanya anual 
més important de la Fundació 
Esclerosi Múltiple i permet 
millorar la vida de les 9.000 

persones que tenen esclerosi 
múltiple a Catalunya amb ser-
veis d’atenció a les persones 
recent diagnosticades, neuro-
rehabilitació, formació laboral 
i recerca, per alentir la pro-
gressió de la malaltia.
Enguany posen l’accent en els 
programes per a les persones 
recent diagnosticades, que 
moltes vegades es troben soles 
i no saben què fer després de 
rebre el diagnòstic.

Obres al nucli del Tio Nel.lo

les aigües residuals d’aquesta 
zona a la xarxa corresponent 
per tal d’evitar que, com suc-
ceeix fins al moment, s’abo-
quin directament al medi na-
tural. D’aquesta manera es vol 
preservar la salubritat de les 
aigües subterrànies de l’aqüí-
fer Carme-Capellades.
La zona pren el nom de l’antic 
complex d’esbarjo conegut 
popularment com el “Tio Nel-
lo”, que estava en els terrenys 
d’una casa d’estiueig del ma-
teix nom.
Les obres, amb una despesa 
prevista de 40.000 €, estan 
subvencionades en un 80 % 
pel Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC).

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

199
389

€
Pàrquing gratuït 
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

 EN ULLERES DE MARCA AMB 
3 x 1
LENTS PROGRESSIVES PER  399€
AMB LA TERCERA ULLERA DE SOL

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS
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CAPELLADES / LA VEU 

D imecres al migdia de 
la passada setmana 
es va materialitzar la 

signatura dels diferents conve-
nis aprovats en sessió plenària.
L’Alcalde de Capellades, Sal-
vador Vives, i el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, van 
primer signar el conveni – 
valorat en 1.500 euros- amb 
l’entitat Amics de l’Orgue per 
garantir la continuïtat en la 
col·laboració per al mante-
niment i promoció de l’orgue 
Freixas Vivó de l’església de 
Santa Maria de Capellades.
Seguidament es va signar el 
conveni amb la Comissió de 
Festes del Carrer, represen-
tada per la seva presidenta, 
Laura Amat. Aquesta dotació 
econòmica de 3.000 euros és 
part de l’ajuda que l’ajunta-
ment dóna a aquesta comissió 
que des de fa anys s’encarrega 
d’organitzar i promoure les 
nostrades Festes del Carrer 
de Capellades.
Finalment es signar un dar-
rer conveni amb Xarxa Ca-
pellades, de 2500 euros, per 
seguir donant suport als es-
pectacles de bona qualitat 
que es programen per als in-
fants i les seves famílies.

Signats convenis amb entitats Via lliure a projectes 
per a Capellades per 
valor de 723.000€
CAPELLADES / LA VEU 

L a darrera sessió plenà-
ria de l’Ajuntament, el 
dimecres 30 de juny, 

va aprovar una modificació 
de crèdit de 723.000 euros 
amb els vots a favor de tots 
els grups municipals, excepte 
Ciutadans, que hi va votar en 
contra.
El regidor d’Hisenda, Jaume 
Solé, va explicar que “aques-
ta modificació de crèdit per-
metrà dotar econòmicament 
algunes inversions i projectes 
que en el seu moment vam 
marcar com a prioritaris”.
La modificació de crèdit apro-
vada es destina especialment 
a instal·lacions educatives, es-
portives i culturals i a la millo-
ra de carrers i places.
Així, per exemple, podran 
tirar endavant actuacions 
com el projecte de reforma 
de l’antic Chup’s per conver-
tir-lo en un espai per a joves, 
el canvi de cadires a les grades 
i la reparació de la caldera del 
poliesportiu, reposar amb li-
nòleum el terra de la llar d’in-
fants Vailets o la instal·lació 
d’un nou tendal a l’auditori de 
la Font Cuitora.

Projectes d’obres
En l’apartat d’obres, a més CAPELLADES / LA VEU 

Davant d’un curs di-
fícil i atípic el C.F. 
Capellades ha ce-

lebrat el final de temporada 
amb tots els seus equips amb 
l’objectiu d’alliberar la ment i 
gaudir d’una jornada relacio-
nada amb el futbol diferent.
Es va fer una gimcana ori-
entada a la competició entre 
tots els equips del club que va 
resultar divertida i diferent a 
altres anys.
Aquesta gimcana va ser sepa-
rada en dos dies:
- El dimarts dia 28 de juny 
va ser el torn dels equips de 
futbol 7 de l’escoleta, Aleví A 
i Aleví B.
- El dia Dia 29 de juny va ser 
el torn del futbol 11(Infantil, 
Cadet, Juvenil).
Per premiar als jugadors es va 
fer entregues dels trofeus per-
sonalitzats i el club es va com-
prometre a fer un berenar/
sopar per a tots els membres 
dels equips. La regidora d’es-
ports, Anna Xaus, va acom-
panyar el club en l’entrega 
d’aquests trofeus.

d’actuacions com la reparació 
d’una vorera a la plaça d’Es-
panya o la pavimentació dar-
rere la marquesina del Camp 
Municipal d’Esports, hi des-
taca particularment la partida 
que completarà la subvenció 
aconseguida de la Diputació 
de Barcelona per condicionar 
carrers i places del nucli antic 
com Oló, Sant Jaume, Magina 
Carme i Onze de Setembre ja 
que permetrà fer realitat defi-
nitivament aquesta remodela-
ció.
L’Alcalde de Capellades, Sal-
vador Vives, explica com “ara 
estem treballant en diversos 
projectes de més envergadura, 
però també tenim molt pre-
sent qüestions com el mante-
niment –que durant molt de 
temps a Capellades no s’ha 
fet-. El 85% d’aquestes inversi-
ons es destinen a la millora de 
l’accessibilitat, la sostenibilitat 
i per al jovent Capelladí.  
En aquesta línia hi ha el canvi 
de llums leds a diversos car-
rers, les millores de carrers 
i del Cementiri Municipal 
o l’ampliació del local de la 
nostra policia, la instal·lació 
per fer calistènia o l’adapta-
ció que es farà a la màquina 
d’escombrar antiga per po-
der fer neteja a pressió en els 
nostres carrers”.

Festa final del CF Capellades

Cal recordar que tots els ma-
tins de juliol se celebren en-
trenaments d’estiu al camp de 
futbol amb l’objectiu que pu-
guin millorar aspectes indivi-
duals i col·lectius. Aquests en-
trenaments estan separats en 4 
setmanes per tal que qualsevol 
nen/a nascut/da entre el 2007 
i 2012 pugui apuntar-se, se-

gons la disponibilitat de cada 
família.

Avui, vine a donar sang
Nou acapte de sang a Cape-
llades el divendres 16 de ju-
liol.  Cal fer reserva a donar.
sang per evitar acumulacions. 
Les donacions de sang es fa-
ran novament a Cal Ponet en 
horari de matí -10 a 14h- i de 
tarda- de 17 a 21h.
Concert aniversari de la Big 
Band de Capellades
La Big Band de Capellades fa 
25 anys i ho celebra amb un 
concert als Jardins de l’Escola 
de Música. Serà el dimarts 20 
de juliol a dos quarts de 10 de 
la nit, amb entrada lliure.
Cal accedir-hi des del carrer 
Sarrià de Ter.

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

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

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada
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Diumenge, Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple a Piera

La Piscina de Piera s’adhereix a 
la campanya solidària “Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple”. Aques-
ta proposta promoguda per la 
Fundació Esclerosi Múltiple, 
convida a tota la ciutadania a 
mullar-se i nedar metres a fa-
vor de la lluita contra aquesta 
malaltia. A Piera aquesta jor-
nada solidària es farà diumen-

PIERA / LA VEU 

J a està publicada la convo-
catòria d’ajuts destinats a 
l’alumnat d’ensenyaments 

obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil que han fet 
ús del servei de transport es-
colar no obligatori que gestio-
na el Consell Comarcal durant 
el curs 2020-2021. 
Les persones beneficiàries són 
l’alumnat escolaritzat a l’INS 
Guinovarda i a l’escola Herois 
del Bruc que estudien de P3 a 
4t d’ESO als quals, segons la 
normativa d’ús del servei, no 
els correspon la gratuïtat del 
transport. Fins ara, l’Ajunta-
ment subvencionava el 33,33 
% del cost del servei en el cas 
del primer fill o filla, i el 100 
% en el cas del segon o més. 
A partir d’ara, el consistori 
atorgarà un ajut del 100 % en 
tots els casos per a garantir la 
gratuïtat del transport amb la 
voluntat d’ afavorir la igual-
tat d’oportunitats educatives i 
avançar en la cohesió social, 
al mateix temps que es reduei-
xen les desigualtats per qüesti-
ons geogràfiques.
Per poder optar a aquestes 
subvencions l’alumne haurà 
d’estar empadronat a Piera, no 
tenir cap altre ajut per aquest 
mateix concepte, ser usuari 
del transport escolar i estar al 
corrent del pagament del ser-
vei. La concessió dels ajuts es 
farà per ordre de presentació 
de les sol·licituds, sempre i 
quan compleixin els requisits 
establerts en les bases, i fins 
que s’esgoti el crèdit pressu-

Línia d’ajuts a Piera a les famílies de 
l’INS Guinovarda i de l’escola Herois

El camp de futbol, a punt
PIERA / LA VEU 

S ’han enllestit els tre-
balls de remodelació del 
camp de futbol munici-

pal. Les obres van començar a 
mitjans del mes de maig amb 
l’objectiu de millorar aquest 
equipament i deixar-lo a punt 
per a l’inici de la nova tempo-
rada. 
El projecte ha inclòs l’estabi-
lització dels talussos existents 
i la neteja del canal de reco-
llida d’aigües pluvials situat a 
la coberta de les grades, per a 
millorar-ne la impermeabilit-
zació; i el canvi de la gespa ar-
tificial, instal·lada l’any 2007, 
que es trobava ja al final de la 

PIERA / LA VEU 

E l passat dissabte, dia 10 
de juliol, s’han posat 
marxa els vermuts a La 

Moreneta, una iniciativa de la 
Parròquia de Piera que convi-
da la ciutadania a fer el vermut 
de 12 a 15 hores en les depen-
dències del carrer Sant Cristò-
fol, 32. La iniciativa, que es re-
petirà els dies 24 i 31 de juliol, 
comptarà amb altres serveis 
com dj set, exposicions, barra 
i jocs de taula.
Aquesta serà només una de 
les propostes que organitza la 
Parròquia durant el mes de 
juliol. El diumenge 18, coinci-

postari.
Pel curs 2021-2022, els usu-
aris hauran de sol·licitar el 
servei prèviament al Consell 
Comarcal (http://www.anoia.
cat/departaments/ensenya-
ment/sollicitud-transport-es-
colar/)  i fer el seu pagament 
com sempre a l’espera d’una 
nova convocatòria on podrà 
sol·licitar de nou un ajut i, per 
tant, l’abonament del cost del 
servei.

Ajuts per als alumnes d’estu-
dis postobligatoris
Els ajuts pretenen fomentar la 
continuïtat educativa dels nois 
i noies que finalitzen l’ESO, 
atès que la distribució territo-
rial de la vila fa que la majo-
ria de l’alumnat que vol seguir 
formant-se de manera reglada 
necessiti un mitjà de trans-
port per a desplaçar-se. Així 
mateix, les subvencions volen 
contribuir a garantir l’equitat 
i la igualtat d’oportunitats de 
l’alumnat de Piera.
Per poder optar a aquestes 
beques l’alumne ha d’estar 
empadronat i residir a Piera, 

tenir de 16 a 25 anys, estar 
matriculat en ensenyaments 
postobligatoris en un centre 
docent públic de Catalunya 
i en totes les matèries curri-
culars del curs corresponent. 
D’altra banda, la distància 
entre el domicili habitual i el 
centre haurà de ser superior 
a dos quilòmetres i no es po-
dran tenir altres titulacions 
acadèmiques d’igual o superi-
or nivell. La concessió de l’ajut 
dependrà també de la renda 
familiar anual.
La subvenció es fixarà segons 
quina sigui la distància entre 
el domicili habitual i el centre:
• Distància superior a 2 Kms i 
inferior a 13 kms: 100 €
• Entre 13 i 30 kms: 150 €
• A partir dels 30 kms: 250 €
El termini per presentar les 
sol·licituds finalitzarà el dia 
30 de juliol i el tràmit s’hau-
rà de realitzar, preferentment, 
a través de la  Seu electròni-
ca  de l’Ajuntament de Piera. 
Trobareu tota la documenta-
ció i informació per realitzar 
els tràmits al web municipal i 
a www.pieraeduca.cat.

seva vida útil. S’han aprofitat 
aquests treballs per a modifi-
car el sistema de recollida de 
les aigües pluvials i substituir 
els vuit canons de reg exis-
tents. S’ha afegit també la 
millora dels accessos al camp 
i de les zones laterals, pavi-
mentant l’entrada principal, i 
s’ha adequat el lateral sud del 
camp, on s’ha creat un par-
terre per a plantar-hi arbres. 
Aquesta era una de les prin-
cipals inversions previstes 
per a aquest 2021 en el Pres-
supost municipal què, entre 
altres aspectes, vol prioritzar 
la millora dels serveis i equi-
paments de la vila de Piera.

L’Ajuntament reclama 
millores a Endesa
PIERA / LA VEU 

E l dia 6 de juliol, el 
tinent d’alcalde i re-
gidor d’Urbanisme, 

Javier Perellón, acompanyat 
de tècnics municipals, es va 
reunir amb representants de 
la Diputació de Barcelona i 
de la companyia Endesa per 
analitzar la qualitat del submi-
nistrament elèctric a la vila de 
Piera, posant especial atenció 
als nuclis perifèrics. La volun-
tat era estudiar possibles vies 
de col·laboració per millorar 
el servei que es presta actual-
ment a la ciutadania. 
La trobada va tenir el seu 
origen en les reclamacions 
presentades davant el Servei 
públic de Consum de l’Ajunta-

ment, que ha rebut 126 de ve-
ïns i veïnes de Can Claramunt 
i 96 del Portell, en les quals les 
persones afectades es queixen 
de contínues interrupcions 
del subministrament elèctric i 
d’oscil·lacions de l’ona de ten-
sió. 
La reunió va servir per marcar 
les futures línies d’actuació així 
com les inversions necessàries 
que es duran a terme a la vila 
per a la millora de la xarxa de 
subministrament elèctric. 

ge dia 18 de juliol. 
Els diners que es recullin amb 
la venda d’entrades es desti-
naran a la Fundació Esclerosi 
Múltiple. S’instal·larà una pa-
radeta de venda de material de 
bany que donarà els beneficis 
també a aquesta causa. Tam-
bé es pot col·laborar adquirint 
productes del catàleg en línia. 

La parròquia de Piera organitza els 
vermuts a La Moreneta

dint amb la Festa de Santa Ma-
ria Magdalena, l’eucaristia co-
mençarà a les 10 h a l’església 
de la Mare de Déu de la Mercè 
de Ca n’Aguilera, i a continua-
ció es farà també la benedicció 
de cotxes.
Altres iniciatives seran la vi-
sita a la Cova de Manresa el 
dissabte 17 de juliol, a la qual 
es podrà assistir en bus des de 
les diverses poblacions de l’ar-
xiprestat, i una ruta pel Camí 
de Sant Ignasi que, del 14 al 
17 de juliol, es distribuirà en 
diverses etapes que aniran de 
Verdú a Manresa passant per 
Montserrat, amb l’objectiu de 
refer el camí físic i vital d’Ig-

nasi de Loiola.
A més, tots els diumenges, de 
18 a 20 hores, el Santuari del 
Sant Crist romandrà obert 
per a totes aquelles persones 
que s’hi vulguin apropar per 
gaudir d’una estona de pre-
gària, silenci i escolta. S’hi 
podrà accedir complint amb 
totes les mesures de preven-
ció, com són l’ús obligatori de 
mascareta, el rentat de mans i 
la distància de seguretat.
Per a més informació podeu 
trucar o enviar un whatsa-
pp al telèfon 683 582 034 o 
enviar un correu electrònic 
a l’adreça  lesparroquies@
gmail.com.
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LA LLACUNA / LA VEU 

El passat dijous 8 de 
juliol, una comis·
sió de l’Associació de 

Donants de Sang de l’Ano·
ia (ADSA), formada per la 
presidenta Pepita Còdol, el 
secretari Antoni Miranda 
junt amb les delegades locals 
Cristina Poch i Irene Saumell,  
foren rebuts a l’Ajuntament 
de La Llacuna per l’Alcalde, 
Josep Parera i Josep Martí, 
Regidor de Sanitat, Serveis, 
Vies Públiques, Locals i Medi 
Ambient. 
El motiu de la visita fou el 
de proposar al consistori la 
creació d’un element extern, 
per homenatjar els donants 
de sang del seu municipi, que 
formi part del mobiliari urbà 
i sigui ubicat en el lloc que 
creguin més escaient. 
Obsequiaren a les autoritats 

La Llacuna valora fer un monument 
dedicat als donants de sang

Resultat del segon taller 
de grafit als Hostalets
HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Joves de les activitats 
d’estiu del Punt Jove i el 
grup +12 del casal d’es·

tiu han elaborat un mural 
representatiu del nostre mu·
nicipi amb la guia i el dis·
seny de Doble A Art. El grup 
participant ha gaudit aquest 
dimarts d’un matí aprenent 
la tècnica de l’esprai. 
Aquest dimarts 13 de juliol 
s’ha fet el segon taller de gra·
fit als Hostalets de Pierola en 
resposta a les propostes fetes 
pel mateix jovent que assis·

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Recentment, alcaldia i 
regidoria de Promoció 
Econòmica i Promo·

ció, han visitat l’empresa Ce·
frusa situada al sector del po·
lígon de Mas d’en Pi, tocant al 
Bruc, per conèixer com opera, 
què s’hi fa i les condicions de 
la distribuïdora alimentària 
del nostre municipi i que, en 
aquesta planta, dona feina a 
un centenar de persones.
L’alcalde dels Hostalets de Pi·
erola, la regidora de Promo·
ció Econòmica i Ocupació i 
la prospectora  del projecte 
Anoia Activa del Consell Co·
marcal van ser rebuts, aquesta 

teix a l’equipament juvenil. 
Més d’una vintena de joves 
han protagonitzat l’obra que 
es pot veure en una de les pa·
rets que dona al poliesportiu 
municipal. En aquesta oca·
sió, a banda del Punt Jove 
s’hi ha sumat els nens i ne·
nes del casal d’estiu de l’Es·
plai Pífies de més de 12 anys.
Les activitats al Punt Jove 
continuen els matins 
d’aquest mes de juliol on 
s’han programat, entre al·
tres, un escape box, un taller 
de jardineria o una sortida a 
un paintball.

amb el llibre “Monuments als 
donants de sang”, que ha pro·
mogut la Federació Catalana 
de Donants de Sang (FCDS), 
on s’hi detallen un centenar de 
monuments que han estat eri·
gits, des del 1979, en diferents 
poblacions del nostre País.
Amb aquest signe extern es 
pretén retre homenatge als 
vilatans, que d’una manera al·
truista i solidària donen sang i 

a les entitats i organismes col·
laboradors, fent·nos memòria 
a la vegada, de la necessitat vi·
tal i assídua de la donació de 
sang.
L’Alcalde valorà positivament 
la proposta i demanà a les 
delegades que estudiessin la 
imatge més idònia, indicant 
la ubicació més adient, per 
poder·ho consensuar amb els 
companys del consistori.  

Visita municipal a l’empresa Cefrusa, a Mas d’en Pi
setmana, per una delegació 
de l’empresa Cefrusa  Servici·
os Frigoríficos, SA, propietat 
d’Assolim Food Service des 
del març de 2019. Una visita 
emmarcada a les visites a em·
preses dels polígons que s’es·
tan fent recentment.
 La comitiva de l’empresa es·
tava formada per Xavier Cas·
tellví, Conseller Delegat; Òs·
car Moya, Cap d’Operacions 
i Lluïsa Martínez, Directora 
d’Administració.
L’empresa, ubicada al polí·
gon industrial de Mas d’en 
Pi, disposa d’una plantilla 
d’un centenar de treballadors 
en aquesta planta comptant 
transportistes, administració, 

recepció, personal de magat·
zem i direcció.
Van ser els primers en dispo·
sar de càmeres a temperatura 
negativa i sempre han estat 
acompanyats de les millors 
tecnologies per al control de 
l’activitat i el fred com a base 
del seu treball. Amb els can·
vis del mercat, ha evolucionat 
com operador potenciant l’ac·
tivitat de distribució, unitat de 
negoci que permet incremen·
tar l’activitat i presència, tant 
en metres quadrats de fred 
com en vehicles.
Cefrusa és una empresa de 
distribució alimentària de 
referència en l’àmbit nacio·
nal i en assolir un portafolis 

de productes alimentaris que 
ofereixin un servei integral. El 
seu principal àmbit de distri·
bució és Catalunya, concreta·
ment les províncies de Barce·
lona i Tarragona.
Algunes dades de la planta als 
Hostalets de Pierola són:

· Superfície construïda de 
8.700 m2
· 50.000 m3 per l’emmagat·
zematge congelat amb 6.500 
ubicacions de palet
· Línia In Out de 24 molls 
abrigats
· Zona de refrigerat de 4.200 m2
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VALLBONA / LA VEU 

A questa temporada, la 
piscina de Vallbona 
s’ha estrenat amb un 

nou servei de préstec de lli-
bres. Els usuaris i usuàries que 
ho desitgen poden escollir un 
llibre per llegir durant l’estada 
a la piscina i abans de marxar 
l’han de tornar. Una persona 
controla el registre de préstecs 
i  lliura un punt de llibre a cada 
lector perquè pugui apuntar 
en quina pàgina es va quedar 
perquè així pugui continuar 
amb la lectura el següent dia 
que vagi a la piscina, si el llibre 
està disponible. Aquest sistema 
permet que els usuaris puguin 

MASQUEFA / LA VEU 

F ins avui 16 de juliol es 
poden sol·licitar les 
subvencions adreçades 

al teixit comercial i de ser-
veis de Masquefa afectat per 
la pandèmia. Els ajuts estan 
impulsats per l’Ajuntament 
amb l’objectiu de pal·liar i ac-
tuar davant les conseqüències 
derivades de la crisi econòmi-
ca provocada per la Covid-19, 
i amb l’objectiu de reactivar 
l’activitat econòmica al mu-
nicipi, generant liquiditat als 
comerços i serveis.
Les sol·licituds s’han de pre-
sentar de forma telemàtica a 
la seu electrònica de l’Ajun-
tament, a través del model 
de sol·licitud que trobareu 
al web www.masquefa.cat/
promocio-economica; i en el 
moment de formalitzar la sol-
licitud caldrà presentar la do-
cumentació següent:
- Instància/model de sol·lici-
tud.
- Exemplar de l’escriptura de 
constitució de la societat o cò-
pia del DNI en cas d’empresari 
individual.
- Model 036 d’alta d’activitats 
econòmiques.

Avui, últim dia per demanar els ajuts 
a comerços i serveis afectats pel Covid

Masquefa se suma a 
la iniciativa “Sumem 
Grans quilòmetres”
MASQUEFA / LA VEU 

D es del Consell de 
la Gent Gran de 
l’Anoia s’està orga-

nitzant -amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Masquefa- 
una proposta d’agenda d’acti-
vitats per a les persones de la 
comarca per commemorar el 
pròxim 1 d’octubre el Dia In-
ternacional de la Gent Gran. 
Donat que fa més de 10 anys 
que es realitza a l’Anoia alguna 
activitat que promogui un en-
velliment actiu i saludable, des 
del Consell de la Gent Gran es 
proposa per enguany l’acció 
“Sumem GRANS quilòme-
tres”.
A través d’aquest projecte es 
vol promoure que les per-
sones, independentment de 
l’edat, puguin sumar-se a la 
iniciativa de caminar/despla-
çar-se a fi d’acumular quilò-
metres, anotar-se’ls i regis-
trar-los perquè, amb la suma 
de tots, es pugui l’objectiu: 
arribar de l’Anoia a Atenes, 
abans del dia 27 de setembre.
Per fer-ho possible, a través 
del següent enllaç podreu 

VALLBONA / LA VEU 

E l projecte Mulla’t, que 
treballa per recaptar 
diners per lluitar contra 

l’esclerosi múltiple, ha recaptat 
aquest diumenge 620 € a la 
piscina municipal de Vallbona 
d’Anoia de la venda de materi-
al i 238€ de la venda d’entrades 
d’aquest dia.
Al llarg de diumenge 11 de 
juliol els usuaris de la pis-
cina municipal van poder 
prendre part de la campanya, 
amb un salt multitudinari a 
la piscina municipal, adqui-
rint material de la campanya 
‘Mulla’t’ a l’estand habilitat i 

descarregar-vos un prospecte 
on podreu anotar els dies que 
aneu a caminar/desplaçar-se 
i els quilòmetres que feu. Ho 
podeu fer de forma individu-
al o en grup (en aquest cas, el 
número de km són per per-
sona. És a dir, si un grup de 
3 persones fan 5 km, en total 
anotaran que han fet 15 km).
Fins el dia 27 de setembre es 
podran anar anotant els quilò-
metres realitzats i registrar-los 
al formulari que trobareu a la 
xarxa. També podreu lliurar 
el registre de quilòmetres a 
l’Ajuntament de Masquefa o al 
Casal de la Gent Gran.

El Mulla’t recapta 858€ 
a Vallbona d’Anoia

amb la compra de l’entrada 
a l’equipament que l’Ajunta-
ment ha donat integrament 
a la fundació FEM, Fundació 
Esclerosi Múltiple.
Un any més Vallbona s’ha 
mullat per l’esclerosi múltiple

Quines línies d’ajut s’oferei-
xen?
Línia A: persones físiques i 
jurídiques que desenvolupin 
una activitat de bar, restau-
rant, gimnàs i/o escola de 
dansa a Masquefa amb esta-
bliment físic.
Línia B: persones físiques o 
jurídiques que desenvolupin 
una activitat comercial i/o de 
serveis a Masquefa amb esta-
bliment físic a peu de carrer 
de menys de 400m2 de sala de 
venda que prestin alguna de 
les següents activitats: loteri-
es, copisteries i arts gràfiques, 
centres de fisioteràpia, clíni-
ques dentals, serveis de po-
dologia, immobiliàries, salons 
d’estètica i bellesa sense ser-
veis de perruqueria, telefonia 
i Internet, comerços de roba, 
drogueries i ferreteries, floris-
teries, autoescoles, sabateries, 
multipreus, establiments de 
tatuatges, merceries, escoles 
d’idiomes i comerços de lla-
minadures.
Sempre i quan tinguin un 
volum de ventes inferior a 
600.000€ anuals en l’exercici 
2020 i en la data de sol·licitud 
de l’ajut tinguin menys de 10 
treballadors.

Quina és la quantia de l’ajut?
Per a la Línia A es concedirà 
un ajut econòmic als bars, res-
taurants, gimnasos i escoles 
de dansa de Masquefa segons 
el següent barem:
600€ a aquells sol·licitants 
que no hagin rebut o tinguin 
atorgat durant l’any 2020 i 
el primer trimestre de l’any 
2021, un ajut econòmic de la 
Generalitat de Catalunya per 
pal·liar el mateix objecte que 
regulen aquestes bases.
475€ a aquells sol·licitants que 
hagin rebut o tinguin atorgat 
durant l’any 2020 i el primer 
trimestre de l’any 2021, un 
ajut econòmic de la Generali-
tat de Catalunya per pal·liar 
el mateix objecte que regulen 
aquestes bases.
350€ a aquells sol·licitants 
que hagin rebut o tinguin 
atorgat durant l’any 2020 i 
el primer trimestre de l’any 
2021, dos o més ajuts econò-
mics de la Generalitat de Ca-
talunya per pal·liar el mateix 
objecte que regulen aquestes 
bases.
I per a la Línia B es concedi-
rà un ajut econòmic de 350€ 
als establiments comercials i 
de serveis.

Vallbona estrena nou servei de 
biblioteca a la piscina municipal

llegir sense haver de carregar 
amb el llibre des de casa.
Aquest servei de bibliopiscina 
és una iniciativa de la regido-
ria d’esport i de cultura con-
juntament per al foment de la 
lectura.
D’altra banda, el servei habitual 
de bibliobús seguirà amb nor-
malitat, amb el mateix horari 
i punt d’estacionament aquest 
juliol. Així cada divendres de 

11,30 a 13,30 al carrer de les 
escoles es troba estacionat el 
bibliobús. A més, de dilluns a 
divendres de les 8 del matí a les 
3 del migdia està disponible el 
punt de recollida i retorn de lli-
bres a l’Ajuntament per aquells 
que no volen esperar a l’arriba-
da del bibliobús. El mètode de 
sol·licitud de préstec segueix 
sent el mateix: a través del te-
lèfon 616988352 o de l’adre-
ça electrònica b.montserrat@
diba.cat.  En el moment de 
recollida del llibre caldrà en-
senyar el DNI o el carnet de la 
biblioteca habitual. 
El servei de Bibliobús el mes 
d’agost tancarà per vacances i 
es reprendrà al setembre.

VINE A L’ESCOLA 
DE BÀSQUET

Reserves a: 639 522 176  ·  cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com



CALAF / LA VEU 

E l passat dissabte, 10 de 
juliol, es va celebrar a 
Calaf la tradicional fes-

ta de Sant Cristòfol, patró dels 
conductors.
La celebració va començar a 
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CALAF / LA VEU 

L ’Institut Alexandre de 
Riquer ha impulsat un 
‘Projecte d’Experiència 

Professional’ que es durà a ter-
me durant el curs 2021 - 2022 i 
que té com a objectiu oferir la 
possibilitat al seu alumnat de 
realitzar unes hores de pràcti-
ques a empreses de la localitat.
Per aquest motiu, l’IES està 
buscant empreses interessades 

CALAF / LA VEU 

E l percentatge de re-
ciclatge al municipi 
ha arribat al 86,15% 

durant el mes de juny. El 
tant per cent de recollida se-
lectiva de cada fracció ha 
estat el següent: orgànica 
(51,90%), envasos (17,22%), 
resta (13,86%), paper i cartró 
(9,13%) i vidre (7,90%). Els re-
sultats mostren una tendència 
ascendent en el percentatge de 
reciclatge a la localitat, ja que 
durant els primers quinze dies 
de funcionament del porta a 
porta es va assolir el 84%. 
Així mateix, els resultats de 

Més del 85% de recollida selectiva a 
Calaf durant el mes de juny

Millores a la pista 
esportiva de Dusfort

CALONGE DE S. / LA VEU 

S ’han dut a terme diver-
ses actuacions a la pista 
esportiva de Dusfort 

(Calonge de Segarra) per mi-
llorar la seguretat i la pràcti-
ca esportiva.
Concretament, s’han repa-
rat i pintat les porteries, s’ha 

CALAF / LA VEU 

E l passat 30 de juny, l’al-
calde de Calaf, Jordi 
Badia Perea, va visitar 

la Pepa Muxí Font amb mo-
tiu del seu 107è aniversari.

pintat la pista per poder ju-
gar a futbol i bàsquet, s’ha 
instal·lat una nova cistella 
de bàsquet i s’ha substituït la 
xarxa perimetral protectora.
Les actuacions han tingut un 
cost de 4.291 euros i han es-
tat finançades per la Diputa-
ció de Barcelona.

L’Ajuntament felicita 
la Pepa Muxí Font pels 
seus 107 anys

En representació de l’Ajun-
tament i la vila de Calaf, 
l’alcalde va felicitar perso-
nalment la protagonista de 
la jornada i li va fer entrega 
d’un ram de flors.

recollida selectiva des de la 
implantació del nou sistema 
són significativament supe-
riors als obtinguts durant els 
mateixos períodes de l’any 
passat, quan el percentatge de 
reciclatge se situava entorn 
el 30%. El sistema porta a 
porta La recollida de residus 
porta a porta va començar a 
funcionar a Calaf el passat 25 
de maig. Des d’aleshores, les 
fraccions orgànica, envasos, 
paper i cartró i resta es recu-
llen a través del sistema porta 
a porta, que consisteix en la 
recollida separada d’aquestes 
fraccions davant de la porta 
de cada casa, comerç o em-

presa. El vidre, la roba i els 
olis vegetals són els únics 
residus que es continuen re-
collint mitjançant conteni-
dors al carrer. 
El sistema porta a porta és un 
model de recollida contras-
tat, implantat a més de 200 
municipis de Catalunya i que 
garanteix els millors percen-
tatges de recollida selectiva, 
arribant fins a més del 80% 
en alguns municipis. Amb 
aquest canvi, l’Ajuntament de 
Calaf vol assolir els objectius 
europeus de recollida selecti-
va de residus i posicionar Calaf 
com un municipi referent en 
sostenibilitat i medi ambient.

Busquen empreses per al projecte 
de l’Institut A. de Riquer

a participar en aquesta inicia-
tiva i que estiguin disposades 
a oferir convenis laborals de 
pràctiques (no remunerades) 
a aquests joves.
El projecte està dirigit a tota 
mena de negocis, donat que 
la voluntat és oferir un ampli 
ventall de possibilitats que 
respongui als diferents inte-
ressos dels alumnes.
L’Ajuntament de Calaf i el 
Centre de Recursos per a 

l’Ocupació (CRO) facilitaran 
l’elecció i la tramitació de les 
pràctiques.
Durant els mesos de juliol i 
agost, les empreses interessa-
des a participar en el projecte 
es podran inscriure enviant un 
correu a calaf.ocupacio@calaf.
cat amb l’assumpte ‘itinerari 
professional’ i les següents da-
des: el tipus d’empresa, el per-
fil professional que busquen i 
les seves dades de contacte.

Festa de Sant Cristòfor
les 18.00 h amb la benedicció 
de vehicles a la Plaça dels Ar-
bres, just al començament de 
l’Avinguda de la Pau.
A les 20.00 h, va prosseguir 
amb la missa en honor del sant 
a la Parròquia de Sant Jaume.
Finalment, la festa va conclou-

re amb la cantada dels goigs de 
Sant Cristòfol, que també va 
tenir lloc a l’església.
A causa de la situació de pan-
dèmia, enguany no es va dur 
a terme el tradicional ball, que 
cada any posava punt final a 
aquesta festivitat.



L’Igualada Rigat anuncia el primer fitxatge i s’assegura el talent de 
la casa fins el 2024

esports
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

Àlex Cantero Fernán-
dez serà una de les 
cares noves de l’Igua-

lada Rigat per a la tempora-
da 2021/22. L’experimentat 
davanter de 27 anys ha sig-
nat per una temporada amb 
l’Igualada Hoquei Club. El 
jugador, nascut a Palafolls, 
va començar a la base del CP 
Tordera, amb el qual es va 
proclamar Campió de Cata-
lunya i d’Espanya.
A la seva etapa de sènior ha 
militat a diversos equips, com 
al CHF Blanes, al qual va co-
mençar a destacar com a gole-

jador a Ok Lliga i a OK Plata, 
categoria a la qual va acabar 
com a màxim golejador amb 
52 dianes. A més, l’Àlex té 
experiència internacional, ja 
que va jugar a SPRS Ploufra-
gan francés. Golejador, killer, 
jugador d’àrea i, des d’ara, ar-
lequinat. 

Renovacions dels jugadors 
de la base
Guillem Torrents, Aleix Ma-
rimon i Gerard Riba, tres ju-
gadors del planter de l’Igua-
lada HC, han tancat la seva 
renovació pel club arlequinat 
fins l’any 2024 i tots tres for-
maran part del primer equip 

a tots els efectes. 
Guillem Torrents ha demos-
trat la seva vàlua com a capità 
del vigent campió de Cata-
lunya i Espanya Júnior, títols 
que també va aconseguir al 
2018 en categoria Infantil. Al 
seu palmarès s’hi ha de sumar 
el títol de Campió d’Euro-
pa amb la selecció espanyola 
Sub-17, també al 2018. Un 
porter molt ràpid i àgil que té 
molt per aprendre. 
Per la seva banda, Aleix Ma-
rimon, nascut a Bell-Lloc 
d’Urgell, porta l’ADN arle-
quinat a la seva sang. Campió 
de Catalunya i d’Espanya en 
categoria Infantil (2018) i Jú-
nior (2021), Campió d’Euro-
pa amb la selecció espanyola 
Sub-17 (2018) i Campió del 
Món amb la selecció espanyo-
la Sub-19 (2019). Un jugador 
polivalent que marca la dife-
rència a la pista i fora d’ella, 
amb un xut de pala esplèndid 
i una visió de joc magnífica. 
Finalment, Gerard Riba és 
una màquina de fer gols, 
així ho va demostrar al pas-
sat Campionat d’Espanya a 
Colsada, on va fer 9 gols en 5 
partits, molts d’ells claus per 
revalidar el títol que va acon-
seguir com a Infantil al 2018, 
any on també es va proclamar 
Campió de Catalunya Infantil 
(títol que també ha aconse-
guit aquesta passada campa-

BÀSQUET / LA VEU 

A leix Duran, fins ara 
entrenador del pri-
mer equip mascu-

lí, ha acceptat l’oferta d’un 
equip ACB, on serà segon 
entrenador i això fa que deixi 
d’estar vinculat al CB Iguala-
da abans d’iniciar la que ha-
via de ser la primera tempo-
rada al club. En el seu lloc, 
l’entitat incorpora a Òscar 
Navarro, entrenador d’Es-
parreguera, amb experièn-
cia a lliga EBA. Actualment 
estava entrenant equips de 
formació del FC Barcelona, 
però en les darreres tempo-

rades, el tècnic esparreguerí 
s’havia enfrontat en diverses 
ocasions al CBI dirigint el 
CB Esparreguera, amb qui va 
aconseguir un ascens a lliga 
EBA i un Campionat a Copa 
Catalunya.
Òscar Navarro, de 40 anys, 
porta una llarga trajectòria a 
les banquetes. Ha passat pel 
femení del Basket Almeda, ha 
dirigit seleccions catalanes de 
formació i ha entrenat el CB 
Esparreguera entre altres. En 
la darrera temporada va diri-
gir el cadet B del FC Barcelo-
na proclamant-se Campió de 
Catalunya Preferent.
Aleix Duran es va acomiadar 
ahir dels jugadors i del club. 
L’acord entre l’entrenador i 
club ja preveia la renúncia 
al càrrec en cas de tenir la 
possibilitat d’anar a un equip 
ACB. Ha estat pocs mesos 
al club i emprèn una nova 
etapa. Des del Club Bàsquet 
Igualada li desitgen tota la 
sort a l’ACB i molts èxits.

El CB Igualada té nou 
entrenador després de la 
marxa d’Aleix Duran

nya com a Júnior). A més, té 
experiència amb la selecció 
espanyola, amb la qual es va 
proclamar Campió d’Europa 
Sub-17 també al 2018, igual 
que els altres dos companys.
A més del talent jove que 
puja de l’equip júnior, l’Igual-
da Rigat també ha renovat 
per una temporada més a 
Jaume-Arnau Marquès Cas-
tillo. El porter arlequinat va 
tornar la temporada passada 
a Les Comes i defensarà la 
samarreta igualadina per se-
gona campanya consecutiva. 

Àxel Renau, nou preparador 
físic
Àxel Renau s’incorpora al nou 
cos tècnic de l’Igualada Rigat 
com a preparador físic de cara a 
la propera temporada 2021/22. 
Nascut a Llinars del Vallès, és 
graduat en Ciències de l’Activi-
tat Física i l’Esport (CAFE), i té 
experiència en l’àmbit amb joves 
esportistes. Ha treballat com a 
preparador físic i com a entrena-
dor principalment de bàsquet, 
amb experiència en clubs com el 
CB Llinars, el CB Granollers, la 
UE Montgat i el CB Igualada. 

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

FRUITA I VERDURA

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

666 066 270
www.osullivansLA.com

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

Matrícula gratuïta 
fins al 30 de juliol

per a tots els cursos 
que comencen al 
setembre de 2021
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CURSES DE MUNTANYA /    
LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es va cele-
brar a Barruera (Vall 

de Boí) una nova edició del 
Buff Mountain Festival, un 
autèntic festival de la munta-
nya i l’skyrunning que aquest 
any era també prova de la 
Skyrunning World Champs. 
5 curses, 5 distàncies per a 
tots els gustos començant 
per un quilòmetre vertical, 
un cursa de 12km, una de 
26km, 42km i 68km.
Cinc membres de la UE-
CANOIA s’hi van desplaçar, 
participant en dues de les 
proves. La primera va ser el 
kv (quilòmetre vertical), una 
cursa de 3,3km amb 1000m 
de desnivell positiu amb 
sortida a Barruera. Del club 
anoienc el primer en creuar 
l’arribada va ser en Marc Ollé 
entrant en 11a posició, a 5’ 
del primer classificat seguit 
per Georgina Gabarró que 
ho va fer aconseguint una 
segona posició absoluta fe-
menina amb un temps de 47’. 
Pere Marsé va acabar amb 
49’ i Emili Soler amb 57’.
L’endemà a les 8 del matí 
es va donar el tret de sorti-
da a la prova de 26km amb 
1798m de desnivell positiu. 
De nou el primer corredor 
de la UECANOIA  en creuar 
l’arribada va ser Marc Ollé 
fent-ho en 5a posició gene-
ral, seguit de Ramon Nicolás 
en 14 posició i Georgina Ga-
barrró que ho va fer amb un 
temps de 03:21 i arribant en 
primera posició femenina 
open. 
La Georgina va sortir ja amb 
el grup capdavanter de noies 
i al quilòmetre 5 ja anava al 

davant. Després de la prime-
ra pujada forta duia 10 minuts 
d’avantatge amb la segona clas-
sificada. Va mantenir aquesta 
distància fins el km 19,5 mo-
ment en que per una torçada 
de turmell va haver d’afluixar 
una mica el ritme, però tot i 
amb això va creuar l’arribada 
amb 8 minuts menys que la 
segona classificada.
La Georgina fa un cop d’efecte 
a la Copa Catalana de Curses 
de Muntanya de la FEEC amb 
aquest resultat i tot sembla in-
dicar que aquesta any La Copa 
serà seva.

El CNI Running i el CAI tam-
bé hi son presents
El corredor del CN Igualada, 
Albert  Bascompte, va córrer 
la Marató  amb 3 rampes amb 
un desnivell positiu de 2.817 
metres i 5.634 metres de des-
nivell acumulat, on es va patir 
de valent, en especial l’últi-
ma pujada per arribar al pic 
de  Comaminyana, d’allà es 
corria per una cresta amb vis-
tes espectaculars i des d’aquí 
ja va començar el descens fins 
a arribar a Barruera altre cop. 
L’Albert va fer un temps 
de 8h40’09”, quedant el 320 de 
la general i el 101 dels veterans. 
Per altra banda, tres atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
van participar a la prova amb 
un recorregut de 26 km. i amb 
un desnivell positiu de    1.798 
m., amb sortida i arribada a 
Barruera.
Antonio Martínez era 110è 
general i 17è en Veterans amb 
3h. 42m. 48seg., mentre Fran-
cisco Llamas era 119è general 
i 18è Veterà, amb 3h. 44 m. 
56 seg. i Carles Riba era 215è 
general amb 4h. 07m. 54seg., 
entre un total de 999 corre-
dors classificats.

Georgina Gabarró 
guanya la Buff Epic Trail

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles acon-
seguiren un total de 8 meda-
lles: 4 d’or, 3 d’Argent i 1 de 
bronze, un rècord dels Cam-
pionats, 10 llocs de finalista, 
i diverses mínimes estatals 
al Campionat de Catalunya 
Sub-18, diumenge, a les pistes 
de Granollers. Cal ressaltar, a 
més, la magnífica 1a posició 
del CAI Petromiralles, amb 
88 punts pel que fa a la pun-
tuació global dels seus atletes, 
entre 65 clubs classificats.
Sobresortiren les victòri-
es  de Carla Bisbal, campi-
ona de Catalunya en els 800 
m.ll. amb 2’12”23, rècord dels 
campionats i d’Aleix Camats, 
campió de Catalunya en llan-
çament de Disc, amb 55,18 
m., i Argent en el Pes, amb 
13,55 m. D’Aina Eberlé era 
campiona en el Salt d’Alçada, 
amb 1,62 m. i Guim Morcillo, 
campió en llançament de Ja-
velina, amb 53,51 m.
Assoliren medalles d’Argent 
Albert Gil en el llançament de 
Disc, amb 41,71 m., i Núria 
Moix en  llançament de Pes, 
amb 12,52 m., essent també 

4a en Javelina, amb 29,03 m.
Ian Alves era 3r en el Salt de 
Perxa, amb 4,35 m. i eren 4ts 
Alba López en Llargada, amb 
5,11 m., Isaac Baltá en Alça-
da, amb 1,77 m. i Joan Sendra 
en els 110 m.t. amb 14”62, i 
amb 14”60 en s/f.
Alba López era 6a a la final 
dels 100 m.ll. amb 13”03, i 
amb  13”11 en s/f. Andrea 
Gil era 7ªaen Triple Salt amb 
10,60 m. i 8a a la final dels 
400 m.ll., amb 1’05”28, i amb 
1’04”15 en s/f. Aina Dalmau 

era 8a en Disc, amb 25,74 m. i 
Aina Regull 8a en Perxa amb 
2,25 m. Albert Gil era 8è en el 
llançament de Pes, amb 11,20 
m.   
Joel Giménez era 9è en Llar-
gada, amb 5,84 m. i també 
9è en Triple Salt, amb 12,60 
m. Mar Planas era 9a en Tri-
ple Salt, amb 10,50 m. i Jan 
Solà 12è en 3.000 m.ll. amb 
9’37”37.  Judit Navarro era 7a 
en la 1a s/f. dels 400 m. tan-
ques, amb  1’15”53, no acce-
dint a la final corresponent.

Vuit medalles pel CAI al  Campionat 
de Catalunya Sub-18 

ESCALADA / LA VEU 

Rut Casas, Guillem 
Monsech, Francis 
Katiuska Guillen, Pol 

Roca, Maria Benach i Pau 
Galofre han estat els guanya-
dors de les sis medalles de la 
categoria Absoluta al Cam-
pionat de Catalunya d’escala-
da en bloc. Des de les 7 del 
matí del passat dissabte la 
sala Ingravita d’Igualada es 
va transformar en una gran 

festa d’escalada esportiva 
gràcies als organitzadors del 
Campionat, la veu de l’enèr-
gic presentador Joan Cabes-
tany i la infinita motivació 
de tots els participants de les 
categories Sub-12, Sub-14, 
Sub-16, Sub-18, Sub-20, Ab-
soluta i Veterans.
Els equipadors de vies Fè-
lix Obrador, Carlos Catari i 
Carles Tudela van ser els en-
carregats de crear tot el cir-
cuit de blocs pel Campionat. 

El resultat van ser uns blocs 
molt variats inspirats en les 
noves tendències d’aquesta 
disciplina i amb exemples 
de tots els estils que els es-
caladors es poden trobar a la 
Copes del Món. És a dir, uns 
blocs molt variats, amb al-
guns més enfocats en l’equi-
libri, la coordinació, l’esca-
lada en desplom o en passos 
dinàmics.
El sistema que es va realit-
zar per al Campionat va ser 
el mateix per a totes les ca-
tegories. Abans de les classi-
ficatòries els escaladors van 
tenir 2 minuts per visualitzar 
cada un dels cinc blocs pre-
parats per als equipadors. 
Cada categoria va tenir entre 
50 i 30 minuts (depenent del 
nombre de participants en la 
categoria) per realitzar els 5 
blocs i els sis millors van pas-
sar a les finals. Finalment, els 
classificats per la final han 
hagut de realitzar els 4 úl-
tims blocs en 4 minuts com a 
màxim cadascun i a vista, és 
a dir, sense haver-los vist mai 
anteriorment.

La sala Ingravita acull el Campionat 
de Catalunya d’escalada en bloc
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Des de feia bastants 
anys el RallyRACC 
Catalunya no incloïa 

en el seu itinerari cap comar-
ca que no fos tarragonina. En 
l’edició d’enguany, l’Anoia serà 
l’única comarca fora d’aques-
ta demarcació per on passa-
ran els màxims especialistes 
de ral·lis que participen en 
el campionat del món,  amb 
motiu del RallyRACC Cata-
lunya-Costa Daurada. Això 
serà el dissabte 16 d’octubre i 
a més ho faran dues vegades.
Fins ara, per fer el tram de 
Querol els pilots anaven de 
Santa Coloma de Queralt cap 
a Pontils. Per aquesta edició 
ha variat el seu recorregut 
i així, de Santa Coloma de 
Queralt aniran  cap a Esblada, 
per les carretera dins el terme 
municipal de Bellprat i a la 
cruïlla de Santa Maria de Mi-
ralles. Així doncs, Bellprat i 

Santa Maria de Miralles seran 
els municipis pels quals cir-
cularà l’itinerari d’enllaç entre 
els trams cronometrats de Sa-
vallà i Querol-Les Pobles que 
enguany s’anomena així.
Al tram de Querol-Les Pobles 
l’horari de sortida del primer 
participant serà a les 09h.39’ 
i a les 15h.39’ del dissabte 16 
d’octubre. Respecte a les edi-
cions anteriors, l’any passat 
no es va disputar, el princi-
pal canvi del Ral.li Catalunya 
es que serà tot ell amb trams 
d’asfalt, en el darrers anys era 
mixta, amb trams d’asfalt i 
terra.
En total seran 19 trams cro-
nometrats dividits en tres 
etapes del divendres dia 15 
al diumenge dia 17. I podria 
ser decisiu per proclamar al 
nou campió mundial, tant de 
pilots com de marques ja que 
el ral.li del Japó que tanca el 
campionat hi ha rumors de 
que no es disputi.

El campionat del món de 
ral·lis tornarà a passar 
per l’Anoia

CICLISME / LA VEU 

La primera prova fede-
rada de Pump track de 
l’Estat tindrà lloc el cap 

de setmana del 17 i 18 de ju-
liol a Castellolí. Organitzada 
per l’Associació Esportiva A 
tot i amb tot (ATIAT), amb el 
suport de la Federació Cata-
lana de Ciclisme i de l’Ajun-
tament de Castellolí, aquesta 
competició converteix Ca-
talunya en pionera a l’Estat 
espanyol en la creació d’una 
lliga nacional d’aquesta disci-
plina esportiva emergent, i es 
converteix, també, en una de 
les primeres proves oficials a 
nivell internacional.
Al llarg del cap de setmana 
es duran a terme tres proves, 
el dissabte de 9h a 13h una 
prova no competitiva, l’Open 
Pumptrack, oberta a tothom, 
que té l’objectiu d’apropar 
aquest esport al públic gene-
ral. I diumenge dia 18 de ju-
liol de 8h a 14h se celebraran 
dues competicions puntua-
bles per la Lliga Catalana de 
Pumptrack 2021 (per a ma-
jors de 14 anys amb llicència) 
i la lliga Mini Pumptrack Kids 
2021 (per a nens i nenes de 
fins a 14 anys amb llicència), 
dues lligues de nova creació.

La prova serà en format con-
trarellotge individual, on els 
participants hauran de fer 
dues voltes en bicicleta al cir-
cuit en el menor temps pos-
sible. 
El president de “A tot i amb 
tot”, Jordi Casablanca, explica 
que “és tot un honor poder 
organitzar a Castellolí el que 
serà la primera prova oficial 
de Pump track a nivell nacio-
nal amb els reptes que això ha 
suposat, com la creació d’uns 
reglaments específics de la 
disciplina i la seva posada en 
escena”. 
L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, explica que la construc-
ció del circuit de Pump track 
a Castellolí, finançada pel 
PUOSC de la Generalitat de 
Catalunya per promoure eco-
nòmicament el municipi ha 
estat un “enorme èxit” per “la 
gran afluència de gent d’arreu 
del país que visita Castellolí 
per practicar aquest esport 
i, alhora, omplen els nostres 
bars i restaurants i fan vida 
al poble”. Serra afegeix que 
“ens agrada molt poder ser el 
municipi on es realitzi la pri-
mera prova d’aquest tipus de 
disciplina i volem donar les 
gràcies al Jordi Casablanca 
per la seva passió pel món de 

la bicicleta i per dinamitzar 
els infants del poble i aproxi-
mar-los a la competició amb 
aquesta prova”.
El Pump track és una disci-
plina esportiva emergent que 
consisteix en superar un cir-
cuit amb pujades i baixades 
gràcies a l’impuls dels propis 
salts i peralts de la pista, sen-
se necessitat de pedalar. Tot 
i que la competició oficial es 
pot fer només en bicicleta, el 

circuit es pot superar amb al-
tres mitjans com els patinets, 
patins o monopatins. Aquesta 
modalitat esportiva ha gua-
nyat molta presència a Cata-
lunya en el darrer any, espe-
cialment per ser una pràctica 
que facilita la preparació per 
altres disciplines del ciclisme, 
com son l’enduro, el trial, o el 
BMX entre d’altres. Una mos-
tra n’és la creació de circuits 
arreu del país, mentre fa un 

any només n’hi havia cinc, a 
dia d’avui ja són una quinze-
na.
A Castellolí el circuit de 
Pump track es va inaugurar 
l’agost de 2020, sent el pri-
mer circuit d’aquesta disci-
plina a l’Anoia i el més gran 
de les comarques de Barce-
lona. Ara es converteix en 
el primer circuit de l’Estat 
en acollir una prova oficial 
d’aquesta modalitat.

Castellolí acull aquest cap de setmana la primera prova oficial de 
‘Pump track’ de l’Estat

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de Setmana 
es va celebrar el Cam-
pionat de Catalunya de 

Gimnastica artística masculi-
na, a Salt - Girona.
Del club igualadí, Anoia Club 
Gimnàstic, van participar-hi 
5 gimnastes. En la categoria 
Promoció 2, van competir 
l’Elias Carmona i el Leo Diaz. 
Cal destacar la cinquena po-
sició a l’aparell de terra de 
l’Elias. Del Leo destaquem la 
seva sisena posició a la clas-
sificació individual general, 
quarta posició a paraleles i 
barra fixa, i plata a l’aparell de 
salt.
En la categoria de Promoció 
3, van competir el Beranat 
Munné i el Yago Guitian. En 
la classificació per aparells, 
a salt Bernat va obtenir la 
cinquena posició i el Yago la 
quarta. A cavall amb arcs, el 
Bernat va obtenir la medalla 
de bronze i el Yago la vuitena 
posició, a terra setena posició 
pel Yago. Cal destacar la me-

dalla d’or a l’aparell d’anelles  i 
a l’aparell de terra, per al Ber-
nat, que es va proclamar cam-
pió de Catalunya en la seva 
categoria.
Per últim, en Promoció 4, el 
Nil Lopez, que es va procla-
mar subcampió de la seva 
categoria, amb cinc medalles 
de plata, en la classificació in-
dividual general, terra, para-
leles, barra fixa i anelles, cin-
quena posició a salt i setena a 
cavall amb arcs, demonstrant 

que la constància i la dicipli-
na en els entrenaments sem-
pre donen fruits. Des del club 
feliciten en especial al Nil que 
és un dels seus gimnastes més 
veterans, a tots els gimnastes 
que van seguir els seus entre-
naments en mig de la situació 
actual en la qual estem vivint, 
a tots els gimnastes que van 
participar en el Campionat 
de Catalunya, i també als seus 
entrenadors Laura Muñoz i 
Fidel Serra.

L’Anoia CG tanca la temporada amb el 
Campionat de Catalunya
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REDACCIÓ / LA VEU 

“Us imagineu una Festa 
Major sense nosaltres? 
Us imagineu una Igua-

lada sense nosaltres? Quan 
diem nosaltres no parlem de 
les dues entitats que avui pre-
senten aquest comunicat sinó 
de tot el teixit associatiu de 
la ciutat.” Amb aquestes pre-
guntes contundents comen-
çava el comunicat de la cam-
panya #SENSENOSALTRES. 
Es tracta d’una campanya 
que impulsat dos dels princi-
pals agents de la Festa Major 
d’Igualada davant de la gestió 
que en fa l’Ajuntament, la FES-
THI i la Coll@nada.

Consideren que la Festa Major 
d’Igualada és una celebració 
extraordinària d’empodera-
ment popular que omple de 
gent les places i carrers de la 
ciutat. Afegeixen que tenen 
l’honor de treballar per cons-
truir alternatives populars i 
actes vinculats a la tradició fes-
tiva de la ciutat. Les dues enti-
tats porten mesos treballant 
per organitzar una Festa Ma-
jor de màxims i amb seguretat 
sanitària i jurídica, afirmen 
que ho fan “per responsabili-
tat col·lectiva i per compromís 
amb la ciutat” i que sovint to-
pen amb un Ajuntament que 
“els gira l’esquena”.
Afirmen que el marc legal en 

el que operen és complex i es 
requereixen facilitats i no en-
trebancs per part de les ins-
titucions. Consideren que la 
gestió de la situació per part 
de l’Ajuntament d’Igualada és 
pèssima i aboca a una Festa 
Major “de caos i improvisació 
permanent”.
En el cas de la Coll@nada, de-
nuncien que les negociacions 
sobre com s’habilita un espai 
que compleixi les condicions 
sanitàries s’han vist estron-
cades per la mala gestió del 
Departament de Cultura. Ex-
pliquen que no ha estat capaç 
d’informar-se sobre la viabili-
tat i la salubritat de l’espai (pati 
de l’Escorxador) contactant al 

La Coll@nada i la FESTHI inicien una campanya de denúncia de 
la gestió cultural de l’Ajuntament

Departament d’Urbanisme 
i que, al final, l’assemblea va 
ser informada de la no-viabi-
litat de l’espai per part de Fira 
d’Igualada i no del consisto-
ri, com seria lògic. En aquest 
sentit, el regidor de Cultura, 
Pere Camps, ha anunciat en 
roda de premsa que finalment 
l’espai habilitat pels actes de la 
Coll@nada serà el Pati de l’es-
cola Garcia Fossas, que està 
perfectament acondicionat i 
permetrà la presència de fins a 
mil persones.
En el cas de la Federació, de-
nuncien que les negociacions 
sobre el disseny i l’adaptació 
dels actes patrimonials a la re-
alitat del 2021 comencen amb 
el cartell de la Festa ja presen-
tat. I afirmen que el seguici de 
Festa Major ha estat ignorat 
per l’Ajuntament durant set-
manes i que els aboquen a una 
negociació in extremis “amb 
tots els números de fracassar”. 
En aquest cas, des de l’Ajunta-
ment demanen “generositat” a 
les entitats i argumenten que 
“tot és molt fràgil, no volem 
que hi hagi més contagis i 
estem permenentment pen-
dents de les restriccions que 
marca la Generalitat”. Els res-
ponsables de cultura munici-
pals expliquen que la falta de 
previsió a un mes vista genera 
aquesta incertesa amb els ac-
tes culturals.

Capitalitat de Cultura 
Catalana 2022
El comunicat conjunt qualifi-
ca de “farsa” la Capitalitat de la 
Cultura Catalana 2022. Afirma 
que l’Ajuntament fracassa en 
la gestió dels esdeveniments 

existents mentre promou la 
política expansionista. Con-
sideren que caldrà quelcom 
més que uns “Jocs de la Fam” 
disfressats de procés par-
ticipatiu per fer veure que 
Igualada està en condicions 
de ser capital cultural. Qua-
lifiquen la capitalitat de Jocs 
de la Fam perquè el procés 
aboca a unes entitats infrafi-
nançades i amb falta d’espais 
a competir pel 0’001% del 
pressupost municipal.
Les associacions festives 
consideren que l’Ajuntament 
té un problema greu d’orga-
nització interna que dificulta 
l’acció i la col·laboració amb 
les entitats. Alhora creuen 
que el Departament de Cul-
tura de l’Ajuntament es mos-
tra incapaç de trobar espais 
de treball i trobada per pro-
jectes; i que això provoca que 
part de l’activitat cultural de 
la ciutat quedi penjada per 
“la inacció política en clau 
interna del regidor Camps 
i el passotisme de l’alcalde 
Castells”.
Després de dos anys de pan-
dèmia i inactivitat, conside-
ren que el teixit associatiu 
necessita un rescat en forma 
de pla de xoc. “Això no vol 
dir que les entitats necessitin 
grans injeccions de diners, 
sinó solucionar el seus pro-
blemes de infrafinançament 
o la mancança d’espais per 
activitats o emmagatzemat-
ge”, expliquen. Destaquen la 
necessitat d’un acord muni-
cipal per la promoció cultu-
ral que encari aquests reptes 
tant necessari per un sector 
cultural més fort.

REDACCIÓ / LA VEU 

Les persones majors de 
16 anys empadronades 
a Igualada ja han pogut 

votar els projectes culturals 
presentats al procés partici-
patiu per Igualada Capital 
de la Cultura Catalana 2022. 
Les votacions han tingut lloc 
del 28 de juny a l’11 de juliol 
i hi han participat 1.340 per-
sones que han emès 4.020 
vots, ja que cada persona po-
dia votar a tres projectes dels 
40 que s’havien presentat. 
Més enllà dels pressupos-
tos participatius, dotats amb 
75.000 euros,  l’Ajuntament 
preveu augmentar el pressu-
post destinat a cultura per 
l’any 2022 i crear una nova 
partida destinada a les entitats 

culturals de la ciutat especí-
fica per l’any de la capitalitat. 

Resultats de les votacions
Aquests són els projectes es-
collits per la ciutadania. Els 
projectes més votats i que en-
tren dins de la partida pressu-
postària destinada al procés 
participatiu (75.000 €) són: 
La millor actuació castellera a 
Igualada amb les millors colles 
i els Moixiganguers (368 vots), 
Mostra de balls de diables tra-
dicionals de Catalunya (208 
vots), Aixequem la Mural! 
(186 vots), Rius de Foc (146 
vots) i Reis 22 - Trobada esta-
tal de cavalcades de reis patri-
monials (144 vots). Aquestes 5 
propostes han estat les escolli-
des i es duran a terme el 2022 
en el marc de la capitalitat. 

Properament, es publicaran les 
propostes guanyadores al web 
de la capitalitat i l’Ajuntament 
contactarà amb les entitats 
i empreses culturals perquè 
formin part de la programa-
ció del 2022. Les propostes 
no escollides es mantindran 
per si alguna de les més vo-
tades no es pot dur a terme. 
 
Retorn i tancament
Divendres 16 de juliol a les 13 
hores, es realitzarà una sessió 
informativa virtual, adreçada 
a les entitats i empreses cultu-
rals que han participat per fer 
el retorn i valoració del pro-
cés participatiu. Es donaran a 
conèixer els resultats, la par-
ticipació i també es farà una 
valoració del procés a través 
d’un formulari.

La proposta del Moixiganguers, 
guanyadora del procés participatiu de 
la Capital de la Cultura
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ANÒLIA / LA VEU 

L’Anòlia 2021 comen-
çava dissabte passat 
amb el concert d’Stay 

Homas, després de la Night 
Glow, i es tancarà demà amb 
doble ració de Blaumut. 
Abans, però, avui divendres  
a les 22h hi haurà l’actuació 
de l’artista Red Pèrill, pseu-
dònim de l’igualadí Marc 
Mateu. Aquesta és una de 
les propostes que confirmen 
l’aposta pels artistes de l’esce-
na local. Tot i que va anunciar 
el final de la seva etapa amb 
l’EP Suau, que incloïa “Home 
llop” i “De les tristors en fa-
rem flow”, ara es reinventarà 
en format de quartet amb at-
mosferes psicodèliques fusio-

nades amb pop i electrònica. 
Seguidament, a les 23h, arri-
barà el torn del grup barce-
loní El Pony Pisador, una de 
les propostes més fresques i 
divertides de l’escena actual, 
amb una fórmula d’esperit 
coral que beu de l’ambient 
tavernari, el bon humor i 
una llarga llista de referents 
musicals del folk. Un reper-
tori encapçalat pels rítmics 
sea shanties però també pels 
cants guturals de Tuva, les 
havaneres, la rumba, el blu-
egrass i el que més convin-
gui per fer ballar el personal. 
El punt i final de l’Anòlia 
d’aquest any el posarà el grup 
barceloní Blaumut, també al 
Pati del Museu de la Pell. El 
quintet liderat per Xavi de 

la Iglesia presentarà el disc 
conceptual 0001. L’àlbum 
gira al voltant de l’existència 
de la condició humana a tra-
vés de lletres amb un punt 
entranyable i fascinant i la 
sonoritat d’un pop elegant i 
madur amb reminiscències 
de la clàssica i el folk. Deu 

Red Pèrill, El Pony Pisador i Blaumut tanquen una edició de 
l’Anòlia que ha venut totes les entrades disponibles 

anys després d’haver irrom-
put a l’escena amb èxits com 
“Pa amb oli i sal”, la nova 
aposta fa un salt amb can-
çons sobre reflexions perso-
nals des dels vessants racio-
nal, emocional i físic. Com 
que les entrades pel primer 
concert es van esgotar ràpi-

dament, es farà una segona 
sessió del concert a les 24h. 
L’aforament màxim del pati 
del Museu és de 500 locali-
tats, seguint els protocols sa-
nitaris actualsCaldrà portar 
mascareta en tot moment: 
durant l’entrada, el concert i 
la sortida.

LLENGUA / LA VEU 

Fa quinze dies va tenir 
lloc al Kiosk del Rec 
la taula rodona “La 

llengua dels joves a debat” 
organitzada per Òmnium 
Anoia. A l’acte hi van assis-
tir una quarantena de joves 
d’Igualada i comarca, i va es-
tar moderat per Sofia Oliva i 
Martí Rossell. Van intervenir 
a la taula rodona Lola Bosser, 
Eduard Torres, Alba Monell, 
Juan Sebastián Pino i la cone-

guda tik toker igualadina 
Carla Junyent.
El debat, en el qual el públic 
també va participar posicio-
nant-se a favor o en contra 
d’alguns enunciats, va tocar 
aspectes diversos sobre l’ús 
del català entre els joves com 
l’oci, la família, les xarxes so-
cials, el món audiovisual, la 
música, els llibres, l’educació 
i qüestions de gènere, i es va 
reflectir una gran diversi-
tat d’opinions i aportacions. 
L’acte va ser amenitzat per 

les cançons del grup igua-
ladí de rap català “El Pa de 
Cada Dia”. Va ser una tro-
bada emotiva que va ajudar 
a reflexionar sobre el nivell 
de salut del català entre els 
joves.
Aquesta taula rodona s’emmar-
ca en el cicle d’activitats cultu-
rals que Òmnium Anoia cele-
bra a la comarca amb motiu del 
seu 50è aniversari, la majoria 
en col·laboració amb altres en-
titats, llibreries i equipaments 
culturals de la comarca.

Una quarantena de joves debaten sobre 
l’ús del català en un acte d’Òmnium 



Capítol per afegir al llibre “Wils” (1)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Aquest es un llibre escrit pel madrileny, 
Agustín Pacheco i el vallis Fco. Javier 
Suárez. És un volum redactat en castellà 
que parla (unes 60 planes) d’Igualada i 
relata la mort d’Ignasi Wils, comandant 
carlista, quant atacava una barricada a 
la rambla de St. Isidre d’aquesta ciutat
Llegim un article de “L’Eco del Noya” 
(21/7/1878) No el traduïm per tal de 
donar més prestància idiomàtica al tex-
te:
“Glòria a Igualada. Loor eterno a sus 
valientes defensores (8/7/1873) “ La 
partida facciosa que mandaba el nunca 
bastante malnacido Savalls, compuesto 
por unos 4.500 / 5.000 hombres, rompia 
el fuego contra esta plaza, a las 8 de la 
mañana, sin cesar, hasta las 8 de la tar-
de del siguiente dia, en que rendida la 
“Señora del Noya”.por el escaso núme-
ro de sus defensores se adentró en ella 
la hueste carlista,cometiendo atroces 
actos de la más censurable brutalidad 
, Tan solo los soldados del batallón de 
Navarra y unos 500 paisanos defendian 
la villa benemérita y esto con armamen-
to detestable; sin embargo sosrtuvieron 
una lucha de una manera encarnizada 
por espacio de 36 horas contra el creci-

do número de enemigos a quienes hici-
eron unas 7oo bajas”. Savedra (Gabriel, 
que  fou director del periódic)
Morts resistint l’enemic: Josep Serra, Jo-
sep Estany, Cristófor Viñals, Álex Solà, 
Francesc Canals.
Morts per les ferides rebudes: Tomàs 
Borràs, Anicet Ferrar, Jaume Estruch, 
Bartomeu Vilaseca,  Miquel Graells, 
Isidre Mitjà Pere Jorba, Joan Martorell
Morts al refugiar-se a la Torre del Pi: 
Joan Casas, Jaume Martí. Francesc Ca-
nals, Joaquím Tomàs
Mort per haver-se  disparat el seu revò-
lver: Bonaventura Mussons 
Assessinat a casa seva: Josep Gual
Morts al portar matalassos a les barri-
cades: lsldre Freixas, Joan Batet,Tomàs 
Rafegas
Afussellats després  de l’entrada: Manu-
el Sancho, Antoni Sancho, Antoni Font, 
Joan Mateu, Joaquim (pianista)
Afussellats essent pressoners:Josep 
Creus, i Félix i Miquel Elias
Al programa de la Festa Major de 1942, 
en el resumen de l’Any, hi consta amb 
data del 25 de gener d’aquell any aquest 
efemèride: (Traduïm) Arribam a la 
nostra ciutat, amb direcció a Montser-

rat S.E. el Cap d’Estat i Generalísim  
Franco.Va detenir-se al final  de la 
Rambla Carlos VII (Avui, Nova) on li 
van  donar la benvinguda les autoritats i 
jerarquies locals i va abraçar a dos vete-
rans carlistes D. Valentí Enrich (“Mata-
porcs”) i Pau Marimon (“Pau Gavetes”) 
i va recòrrer a  peu, entre incessants crits 
i aclamacions de desbordat entusiasme, 
la rambla de Sant Isidre fins la plaça de 
José Antonio (avui del Rei Neptú) on 

s’acomiadà  de la multitut ingent que 
saludava al Caudillo d’Espnya. El seu 
pas ha durat vuit minuts”.Els carlistes 
d’avançada edat, amb boines verme-
lles, saludaren a Franco en la mateixa 
cruïlla, on va morir Ignasi “Wils” el 
17 de juliol de 1873.
El recordat i bon amic Josep Brunet 
(a.c.s.) va explicar-me que el Sr Mi-
quel Ball, també difunt , va rebre de 
Mn. Ignace Wills, un llibre en holan-
dès sobre la vida del seu oncle Ignasi 
Wils. El Sr Ball, després, lliurà als car-
listes de la ciutat dit llibre, els quals 
feren servir una fotografia del tradi-
cionalista que portava aquell volum 
pel programa de la concentració car-
lista celebrada el 18 de juliol de 1958, 
a Pinós on es col.locà una làpida a la 
tomba de Wils, enterrat en aquella lo-
calitat.   Posteriorment, aquelll llibre 
fou regalat a la princesa Irene  d’Ho-
landa - llavors esposa de Carlos Hugo 
de Borbón-Parma - que era el  pre-
tendent a ser el rei carlista  de l’epo-
ca. Potser en una  anada a Montserrat 
durant alguna visita que la princesa 
va fer a aquell monestir , símbol de la 
nostra història. 
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MÚSICA / MONTSE RUMBAU 

Dissabte 10 de juliol, la 
plaça de davant l’es-
glésia de Sant Magí 

de la Brufaganya estava com-
pletament plena. Davant nos-
tre La Vella Dixieland + Irene 
Reig, Pablo Martin i Joan Mar 
Sauqué.
Podíem imaginar que ens 
trobàvem escoltant Jazz en 
una plaça de New Orleans. 
Un luxe, dinamisme, alegria, 
simpatia i molta professiona-
litat. Jazz tradicional ampliat 
amb repertori de Big Band i 
Brass Band, per commemorar 
el 40+1 aniversari del grup.
Molts hem crescut amb 
aquesta música tan america-
na, tan viva, tan dinàmica i 
tan alegre, i tan del món dels 
negres americans de barris 
pobres, tocant en tavernes 
populars i senzilles, en lo-
cals foscos, amb trompetes, 
clarinets, trombó, saxos de 
tota mena, contrabaix, ba-
teria, teclat, i segur que enca-
ra me’n deixo algun.
Aquest dissabte els músics de 
la Vella Dixieland portaven 
tots aquests instruments, i 
alguns d’ells, en tocaven més 
d’un.
En el Jazz, els músics en molts 

moments interpreten la mú-
sica que estan tocant indivi-
dualment, i ho fan amb el seu 
toc personal, i aleshores es 
pot assistir a interpretacions 
realment sublims, on tot és 
passió, entrega, virtuosisme, i 
creació personal.
El que més crida l’atenció del 
grup, és la seva entrega, el seu 
entusiasme, com viuen i sen-
ten el que toquen i com acon-
segueixen transmetre aques-
ta il·lusió, aquesta vitalitat, i 
aquesta alegria a tots els que 
estem allà presents.
Viuen al música, en gaudei-
xen, s’hi entreguen, i s’ani-
men uns als altres. És com 

si música i músics fossin un 
tot indissoluble, indestriable, 
com si la música formés part 
ja d’ells i els sortís de dins, 
com si sempre l’haguessin ja 
portat incorporada en ells.
I cal destacar la simpatia, 
que sempre s’agraeix molt. 
Es veia que s’hi trobaven bé 
dins l’entorn i l’ambient del 
lloc.
Un plaer, de debò, un plaer 
haver-los escoltat, uns grans 
professionals en tots els sen-
tits. Felicitats pels seus 40+1 
aniversari del grup. I que en 
puguin celebrar molts més, 
aportant la seva alegria, sim-
patia i professionalitat.

La Vella Dixieland a la Brufaganya: 
Com si fóssim a New Orleans

Foto: Tribus de la Segarra

POESIA / LA VEU 

El passat dimecres 7 de 
juliol va tenir lloc el 
Recital de Poesia amb 

diferents membres de l’As-
sociació Cultural Galàxia 
d’Igualada dins els actes orga-
nitzats del Festival European 
Balloon en un iglú de vent a 
la pista de l’Ateneu Igualadí. 
Van participar diferents mú-
sics i rapsodes: Alfons Mula, 
Alejandro Penalva, Jordi 

Rica, Carme Freixes, Elena 
Tan, Joel Codina, Tomàs Ber-
zosa, Josepa Ribera i Vallès, 
Lourdes Sensarrich i una rap-
soda espontània del públic. 
Va ser una vesprada molt 
agradable i màgica. Moltes 
gràcies per participar i a tot 
el públic per venir i als or-
ganitzadors per fer-ho pos-
sible: European Balloon Fes-
tival, Iglú de vent amb Jordi 
Enrich, Ateneu Igualadí i a 
l’Ajuntament d’Igualada. 

Recital de poesia de 
l’Associació Cultural 
Galàxia en un iglú de vent
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

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

Descobrim com era la ciutat i els seus festeigs...

FOTOGRAFIES DE LA DÈCADA DE 1930.
LA FESTA MAJOR DE L’ANY 1930.

FANTÀSTICA SEQÜÈNCIA DE L’ACTUACIÓ DELS “XIQUETS DE 
VALLS”, I UNA SECCIÓ DELS EDIFICIS DE L’ANTIC CARRER DEL 
TEATRE; POSTERIORMENT DELS GERMANS GARCIA FOSAS, 
EN LA SEVA CONFLUÈNCIA AMB LA PLAÇA DE LA CREU.

ALCALDIA DE JOSEP LLADÓ FERRAN (març de 1930 - abril de 1931).

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

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

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 possible- el número de registre de la 
imatge en qüestió; en aquest cas el 00331. 

LITERATURA / LA VEU 

E ls autors i autores 
catalanes continuen 
situant-se en els pri-

mers llocs dels rànquings 
dels més prestats a la Biblio-
teca Central d’Igualada. Una 
vegada més així ho consta-
ten les dades d’ús. «Canto jo 
i la muntanya balla», d’Irene 
Solà, ha estat el llibre més 
deixat entre els usuaris del 
gener al juny de 2021. La 
premiada novel·la de Solà, 
que recentment ha estat 
portada al teatre, acumula 
ja 60 préstecs. La novel·la 
històrica «El fill de l’italià» 
de Rafel Nadal se situa en el 
segon lloc del rànquing, i en 
tercer lloc amb els mateixos 
préstecs una altra història 
ambientada al passat, a Los 
Ángeles dels anys 30: «Tota 

una vida per recordar» de 
Núria Pradas. «Boulder», 
la segona part de la trilogia 
que Eva Baltasar va comen-
çar amb «Permagel», ocupa 
el quart lloc del rànquing. 
Una altra autora, en aquest 
cas Eva García Saenz de Ur-
turi, se situa en el podi dels 
més llegits per partida do-
ble: amb l’esplèndida «Aqui-
tània» (Premi Planeta 2020) 
i l’anterior trilogia de «El si-
lencio de la ciudad blanca», 
que continua sent una de les 
sagues més reeixides entre 
els apassionats del gènere 
negre. Completen els pri-
mers llocs del rànquing la 
trilogia de «Reina roja»,«Lo-
ba negra» i «Rey blanco» de 
Juan Gómez-Jurado, i «Gent 
normal», de Sally Rooney.

La tendència entre els lectors 
més joves és més eclèctica, i 
entre les obres més prestades 
se situen títols ben variats: el 
més prestat ha sigut «El peix 
número 14», de Jennifer L. 
Holm, seguit de «Wonder», 
de J.R Palacio, i «Xènia, tens 
un whatsapp», de Gemma 
Pasqual. I els lectors més 
menuts han situat al número 
u del rànquing «Sant Jordi de 
les galàxies», una de les mol-
tes històries divertides pro-
tagonitzades per Agus i els 
monstres, de Jaume Copons 
i Liliana Fortuny. «En Pep 
i les formes», d’Ant Parker, 
i el recull «Contes per esti-
mar-te millor», d’Àlex Ro-
vira Celma, també han estat 
molt prestats entre els usua-
ris de la sala infantil.

“Canto jo i la muntanya balla”, el llibre més prestat 
durant la primera meitat d’any a la Biblioteca d’Igualada
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   EXPOSICIONS

NATURA VIVA
Carlota Delgar. 
Carlota Delgar presenta l’exposició Natura 
viva. Pintures a l’Oli sobre fusta i sobre tela
Del 8 al 25 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

EDUCACIÓ MENSTRUART
L’abril del 2020, en ple confinament, Artemeia* 
inicia un concurs d’educació menstrual artísti-
ca. 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 Iguala-
da. 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 poliva-
lent de la Teneria

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

MENTRE ELS CARRERS 
DORMIEN I FINESTRES DE 
NATURA II
Anna Carretero
Mostra d’acrílics sobre tela i cartolina. L’artista 
s’inspira en la connexió amb la natura i la ma-
nera com la sedueix i inspira.
Fins el 31 d’agost al Punt de lectors de la Bi-
blioteca Central

EL BOSC TRANSLÚCID. 
DE LA LLUM DEL BOSC 
AL PAPER
Josep Perez Gonzalez
Obra inspirada en la natura, en els camins 
envoltats d’alzines, roures, pins, vinyes i 
camps de blat i recollida a través de la foto-
grafia i apunts .
Fins al mes de setembre al Museu Molí Paperer

EXPOSICIÓ / LA VEU 

A través de l’art, Cal 
Roure ha volgut re-
tre homenatge a una 

part important de l’essència de 
l’edifici, la seva botiga cente-
nària de venda de teles de gran 
qualitat, i a la fàbrica de gène-
re de punt Mas Deop, també 
propietat de l’última família 
que va viure a la casa.
Sense oblidar que s’ubica a 
Igualada, on les fàbriques del 
teixit de cotó i més tard les de 
gènere de punt van ser un dels 
grans motors econòmics de la 
ciutat.
Així doncs, amb aquest subs-
trat, volen exposar obres cre-
ades amb material tèxtil, a 
cavall de l’escultura, la pintu-
ra, l’arquitectura… , reinter-
pretar les tècniques artesanals 
i elevar-les a una forma d’art 
d’avantguarda. Mostrar be-
llesa a través dels fils.
La creació tèxtil està adqui-
rint una creixent presència 
en el món artístic actual, la 
tendència es materialitza en 
exposicions, cada vegada més 
freqüents, en els museus més 
importants. Aquesta eclosió 
de l’expressió tèxtil en l’art 
contemporani els ha animat 
a tirar endavant el projecte, 
a contactar amb primeres fi-
gures, contribuir a donar-ne 

visibilitat i a expandir-ne el 
coneixement.

Kima Guitart, la primera 
artista a exposar-hi
Aquest dijous es va inaugurar 
la primera exposició que 
acollirà la galeria d’art de 
l’edifici. Es tracta d’una obra 
de la reconeguda artista Kima 
Guitart. La Kima es considera 
artista, dissenyadora i 
artesana. Hereva d’una tradició 
mil·lenària i viva, del desig 
d’incorporar el concepte de 
“bellesa” a la vida quotidiana. 
Viatgera emocional per països 
llunyans, llegendes màgiques, 
rituals misteriosos, ciutats 
mítiques: els mapes de la seda, 
les seves sedes en mapes.
Es va enamorar de la seda i va 
començar a pintar-la a l’any 
1971. Formada estudiant i 
aprenent les rígides i exigents 
tècniques tradicionals de 
la Xina i el Japó, de París i 
Nova York, va dialogar amb 
la tècnica, per observar-la i 
interpretar-la per finalment 
transgredir-la i trobar el seu 
propi llenguatge simbòlic i 
gestual, els seus colors i els 
seus rituals.
Les modes o tendències no 
inspiren les seves creacions. 
Cada peça d’indumentària o 
seda mural és única, pensada i 
revelada en l’acte creatiu.

Cal Roure inaugura la 
seva galeria d’art amb 
Kima Guitart
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Jazz a les Vinyes” a la Caseta Gumà  
de Santa Maria de Miralles, altre cop un concert d’excepció  

Aquest passat diumenge, l’amable i 
generosa hospitalitat de la Mary 
Gumà ens va permetre de gaudir no-

vament, a una significada concurrència de 
públic, d’una altra excepcional sessió del ja 
popular concert de “Jazz a les Vinyes”, de la 
Caseta Gumà, de Santa Maria de Miralles.

Per a aquesta ocasió, i respectant els proto-
cols exigits per la covid-19, a la mitja part 
d’aquest concert d’estiu es va  convidar a 
tothom a festejar la trobada amb una de-
gustació de cava, enlloc de compartir el 
típic berenar col·lectiu a l’aire lliure. Més 
enllà d’aquesta circumstància que podrí-
em considerar anecdòtica, l’edició d’aquest 
concert ens va obsequiar una vegada més 
amb una extraordinària vetllada de jazz, 
amb uns i unes protagonistes realment de 
primera fila; la majoria cares prou conegu-
des a la Caseta Gumà però més que recone-
gudes en altres esferes de la música de jazz 
de Casa Nostra. 

Aquesta cita inexcusablement puntual de 
cada mes de juliol, conduïda per l’escultora 
i promotora cultural, Mary Gumà, és una 
proclama que s’ha esdevingut com a un 
acte delerosament esperat any rere any; i 
que, fins i tot, ultrapassa l’àmbit de la pas-
sió per la música quan permet a tanta gent 
de diferents procedències de reunir-se i 
celebrar unes trobades inestimables a l’en-
torn d’aquest racó  prodigiós de l’Anoia. 

Al capdavall, com a tribut de l’entusiasme 
que va despertar tota l’audició, tan sols 
queda de desgranar el completíssim reper-

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, fotògrafa i periodista  

36  |  CULTURA Divendres, 16 de juliol de 2021

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

tori d’artistes d’enguany: Maria Betriu, veu; 
Jordi Rabascall, veu; Lola Stouthamer, saxo 
i veu; Xavi Figuerola, saxo; Miquel Tuset, 
saxo; Martí Costalago, 8 anys, trompeta; 
Matthew Simon, trompeta; Òscar Latorre, 
trompeta; Marta Sierra, violí; Oriol Barbe-

rà, guitarra; Arnau Gil, guitarra; Toni Gon-
zález, guitarra; Albert Caire, piano; Txus 
Costalago, piano; Dani Rambla, piano; Pep 
Coca, contrabaix; Ramon Grimalt, contra-
baix; Pere Grivé, baix; Adrià Font, bateria i  
Pau Bombardó, bateria.

 Oriol Barberà, Marta Sierra, Ramon Grimalt i Adrià Font.   Txus Costalago, Martí Costalago (8 anys), Pep Coca i Pau Bombardó.

Dani Rambla, Arnau Gil, Maria Betriu (veu), Pep Coca i Lola Stouhamer. Oriol Barberà, Gemma Plans (veu), Pere Grive, Mario Rossi i Adrià Font.



Irreverent, des-
vergonyida, cruel i 
venjativa, Hunters 

va ser un dels grans 
descobriments 

de les plataformes 
a l’inici de la 

pandèmia

Un grup de caçadors de na-
zis que viu a la ciutat de Nova 
York el 1977 descobreix que 
centenars d’antics alts funci-
onaris nazis estan conspirant 
per crear una Quart Reich als 
Estats Units. L’eclèctic equip 
emprendrà una sagnant cerca 
per caçar-los i portar-los da-
vant la justícia.
La sèrie creada per David Weil 
s’ha convertit en una de les re-
velacions de la temporada. Ir-
reverent, desvergonyida, cruel 
i venjativa, Hunters va ser un 
dels grans descobriments de 
totes les plataformes digitals 
en els primers mesos de la 
pandèmia.
Actor, productor i guionista 
sense massa crèdits a l’esque-
na, David Weil entra directe a 
l’elit dels productors televisius 
amb aquest thriller de ven-
jances que es mou més a prop 
dels vells còmics de Vertigo 
que de el drama històric que, 
se suposa, hauria arrossegar 
una història sobre supervi-
vents de camps de concentra-
ció alemanys durant la Segona 
Guerra Mundial. 
El detall “molón” és que es 
tracta de supervivents amb set 
de sang i que no estalviaran 
en mitjans a l’hora d’aniqui-
lar, atenció, els milers de nazis 
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Les millors sèries

Hunters, caçadors de nazis a Nova York
Amb Al Pacino al capdavant, la sèrie d’Amazon Prime va néixer l’any passat amb més pena que glòria, però mica en 
mica ha anat guanyant adeptes i s’espera una segona temporada.

que es van amagar en terreny 
nord-americà.
Amb un repartiment de perfil 
baix i algun reclam com el ve-
terà Al Pacino o el jove Logan 
Lerman (depenent de la ge-
neració, és clar), els veritables 
lladres de la funció acaben 
sent Greg Austin, component 
a un dels psicòpates més ater-
ridors que hem vist en molt 
de temps, i Josh Radnor, que 
compon al seu Lonny Flash 
amb una modernitat i humor 
meta-referencial que enganxa. 
Tots dos van sobrats de caris-
ma. Menció a part per al sem-
pre excels Dylan Baker, aquí 
amb un d’aquells personatges 
que ha nascut per interpretar.
Però no tot aquí és rodó. En-
cara que la sèrie no deixa de 
sorprendre amb cada movi-
ment, cada ruptura o cada 
petita història que l’enriqueix 
i dóna una major envergadura 

als seus personatges, aquesta 
capacitat sorprenent acaba per 
ser la seva gran némesis. Tot i 
jugar a la distracció constant-
ment i utilitzar un llenguat-
ge narratiu on tot pot passar, 
Hunters arriba esgotada al seu 
clímax, convertint una de les 
revelacions de més pes de la 
temporada en un gir una mica 
forçat i excessiu. I això, en una 
sèrie forçada i excessiva, és 
un problema. Però que ningú 
s’enganyi: Hunters és pura i 
sana evasió sobre els llocs més 
dolorosament anti evasius de 
la història de la (in) humani-
tat.
Els salts humorístics que fan 
caure parets al seu pas funci-
onen com alleujament davant 
l’extrema crueltat amb la qual 
recorda les vides passades dels 
protagonistes. Hunters no es-
catima a l’hora mostrar les 
infinites crueltats i maltrac-
taments de l’Holocaust. Per 
aquesta raó els seus tràilers, 

reportatges i altres brusque-
dats funcionen amb un doble 
propòsit: enriquir la narració i 
alleujar el dolor.
I potser sigui aquí on es pot 
intuir el toc d’un dels seus 
productors, el cada vegada 
més present Jordan Peele (la 
sèrie és una producció de la 
seva companyia, Monkeypaw 
Productions), que, al fi, sem-
bla posar la seva signatura 
un producte televisiu a l’altu-
ra de les expectatives, ja que 
ni Weird City ni The Twilight 
Zone van deixar bon gust de 

boca. Esperem que amb Love-
craft County, basada en l’estu-
penda (i divertida) novel·la de 
Matt Ruff, segueixi la ratxa.
Maltractada per la crítica en 
les seves primeres setmanes, 
Hunters és la sèrie que, potser, 
més necessitaves en els dies de 
confinament. El seu pilot, de 
noranta minuts, deixa molt 
clar per on aniran els tirs, amb 
una obertura sensacional i 
que ens agafa completament 
desprevinguts (si és que no 
hem passat aquests dies ve-
ient avenços i llegint sobre la 
sèrie).
Al Pacino aporta la seva pre-
sència amb un personatge 
amb certa semblança a el mític 
Van Helsing, i si bé és cert que 
el seu “fitxatge” podria consi-
derar-se un simple adorn, no 
és menys cert que un dels mi-
llors moments de la sèrie és un 
divertit homenatge a una de 
les seves interpretacions més 
recordades. 

Però que ningú s’en-
ganyi: Hunters és 

pura i sana 
evasió sobre els 

llocs més dolorosa-
ment anti evasius 
de la història de la 

(in) humanitat.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Drama amb tocs d’humor
A Tous •  Foto de família

REDACCIÓ/ 

Gabrielle és una “estàtua huma-
na” per als turistes. Elsa està 
enfadada amb el món i el seu 

únic somni és quedar-se embarassa-
da. Mao és un dissenyador de video-
jocs amb depressió que ofega les seves 
penes en alcohol i teràpia. Encara que 
els tres són germans, la seva relació 
és nul·la i mai es veuen. I la separació 
dels seus pares, Pierre i Claudine, no 
ha fet res per a millorar la situació de 
la seva família.
Però en el funeral del seu avi, els tres 

germans han de tornar a veure’s per 
la força, i la família al complet haurà 
d’arreglar les seves diferències quan 
s’enfrontin a un problema: què fer 
amb l’àvia?
L’anciana té demència senil, però les 
vicissituds dels tres protagonistes per 
a cuidar-la i no recloure-la en una 
residència pertanyen als dominis de 
la comèdia lleugera més que del dra-
ma sever. El mateix amb els dubtes 
i frustracions de cadascun dels tres 
germans o la tibantor amb la qual es 
relacionen els seus pares divorciats.

Enveja de veritat
Estrena •  Envidia sana

REDACCIÓ/ 

Farta de fugir del seu passat, Natas-
ha Romanoff (Scarlett Johansson), 
també coneguda com a Vídua Negra, 
s’endinsa en el nucli familiar dels Ro-
manoff, compost per Yelena Belova 
(Florence Pugh), Melina Vostokoff 
(Rachel Weisz) i Alexei Shostakov 
(David Harbour).
Amb la família una altra vegada reu-
nida, haurà de fer front a una cons-
piració vinculada a assumptes del 
seu passat. Aquests enemics, entre 
ells Taskmaster, als quals haurà d’en-
frontar-se Natasha no cessaran fins a 
derrocar-la, obligant-la a afrontar de 
nou la seva història com a espia en 
el KGB, molt abans de SHIELD i de 
convertir-se en una Venjadora. 
Aquest film dirigit per Cate Shor-

tland, és la primera pel·lícula de la 
Fase 4 de l’Univers Cinematogràfic de 
Marvel, que ens relata els esdeveni-
ments ocorreguts entre Capità Amèri-
ca: Civil War i Venjadors: Infinity War.
És la primera de les quatre pel·lícu-
les que Marvel estrenarà d’aquí a fi-
nal d’any: al setembre, Shang-Chi i la 
llegenda dels 10 anells, al novembre 
Eternals, i al desembre Spider-man, 
No way home.
Encara que aprofundeixi en el passat 
de la protagonista és una pel·lícula 
que barreja diversos gèneres amb un 
punt de cinema d’espies, un altre d’ac-
tion movie i una mica de thriller i ci-
ència-ficció. S’assembla a una pel·lícula 
de James Bond i a vegades em recor-
da a Misión Imposible, però amb uns 
punts d’humor bastant interessants.

Vibrant Scarlett Johansson
Estrena •  Viuda negra

REDACCIÓ / 

Léa, Marc, Karine i Francis són 
dues parelles d’amics que por-
ten junts tota la vida. Encara 

que a qual més diferent, cadascun 
d’ells ha sabut conservar la seva 
amistat durant tots aquests anys. La 
manera de relacionar-se i d’ocupar el 
seu lloc en el grup ha fet que regni 
l’harmonia durant les seves troba-
des, no obstant això, un dia tot es 

desmunta quan Lia, la més tranquil-
la del grup anuncia que ha escrit una 
novel·la i s’ha convertit en un èxit 
en vendes. Gelosia, retrets i enveges 
seran les protagonistes del sopar. El 
director Daniel Cohen, que ja va de-
mostrar els seus ajustats valors per a 
la comèdia lleugera en El xef, la re-
cepta de la felicitat, ens presenta un 
complet catàleg de misèries humanes 
sense massa matisos.



A TODO TREN. DESTINO ASTURIAS
Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Paz Vega, 
Leo Harlem, Itziar Castro i Santiago Segura
Un pare i un avi es converteixen en els encarregats de portar 
a un grup de nens a un campament d’estiu. No obstant això, 
a causa d’una confusió, els adults es veuen obligats a recór-
rer mitja Espanya per trobar als petits abans que la resta de 
pares s’adonin de la pèrdua.

PETER RABBIT 2: A LA FUGA
Estats Units. Animació infantil. De  Will Gluck.. Amb Rose 
Byrne, Domhnall Gleeson i David Oyelowo
Torna l’entremaliat i aventurer Peter Rabbit juntament amb 
la resta dels seus companys animals. En aquest segon lliura-
ment, Bea i Thomas McGregor s’han casat. Encara que Peter 
Rabbit i Thomas abans eren autèntics enemics, ara s’han fet 
molt amics. Això sí, tot i haver aconseguit crear una família 
improvisada, el rebel conill tindrà les seves diferències amb 
McGregor i seguirà causant problemes. 

   LA PURGA INFINITA
Estats Units. Suspens. De Everado Gout. Amb Ana de la 
Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas
La purga és una nit sense llei, en què tot tipus de crims estan 
permesos. I és que, el govern ha decidit que una nit a l’any, 
durant dotze hores, qualsevol activitat criminal, fins i tot 
l’assassinat, serà legal. El crim fa estralls als Estats Units i les 
presons estan plenes. No es pot trucar a la policia, els hos-
pitals no admeten pacients, els ciutadans han de sortir-sols 
perquè cometre un delicte no està castigat

    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’en-
càrrec 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, Miche-
lle 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 sem-
pre 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 fron-
terera, es converteix en un peix fora de l’aigua. Però la seva 
vida canvia per sempre quan fa nous amics, i forma un vin-
cle 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, empren-
dran una èpica aventura per a alliberar-los.

    VIUDA NEGRA
Estats Units. Acció. De  Cate Shortland. Amb  Scarlett Jo-
hansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, 
Natasha Romanoff, àlies Vídua Negra, s’enfronta als capítols 
més foscos de la seva història quan sorgeix una perillosa 
conspiració relacionada amb el seu passat. Perseguida per 
una força que no es detindrà davant res per a acabar amb 
ella, Natasha ha de bregar amb la seva història com a espia i 
amb el deixant de relacions destruïdes que va deixar enrere 
molt abans de convertir-se en Venjadora.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

FAST AND FURIOUS 9 
Dv: 19:30
Ds: 17:00
Dg: 20:00
Dc: 20:00
Dj: 17:00

LAS COSAS QUE DECIMOS, 
LAS COSAS QUE HACEMOS 
Ds: 20:00
Dg: 17:30
Dc: 17:30
Dj: 20:00(VOSE)

1/A TODO TREN. DESTION 
ASTURIAS
Dv a Dg i Dc: 16:30/18:30/ 
20:30/22:30
Dll Dt i Dj: 18:30/20:30/22:30

2/PETER RABBIT 2: A LA FUGA
Dv a Dg i Dc: 16:15/18:15/20:15
Dll i Dj: 18:15
Dt: 18:15/20:15
2/OPERACIÓN CAMARÓN 
Dv a Dj: 22:15

4/LA PURGA: INFINITA
Dv a Dg i Dc: 15:40/17:55/ 
20:05/22:20
Dl i Dj: 17:35/19:45/22:00
Dt: 17:35/19:45
4/LA PURGA: INFINITA VOSE
Dt: 22:00

5/VIUDA NEGRA
Dv a Dj: 18:00/21:00
5/SPIRIT INDOMABLE
Dv a Dg i Dc: 16:00

6/FAST & FURIOUS 9
Dv a Dg i Dc: 16:00/19:00/21:50
Dll Dt i Dj: 19:00/21:50
6/A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS
Dll Dt i Dj: 16:45

7/VIUDA NEGRA
Dv a Dg i Dc: 15:30/18:30/21:30
Dll Dj: 18:45/21:35
Dt: 21:35
7/VIUDA NEGRA VOSE
Dt: 18:45
7/SPIRIT: INDOMABLE 
Dll Dt i Dj: 16:30

8/PETER RABBIT: A LA FUGA
Dv a Dj: 17:00/19:05
8/FAST & FURIOUS 9
Dv a Dj: 21:15

FOTO DE FAMÍLIA (CAT)
Ds: 17.30
Dg: 19:15
HIJOS DEL SOL
Dg: 17:30
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

El municipi de la Pobla de Claramunt

El terme municipal de la 
Pobla de Claramunt, de 
18,53 km2 i 2.185 ha-

bitants (cens de 2020), limita 
amb els municipis d’Òdena, 
Vilanova del Camí, Carme, la 
Torre de Claramunt i Capella-
des, Vallbona d’Anoia, Piera i 
Castellolí. És situat a la vall 
de l’Anoia, riu que travessa el 
terme. El municipi comprèn 
el poble de la Pobla de Clara-
munt, cap del terme, el barri 
de l’Estació i el barri de la 
Rata, les urbanitzacions de les 
Garrigues i del Xaró (aquesta 
compartida amb el municipi 
de la Torre de Claramunt), la 
caseria dels Vivencs i el lloc 
dels Masets. Hi ha també les 
magnífiques restes de l’antic 
castell de Claramunt.
Aquest castell que avui en-
cara presideix la població, és 

sens dubte un dels factors que 
van propiciar el poblament 
d’aquest indret. Tot i així tam-
bé cal tenir-ne en compte dos 
més: l’aigua i el pas del camí 
ral que portava cap a Barcelo-
na que en aquest punt es cre-
uava amb el que es dirigia a 
Vilafranca del Penedès.
L’any 1344 va ser una data 
històrica per a l’actual nucli 
de població ja que una riera-
da es va emportar la població, 
la qual es coneix com la Pobla 
Vella, que estava ubicada al 
marge esquerre del riu Ano-
ia. El senyor de Claramunt va 
atorgar una carta de població 
i aleshores la nova Pobla es va 
instal·lar al cantó dret del riu, 
sota el castell. Jurisdiccional-
ment la Pobla va pertànyer 
als Claramunt fins al segle 
XIV quan va passar a la casa 

dels Cardona. Durant el segle 
XVIII, per matrimoni passà 
als Medinaceli que exerciren 
el seu domini fins a la fi de 
l’Antic Règim.
La indústria molinera ha estat 
un dels motors més impor-
tants del desenvolupament 
econòmic de la població. Mo-
lins que al llarg del temps han 
anat canviant o combinant la 
seva activitat. Si en un primer 
moment eren fariners, més 
tard van ser drapers i avui 
són paperers. Entre els mo-
lins més coneguts hi hagué els 
de les famílies papereres dels 
Coca, Font, Guarro, Romaní 
i Tort, que obtingueren privi-
legis i distincions reials per la 
seva bona producció de paper 
de tina a mà, que era expor-
tada fins i tot als països his-
panoamericans.

Ajuntament 
de la 

Pobla de 
Claramunt

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

EL CASTELL DE CLARAMUNT
Castell de Claramunt és el castell més nota-
ble i ben conservat de la comarca de l’Anoia 
i de part de la Catalunya central. L’estat que 
presenta actualment és el producte de més 
de 1000 anys d’història i de diverses guerres 
i reconstruccions que l’han afectat profunda-
ment, així com d’importants restauracions i 
rehabilitacions arquitectòniques dutes a ter-
me en els darrers temps que n’han transfor-
mat profundament el seu aspecte primigeni 
de castell roquer.
Dalt d’un turó (popularment conegut com 
“muntanya del castell”) de 461 metres d’al-
çària s’hi va construir un primer recinte 
medieval fortificat, part de la primera mu-
ralla del qual es va documentar durant les 
actuacions arqueològiques dutes a terme a 

servei, mentre que al pis superior (avui un terrat) cal-
dria cercar-hi les estances senyorials. El conjunt castral 
es completa amb la encara íntegrament dempeus capella 
de Santa Margarida.
El castell de Claramunt -‘Claremonte’- és mencionat per 
primer cop al segle X a la documentació conservada. La 
seva gènesi s’entén com a castell de frontera de la marca 
del comtat de Barcelona, i els primers senyors en van ser 
els Claramunt.
Durant la segona meitat del segle XI, part del domini 
del castell de Claramunt es fragmentà, i es formà el nou 
terme de la Torre de Claramunt. També és destacable la 
unió familiar amb el casal dels Cardona, els quals van 
consolidar el domini sobre el castell quan a finals del 
segle XIII es va extingir la branca principal dels Clara-
munt. En l’etapa final, el Ducat de Cardona i Medinacelli 
ostentà els drets senyorials del castell fins a la seva aboli-
ció definitiva a finals del segle XIX

Emplaçament:  Al cim de la muntanya que presideix el 
municipi de la Pobla 

finals del segle XX. Aquest primer recinte 
fou ampliat a inicis del segle XIV amb la 
construcció de la torre nord i l’enderro-
cament de l’antiga muralla. El fossat del 
castell s’associa la fase d’ampliació d’inicis 
del segle XIV i es va construir aprofitant 
una falla de la mateixa roca natural.
El portal d’accés al recinte es va construir 
al segle XIII i es recolza parcialment a la 
banda sud de l’església romànica en ruïnes 
de Santa Maria. Davant d’aquesta antiga 
església parroquial romànica de planta ba-
silical hi ha una gran plaça que havia estat 
la sagrera. Al recinte sobirà s’hi localitza 
també l’anomenada Sala Gran, coberta 
amb volta de canó i on molt probablement 
hi hauria les cavalleries i dependències de 
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MOLÍ DE DALT DE CAL COCA
Es tracta d’un conjunt arquitectònic corres-
ponent a un antic molí paperer construït 
el 1728 però amb antecedents notarials del 
1638. L’edifici està fet de maó i maçoneria, 
amb blocs de pedra de turo autòctona a les 
cantoneres i blocs d’altres tipus de pedra a la 
base d’alguna de les seves parets. La coberta, 
de teula aràbiga, és a dues vessants i forma 
un ràfec. La portalada d’accés és adovella-
da, i finestres i balcons semblen correspon-
dre a les obertures originals del molí. Dins 
d’aquest conjunt arquitectònic, destaca la 
presència d’una estança corresponent a un 
molí més petit, fariner, d’època gòtica I to-
talment integrat dins l’obra del molí pape-

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

Ajuntament
de la 

Pobla de 
Claramunt

rer del segle XVIII. En el cas d’aquest molí 
al soterrani es conserva íntegrament i en un 
excel·lent estat les piques i tota la infraestruc-
tura relacionada amb la fase de treball que 
necessitava més aigua. L’any 1695, la família 
dels Coca ja apareix com a antiga propietària 
de drets sobre quatre molins. El 1923, Rò-
mul Gavarró Garcia va comprar els molins 
fariners i paperers de dalt i de baix de can 
Coca per tal d’explotar-ne econòmicament 
les seves aigües i va fundar una societat per 
subministrar aigua potable a Igualada i Vila-
nova del Camí.

Emplaçament: Al barri de les Figueres

Es tracta d’un molí paperer cons-
truït a mitjan segle XVIII al marge 
dret del riu Anoia, no molt lluny 
del nucli de la Rata. Disposa de 
la típica planta rectangular, amb 
planta baixa i porta adovellada, 
primer pis i coberta a doble ves-
sant, a la que se li han anat afegint 
construccions annexes amb el pas 
del temps, tot i que el perfil de 
l’antic molí roman inconfusible. 
Segons un inventari de l’any 1794, 
el molí tenia un oratori amb un 
altar i imatges de sant Francesc 
de Paula, Sant Andreu, una Im-

MOLÍ DE CAL GUARRO

maculada, i una pintura mural de la 
Mare de Déu de les Aigües, tot ple-
gat avui perdut.
El 1745 es va concedir a Francesc 
Guarro la facultat de construir un 
molí paperer en aquest lloc. El 1773 
els germans Pere i Francesc Guarro 
i Fontanelles, van obtenir una Reial 
Cèdula que els atorgava privilegis 
fiscals per comprar matèries prime-
res i vendre els seus productes, en 
un context on aquests germans con-
trolaven varis molins.

Emplaçament: polígon la Rata

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

Es tracta d’una gran edificació 
religiosa d’estil neoclàssic de fi-
nals del segle XVIII amb planta 
de creu llatina i una sola nau, 
amb varies capelles adossades, 
amb l’absis orientat a l’est i la 
portalada a l’oest. A l’angle oest 
de l’edifici hi ha un campanar de 
33 m d’alçada que fou enderro-
cat durant la Guerra Civil i re-
construït posteriorment. A l’al-
tar major hi trobem la imatge de 
la Mare de Déu de la Llet, una 
talla romànica del segle XIII 
procedent de l’església del cas-
tell. Es tracta d’una imatge que 
encara conserva les caracterís-
tiques que el romànic va incor-
porar de la influència bizantina, 
però com a tardoromànica, ja 
presenta una certa humanitza-
ció: la representació de la Mare 
de Déu alletant el seu fill.

Emplaçament: carrer Major



GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Antic Raadsaal o Parlament

Del tot únic i inequívoc:  L’Aqüeducte romà de Tarragona

Després de ser una base estratègica i militar de summa 
importància i convertir-se en capital de la província romana 
de la Hispània Citerior; de l’antiga Tàrraco, un dels més 

grans vestigis i més ben preservats que han arribat als nostres dies 
és l’Aqüeducte de Tarragona (també conegut com a “Pont del Diable” 
o Aqüeducte de les Ferreres, atesa la forma de ferradura dels arcs); 
una de les obres que forma part, des l’any 2000, del Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO com a part del Conjunt arqueològic 
de la Tàrraco Romana, malgrat la seva actual localització a uns 
quatre quilòmetres de centre històric de Tarragona, a l’entorn del seu 
extraradi.

L’Aqüeducte de Tarragona va suposar la principal aportació d’aigua 
a la ciutat de Tàrraco, des del riu Francolí, un curs fluvial que es 
troba a uns quants quilòmetres de distància, conformant una 
estructura arquitectònica que, en permetre superar les profunditats 
d’un considerable barranc, transportava l’aigua des del punt (fluvial) 
de partida fins a la ciutat; encara que -en el meu parer- el més 
impressionant és el conjunt d’arcuacions que ha arribat en tan bon 
estat de conservació fins als nostres dies.

Aquesta colossal arquitectura va ser construïda en temps d’August, 
a l’època de la Tàrraco de l’imperi i de la puixança d’un notable 
estrat burgès, durant el segle I, amb una altura d’uns 27 metres i un 
recorregut d’una extensió de 217 metres; presentant, a la zona del 
centre, on la vall és més profunda, una superposició de dos nivells 
d’arcs, i a banda i banda, manté uns laterals d’un  únic arc. Així, a la 
part inferior hi ha una successió d’11 arcs, mentre que a la superior 
n’hi ha 25; i, per a aquesta enginyosa construcció el material utilitzat 
van ser uns enormes carreus de pedra (probablement extreta de la 
veïna Pedrera o Clot del Mèdol) col·locats en sec, formant una doble 
línia d’arcades.
Si bé, més d’una vegada, s’ha qüestionat la total eficàcia d’aquesta 
enginyosa infraestructura, sí que va resultar ser un projecte 
arquitectònic molt ben realitzat i que va resultar ser –aleshores- la 
millor contribució per al proveïment d’aigua a la Tàrraco romana, 
un subministrament que es captava a força distància i a uns cent 
metres sobre el nivell del mar per a un recorregut de més de deu 
quilòmetres a través de diferents canalitzacions, també la de les 
aigües del riu Gaià; el cas és que, en temps posteriors a la caiguda 
de l’Imperi Roma, a base de diferents restauracions, l’aqüeducte va 
continuar funcionant per a proporcionar aigua a la gran ciutat fins 
ben entrada l’Edat Moderna.

Dos són els punts d’accés a l’Aqüeducte de Tarragona: un, des de la 
carretera N-240, a l’alçada de Valls, on un ampli aparcament et convida 
a ingressar en un camí de bosc fins arribar als peus del monument. 
L’altre, a tocar de l’Autopista de la Mediterrània, concretament a 
mà dreta i en direcció a Tarragona, des de l’àrea d’esbarjo del Parc 
Ecohistòric del “Pont del Diable, un cercat orientat a protegir tant el 
monument com el seu entorn natural. Ambdós t’encaminen per uns 
resguardats senders que et permeten de descendir fins al fonament 
del tàlveg, des d’on la contemplació de tot el conjunt és summament 
espectacular i una a una semblen segrestar-te les admirables i 
harmonioses proporcions de cadascun dels seus arcs. En tot cas, una 
altra opció és començar des de dalt i agafar aquella segona senda que 
et permet l’accés a la part alta de l’aqüeducte, és a dir, recórrer tot el 
terreny del pla des del vessant nord de la vall fins al sud -o viceversa- 
a través de la vella via de canalització.  
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista historiadora



GUIA LEGAL

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certificat eficiència energètica

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

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada



ROMÀ CASANOVA, Bisbe de Vic

L a història de l’Esglé-
sia mostra com la 
fe en Crist es manté 

viva en el cor de les perso-
nes —poques o moltes—, 
malgrat els canvis socials, 
econòmics, polítics o cultu-
rals que s’esdevenen en els 
avatars de la història. Els 
creients en Crist que havi-
en estat perseguits per la 
seva fe en l’Imperi romà —
molts d’ells van vessar-hi la 
seva sang— van veure com 
aquell imperi tan poderós 
que els perseguia, no sola-
ment deixava llibertat de 

Juliol
16: Mare de Déu del Carme; Antíoc; Sisenand.

17: Aleix; Ennodi; Jacint; Lleó; Marcel.la. 
18: Frederic; Sinforosa; Bru; Teodòsia.

19: Àurea; Joan; Macrina.  
20: Elias; Apolinar; Aureli; Marina d’Antioquia.

21: Daniel; Llorenç; Pràxedes.  
22: Maria Magdalena; Anastasi; Ciril; Jeroni. 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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CARLES MARIA BALSELLS 

H a mort als noranta 
anys, serenament, 
ha dit la metgessa, i 

acompanyat en aquesta hora 
d’aclucar el ulls plàcidament, 
si mai cap mort és, com es 
diu tantes vegades, plàcida.
El “Fermín”…
Família i treball. Treball i fa-
mília. Hi ha vides senzilles 
que amaguen grandesa hu-
mana. De casa a la feina, de 
la feina a casa. I el bagatge 
sempre d’una infància difí-
cil en temps de guerra amb 
el pare al front i ell amb set 

Fermí Valls i Soler, el “Fermín”...

i vuit anys, ajudant a portar 
el pa a casa. Anys de misèria 
que mai s’abandonen en el 
feix de records de la vida. 
Potser per aixó, el taller va 
ser la seva eina per tirar 
endavant. Potser per aixó, 

s’aixecava sempre a les cinc 
de la matinada i treballava, 
treballava tot el dia, fins 
ben entrat el vespre. Anys i 
anys, al mateix ritme incan-
sable. El Fermí Valls i Soler, 
“el Fermin” com era cone-
gut, va fer del seu taller un 
referent a l’Anoia per la seva 
habilitat i llestesa professio-
nal reconeguda. Enginyós, 
trobava solucions gairebé 
sempre.
Treballador i bona persona.
I els diumenges, la famí-
lia, la caseta a Collbató i a 
la tarda fútbol al Xipreret  
i una estona de televisió al 

vespre.Vida senzilla perque 
ell era discret i senzill tam-
bé. Plena de sacrifici com 
tantes i tantes vides de la 
seva generació.
Un camí llarg de noranta 
anys que s’ha anat apagant 
de mica en mica. Estimat 
i acompanyat sempre. Un 
adéu amb la familia a la 
vora. Darrerament ja no es 
valia per sí mateix i això el 
neguitejava perquè era una 
persona d’ajudar més que 
no pas de ser ajudada.
Però la llei de la vida té les 
seves hores implacables. 
L’hora del comiat n’és sem-

pre una de trista, encara 
que un filòsof de l’antigüe-
tat deixés dit amb raó que 
“més que plorar l’absència, 
cal alegrar-se pels anys que 
hem pogut estar junts”.
Fermí Valls i Soler, el “Fer-
mín”, amb la feina feta, des-
cansa en la pau eterna amb 
el record i l’estimació dels 
seus, esposa Anita, fills Fer-
mí i Anna, Núria i Jordi, né-
tes Judit, Maria, Mireia i nét 
Albert i la germana Joana. 
I en la memòria també de 
familiars, amics i de tantes 
persones que el conegueren 
i l’apreciaren.

Sant Benet, pare de monjos i patró d’Europa 
culte, sinó
que la fe cristiana hi fou 
adoptada com a religió ofi-
cial. Però també una altra 
generació va veure i sofrir 
com l’Imperi romà occiden-
tal era assetjat i Roma es 
rendia als bàrbars i desapa-
reixia aquell poder polític.
L’Església, per mitjà dels 
seus bisbes en molts casos, 
va prendre, en aquells mo-
ments de desfeta, el paper 
de substituta de l’autoritat 
civil, tan necessària per a 
viure en pau i amb ordre. 
Però no sols això, sinó que 
la fe cristiana present en el 
cor dels creients feia néixer

formes de vida que, des del 
silenci i la pregària, eren 
forjadores de cultura i de 
civilitat.
Un d’aquests creients és 
Benet de Núrsia (480-547). 
Ell, tot i la seva bona po-
sició per a poder obrir-se 
camí en els negocis i el po-
der, va sentir la crida a viure 
del tot per a Déu. «Desitjant 
agradar solament a Déu, va 
cercar l’hàbit de la vida mo-
nàstica», escriu d’ell sant 
Gregori el Gran. Primer viu 
com un eremita en un lloc
anomenat Subiaco, però se 
li afegiren germans i, amb 
ells, va iniciar la vida mo-

nàstica, fundant-hi petits 
monestirs. Després d’estar 
vint-i-cinc anys en aquell 
lloc va anar a Montecassino, 
on també fundà un mones-
tir. La vida dels monjos gira 
entorn de dos eixos: ora et 
labora. I aquestes realitats 
sempre amarades de la fra-
tenitas. Sant Benet no sols 
és pare de monjos per haver 
fundat monestirs, sinó tam-
bé per haver donat la Regla 
per a la vida monacal.
On han estat o són presents 
monestirs benedictins no 
solament hi ha un fogar de 
vida cristiana intensa, sinó 
que també es va forjant al 

seu redós una cultura pro-
fundament cristiana. La 
nostra diòcesi en la seva 
història ha tingut una gran 
presència de vida benedic-
tina: el monestir de Ripoll, 
el de Sant Joan de les Aba-
desses, el de Montserrat, 
el de Casserres i el de Sant 
Benet de Bages. En aquests 
moments, però, no en te-
nim cap d’aquests, per di-
ferents raons. 
Tant de bo que el Senyor 
fes renéixer vida monàs-
tica benedictina entre 
nosaltres en aquests mo-
ments de reconstrucció de 
l’Europa cristiana!

Fermí VallS Soler

Els teus estimats: Esposa esposa: Anna. Fills: Fermí i Anna, Núria i Jordi. Nets: Judith, 
Mireia, Albert i Maria. Germans: Núria(+), Joana i Carles Mª.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes. 

Va morir el 09/07/2021. Als 90 anys.

Igualada, juliol 2021

En record de:
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          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Sopars totes les nits 
de 20.30 a 22.45 h

I dinars dissabtes 
i diumenges 

de 13.30 a 17.00 h

Entregues a domicili 
totes les nits si es

 fa la comanda 
abans de les 19.00h

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

G
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E
S
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U

R
A

N
T

S

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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

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

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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



Sudokus

Nivell alt
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Xerraire de fira, de mercat o de carrer amb un micròfon al davant / 
2. Prendre mides i au!, cap a mar. Hi deixen el taller el dia de visites / 3. Partida de naixe-
ment. Mecanisme de defensa davant les pel·lis de Hollywood. Això no té ni cap ni peus / 
4. Del paradís a ca la Isabel. Del poble celta més bevedor que en Fabrici / 5. Neteja de peus 
de dimensió universal. Massa diminut per ser diminut / 6. Això que estudien ara, allò. És 
l’espai ideal per un cine: no hi ha ressò / 7. De l’animal que pareix una cria i prou. Gelat 
ideal per tacar-se el jersei / 8. Encoratgi. Que dura menys que un iogurt / 9. Abracen en 
Ray. Capítol que comença pel final. Resposta correcta / 10. Mol·lusc incrustat al casc del 
Nautilus. Signe per indicar un so aspirat rude (d’Àsia?) / 11. Pilar prim. Cada dia envia la 
dona al mercat. Limiten la natalitat / 12. Faig mal a l’ànima, si em giro. Té l’aire d’algú que 
ven tela / 13. Metalls que en fan una pila. L’últim d’en Montalbano ha estat decisiu.

VERTICALS: 1. Pasta fullada amb caviar, però ben assegut. Herba que ha curat mil cops / 
2. Escassedat d’oportunitats. Necessitat (potser d’un bes en cunya). Si no és ella, ho sembla 
/ 3. Veí del serbi, el proveïdor de fruita. L’ajuntament d’Andorra venint de baix / 4. El noi 
del correu electrònic. Presa com a model / 5. La Blancaneus el considera tot un fan. Fets 
d’una pedra que fa venir escriguera. Una enmig de molts / 6. Per veure el partit és ideal, 
abans d’anar al tribunal. No sap fer re sense cardar / 7. Líder en audiència. Rígides, com 
algunes formes de malaltia. Encara que el veí et cridi, tu despatxa / 8. És al rombe com a la 
coma el còmic. El mosèn no ha de tenir por que l’enganyin amb un altre / 9. L’avantpassat 
de Sibèria. Abundosa i òptima, mesurada en teca / 10. Dues de set. Manifestacions del des-
gavell babelià. Indicis d’igualtat / 11. Sense criatura al damunt fa riure igualment. Marca 
registrada de crucifixos / 12. Banda sonora de l’esternut. Tot just ha acabat la collita i s’ha 
posat a fer suc.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                        

2                        

3                      

4                       

5                      

6                    

7                      

8                     

9                     

10                        

11                       

12                     

13                      

C O M E N T A R I S T A 
A P A M A R   O B E R T 

N   C I N I S M E   I X 

A B E L   B E B R I C I 

P E D I L U V I D I M 

E S O   A N E C O I C   

  U N I P A R   P O L O 

A N I M I   E F I M E R 

R Y   I D O S I P E   X 

N A U T I L   D A S I A 

I   M A S O V E R   N T 

C L O D   T E L A I R E 

A L C A L I N S   G I R 
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva,

 llits articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 16: 
LA CREU

P. de la Creu, 7

DISSABTE 17:  
 MR SINGLA

Pujadas, 47

DIUMENGE 18:  
BAUSILI

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

JUVÉ
Av. Montserrat, 27

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 19:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIMARTS 20:  
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIMECRES 21:  
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIJOUS 22:  
SECANELL

Òdena, 84



Joan Mateu Castells
Enginyer químic i empresari. Vice-president de la UEA, 
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Espai patrocinat per:

Diuen que el 1905 l’americà Paul Harris, va fun-
dar Rotary per construir un món on les per-
sones s’uneixen per fer accions que generin 
canvis perdurables tant de  caire personal com 

en les seves comunitats. Aquest objectiu és compartit per 
moltes organitzacions. Quina és la diferència que aporta 
Rotary?

En realitat ROTARY va néixer com el que avui en diríem 
“networking”. Persones de diferents  professions que es reu-
nien per generar relacions d’amistat i contactes dins d’un 
àmbit social. Quan el 1907 van tindre l’ocasió de promoure 
la instal·lació d’uns lavabos públics a Chicago, van ser cons-
cients de la força que generava l’ajuntar les seves capacitats 
de gestió per emprendre projectes al servei de la Comunitat. 

A diferència d’altres organitzacions, no es tracta de destinar 
diners perquè altres els gestionin per invertir en projectes, 
també molt respectables. La nostra potència, més que eco-
nòmica, són les nostres capacitats professionals posades al 
servei de la comunitat, per aconseguir canvis positius i per-
durables a persones tant del nostre territori com d’àmbit in-
ternacional.

Avui hi ha a tot el món gairebé dos milions d’associats i 
més de 35.000 clubs que diuen volen transformar les seves 
comunitats fent accions en l’àmbit local i internacional. 
No en podríem dir un lobby?

Un lobby pretén, i se li suposa, capacitat per pressionar a ad-
ministracions o empreses en l’àmbit polític i econòmic. No és 
el nostre cas, ni ho pretenem. Els rotaris emprenen projectes 
locals, i a través de La Fundació Rotaria, els del Tercer Món. 
Tenim autonomia per fer accions al nostre territori. De 
mitjana, cada club emprèn de 4 a 5 projectes solidaris cada 
any. És a dir, els 35.400 clubs aconsegueixen més de 140.000 
accions solidàries cada any. Aquesta és la força i l’objectiu 
de ROTARY. La Fundació canalitza inversions amb un pres-
supost anual de 100 milions de dollars. Al rànquing que es 

publica cada any apareix sempre entre les cinc primeres ONG 
del món. Aconseguim la màxima puntuació en transparència 
econòmica i bona administració. Les despeses d’administra-
ció, promoció i organitzatives, no superen el 8% front al 35% 
habitual a altres ONG. L’acció internacional més important 
és la campanya END POLIO NOW endegada el 1988 quan 
hi havia 350.000 casos al món, i desprès de vacunar 2.500 
milions de nens, aquest any s’han donat ja només 42 casos 
a Afganistan i Pakistan. Estructures que actualment s’estan 
utilitzant per campanyes de vacunació contra la COVID.

Quins projectes té endegats Rotary a casa nostra?

Des de 1995, portem organitzant 26 Concerts Solidaris. Cada 
any destinem els beneficis a projectes concrets d’entitats 
igualadines no lucratives com l’Asil, Apinas, Àuria, Càritas, 
Sta. Maria, Cavalcada de Reis, Banc de Queviures, Hospital 
d’Igualada, Moixiganguers, Fundació Sant Josep, i altres.

Des de 1991 organitzem el Camp “Catalunya Art&Natura”. 
Arriben 14 nois/noies dels cinc  continents i conviuen amb 
famílies igualadines. Coneixen Igualada i Catalunya.  Són 
a prop de 500 els estudiants que hem rebut. També enviem 
joves de l’Anoia a Camps Internacionals. Ja en portem 350.  
Participem amb l’Ajuntament i la Universitat, junt amb al-
tres entitats, als Premis de Recerca i a l’estudiant amb millor 
nota de selectivitat. Quatre joves que viatgen als Camps in-
ternacionals patrocinats pel nostre Club.  Anualment fem la 
Plantada d’Arbres. Aquest any amb col·laboració  de Clubs 
de Barcelona, hem aconseguit plantar 325 alzines al costat de 
l’Estadi Atlètic.

En què consisteix la cerca de millora personal? És un idea-
ri polític i social? Com es pot fer per entrar-hi?

Els rotaris estem compromesos amb uns valors que responen 
aquestes preguntes: AMISTAT, entre els rotaris de tot el món. 
En els nostres viatges som admesos als 35.400 clubs. DIVER-
SITAT, política, de gènere, de procedència, de religió, d’edat. 

INTEGRITAT, al rotari se li suposa  que practica l’ètica en 
els negocis i tots els àmbits de la vida professional i privada. 
SERVEI HUMANITARI, disposats a fer accions per millora 
de les persones necessitades. LIDERATGE, tots els rotaris 
disposats a liderar el club com a President/a durant un any.
Fem reunions-sopars dues vegades cada mes i alternem dis-
cussió de projectes amb conferencies dels temes mes diversos 
i interessants.

Com s’organitza internament? Com s’elegeixen els càr-
recs? Quina vinculació i dependència hi ha entre altres 
clubs de Rotary? 

Els 35.400 clubs, estem  agrupats amb 540 Districtes. A Es-
panya n’hi ha tres amb 240 clubs i 4.450 rotaris. A les assem-
blees districtals, s’escullen els Governadors que a la vegada 
voten el president Mundial. Els càrrecs electes són sempre 
per un any.

Hi ha directrius centrals? On hi ha la seu de l’organització 
mundial? Hi ha possibilitat d’accedir a càrrecs internacionals?

La seu central és a Evaston (USA). A Zuric hi ha la delega-
ció que gestiona Europa i Àfrica. Tot rotari podria arribar a 
president mundial. Ha de tenir però un currículum d’experi-
ència i aportacions a Rotary molt exigents.

Per què vas entrar a Rotary?

Ja coneixia alguns membres del club i comparteixo plena-
ment tots els seus valors. Estar a Rotary em permet posar el 
meu granet d’arena per millorar la societat, ajudant tant els 
d’aquí com als mes llunyans.

Nascut a Igualada el 1973, igualadí de tota la vida, enginyer químic i empresari. Dirigeixo l’empresa Productes 
Agrícoles MACASA, on en soc la tercera generació. Fabriquem fertilitzants per l’agricultura, que comercialitzem amb 
la marca LABIN, enfocats sobretot a productes ecològics i a l’economia circular. Actualment també soc vice-president 
de la UEA, president de l’AEPIC, l’Associació d’Empresaris del Polígon industrial Les Comes, i aquest curs president 
del Rotary Club Igualada.

Els coronats, encara que sigui per la gràcia de Déu, necessiten d’aquells que els hi va bé que existeixin. Són els que gaudeixin de les 
avantatges del sistema i que viuen a cos de rei actuant en nom seu. La cort que envolta el monarca i els alts funcionaris,  reforcen la 
seva posició de petits reietons, exigint el culte a la personalitat del sobirà que imposen als súbdits. Callen que els monarques d’avui, com 
la bandera, només són un símbol de representació i no cap poder. Pels cortesans estable és el continuisme del remat i no on es tanca el 
bestiar o la cort on viuen els porcs i bestiar gros. A ells els va millor pegar en nom del rei, que és d’una família agraïda, que governar 
en nom del poble ingrat. Per això potencien la imatge reial, penjant-la en els consistoris i posant-lo en segells, monedes i la sopa. Perquè 
aquests manaires creuen que,  penjar pel coll  a tots els que se’ls oposen, és el millor que poden fer per no sortir en globus, com els que 
ara han fet fora del govern. I callar. No sigui que la llibertat d’expressió ens portés a la presó.


