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L’EDITORIAL

A voltes amb l’IBI
L a setmana passada, l’alcalde d’Igualada 

Marc Castells apuntava, tot parlant de la re-
ducció del deute municipal, que “conside-
rem la possibilitat que en els propers pres-

supostos podrem treballar en la moderació fiscal de 
l’IBI. Ja que el retorn del deute s’ha fet correctament, 
hem de retornar als ciutadans part del seu esforç”. 
Una mesura que, certa-
ment, seria molt benvin-
guda per als ciutadans. 
No en va, tal i com pu-
bliquem avui, Igualada 
continua essent una de 
les ciutats amb l’IBI més 
elevat del país, fins i tot 
per damunt de ciutats de 
l’àrea metropolitana, que 
tenen, sens dubte, molt 
més valor residencial i 
amb més pes industrial. 
L’enrenou amb els elevats rebuts de l’IBI a Igualada 
fa molts anys que s’arrossega, i tant és qui governi, 
sigui de dretes o d’esquerres. Ens els darrers anys, 
l’oposició s’ha mostrat molt crítica en aquest as-
sumpte respecte les decisions del govern municipal 
actual.
Amb una situació de crisi com la que es va viure 

a partir de 2009, i que es va allargar per un etern 
període, l’impost conegut com “Contribució” no 
va patir cap baixada significativa per al ciutadà 
“corrent”. Ans al contrari. Ara, amb les desastroses 
conseqüències econòmiques per la pandèmia de 
la covid-19, i malgrat algunes mesures temporals 
d’ajornar el pagament, sembla que tampoc. I això 

esdevé molt frustrant 
i decebedor. 
Les estructures muni-
cipals, moltes d’elles 
inflades de personal 
-que, en la immensa 
majoria de casos, no 
sap què és un ERTE, 
quelcom del tot in-
concebible l’any pas-
sat- han de poder 
mantenir-se, i això 
cada vegada costa 

més diners. Atrevir-se a aprimar-les no és a l’abast 
de tots els polítics. Molts no s’atreveixen. Tenen pà-
nic a vagues, a paràlisi burocràtica i sentir-se asse-
nyalats cada dia. És més fàcil fer “el que fa tothom”, 
escurar la butxaca del ciutadà, pacient, silenciós i 
cada dia més sotmès.
O les coses canvien, o ens hi farem tots mal. 

L’enrenou amb els elevats rebuts 
de l’IBI a Igualada fa molts anys 

que s’arrossega, i tant és qui 
governi, sigui de dretes

 o d’esquerres. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Margarita Robles, ministra de 
Defensa i jutge en excedència, va 
qualificar  “la ponència contra el 
primer estat d’alarma del magistrat 
Pedro González Trevijano, apro-
vada pel Tribunal Constitucional, 
és una elucubració doctrinal.” 

Cándido Conde-Pumpido, ma-
gistrat i exfiscal general de l’Estat, 
ha afirmat que “la sentència és 
confusa, massa breu i fràgil. No 
resol, sinó que crea un greu pro-
blema polític, desarmant l’Estat 
contra les pandèmies, privant-lo 
del instrument que la llei deter-
mina expressament per fer front a 
les crisis sanitàries, com és l’estat 
d’alarma. I no respon en absolut, a 
veritables criteris jurídics, perquè 

utilitza una mera drecera argu-
mental que qualifica de suspensió 
una restricció intensa d’un dret 
fonamental amb una argumenta-
ció molt pobre.”

Encarna Roca, vicepresidenta del 
Tribunal Constitucional, va decla-
rar que “Quan he vist l’avantpro-
jecte de llei de seguretat nacional 
he dit als meus lletrats que ja es-
tàvem en el moment de l’incendi 
del Reichstag.” I el seu vot va per-
metre la declaració d’inconstituci-
onalitat per 6 a 5. 

Iván Espinosa de los Monteros, 
vicesecretari de relacions interna-
cionals i portaveu de Vox al Con-
grés, ha dit “el govern va aprofitar 
la pandèmia per establir un estat 
gairebé totalitari. I ara hauria de 
dimitir i convocar eleccions per 
desfetes judicials com la decla-
ració parcial de inconstitucional 
del primer estat d’alarma i també 
perquè ara es dediqui a atacar el 
sistema judicial.” 

Felip VI, rei d’Espanya, en un 
nou homenatge d’estat a les víc-
times de la covid ha dit “En des-

afiaments com aquest, la unitat és 
fonamental. S’ha de mantenir viva 
la memòria del que ha suposat per 
a tots la pandèmia, perquè aquesta 
memòria també s’exerceix aprenent 
de tot el que s’ha viscut.” 

Jordi Cuixart, president d’Òm-
nium, ha afirmat a l’antiga esco-
la d’Elna, Catalunya Nord, que 
“Aquest és el camí del retrobament 
de l’independentisme. La repressió 
només busca dividir. De la nostra 
unitat en depèn la victòria. No hi 
ha prou presons per aturar tanta 
dignitat. Ho tornarem a fer i ho fa-
rem junts i millor.” 

Joan Delort, director general de 
Prevenció i Extinció d’Incendis, va 
recriminar que el govern de l’estat 
impedís l’ús de dos hidroavions 
francesos de la base de Perpinyà, 
“ens van emprenyar molt perquè 
estan a quinze minuts de que s’en-
lairen a que aboquen l’aigua, però 
tot es complica molt quan es parla 
de frontera i bandera” i responent 
al delegat del govern que justifi-
cava la mesura va etzibar-li “vostè 
coneix el territori? No té ni idea del 
que estem parlant!”

El curs de la 
pandèmia
El passat 22 de juny, i encara enmig 
d’una pandèmia, milers de joves i 
adolescents posaven el punt final a 
un curs que ha sigut atípic, diferent i 
incert fins a l’últim moment. No obs-
tant això, cal posar en valor l’esforç 
i la dedicació de tota la gent que ha 
fet possible que les escoles hagin estat 
obertes ininterrompudament, alhora 
que eren espais segurs. 
Durant les setmanes prèvies a l’inici 
del curs escolar, ens vam fer un fart 
de sentir declaracions sobre el perill 
d’obrir les escoles, ja que podrien ser 
focus de contagi entre els alumnes si 
no es garantien les mesures de segu-
retat necessàries. Afortunadament, i 
repeteixo, gràcies al treball incansa-
ble de tota la comunitat educativa, el 
14 de setembre es va donar el tret de 
sortida al nou curs. Davant dels des-
confiats i, m’atreviria a dir, acomo-
dats, que volien mantenir les classes 
telemàtiques -sense pensar en el que 
això suposa mentalment i emocional 
per la gent més jove-, la resposta va 
ser molt clara: #EscolesObertes i #Es-
colesSegures. 

Tanmateix, imagineu-vos un escena-
ri totalment diferent, en el qual no 
s’hagués permès l’obertura dels cen-
tres educatius. Hagués estat desastrós. 
De fet, si ara com ara, ens trobem en 
una situació molt delicada pel que fa 
a la salut mental i emocional de la 
població, no sé què hagués passat si 
no s’hagués apostat per obrir les es-
coles i els instituts d’arreu del país. I 
és que anar l’escola, va molt més enllà 
d’estudiar, memoritzar i fer exàmens. 
Actualment, les escoles juguen un 
paper fonamental en la socialització 
dels més menuts i la gent jove. Des del 
meu punt de vista, i parlant a partir 
de la meva experiència, l’escola és un 
espai cohesionador i cabdal a l’hora 
de teixir nous vincles. És per això que 
calia obrir-les i fer el màxim per no 
haver-les de tancar en cap moment. 
En resum, és de justícia agrair i rei-
vindicar el paper de tots els mestres, 
professors i professores, directores i 
directors, i també, de tots els estudi-
ants que, en un any molt difícil en tots 
els sentits, han estat al peu del canó i 
han sigut un exemple per tothom. 

GABRIEL RONCERO
Portaveu del Jovent Republicà 
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al peu del canó



A ixò és el que han fet els milers de 
persones que componen el mu-
ral gegantí de Joan Fontcuberta 
inaugurat aquest dissabte a la 

plaça de cal Font: donar la cara. Tot ple-
gat un acte descomunal de solidaritat  en 
la lluita contra la pandèmia de la covid-19 
que pateix la societat aviat farà dos anys. 
El mural, format a partir de milers de fo-
tografies de persones d’arreu, és fruit de la 
iniciativa d’Òmnium Cultural i la col·labo-
ració de l’Ajuntament d’Igualada i, doncs, 
és i serà un testimoni de solidaritat col·lec-
tiva formidable.
El dissabte abans, Carles Castellanos, un 
dels de tota la vida, presentava el seu llibre 
Reviure els fets. Memòries polítiques, en un 
acte en petit format organitzat per l’ANC. 
Carles Castellanos, un històric que és pa-
radigma de què vol dir donar la cara, ens 
reclamava que cal continuar sortint al car-
rer, recuperar les mobilitzacions.   
Som en els dies de l’estiu canicular, quan 
enlloc no passa res, o sembla que no hi pas-
sa res, el cert, però, és que estem immersos 
en un “no parar” des de la “concessió” dels 
indults. Simultàniament amb “la gràcia” 
dels indults l’Estat  -la màquina de l’Estat- 
ens recorda d’una manera salvatge qui és 
l’amo de la finca amb la sotragada del Tri-
bunal de Cuentas que castiga més de trenta 
persones del Govern, és a dir, servidors pú-
blics que feien coses (com diria aquell) de 
manera responsable amb les seves funcions 
relacionades amb la política exterior de la 
Generalitat. Un autèntic escàndol que se’ns 
fa insuportable i que veurem com se solu-
ciona de manera que els particulars no es 
vegin abocats, en alguns casos, a la misè-

ria econòmica. Així mateix es van succeint 
les compareixences als jutjats de la llista 
de més de tres mil catalans que hi tenen 
pendents causes relacionades amb els epi-
sodis de defensa de l’1-O, el tsunami... Pol 
Serena, Marcel Vivet, en són els casos més 
presents; amb l’agreujant de la implicació 
vergonyant de la mateixa Generalitat com 
a part acusadora: tot un contrasentit que 
evidencia les febleses del marc autonòmic.
Si mirem directament a Madrid, després 
dels indults Pedro Sánchez ha volgut  mos-
trar que treu pit amb una remodelació 
profunda dels seu govern, amb el fitxat-
ge de l’alcaldessa de Gavà i la rebaixa de 
“fitxa” de l’inefable Iceta en clau catalana, 
i no para d’enviar-nos missatges: els in-
dults marquen el camí del “reencuentro”, 
ens diu, ara tenim dos anys per preparar 
el diàleg, es tornen a sentir cants de nou 
finançament; i hi ha ministres que ja ens 
renyen als mitjans espanyols, com ara la 

ministra portaveu de Sánchez: “que apar-
quin el Referèndum, haurien d’haver après 
la lliçó”. Vaja, que no ho dissimulen, ells 
estan disposats a parlar “de tot”, llevat de... 
Al capdavall ens volen capcots i ens volen 
convèncer que la Independència és un pro-
ducte sense vigència, caducat.  
No caiguem en l’error de jugar al seu joc 
de distracció i retorn al passat; nosaltres 
ja hem superat la fase de disputar compe-
tències amb Ceuta i Melilla, per exemple, 
o pidolar pactes fiscals i diàlegs espuris. 
De cap manera no ens hi podem rebaixar. 
Ens adrecem cap a L’11 de Setembre d’en-
guany i, després de la convocatòria “especi-
al” del 2020, no serà fàcil arribar als nivells 
de participació de les grans convocatòries 
ateses les circumstàncies encara de la pan-
dèmia i, tanmateix, d’acord amb el que he 
intentat explicar en aquest paper, és del tot 
necessari una bona resposta que voldrà dir 
donar la cara per tot allò que ens ha mogut 
des del  2010, el 2012, el 2014 i sobretot 
per donar valor a la victòria de l’1-O de 
2017. Donem la cara.  L’11-S demostrem 
que encara som un poble alegre i comba-
tiu, disposem-nos a continuar la feina i a 
acabar-la. 
El mural de Fontcuberta de la plaça de cal 
Font i la immensa demostració de solida-
ritat que representa, el testimoni de mili-
tància de patriotes com Carles Castellanos, 
o la injustícia insuportable del Tribunal de 
Cuentas contra els nostres polítics per ha-
ver complert amb els seus compromisos i, 
per tant, haver donat la cara; o la generosi-
tat d’accions com la de Josep Turull en re-
presentació dels presos polítics, tot, tot ens 
“aboca” a donar la cara els temps a venir.  
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Donar la cara

Com valores la gestió cultural de l’Ajuntament d’Igualada?

 Bona 23,6%  Dolenta 76,4%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART
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BIEL ROSSEL, BIEL SERENA I PEP FARRÉS

Els dos joves igualadins, dirigits pel Pep Farrés estrenen l’obra 
“Quanta, quanta guerra...”, una adaptació teatral de la novel·la de 
Mercè Rodoreda. Com es diu en el món del teatre: molta merda!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

ELS AUTOBUSOS 
URBANS
PEPITA CASTELLS

Als autobusos urbans de la Conca 
d’Òdena s’hi pot accedir tant amb car-
ros d’anar a comprar, amb cadira de ro-
des, o amb equipatges diversos.
Està molt bé.
Però si un ciutadà vol accedir-hi amb 
un caminador (per tenir dificultats en 
la mobilitat) el conductor no li ho per-
met.
Quin és el motiu? Tot i poder fer ús 
de la plataforma d’accés adaptada, en 
molts casos no es permeti amb cami-
nadors?
Seria bo cuidar de les persones grans.

CAP DE SETMANA 
A FÀTIMA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS              
DEL BARRI DE FÀTIMA

L’Associació de Veïns del barri de 
Fàtima, en el seu nom i en el dels 
veïns, volem expressar el nostre dis-
gust, malestar i decepció per tot el 
que ha succeït el passat cap de set-
mana al nostre barri. Primer de tot, 
en els temps que estem passant amb 
el rebrot de la covid-19, s’ha cele-
brat (amb permís de l’Ajuntament) 
el Torneig de Vòlei Sorra.
Durant els tres dies, les mesures co-
vid majoritàriament no s’han seguit, 
s’han usat els lavabos de la petanca 

(els quals el dissabte ja estaven em-
bussats) i moltes persones s’han de-
dicat ha fer les seves necessitats en 
qualsevol zona pública (no dona-
rem més detalls). A més, hi ha hagut 
durant tot el cap de setmana gent 
acampada amb tendes de campanya 
al llarg del Parc de Valldaura. Hi 
havia moments on, al voltant de les 
pistes, hi havia una gran quantitat 
de persones sense mascareta i sense 
cap distància de seguretat. Amb la 
que està caient, hem quedat impac-
tats i molt enfadats. El diumenge a 
les 11 de la nit encara estaven cri-

dant pel megàfon i amb la música 
a tot volum, sense respectar el des-
cans de les persones que havien de 
matinar per a anar a treballar.
I per a acabar-ho d’arreglar, el diven-
dres i el dissabte van tenir lloc dos 
“botellons” fins a les 6 de la matina-
da amb música i soroll, una comple-
ta vergonya! Els veïns van trucar a la 
Policia Local, que van donar un cop 
d’ull i, quan van marxar, va tornar la 
festa tota la nit. Això no pot seguir 
així, demanem a l’Ajuntament i a la 
nostra Policia Local que ens escoltin 
i que ens protegeixin més.
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PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot / AMIC Festivals

L a procedència d’un dels 
mots protagonistes de 
l’estiu, per la polèmica 
amb l’augment d’enco-

manats, és tan transparent que 
no en dubtaria ningú: festival és 
un derivat de festa (encara que 
en origen, com tants altres mots, 

era un adjectiu, ‘referit a festa’). Tanmateix, la 
gràcia, com veiem sovint, rau en la família. Que 
no és gaire nombrosa (dotzena i mitja) però ple-
na de personatges d’interès.
D’entrada, la mare mateixa. Festa és un mot po-
lisèmic i present en gran nombre de locucions i 
frases fetes, com és fàcil d’entendre (a la facultat 
teníem un professor que els dilluns sempre ens 
en deia una en llatí: post festum, pestum, al·lu-
dint a la cara de derrotats que fèiem després dels 
excessos sabatins). Els darrers vint anys enca-

ra n’ha afegit un altre, de sentit, que és el que 
li dona el jovent: sortir de festa, equivalent al 
nostre ‘sortir de gresca’ o, simplement, ‘sortir’ 
i prou.
 En canvi, els avis, besavis i rebesavis d’aquesta 
canalla feien servir un derivat que avui sona a 
pleistocè: festejar, juntament amb els seus fills 
festeig, festejador i algun altre. Pura arqueolo-
gia (que jo, tanmateix, empro amb naturalitat, i 
per descomptat recomano). Passa el mateix amb 
festaire, que tanmateix té un cosí a les Balears 
molt més viu: allà hi fan sevir fester, al·ludint 
no solament al participant en una festa major 
sinó a l’amant de la gresca en general. Completa 
la colla dels caducats l’adjectiu festós, en caigu-
da lliure des del temps de mossèn Cinto.
També són dignes representants de la família el 
substantiu festí, reviscolat gràcies a la famosa 
pel·lícula de la Babette, i l’adjectiu festiu, espe-

cialment apreciat per estudiants i treballadors. 
Però també pels creients, car festivitat davalla 
justament d’aquí.
Finalment, pel que fa als parents pintorescos, 
no podem oblidar l’adjectiu festívol, ideal per 
acompanyar celebracions com ara jocs florals i 
barretinades en general, i el verb festivar, que 
ens connecta directament amb el nostre protago-
nista. És un sinònim de celebrar del qual sospito 
que encara apareix al diccionari perquè ningú ha 
parat esment en la seva presència, però una frase 
com l’exemple que en dona, ‘Festivar l’aniversari 
de noces’, sembla certament insòlita. Com podri-
en ser-ho d’aquí a no gaire temps, segons com 
continuïn les coses amb les restriccions, aquests 
aplecs humans suardosos i baladrers anomenats 
festivals i que, ves a saber, per a un jove d’aquí a 
unes quantes generacions podria sonar tan anti-
quat com els altres esmentats. 
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GRÀCIES, ANOIA

Gràcies a tots els qui ho heu fet possible

Dissabte vam homenatjar les persones que lluiten contra la Covid-19

Podeu consultar els propers actes d'Òmnium Anoia a: www.omnium.cat/anoia

Podeu tornar a veure l'acte a la web www.miradesdesdelconfinament.cat

ANOIA

I a tots els cantaires, voluntaris i tècnics que van participar
en l'organització d'una vetllada històrica.



Heribert Barrera (Bar-
celona Juliol 1917 
- Agost 2011) tenia 
raó. Almenys la va 

tenir quan des del seu escó a las 
Cortes l’any 1978 va votar en con-
tra de la Constitución Española. 

Confesso que he tardat anys a entendre Heribert 
Barrera, però el pas del temps i la política estatal 
espanyola, li han donat la raó. Tota la raó.
Quan el 1977 es convocaven les primeres elec-
cions més o menys democràtiques, ERC no era 
un partit legalitzat. Barrera va tenir la habilitat 
de signar un insòlit pacte electoral amb el Partit 
del Treball, una formació comunista radical que 
tenia molt bona implantació als barris obrers de 
Catalunya. Fruit d’això, la coalició va treure un 
diputat, el cap de llista que era precisament Heri-
bert Barrera que a més de patriota català era... 
anticomunista. Un únic escó republicà entre 350, 
franquistes, exfranquistes, socialistes, comunistes 
i autonomistes catalans i bascos.
Barrera a Las Cortes i Xirinacs al Senat esdevin-
gueren les úniques veus que s’oposaven al concep-
te de moda en aquells anys: Consenso. Un mot que 
de fet, volia dir anulació formal de les lleis fran-
quistes, monarquía teòricament parlamentària, 
estatutos de autonomía i, sobretot, café para todos.
Als debats parlamentaris Heribert Barrera va vo-
tar contra la proposta de Constitució. Va ser el 
primer que va veure que sota la capa d’una pre-
tesa democràcia real, s’amagava la llavor del con-
tinuisme franquista i, a la llarga, que esdevindria 
una presó per al poble català, com hem pogut 
comprovar hores d’ara.

La postura d’Heribert Barrera, tan contracorrent, 
li va comportar moltes crítiques a Catalunya, 
sobretot per part dels partidaris dels pares de la 
Constitució: Roca Chunchen i Sole Turá (tal com 
els anomenaven a les espanyes) que li feren la vida 
impossible també a Catalunya. 
Retirat de la política activa i quan l’únic càrrec 
que mantenia era ser president honorari de l’Ate-
neu Barcelonès, es va publicar un llibre “El que 
pensa Heribert Barrera” que va ser l’excusa de tots 
els ressentits -propis i estranys- per a insultar-lo i 
embrutar la seva labor patriòtica. L’últim episodi 
del qual va ser la votació fa poc més d’un any, a 
l’ajuntament de Barcelona, promoguda per Manu-
el Valls i amb el suport de Ciudadasnos de reti-
rar-li la medalla d’honor. Ada Colau i Jaume Coll-
boni, que tenen Barcelona bruta, insegura i cara, 
li varen retirar amb l’alegria que els caracteritza 
quan poden maltractar a qualsevol que tingui més 
dignitat que ells.
Heribert Barrera mai es va penedir del seu NO a 
la Constitución. En canvi jo em penedeixo cada 
dia del meu SÍ. Vaig votar una llei que ha portat 
molts innocent a la presó. Si un dia m’hi porta a 
mi.... m’ho tindré ben merescut per haver cregut 
que la democràcia es possible a Espanya. 

La postura d’Heribert Barrera, tan 
contracorrent, li va comportar moltes 

crítiques a Catalunya

JOSEP M. CARRERAS

Heribert Barrera 
tenía raó

Temps d’incertesa, temps d’esperança

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Gairebé sense adonar-
me’n acabo de fer ba-
lanç de les persones 
que han desaparegut 

de la meva vida en poc més d’un 
any. Jo mateix m’he sorprès. Són 
14 entre familiars i amics –alguns 

molt propers- que han  marxat gairebé sense avi-
sar. A alguns se’ls ha endut la covid, però no pas 
tots ni molt menys. En canvi, m’ha sorprès que 
gairebé la meitat han tingut una mort sobtada, 
que no els ha donat temps d’acomiadar-se i potser 
ni tan sols s’han adonat que de sobte se’ls havia 
parat el rellotge.
En aquestes circumstàncies és inevitable pensar 
que un dia o altre ens tocarà a tots; i, a un nivell 
més personal, encara que per ara la salut sigui 
força bona, hem arribat a “l’edat de les pastilles”. 
El nostre organisme té data de caducitat i per 
llei de vida arribarà el moment en què el motor 
s’aturarà. La meitat dels que se n’han anat tenien 
menys anys que jo mateix. Quan algú em diu “no 
et queixis” penso que té raó. Veig a vegades perso-
nes molt més joves que viuen en unes condicions 
força més precàries tot i haver portat una vida re-
gularment estable.
De moment, m’alegra veure que passen els dies i 
la vida segueix. Quan cada matí obro la finestra 
de l’habitació i m’il·lumina el sol com cada dia, 
envoltat d’arbres i sovint despertat pels ocells, 
penso que soc una persona afortunada. A més, 
sento el batec de les persones que m’estimen i que 
jo estimo i sens dubte em sabria greu ara mateix 
haver-me’n de separar.
Això no vol dir que em faci por parlar de la mort. 
Algunes persones ho eviten com si fos un mal 
averany. Al contrari, crec que ho hauríem de fer 
més sovint i amb naturalitat. És l’únic acte del 
qual tenim la certesa absoluta que tard o d’hora 
arribarà. Només desitjo que sigui una hora lleu, 
que no em faci patir i que no faci patir els que 
estiguin al meu voltant. Moltes vegades el senti-

ment d’absència és tant o més dolorós que no pas 
la mateixa malaltia.
Considero que arribats a una edat en què ja hem 
deixat bona part de les iniciatives en mans dels 
més joves, és bo fer una aturada en el camí per te-
nir una visió global de la nostra vida. D’una ban-
da, el sol fet de mirar enrere fa adonar-nos que 
el recorregut ha sigut llarg, hi ha hagut encerts i 
errors, que per alguna cosa som humans. Preci-
sament una de les escenes que ja es troba en les 
pintures egípcies és el pesatge de les ànimes en 
què el déu Anubis posa en un plat de la balança 
les bones obres i en l’altre les dolentes. Si pesen 
més les bones, el difunt és acollit al món de la 
llum, damunt la volta celestial i aquell dia s’encén 
un nou estel al firmament. En la tradició cristia-
na  medieval és sant Miquel l’encarregat d’aquest 
pesatge, anomenat “psicostasi”.
Sens dubte, si tinguéssim una segona oportunitat 
moltes coses les faríem de manera diferent, però 
el motor que mou el temps no té marxa enrere. 
La cosa més important és, doncs, gaudir amb pau 
el temps que ens queda. Probablement no hem 
assolit molts dels ideals que ens havíem proposat  
tant a nivell personal com familiar o de país. Però 
haurem contribuït a fer el món una mica millor 
de com vàrem trobar-lo i això sol ja ens ha de 
donar esperança. Si no hem arribat a la meta, ens 
hi hem acostat i altres colliran el fruit del nos-
tre esforç. Però seguirem empenyent mentre ens 
quedi un alè de força. Només per això ja val la 
pena d’apreciar que la vida té un sentit indepen-
dentment del seu final.
Que tingueu un bon estiu. 
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Considero que arribats a una edat 
en què ja hem deixat bona part de les 

iniciatives en mans dels més joves, és bo 
fer una aturada en el camí per tenir una 

visió global de la nostra vida

Juliol de 2011.- El president 
de la Generalitat, Artur Mas, 
inaugura l’Eix Diagonal, la 
carretera C-15, entre Manresa 
i Vilafranca del Penedès, que 
ha estat motiu d’obres en els 
darrers tres anys. D’aquesta 
manera, la comunicació entre 
l’Anoia i el Bages es reduirà a 
poc més de 20 minuts, i per-
metrà als anoiencs una millor 
connexió amb aquesta comar-
ca i amb l’Eix Transversal, a 
més de reduir molt els temps 
entre Igualada i Vilafranca del 
Penedès.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 10 ANYS
Artur Mas inaugura l’Eix Diagonal
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2a edició: 
PARTICIPA!

www.igualadamentoring.cat

Omple aquest 
formulari!

El teu negoci necessita 
un impuls?

Millora la seva estratègia i 
gestió amb #igualadaMentoring

Igualada Mentoring és un programa impulsat per
l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia amb
l’objectiu de donar suport a les micropimes i professionals 

autònoms de  la ciutat d’Igualada a través del 
suport d’un mentor/a expert/a que posarà focus 

al teu negoci o projecte empresarial. Com participar-hi?

- L’únic requisit és que siguis un professional autònom/a o 
micropime amb domicili fiscal a Igualada. És gratuït!
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
Dades de 2020.

La Pobla i Igualada, amb la mitjana més alta de quota de l’IBI, 
per damunt de les comarques de l’àrea metropolitana

Igualada s’afegeix a Masquefa 
i també tindrà toc de queda 
entre la 1 i les 6 de la mati-
nada a partir d’avui a la nit. 
Per altra banda, Vilanova del 
Camí, ja no n’haurà de fer, ja 
que els índex del municipi 
han millorat. 
El Tribunal Superior de Justí-

Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

La Pobla de Claramunt, 
amb 628€, i Igualada, 
amb 620€, lideren el 

rànquing de la mitjana de re-
buts més cars de l’IBI a l’Anoia. 
Es tracta de xifres per damunt 
de la mitjana de comarques 
com el Barcelonès (592€), el 
Baix Llobregat (530€), el Va-
llès Oriental (519€) o el Ma-
resme (508€). Així es desprèn 
de les últimes dades publica-
des per l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat), cor-
responents al 2020. 
La dada no és nova, perquè ja 
era conegut que el municipi 
poblatà i l’igualadí eren els 
més “cars” respecte l’IBI. Hi té 
molt a veure la seva forta pre-
sència industrial, que genera 
importants ingressos a les 
arques públiques. A Igualada 
l’Ajuntament recapta 20 mili-
ons d’euros per aquest impost 
(32.489 rebuts). A la Pobla, 
un milió (1.634 rebuts). El 
tercer municipi del rànquing 
és Masquefa (mitjana de 576€ 
per rebut) i el quart, Caste-
llolí (504€). L’últim és Pujalt, 
amb 132€ per rebut.
Pel que fa a la llista per co-
marques, l’Anoia ocupa la 
9a posició del país, amb una 
mitjana de rebut de 468€, 
just per sota de la mitjana 
catalana (486€). En total, els 
ajuntaments de la nostra co-
marca cobren per l’Impost 
de Béns Immobles un total 
de 42,6 milions d’euros, per 
91.265 rebuts. 

Últim cadastre Rebuts Base imp. (milers €) Quota íntegra (€) Base imp./ Rebut (€) Quota ínt./ Rebut (€)

Pobla de Claramunt 2.010 1.634 167.360 1.027.591 102.424 629

Igualada 2.010 32.489 2.369.079 20.137.170 72.919 620

Masquefa 2.002 5.980 487.368 3.446.770 81.500 576

Castellolí 1.989 473 32.674 238.517 69.078 504

Copons 2.002 267 11.914 128.677 44.622 482

Òdena 2.014 2.561 168.933 1.196.169 65.964 467

Sant Martí de Tous 2.005 824 62.977 384.159 76.428 466

Carme 2.007 622 29.225 280.558 46.986 451

Vallbona d'Anoia 1.987 816 54.487 364.018 66.773 446

Orpí 2.007 102 4.752 44.194 46.588 433

Calaf 1.989 2.801 116.490 1.153.250 41.589 412

Hostalets de Pierola 1.987 2.125 128.977 825.452 60.695 388

Vilanova del Camí 2.008 8.003 490.560 3.105.244 61.297 388

Calonge de Segarra 1.989 145 9.283 55.697 64.021 384

Bruc, el 2.000 1.841 82.866 679.498 45.011 369

Jorba 1.989 674 31.262 246.973 46.383 366

Sant Pere Sallavinera 1.989 129 7.487 44.920 58.039 348

Cabrera d'Anoia 2.001 1.704 81.137 567.959 47.616 333

Piera 2.005 11.292 818.814 3.750.169 72.513 332

Capellades 1.987 4.088 122.460 1.347.063 29.956 330

Montmaneu 1.988 191 11.691 61.964 61.209 324

Llacuna, la 1.988 1.030 34.323 326.073 33.323 317

Torre de Claramunt 2.012 3.246 190.561 1.008.852 58.706 311

Sta. M. Miralles 1.988 120 6.881 36.745 57.342 306

Sta. M. Montbui 2.004 6.147 319.883 1.826.535 52.039 297

Rubió 1.989 144 6.865 41.879 47.674 291

Prats de Rei, els 1.989 443 17.992 120.547 40.614 272

Argençola 1.988 230 7.180 49.685 31.217 216

Bellprat 1.988 98 3.052 20.451 31.143 209

Veciana 1.989 199 6.199 41.345 31.151 208

Sant Martí Sesgueioles 1.989 390 8.360 75.241 21.436 193

Castellfollit de Riub. 1.989 188 4.466 28.137 23.755 150

Pujalt 2.009 269 8.905 35.621 33.104 132

Martorell 1.987 16.984 1.427.893 10.223.718 84.073 602

Manresa 2.008 60.963 2.788.584 25.966.158 45.742 426

Vilafranca del Penedès 2.000 32.509 1.633.602 12.774.769 50.251 393

Vic 2.005 40.077 2.285.179 14.653.934 57.020 366

Vilanova i la Geltrú 2.019 52.591 3.686.634 25.883.711 70.100 492

1

Rànquing de l’IBI a l’Anoia, per municipis
Rebuts Base imp. (milers €) Quota ínt. (€) Base imp./ Rebut (€) Quota ín./ Rebut (€)

Barcelonès 1.547.320 142.343.087 916.530.229 91.993 592

Baix Llobregat 530.560 44.693.013 281.253.496 84.237 530

Vallès Oriental 265.708 16.392.284 137.925.088 61.693 519

Maresme 324.890 24.712.440 164.986.758 76.064 508

Garraf 129.663 9.992.352 65.428.325 77.064 505

Baix Empordà 175.848 11.289.821 87.607.431 64.202 498

Vallès Occidental 595.540 48.265.776 296.004.116 81.045 497

Moianès 12.511 706.845 6.086.505 56.498 487

Catalunya 5.855.886 413.057.590 2.845.157.338 70.537 486

ANOIA 91.265 5.904.463 42.697.123 64.696 468

Tarragonès 248.603 13.541.489 115.872.017 54.470 466

Gironès 139.955 7.494.453 63.399.684 53.549 453

Alt Empordà 168.361 9.862.859 73.417.268 58.582 436

Selva 163.487 8.801.840 70.136.610 53.838 429

Bages 133.810 7.632.787 56.584.831 57.042 423

Pla de l'Estany 23.222 1.278.300 9.446.972 55.047 407

Segrià 163.929 7.446.406 66.646.041 45.425 407

Garrotxa 43.339 2.254.767 17.572.849 52.026 406

Osona 120.203 6.808.700 47.532.333 56.643 395

Alt Penedès 85.736 5.012.579 33.655.170 58.465 393

Conca de Barberà 15.646 814.406 6.084.334 52.052 389

Baix Camp 195.008 8.907.826 75.210.388 45.679 386

Cerdanya 30.663 1.668.049 11.603.750 54.399 378

Alt Camp 40.168 1.930.056 15.090.610 48.050 376

Ripollès 28.776 1.217.693 10.262.176 42.316 357

Baix Ebre 76.991 2.818.754 26.503.923 36.612 344

Baix Penedès 133.394 6.680.113 43.496.619 50.078 326

Urgell 30.794 1.101.944 9.975.404 35.784 324

Ribera d'Ebre 18.077 895.322 5.769.310 49.528 319

Noguera 33.296 1.346.636 10.581.720 40.444 318

Segarra 18.491 684.709 5.805.886 37.029 314

Pla d'Urgell 27.576 1.246.543 8.340.527 45.204 303

Solsonès 12.219 432.901 3.613.216 35.429 296

Montsià 72.675 2.818.266 21.068.315 38.779 290

Berguedà 36.200 1.459.493 10.291.337 40.318 284

Aran 23.167 1.070.406 6.487.232 46.204 280

Garrigues 16.964 613.433 4.646.015 36.161 274

Alt Urgell 22.911 961.252 5.943.401 41.956 259

Priorat 9.477 311.383 1.983.415 32.857 209

Pallars Jussà 17.974 530.139 3.667.245 29.495 204

Pallars Sobirà 13.523 504.196 2.679.047 37.284 198

Alta Ribagorça 7.568 291.160 1.469.255 38.473 194

Terra Alta 10.378 318.649 1.801.367 30.704 174

Rànquing de l’IBI a Catalunya, per comarques

Torna el toc de queda 
a Igualada

cia de Catalunya va autorit-
zar el toc de queda nocturn 
demanat per la Generalitat 
per a 161 municipis per re-
duir contagis de covid.
De moment, la mesura es-
tarà en vigor fins el 30 de 
juliol, i es pot modificar en 
funció de les dades. 

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA

I ET PREPAREM LA 
COMANDA PERQUÈ 

ELS PUGUIS RECOLLIR 
A LES NOSTRES

INSTAL.LACIONS

938 044 834

Truca ns!'CANELONS
GOURMET

ARA POTS GAUDIR CADA DIA A CASA TEVA DELS NOSTRES

Els de sempre!

canelons de carn • CANELONS DE POLLASTRE DE CORRAL
AMB FOIE I TÒFONA • canelons de mar • canelons d’ànec i foie

canelons de ceps • canelons de calçots

NOVETAT!

I també Del nostre EXCLUSIU

gaudeix dels mateixos farcits
en un format XL

Grand
Caneló

140
gram

s

GRAND CANELÓ SUPREM DE CARN 140 g • GRAND CANELÓ SUPREM DE MAR 140 g. 
GRAND CANELÓ SUPREM DE POLLASTRE DE CORRAL AMB FOIE I TÒFONA

GRAND CANELÓ SUPREM D’ÀNEC I FOIE 140 g. • GRAND CANELÓ SUPREM DE CEPS 140 g.

Precocinados La Bona Cuina, SL
Italia, 8 - Pol. Ind. Les Comes - 08700 Igualada (Barcelona)

info@bona-cuina.com
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Jordi Cuixart, president d’Òmnium, durant el seu discurs. / JOAN GUASCH

Els treballadors de 
l’Hospital denuncien 
que es discrimina el 
personal no assistencial 
en cas de contagi
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El Comitè d’Empresa de l’Hos-
pital Universitari d’Igualada ha 
denunciat aquesta setmana en 
un comunicat la situació de dis-
criminació dels treballadors que 
no són considerats personal sa-
nitari, en cas que es contagiïn de 
Covid-19:
“El Comitè posa de manifest 
públicament que treballadors/
es de l’ Hospital estan discrimi-
nats/es.  Els qui no són conside-
rats personal sanitari (com són 
el personal administratiu, el de 
neteja, cuina, logística, etc)  no 
tenen reconegut com a accident 
laboral haver-se contagiat  de la 
COVID-19 en el lloc de treball.
El Comitè d’empresa reclama 
que es reverteixi aquesta si-
tuació, generada per l’Institut 
Nacional de la Seguretat Soci-
al (INSS). La Mútua Interco-
marcal, és qui presta servei als 
professionals del CSA, seguint 
les directius del l’INSS, només 
considera accident laboral els 
contagis del personal mèdic, el 
d’Infermeria o el dels tècnics as-
sistencials. 
Davant aquest fet discrimi-
natori, el Comitè d’Empresa, 
ha expressat  EL SEU DES-
ACORD amb la interpretació 
que fa la Mútua Intercomarcal, 
considerant que no es pot discri-
minar una part dels treballadors/
res que formen part de l’Hospital 
Universitari d’Igualada.  S’ha de 
reconèixer com a accident la-
boral a tot el personal,  inde-
pendentment de la categoria 
professional. 
Entenem que tant la Seguretat 
Social com la Mútua Interco-
marcal, a qui demanem que re-
consideri la seva posició, fan una 
interpretació restrictiva de la llei 
que, a més, no té base jurídica”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc dels actes del 
50è aniversari d’Òm-
nium Anoia, el dissabte 

17 de juliol la plaça de Cal Font 
va acollir un gran homenat-
ge nacional a les persones que 
lluiten contra la covid-19. L’ac-
te, que va ser presentat per la 
periodista Mònica Terribas, va 
anar precedit de la inauguració 
del mural de Joan Fontcuberta 
“Mirades des del Confinament” 
i es va tancar amb l’estrena de 
la peça musical “Mirar enda-
vant” creada expressament per 
l’ocasió pel compositor igualadí 
Carles Prat Vives i l’escriptora 
Anna Marsal Riera i interpre-
tada per prop de 100 músics i 
cantaires i acompanyada per 
la veu del rapsode Enric Ar-
quimbau. Va ser un moment 
de màxima emoció per la força 
musical de la peça i perquè su-
posava la represa musical de les 
entitats igualadines.
La peça va ser interpretada per 
la Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia sota la direcció de Josep 
Miquel Mindan, els solistes Pau 
Sastre i Judit Robles, i desenes 
de cantaires del Cor Exaudio, 
la Coral Xalest, el Cor Omnes, 
la Coral Gatzara, la Coral Els 
Verdums i la Coral Mixta. El 
president d’Òmnium Anoia, 
Pere Joan Vinós, va agrair des 
de l’escenari la col·laboració 
desinteressada de les entitats 
per fer aquest homenatge als 
professionals del sector sanita-
ri, d’emergències i dels serveis 
essencials.
Un altre dels moments més es-
perats va ser la intervenció del 
president d’Òmnium Cultu-
ral, Jordi Cuixart, empresonat 
més de tres anys i mig, que va 
afirmar: “El que tenim davant 

El mural i l’estrena d’una peça musical, en un 
inoblidable homenatge nacional d’Òmnium

nostre és una lluita col·lectiva 
per fer front a aquesta triple 
crisi econòmica, democràtica i 
sanitària” i va demanar als po-
lítics i governants que apostin 
per ampliar els pressupostos de 
cultura, però també de sanitat 
i de la resta de serveis públics. 
L’alcalde, Marc Castells, va re-
cordar els avantpassats que 
van superar crisis similars i va 
reconèixer tota la gent que llui-
ta per sortir de la pandèmia. 
La presidenta del Parlament 
Laura Borràs va assegurar que 
“Igualada podria ser recordada 
com la zona zero de la pandè-
mia, però serà recordada com 

la zona zero de la solidaritat”. 
També va intervenir el conse-
ller d’Educació, Josep Gonz-
çalez Cambray, que va agrair 
la tasca dels professionals de 
la salut, cossos d’emergèn-
cia, educació i administra-
ció. Finalment també van 
adreçar-se al públic el direc-
tor del festival Cruïlla Jordi 
Herreruela com a coimpul-
sor del mural, i el propi Joan 
Fontcuberta, que va remarcar 
que aquest no és el seu mural 
“sinó el mural de la gent”.
En el transcurs de l’acte, es 
va escoltar la veu de diversos 
testimonis com ara Tijana 

Postic, cap d’Infermeria de 
l’Hospital d’Igualada, el met-
ge d’atenció primària Xavier 
Cantero, la mestra Almodis 
Orellana i l’igualadí Francesc 
Ricart, que va sobreviure a la 
Covid-19. L’acte va anar acom-
panyat de la música de Cesk 
Freixas.
Ja que l’aforament de l’acte va ser 
limitat, Òmnium Anoia convi-
da a tots aquells que no el van 
poder veure a recuperar-ne la 
gravació íntegre que ben aviat 
estarà disponible a les pàgines 
web miradesdesdelconfina-
ment.cat i a la web omnium.cat/
anoia. I també conviden a visi-
tar in situ el mural “Mirades des 
del Confinament”, instal·lat a la 
plaça de Cal Font de manera 
permanent, un homenatge a la 
solidaritat col·lectiva de l’ar-
tista internacional Joan Font-
cuberta i Òmnium Cultural, 
amb la col·laboració del Fes-
tival Cruïlla i l’Ajuntament, fet 
a partir de 64.000 fotografies 
enviades per la ciutadania que 
conformen la paraula “solidari-
tat” en llengua de signes. L’em-
presa igualadina Estil Llar ha tin-
gut cura de la seva construcció.

* 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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Foto: Joan Guasch.

REDACCIÓ / LA VEU 

El proper mes de setem-
bre l’Associació de mu-
nicipis per la Mobilitat 

i Transport Urbà (AMTU), la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena (MICOD) i l’Ajun-
tament de Castellolí posaran 
en marxa, juntament amb 
SEAT:CODE i Parcmotor 
Castellolí, el primer projec-
te de mobilitat intel·ligent en 
zones periurbanes per tal de 
comprovar com funciona el 
car-sharing o les conegudes 
propostes de mobilitat intel·li-
gent compartides que ja fun-
cionen a les grans ciutats. Un 
projecte sota el nom de MO-
BICO que inclou Mobilitat – 
Intel·ligent – Conca d’Òdena.
D’aquesta manera, els set mu-
nicipis de la MICOD –Caste-
llolí, Igualada, Jorba, La Pobla 
de Claramunt, Òdena, Santa 
Margarida de Montbui i Vi-
lanova del Camí-, es dotaran 
d’una flota de vehicles elèc-
trics per afavorir la mobilitat 
de la comarca. Un cop es posi 
en marxa el servei, tots els 
veïns dels set municipis de la 

Projecte pioner de transport compartit en 
vehicle elèctric a Igualada i la Conca d’Òdena

REDACCIÓ / LA VEU 

E l conseller i pres polí-
tic Jordi Turull va visi-
tar l’Anoia en el marc 

de la Travessa per la Llibertat, 
una iniciativa personal que el 
duu en un itinerari de nord a 
sud del país en agraïment pel 
suport rebut durant l’empreso-
nament del mateix Turull i la 
resta de presos polítics. 

Som-hi denuncia que 
l’ascensor de Fàtima 
torna a estar sense
funcionar
Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) considera “inadmissi-
ble” que l’ascensor de Fàtima 
hagi estat un mes sense funci-
onar i hagi deixat sense aquest 
servei les veïnes i veïns dels 
barris de Fàtima i set Camins. 
La formació progressista de-
nuncia que és l’enèsima vegada 
que passa i que el govern de la 
ciutat hauria de prendre mesu-
res.
El portaveu d’Igualada Som-
hi, Jordi Cuadras, explica que 
“l’ascensor és una infraestruc-
tura de mobilitat bàsica de les 
veïnes i veïns de Fàtima i el Set 
Camins. No podem creure que 
un Ajuntament com el d’Igua-
lada no pugui garantir el seu 
funcionament. Demanem una 
solució definitiva davant els 
continus problemes. Ja fa gai-
rebé dos anys vam fer arribar 
al govern de Marc Castells un 
seguit de propostes per a mi-
llorar la vigilància i els temps 
de resposta en casos d’incidèn-
cia però no les ha aplicat. Les 
solucions hi són, cal voluntat 
per tirar-les endavant”.
La formació considera que te-
nir l’ascensor un mes parat és 
una mostra més de que la ciu-
tat no es pot governar per inèr-
cia, sinó que Igualada necessita 
un govern que estigui a sobre 
dels assumptes, els vetlli i els 
solucioni tractant tots els bar-
ris per igual. El regidor Quim 
Roca explica que “no ens po-
dem quedar de braços plegats 
dient que tot és un problema 
d’incivisme, cal revisar els 
contractes de manteniment, la 
vigilància a la zona i introduir 
totes les mesures que nosaltres 
ja vam proposar perquè funci-
oni. Si en altres ciutats els as-
censors públics funcionen, per 
què a Igualada no?”

L’etapa començà a Can Massa-
na el dilluns 19 de Juliol a les 
7 del matí. Acompanyat per un 
centenar de caminants, Turull 
es va dirigir cap a Castellolí, on 
va ser rebut per l’alcalde, Joan 
Serra, i la corporació munici-
pal i va signar el llibre de visites 
del municipi. El municipi cas-
tellolinenc va oferir un avitu-
allament als caminants que, a 
continuació es van dirigir cap 
a Igualada, creuant el terme 
d’Òdena. 
L’etapa va culminar amb l’arri-
bada a la plaça de l’Ajuntament 
a migdia, on l’alcalde igualadí, 
Marc Castells, va rebre el con-
seller Turull i la comitiva de 
caminants, que havia doblat en 
nombre. 
A la tarda, a la plaça Pius XII, 

Turull va oferir un discurs, 
amb la presència, entre d’al-
tres, de les vicepresidentes del 
Parlament Laura Borràs i Alba 
Vergés, en un acte presentat 
per Lloll Bertran. El conseller 

Turull i la Travessa per la Llibertat, a l’Anoia

Conca d’Òdena podran llo-
gar vehicles elèctrics com pa-
tinets, bicicletes, cotxes i mo-
tos a través de l’App Mobico, 
i retornar-los a qualsevol dels 
municipis de la Conca.
Segons el número d’habitants 
a cada municipi, la presència 
d’un polígon industrial que 
generi desplaçaments per la 
seva capacitat de generar llocs 
de treball o les distàncies i vies 
d’interconnexió entres els set 
municipis de la Conca, i d’al-
tres consideracions estudiades 
municipi per municipi, es dis-
tribuirà una flota de vehicles, 
llogant-los per hores segons la 
usabilitat. Cada usuari es do-
narà d’alta al sistema i podrà 
utilitzar els vehicles segons el 
seu interès, deixant-lo en zo-
nes aparcament que trobarà 
en cadascun dels 7 municipis 
que formen la Conca d’Òdena 
i el projecte de mobilitat intel-
ligent MOBICO.
El projecte s’ha presentat 
aquest dimecres al Passeig 
Verdaguer d’Igualada, empla-
çament que acollirà un punt 
de sharing, amb la presència 
dels set alcaldes de la Conca 

d’Òdena, la presidenta de 
l’AMTU i alcaldessa de Sit-
ges, Aurora Carbonell, i els 
responsables de les empreses 
SEAT:CODE i Circuit Parc-
motor.
El president de la MICOD 
i alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha explicat: “Entre 
tots els municipis i de for-
ma conjunta hem de buscar 
fórmules per a trobar els re-
cursos necessaris per a unir 
la Conca en termes de mobi-

va agrair l’acollida rebuda i l’es-
forç organitzatiu de les entitats 
anoienques. L’endemà, la Tra-
vessa s’acomiadava de l’Anoia 
sortint des de Castellfollit de 
Riubregós en direcció Cervera. 

litat. L’autobús que uneix la 
Conca d’Òdena és un model 
d’èxit que tenim ja en marxa. 
Si no hi hagués hagut la Co-
vid-19 pel mig s’haguessin 
transportat un milió de pas-
satgers, xifra rècord en l’ús 
d’aquest servei. Hem de ser 
capaços de crear una xarxa 
perquè la gent de la Conca 
d’Òdena pugui disposar d’un 
servei de mobilitat que fun-
cioni ja que és una reivindi-
cació històrica”.

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

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a VI trobada de cotxes 
clàssics d’Igualada es 
va celebrar amb un im-

portant èxit de participació. 
La previsió inicial era d’una 
cinquantena de cotxes, que es 
va superar fins arribar al cen-
tenar d’inscrits. 
Per primera vegada es va am-
pliar la zona de la rambla per 
poder acollir a tots els vehi-
cles fins a l’altura del carrer 
del Vidre. Tot i això es va ha-
ver de tancar les inscripcions 
uns dies abans i deixar fora a 
un important nombre de cot-
xes que fins a l’últim moment 
van estar demanant de parti-
cipar. L’organització lamenta 
no haver pogut acollir a tot-
hom que es va interessar, però 
l’èxit d’inscripcions, l’espai i les 
mesures Covid no ho van fer 
possible.
Aquest any l’organització va 
anar a càrrec d’Igualada Co-
merç i la comissió de Sant 
Cristòfol. Un dels objectius 
era la de promoure que els 
participants consumissin a les 

Un centenar de participants a la 
Trobada de Cotxes Clàssics

REDACCIÓ / LA VEU 

E l vicepresident primer 
del Consell Comarcal, 
Jordi Cuadras, conti-

nua la ronda de visites a em-
preses amb l’objectiu d’apro-
fundir en el teixit productiu i 
detectar projectes que podrien 
optar als Fons Europeus Next 
Generation.
Cuadras destaca que “més 
d’una cinquantena d’empreses 
del territori han sabut aprofitar 
l’actual conjuntura post pandè-
mia i avui són exemple d’inno-
vació, de creació de noves línies 
de negoci i de conservació dels 
seus llocs de treball”. Apunta, 
precisament, que “totes les em-
preses que estem visitant tenen 
en cartera projectes de digita-
lització i transició verda que re-
sultaran cabdals en la captació 
d’aquests fons europeus. Veiem 
com tenim un teixit empresa-
rial inquiet i amb empresaris al 
capdavant que tenen idees per 
a mantenir i fer créixer la seva 
activitat, el que vol dir generar 
oportunitats i donar feina al 

botigues, cafeteries i restau-
rants. El bon ambient i la gran 
participació ha fet possible 
que les terrasses i carrer de la 
Rambla i voltant estiguessin 
plens durant tot el matí del 
dissabte. A les 11 es fer una 
sortida fins a Carme i Miralles 
d’una hora de durada, i torna-
da a la Rambla. Tot seguit es 
va fer el repartiment de pre-
mis (al vehicle més antic que 
era de l’any 1954, al vehicle 
que ve de més lluny que era de 
Benissanet, al vehicle més ben 
conservat/restaurat i el pre-
mi del públic). El lliurament 

el varen fer la Laura Llucià 
(presidenta d’Igualada Co-
merç, en Jordi Boria (comissió 
de Sant Cristòfol) i en Jordi 
Marcè (regidor de l’Ajunta-
ment d’Igualada).
A tots els participants se’ls va 
donar un obsequi commemo-
ratiu i convidar a una copa de 
cava. En finalitzar diversos 
participants es varen quedar 
a dinar a Igualada, una molt 
bona oportunitat per la res-
tauració de la ciutat.
L’organització vol agrair a tots 
els participants i col·labora-
dors la seva implicació.

El Consell completa una ronda de 
visites a les empreses per a recollir 
idees per als Next Generation

nostre territori”.
Des de l’àrea de Promoció Eco-
nòmica del Consell Comarcal 
s’aposta per la indústria com 
a element tractor fonamental 
de l’economia de l’Anoia, a més 
d’altres sectors que també te-
nen activitat. Cuadras recorda 
que “la nostra comarca ha es-
tat capdavantera en l’activitat 
industrial els últims dos segles, 
la indústria ha estat la nostra 
principal generadora d’ocupa-
ció i hi hem de seguir creient i 
apostant, amb iniciatives adap-
tades als temps actuals que fa-
cin una indústria verda, digital 
i capdavantera. No hi ha una 
fórmula alternativa per donar 
feina a les més de 8.000 perso-

nes que no en tenen a l’Anoia 
que no sigui la indústria”.
Les empreses visitades en 
aquesta primera ronda perta-
nyen a diferents municipis i 
a àmbits tan diversos com el 
tercer sector, el tèxtil, la me-
tal·lúrgia, el reciclatge, la mo-
bilitat, l’energia, les telecomu-
nicacions i la construcció. Una 
de les voluntats del Consell 
Comarcal és afavorir l’establi-
ment de sinergies entre em-
preses i sectors d’activitat del 
territori. En aquestes visites, 
el Consell lliura la diagnosi del 
Pacte d’Acció Social i Econòmi-
ca de l’Anoia amb la radiografia 
de la comarca un any després de 
l’esclat de la pandèmia.



12  |  IGUALADA Divendres, 23 de juliol de 2021

Demà, taller de 
degustació i neteja de 
llavors de tomàquet

Demà dissabte 24 a les 11h a 
la masia de Can Mercaderet 
(a la Urbanització la Mallola, 
a 5 km d’Igualada) es realitza-
rà un taller per netejar llavors 
de tomàquet i una degustació 
d’aquests.
Aquest projecte agroecològic 
es dedica a la recuperació i 
conservació de varietats agrí-
coles tradicionals a través del 
banc de llavors. És per això 
que conserva i produeix més 
de 40 varietats diferents de to-
màquets, 16 dels quals es po-
dran provar aquest dissabte.
Aquest hort cultiva una gran 
diversitat d’hortalisses ecolò-
giques de temporada durant 
tot l’any per alimentar a veïns 
i veïnes de la Conca d’Òdena. 
El model d’Ecomercaderet es 
basa en preservar l’agrodiver-
sitat i els coneixements tradi-
cionals associats a la cultura 
pagesa, però actualitzant-los i 
oferint-los setmanalment a tra-
vés de les cistelles de verdures i 
de la paradeta a peu de finca. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament ha retornat 
en els últims deu anys 
un total de 22 milions 

d’euros de deute, passant dels 
58.700.383,33€ que es devien 
l’any 2012 als 36.583.905.55€ 
actuals. L’alcalde Marc Castells, 
ha presentat aquesta dada la 
mateixa setmana que es dona-
va a conèixer que Igualada és la 
14a ciutat del país amb el deute 
més alt, amb 2,6 milions més 
que el 2019, quelcom que van 
publicar diversos mitjans.
Castells ha volgut destacat el 
fet que “governar no només vol 
dir fer coses sinó també resol-
dre el desgavell econòmic i fi-
nancer que vam heretar ara fa 
deu anys”. Castells ha recordat, 
a més, que a aquesta xifra “cal 
afegir-hi 6 milions més d’inte-
ressos generats per aquest deu-
te que l’equip de govern va tro-
bar-se i que també s’han hagut 
de retornar”.
Castells ha explicat que “ens 
vam trobar un ajuntament que 
tenia tots els indicadors eco-

Castells recorda que ha baixat molt el deute, però 
Igualada és de les que té més números vermells

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 16 de 
juliol va tenir lloc el tra-
dicional acte de canvi de 

junta del Rotary Club Igualada. 
En aquest cas, Joan Mateu, do-
nava pas al nou president, An-
toni Font, en un emotiu acte als 
jardins del Castell de Tous.
Seguint les costums del Rotary, 
es va a procedir al “Canvi de 
Collars”, protocol que consis-
teix en el lliurament dels es-
tris de cada càrrec de la Junta 
sortint a la Junta entrant, sim-
bolisme que visualitza la histò-
ria de cada Club. En el cas de 
Rotary Igualada, és el collar de 
President, una banda que por-
ta una plaqueta per cada nom 
dels 32 presidents que han as-
sumit  aquesta tasca.
Així, els membres de la nova 
Junta són Antoni Font com 
a president, Joan Mateu com 
a past president, Jaume So-
lano com a macer, Francina 
Bosch com a secretària i Núria 
Díaz com a tresorera. L’acte va 
comptar amb gran part dels 
socis i sòcies del Rotary Club 
Igualada, amics del Rotary 
Club Vilanova i la Geltrú i amb 
Xavi Pineda, assistent del Go-

El Rec.0, fins almenys 
el maig de 2022

L’organització del festival 
REC.0 ha decidit no celebrar 
encara l’edició de novembre 
2021, per les incerteses que 
encara presenta la situació 
actual, i es plantegen tornar 
al maig 2022, on s’espera que 
la situació estigui més tran-
quil·la.
A la darrera edició van par-
ticipar-hi més de 100 mar-
ques i van assistir-hi més 
120.000 persones durant els 
4 dies del festival.  

Urbani Castilla cedeix 
a la ciutat un nou penó 
fet a mà

Urbani Castilla ha fet entrega 
a la ciutat d’Igualada del nou 
penó que ha fet a mà i que llui-
rà a la façana de l’Ajuntament 
durant els actes institucionals 
de Festa Major. El nou penó 
és més gran que l’anterior i 
està brodat a mà. La part cen-
tral l’ocupa l’escut de la ciutat 
d’Igualada.
L’alcalde, Marc Castells, acom-
panyat pel regidor de Promo-
ció Cultural, Pere Camps, han 
agraït aquesta donació d’Ur-
bani Castilla que ha fet “amb 
molta Il·lusió i dedicació” 
Castilla és brodadora professi-
onal i, justament fa vint-i-cinc 
anys, també va ser l’autora de 
l’anterior penó de la ciutat 
que ha lluït al balcó de l’Ajun-
tament tots aquests anys per 
Festa Major.

nòmics en vermell i ara po-
dem dir que els tenim tots en 
verd, ja que estem per sota de 
la ràtio del 75% d’endeutament, 
concretament al 63%”. Aquesta 
dada, ha recordat Castells, “és 
la que marca estar, o no, tutelats 
per la Generalitat i l’Estat”.
En la presentació d’aquestes da-
des l’alcalde d’Igualada ha vol-
gut destacar el fet que “aquest 
govern hagi aconseguit aquest 
descens sense aturar la ciutat, 
fent inversions necessàries per 
Igualada com el Campus Salut, 
el nou Centre Cívic Nord, la 
propera promoció d’habitatges 
de PIMHA, les obres d’acces-

sibilitat en passos de vianants i 
voreres o les millores en l’espai 
públic, per citar-ne algunes”.
Amb la reducció d’aquest deute 
i la situació actual, ha conclòs 
Castells, “considerem la possi-
bilitat que en els propers pres-
supostos podrem treballar en 
la moderació fiscal de l’IBI. Ja 
que el retorn del deute s’ha fet 
correctament, hem de retor-
nar als ciutadans part del seu 
esforç”.

Crítiques d’ERC
Des de l’oposició els ha faltat 
temps a criticar la situació. 
ERC, en una nota de premsa, 

diu que “el govern municipal 
s’està tornant a endeutar tot i 
cobrar els impostos més alts 
de Catalunya”. Segons relaten 
els republicans, el deute ha 
crescut més de 4 milions d’eu-
ros en els darrers dos anys, 
concretament 4.055.370€, se-
gons les dades que facilita el 
propi Ajuntament. 
Els republicans apunten que 
“el govern municipal cobra 
l’IBI més car de Catalunya als 
igualadins i en lloc de reduir 
deute el que fan és crear-ne 
més” i consideren “alarmant” 
que l’alcalde Castells torni a 
endeutar la ciutat tot i cobrar 
els impostos més alts del país. 
En aquest sentit des d’ERC 
asseguren que “la reducció de 
deute que s’ha fet durant al-
guns anys ha estat mèrit dels 
ciutadans que han vist com els 
seus impostos no han parat de 
créixer. Olot, Tortosa, Esplu-
gues, Figueres, Vilafranca del 
Penedès i Castelldefels, han 
reduït molt més el seu deute 
i amb uns impostos molt més 
baixos que Igualada”.

vernador. Tot en un acte, mar-
cat per les normes de seguretat.
Joan Mateu, va agrair la col·la-
boració de tots els socis i en es-
pecial a la junta, sobretot en un 
any tan difícil, on tot i no poder 
dur a terme moltes activitats, 
sí que algunes s’havien pogut 
realitzar i amb molt èxit com 
la campanya anual per pal·li-
ar la pòlio amb 1.400 euros de 
recaptació, la plantada d’arbres 
amb un total de 325 alzines 
plantades o el concert benèfic, 
que finalment es va poder ce-
lebrar i la recaptació permetrà 
rehabilitar una aula de forma-
ció per a Càritas.
El nou president, Antoni Font, 
va manifestar que entomava la 
presidència amb “responsabi-
litat, il·lusió i esperança” i va 
lloar el treball del seu anteces-

sor. En el marc de la situació 
actual i fent referència a l’any 
viscut, Font va dir que “tornant 
a la força de sortir-nos-en: el 
Rotary ha nascut per això: per 
mirar endavant i millorar el 
nostre entorn. El Rotary és soli-
daritat, és germanor, i és treball 
incansable per a la comunitat. 
I ara, més que mai, ens cal de 
continuar amb aquests valors”.
Per acabar, el nou president 
va fer entrega d’una distinció 
Paul Harris al president sor-
tint, Joan Mateu, “per tota la 
dedicació d’aquest an” i  a la 
sòcia i regidora de Serveis So-
cials a l’Ajuntament d’Iguala-
da, Carme Riera. Els assistents 
van poder gaudir de la repre-
sentació de la llegenda “La 
cérvola blanca” de la compa-
nyia de teatre “Teatre Nu”.

Antoni Font, nou president del Club 
Rotary d’Igualada



Una característica 
d’aquesta crisi pandè-
mica és que ha tingut 
un impacte molt des-

igual. En aquesta ocasió 
l’impacte en l’augment 
de les desigualtats està 

sent més important
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L a Covid-19 va impactar 
a la comarca de l’Anoia 
amb una reducció del 

6,4% del teixit empresarial, 
la comarca va passar de te-
nir 3.252 empreses a tenir-ne 
3.045, 207 menys. Una reduc-
ció força per sota de la mitjana 
de Catalunya, on el teixit em-
presarial es va contraure un 
7,9%, traduint-se en 20.480 
empreses menys.
En canvi, les afiliacions a la 
Seguretat Social segons la re-
sidència padronal van aug-
mentar un 0,1% interanual, el 
que significa que la comarca 
va tancar el 2020 amb 50 afi-
liats més. Un increment que 
va beneficiar més a les dones 
que als homes i, especialment, 
als afiliats menors de 45 a 54 
anys i 55 anys i més. Ara bé, 
cal destacar que els afiliats me-
nors de 30 anys i els que tenen 
de 30 a 44 anys van patir im-
portants reduccions.
L’atur registrat va augmentar 
un 24,5% respecte al 2019 i 
es va situar en 8.934 persones 
aturades. No obstant això, l’in-
crement d’aturats es va pro-
duir de forma generalitzada 
arreu de Catalunya on la mit-
jana de la variació va ser d’un 
+28,2%. Ara bé, cal apuntar 
que l’Anoia es troba entre les 
comarques de la demarcació 
de Barcelona on l’atur registrat 
va augmentar menys.
Aquestes són les principals 
conclusions a nivell comar-
cal que destaca la Cambra de 
l’Anoia de la Memòria econò-
mica de Catalunya 2020 ela-
borada pel Consell de Cam-
bres de Catalunya i presentada 
el passat divendres a La Llotja 
de Mar de Barcelona.
La Memòria inclou aquest any 
el monogràfic Impacte de la 
covid-19 sobre l’economia, 
l’empresa i la societat amb nou 
articles d’experts que, d’una 
banda, aporten la seva visió de 
com ha afectat la pandèmia a 
àmbits socials com el sanitari, 
el benestar o la forma de tre-
ballar, i, d’altra banda, ajuden 
a aprofundir en àmbits temà-
tics clau com són les empre-
ses, el turisme o la revolució 
tecnològica.

La crisi Covid-19 ha tingut 
un impacte molt desigual 
Una característica d’aquesta 
crisi pandèmica és que ha tin-
gut un impacte molt desigual. 
En aquesta ocasió l’impacte en 

La covid-19 va fer perdre 207 empreses 
a l’Anoia, segons un estudi de la Cambra

Ara que ve el bon temps, 
podem fer petits gestos 
que millorin l’estalvi 
energètic a casa, ens pre-
parin pel canvi de tempo-
rada i  ens serveixin per 
fomentar uns bons hàbits 
de consum.
Ens ajudaran en la nostra 
economia i contribuirem 
a mantenir un entorn més 
sostenible energètica-
ment.

PREPARA LA TEVA  
LLAR PER L’ESTIU: 
◗ Durant les hores més 
càlides convé tancar 
les persianes de les 
habitacions que no es fan 
servir i fer ús de tendals 
per evitar que el sol entri 
directament i escalfi  en 
excés la llar.

LA NEVERA
ÉS L’APARELL QUE  
MÉS ENERGIA CONSUMEIX 
(fins a un 18% del total de 
la factura de la llum).

 No posis menjar calent 
dins la nevera

 No obris la porta si no és 
necessari 

 Manté la nevera a una 
temperatura entre 3 i 7  ºc 
i el congelador a -18ºc.

 Manté la nevera un xic 
separada de la paret per-
què el motor tingui una 
bona ventilació.

 Descongela els aliments 
dins la nevera.  

 Si marxes durant més 
de 15 dies i vols estalviar, 
el més recomanable és 
buidar completament la 
nevera, desconnectar-la i 
deixar la porta oberta. 

AIRE  
CONDICIONAT

 Perquè l’aire condicio-
nat sigui més eficient és 
convenient apagar-lo uns 
15 minuts abans de sortir 
de casa. 

 Refreda només les habi-
tacions que estiguis fent 
servir i tanca les portes de 
la resta d’habitacions per 
aconseguir mantenir una 
temperatura fresca. 

 Comprova que tens les 
finestres tancades quan 
facis servir l’aire condi-
cionat per evitar l’accés 
d’aire calent a casa. 

 Neteja els filtres de 
l’aire condicionat periòdi-
cament. Els filtres bruts 
redueixen el rendiment 
dels aparells.

L’ESPAI DE
L’ESTALVI

l’augment de les desigualtats 
està sent més important. Els 
efectes s’han concentrat parti-
cularment en l’hostaleria, l’oci, 
el comerç i el transport, en les 
àrees geogràfiques amb més 
turisme estranger, en aquelles 
empreses de menor grandària 
i sobre els col·lectius de tre-
balladors joves, dones i amb 
contractes temporals i rendes 
baixes.
Les ocupacions tècniques de 
més qualificació han augmen-
tat el seu pes sobre el total fins 
al 37,3%, accelerant la ten-
dència que es venia observant 
des de 2018. És un símptoma 
que les empreses aposten cada 

vegada més pel talent com a 
condició indispensable per 
augmentar la seva producti-
vitat. 
Aquest elevat percentatge de 
directius, tècnics i profes-
sionals ha afavorit que amb 
l’arribada de la pandèmia 
un percentatge important de 
treballadors (entorn al 20%) 
passessin a fer teletreball, 
dada que ha anat oscil·lant en 
funció de les restriccions per-
què representa un canvi de 
paradigma respecte al 8,6% 
d’abans de la covid-19.
Segons una enquesta de la 
Cambra de Comerç de Bar-
celona i l’Idescat a més de 
3.000 empreses que es va fer 
en el tercer trimestre de 2020, 
el 35% de les empreses deien 
que arran de la covid-19 havi-
en accelerat la seva transfor-
mació tecnològica. 
Dins d’aquestes, la majoria 
han implantat el teletreball 
(92%), un 33% han comen-
çat a fer màrqueting digital, 
el 21% han renovat la web, 
un 17% han obert una nova 

línia de negoci i un 16% han 
començat a fer comerç elec-
trònic.

Recuperació
Segons la Memòria, la recu-
peració variarà sensiblement 
depenent de 3 factors: la in-
tensitat amb què les llars fa-
cin ús, en els pròxims trimes-
tres, de la borsa d’estalvi que 
han acumulat des del comen-
çament de la pandèmia, de 
la velocitat amb la que es re-
cuperin els fluxos de turisme 
internacional, i de l’arribada 
i gestió dels fons europeus 
Next Generation EU.

L’atur registrat va 
augmentar un 24,5% 

respecte al 2019 i es va 
situar en 8.934 persones 

aturades. No obstant 
això, l’increment d’atu-

rats es va produir de 
forma generalitzada 
arreu de Catalunya
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El projecte “Transfor-
ma’t” està finançat al 

100% pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya

REDACCIÓ / LA VEU 

E l regidor de Dinamit-
zació Econòmica de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da, Jordi Marcè ha presentat el 
projecte “Transforma’t” que és 
una de les actuacions que for-
ma part del Programa Integrat 
de mesures urgents d’ocupació 
pel tancament perimetral dels 
municipis d’Igualada, Vilano-
va del Camí, Santa Margari-
da de Montbui i Òdena, sub-
vencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i que 
preveu actuacions pel foment 
de l’ocupació i de suport al tei-
xit productiu local.
El projecte Transforma’t pre-
tén fomentar el creixement de 
l’activitat econòmica de cada 
empresa participant, a partir 
d’una anàlisi interna exhausti-
va, identificant els seus punts 
forts, el seu grau d’expertesa i 
d’especialització, entre d’altres 
aspectes, diferenciant-la de la 
resta d’empreses existents al 
mercat, enfortint el seu lide-
ratge.
El projecte s’ha creat davant 
l’aparició dels nous escenaris 
creats arran de la crisi pro-
vocada per la covid-19 que 
obliguen a treballar i l’estratè-
gia empresarial i focalitzar els 
esforços en els punts forts i les 
oportunitats de lideratge.
Aquest procés d’acompanya-
ment a l’empresa es realitzarà 

Projecte municipal per ajudar al 
creixement de les empreses 

Nou servei de crida 
digital als Centres 
d’Assistència Primària

REDACCIÓ / LA VEU 

Des de dilluns, 19 de 
juliol, tres centres 
d’atenció primària 

(CAP) de l’Institut Català de 
la Salut (ICS) a la Catalunya 
Central ofereixen un nou ser-
vei que millora l’atenció per a 
usuaris i professionals de la 
salut. Es tracta d’un aparell 
digital, ubicat a l’entrada dels 
CAP, que serveix per gestio-
nar tràmits administratius a 
través d’una pantalla tàctil.
El projecte La Crida consis-
teix en la utilització d’aquest 
aparell digital que té una 
pantalla des d’on la persona 
usuària escaneja la seva tar-
geta sanitària, escull l’opció 
“He arribat al centre” i auto-
màticament s’imprimeix un 
tiquet amb un codi alfanu-
mèric aleatori. Simultània-
ment, el personal sanitari rep 
una notificació que l’avisa que 
el pacient ja es troba a la sala 
d’espera. Amb el tiquet, el pa-
cient es dirigeix a la sala d’es-
pera del CAP fins que rep la 
indicació que ja pot passar a 

aplicant una metodologia es-
pecífica que inclou: l’elabo-
ració de matrius d’anàlisi a 
partir de les tècniques DAFO 
i CAME; la creació conjunta 
del model de negoci a través 
del mètode CANVAS; la defi-
nició d’un portafoli de serveis 
de l’empresa, l’estructuració 
de l’estratègia de l’empresa i la 
creació d’un pla d’accions.
Per a poder abordar de ma-
nera efectiva aquest tipus de 
processos de reflexió interna 
en els que es centrarà el pro-
jecte Transforma’t, cal que les 
empreses que hi participin 
tinguin d’entrada unes de-
terminades característiques, 
com ara la de comptar amb 
un equip directiu cohesionat 
i la de que l’empresa garantei-
xi una disponibilitat de temps 
per treballar aquest projecte.

Donat que el nombre de pla-
ces disponibles per participar 
d’aquest projecte és de 8 i per 
tal de garantir el 100% d’apro-
fitament del recurs que està 
100% subvencionat, es farà un 
procés de selecció previ entre 
totes aquelles empreses inte-
ressades en participar-hi.
Les empreses interessades po-
den inscriure’s al projecte fins 
el 31 de juliol, a través de la 
web: www.ignovatecnoespai.
com
El cost d’aquest projecte és de 
29.000 € i està el 100% sub-
vencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i 
pel Ministerio de Trabajo y 
Economia Social-Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal en el 
marc de la línia de subvenció 
extraordinària i urgent: Me-
sures Urgents d’Ocupació pel 
Tancament Perimetral (SOC-
MUTP), regulat per el Decret 
Llei 49/2020, d’1 de desembre.

la consulta, quan el seu codi 
apareix a la pantalla.
La Crida ha de servir perquè 
des de la consulta es pugui 
avisar la persona usuària que 
ja pot entrar, preservant la 
seva confidencialitat (ja que 
no caldrà cridar-la pel nom i 
el cognom). Alhora, ajudarà 
a millorar l’atenció que li ofe-
reixen els i les professionals, 
tant de la Unitat d’Atenció a 
la Ciutadania com també el 
personal assistencial.
La prova pilot es va dur a ter-
me al servei de Diagnòstic 
per la Imatge del CAP Bages 
de Manresa, durant els mesos 
previs a l’inici de la pandè-
mia, amb resultats molt satis-
factoris per a la ciutadania i el 
personal del centre de salut.

El projecte La Crida 
s’implementarà de for-
ma progressiva a tots 
els centres d’atenció 

primària que disposin 
de caixer/aparell digi-

tal per fer tràmits

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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S ’ha finalitzat la cons-
trucció d’una sortida 
d’ús exclusiu per als 

Bombers que connecta direc-
tament el carrer de Les Comes, 
on hi ha el Parc de Bombers 
d’Igualada, amb l’avinguda de 
Catalunya. 
Aquesta connexió permet que 
els bombers puguin accedir a 
l’A2 i a l’avinguda de Catalu-
nya en direcció cap al barri de 
Fàtima amb molta rapidesa i 
de forma segura, guanyant un 

Nova sortida només per als 
Bombers a l’avinguda Catalunya

Felicitació a dos avis 
centenaris igualadins
REDACCIÓ / LA VEU 

L’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i la 
tinenta d’alcalde d’Ac-

ció Social, Carme Riera, han 
traslladat aquesta setmana, 
en nom del consistori i del 
conjunt de la ciutat, la feli-
citació a Dolors Puig i José 
Roig que han celebrat el seu 
centenari.
Dolors Puig, nascuda el 4 de 
juliol de 1921, ha rebut un 
ram de roses, una medalla 
i un llibre amb imatges de 

REDACCIÓ / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona i BBVA han signat 
un crèdit amb l’Ajun-

tament d’Igualada per valor 
de 5.085.517,93 €, dels quals 
134.182,09 € estan subvenci-
onats per la corporació.
El Programa de Crèdit Lo-
cal permet als ajuntaments i 

la ciutat. La celebració del 
seu aniversari ha tingut lloc 
acompanyada dels seus fami-
liars a la residència on viu.
José Roig, nascut el 7 de juli-
ol de 1921, ha celebrat el seu 
aniversari en un dinar en un 
restaurant d’Igualada on l’ho-
menatjat ha estat acompanyat 
per la seva família. Al final 
de l’àpat, ha rebut la visita de 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, acompanyat de la tinenta 
d’alcalde, Carme Riera, que li 
han fet entrega d’un llibre un 
ram de roses i una medalla.

temps que en algunes ocasi-
ons d’emergència pot ser vital.
La zona s’ha senyalitzat amb 
pintura vial vermella i s’hi han 
ubicat semàfors. 
Es tracta d’una connexió que 
únicament poden utilitzar els 
bombers que tenen un dispo-
sitiu que, en cas d’emergència 
i d’haver d’utilitzar aquesta 
sortida, posa tots els semàfors 
de l’encreuament en vermell i 
els permet el pas per la zona. 
La sortida es realitzarà amb la 
màxima seguretat, a una velo-
citat baixa i amb advertiments 

acústics. 
Aquesta nova connexió era 
una demanda dels bombers 
que han valorat molt positi-
vament la seva realització que 
asseguren agilitzarà la sortida 
quan calgui atendre emergèn-
cies i minimitzarà els minuts 
que es tarda en arribar al lloc 
on cal actuar.
Aquesta actuació s’ha fet ara 
just abans de l’inici de la cam-
panya d’asfaltatges que a par-
tir del mes d’agost renovarà el 
ferm d’aquesta zona de l’avin-
guda de Catalunya.

Diputació i BBVA signen un crèdit de 
5 milions d’euros amb l’Ajuntament

entitats municipals descen-
tralitzades reduir els cos-
tos financers dels préstecs 
dels municipis destinats a 
noves inversions. Així, les 
entitats locals també poden 
acollir-se a operacions de 
préstecs a llarg termini, a 
actuacions relacionades amb 
millores a la tresoreria i a lí-
nies de préstecs pont per a 

inversions finançades amb 
subvencions.
Aquesta acció de la Dipu-
tació respon a l’Objectiu de 
Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) número 16 “Pau, 
justícia i institucions sòli-
des”. Els disset ODS van ser 
proclamats per Nacions Uni-
des el 2015 i formen part de 
l’agenda global per a 2030.  

Tel. 936 01 48 58             662 90 60 30    ·     Plaça del Pilar, 4  · Igualada, BCN

 @immohecla          @immoheclabcn   ·   info@immo-hecla.com  ·  www.immo-hecla.com

Garanties que donem a IMMO-HECLA:
confiança, experiència, professionalitat,

transparència i seguretat

Tens un immoble 
per vendre o llogar?

Si confies en nosaltres,
t’acompanyarem durant tot el procés!

GESTIÓ MOLT PERSONALITZADA
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Una cinquantena de 
professionals de la co-
marca i de comarques 

veïnes van participar en 
la sessió, impartida per 
tècniques de la DGAIA 
i del Consell Comarcal

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’àrea de Joventut del 
Consell Comarcal de 
l’Anoia torna a engegar 

el servei GPS, renovat i adap-
ta’t a les mesures COVID-19. 
Després d’un any aturat, el 
Grup de Promoció de la Sa-
lut (GPS) Anoia Jove, torna a 
rodar per diferents municipis 
de la comarca, adaptat a les 
normatives actuals i amb l’ob-
jectiu de promocionar hàbits 
saludables entre el col·lectiu 
juvenil.
El GPS Track és un joc de pis-
tes grupal a l’exterior a través 
d’una aplicació de mòbil, di-
namitzat per professionals, on 
les proves i preguntes estan 
relacionades amb la sensibilit-
zació sobre el consum de dro-
gues i begudes energètiques. 
Durant l’activitat, les persones 
participants han d’escollir els 
punts geolocalitzats depe-
nent de l’estratègia de ruta i 

REDACCIÓ / ADSA 

E l passat dilluns 19 de 
juliol, els represen-
tants de l’Associació 

de Donants de Sang d’Igua-
lada, Pepita Còdol Monsó, 
presidenta, Antoni Miranda 
Pallarès, secretari i el de-
legat d’Igualada, Josep Mª 
Planella Giralt, foren rebuts 
pels Regidors del Consisto-
ri Igualadí, Fermí Capdevila 
Navarro, Regidor d’Entorn 
Comunitari i Cooperació i 
Miquel Vives Singla, Regidor 
de Sostenibilitat i Mobilitat, 
en representació de l’Alcalde, 

Igualada farà un homenatge 
als donants de sang

El Consell proposa a la 
gent gran caminar 
virtualment fins a Atenes
REDACCIÓ / LA VEU 

Des del Consell de la 
Gent Gran del Con-
sell Comarcal de 

l’Anoia s’està organitzant una 
agenda d’activitats per a les 
persones grans de la comar-
ca, amb la voluntat de com-
memorar el dia 1 d’octubre, 
Dia Internacional de la Gent 
Gran.
Com que ja fa més de 10 anys 
que es porta a terme alguna 
activitat que promogui un en-
velliment actiu i saludable, en-
guany es proposa com a acció 
principal la iniciativa ‘Sumem 
GRANS quilòmetres’, que vol 
promoure el fet que les perso-
nes, independentment de la 
seva edat, puguin sumar-se a 
la iniciativa de caminar i acu-
mular quilòmetres, anotar-los 
i registrar-los.
Amb la suma de tots, es vol 
assolir l’objectiu d’arribar vir-
tualment de l’Anoia fins a Ate-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha impulsat, en 
el marc de la Comissió 

Comarcal de Joves Migrats 
Sols a l’Anoia, una taula de 
treball tècnica i política que 
compta amb una trentena 
d’agents, professionals, càr-
recs electes de la comarca i 
representants de diferents de-
partaments de la Generalitat 
de Catalunya, que s’encarrega 
de donar resposta a les neces-
sitats detectades al territori 
en relació al jovent que ha 
migrat en solitari.
La sessió es va dur a terme 
el 8 de juliol i va oferir in-
formació sobre el perfil dels 
joves, les seves motivacions 
per migrar, la normativa que 
regula la seva estada al país, 
el funcionament del sistema 
de protecció a Catalunya, el 
seu procés d’emancipació així 
com sobre els principals pro-
grames i accions que s’han 
impulsat del Consell Comar-
cal de l’Anoia per afavorir 
l’acollida i la inclusió social 
d’aquests joves.
La vicepresidenta respon-
sable de l’àrea comarcal de 

nes, abans de l’última setma-
na del mes de setembre. Es 
pot participar de forma indi-
vidual o en grup i, en aquest 
cas, se sumarien els quilòme-
tres fets individualment per 
cada membre del grup.
Fins el dia 27 de setembre es 
podran anotar els quilòme-
tres realitzats i registrar-los 
al formulari que es pot tro-
bar al web www.anoia.cat, 
juntament amb la informa-
ció de la iniciativa.

Serveis a les Persones, Carme 
Zaragoza, afirma que “quan 
aquests joves arriben a Catalu-
nya necessiten tenir una aco-
llida que els faciliti l’adaptació 
a la nostra societat; per això és 
important que les institucions 
tinguem preparades les eines 
necessàries i que els nostres 
tècnics i tècniques tinguin el 
màxim coneixement sobre les 
seves necessitats per a poder 
donar-hi resposta”.
Una cinquantena de profes-
sionals de la comarca i de 
comarques veïnes van parti-
cipar en la sessió, que va ser 
impartida per tècniques de la 
Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) i del Departament 
de Benestar Social i Atenció a 
la Ciutadania del Consell Co-
marcal de l’Anoia.

Sessió formativa sobre 
els joves migrats sols

Marc Castells Berzosa, que 
prèviament havia excusat la 
seva assistència.

Monument
La proposta d’erigir un mo-
nument al Donants de Sang 
Igualadins, que en l’actuali-
tat tenim censats en el nom-
bre de 2.400, no tan sols ha 
estat molt ben acollida, sinó 
que s’han plantejat diferents 
opcions, que seran estudi-
ades en un futur proper. La 
creació i ubicació de l’esmen-
tat reconeixement aniria a 
càrrec del propi consistori 
i seria ubicat en el lloc més 

adient i en funció dels recur-
sos de l’ens municipal.
Ambdós mandataris valo-
raren  molt positivament 
l’esmentat suggeriment pro-
piciat des del seu inici per 
la Federació Catalana de 
Donants de Sang i quedaren 
admirats de les diferents in-
signes que vénen reflectides 
en el llibre “Monuments als 
Donants de Sang” amb els 
que foren obsequiats. Des 
de l’ADSA es feu notar la ne-
cessitat de que la nostra co-
marca hi fos representada, 
com també amb més motiu 
la seva capital.

El Consell Comarcal reprèn 
l’activitat del programa GPS Track

de puntuació que vulguin fer. 
És combinen la competitivi-
tat, l’estratègia, la velocitat i 
l’enginy per part dels partici-
pants.
El programa GPS Anoia Jove 
ja fa més de 8 anys que volta 
per la comarca treballant per 
a la prevenció i reducció de 
riscos. 
A banda de l’activitat d’oci, en 
finalitzar la gimcana, hi hau-
rà un lliurament de premis on 
s’aprofitarà per fer un micro-
taller de l’àmbit de consum. 
El professional que dinamit-
za l’activitat, informarà a les 
persones joves sobre hàbits 

saludables i conductes res-
ponsables i segures, a més de 
proporcionar preservatius i 
alcoholímetres d’un sol ús de 
forma gratuïta a tothom que 
hi assisteixi.
El GPS Track, Anoia Jove visi-
tarà els municipis de Masquefa 
i Santa Margarida de Montbui 
(9 de juliol), Carme (14 de ju-
liol), La Llacuna (23 de juliol), 
Òdena (30 de juliol), Vilanova 
del Camí (1 d’agost), Piera (2 
d’agost) i els Hostalets de Pie-
rola (14 d’agost). Hi haurà un 
total de nou intervencions en 
vuit municipis.

El programa GPS 
Anoia Jove ja fa més de 
8 anys que volta per la 
comarca treballant per 
a la prevenció i reduc-

ció de riscos



Humans de l’Anoia @humansanoia

#176  Neus Lladó Gambin
FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Roger Costa @rogercostacampo

guuuuuuus :) @olguuuuuuus

Cesca Vidal @ce_scapo

Coral Juvenil Xalest @CoralXalest

Jordi Turull i Negre  @jorditurull

Laia Marsal @laia_marsal

A.E.Torxa @aetorxa_igd

Combatre partits racistes no pot ser delicte, per 
això, avui i sempre amb els represaliats. Victor i Da-
vid, no esteu sols! #FNCfeixistes

Poc se’n parla de la quantitat de paelles que hi ha a 
les fotos del mural de Fontcuberta. @omnium

Una dona avui a Copons: perdón para ir al lago? 
Spoiler: preguntava pel Gorg del Nafre i era de 
Barcelona

Ahir vam anar a l’@anolia_igualada per a cantar 
amb el @redperill «Som el que som». Inesperada-
ment, @elponypisador ens van convidar a pujar a 
l’escenari a interpretar improvisadament «El llom 
del diplodocus». Una gran nit! #bategaalritmede-
laxalest

Admirables i immensos els músics per la Lliber-
tat d’Igualada ! Gràcies per tant de fa tant!!! @
ANCAnoia

Quan estas molt orgullosa del país que vius però 
encara més de la teva germana Anna Marsal i el 
cunyat @CarlesPrat4 s’ha de dir i ben alt! Peça es-
pectacular! @OmniumAnoia @omnium

Tanquem uns campaments que fa uns mesos 
mai ens haguéssim imaginat poder dur a terme. 
Tot l’equip de monitores i monitors ha lluitat per 
poder tirar endavant uns campaments dins d’un 
context complicat per a tothom.

www.veuanoia.cat

21 3 Jordi Savall crea un festival 
amb el seu nom per “assegurar” 
el seu llegat més enllà de la seva 
persona

Igualada tindrà toc de queda a 
partir del cap de setmana

El personal no sanitari de 
l’Hospital demana es consideri 
accident laboral contagiar-se de 
covid-19
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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! 

Nascuda a Igualada i mare de bessons. 

Soc enginyera aeronàutica i pilot de globus 
aerostàtic. M’agrada la meva feina, viatjar, la 
música, el contacte amb la natura i estar amb 
la família. M’apassiona el món dels globus i 
de l’espai des de petita.

  
@jcuixart   @blaumut

  
@ajmontbui

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
El teixit industrial aeroespacial i d’aeronàutica fan un creixement exponencial a Catalunya, 
creant llocs de treball a Igualada i altres ciutats

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)
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Morir amb les botes posades?

¿Emitir más deuda?
 ¿Y por qué no recuperar el déficit fiscal interregional?.

El rating de la Generalitat continua però penalitzat per 
l’#infrafinançament crònic i una assignació asimètrica del risc polític. 
Per altra banda, es reconeix la capacitat per reequilibrar els comptes pú-
blics (-92% de reducció en el dèficit 2010-2020, l’equivalent a -8.350M€).

La Revolució 4.0 segueix imparable:
L’ocupació al sector TIC es dispara un 50% en gairebé una dècada a la UE.
Aquesta indústria acumula un creixement que supera nou cops el de 
l’ocupació en general.

“El recurs econòmic més important 
de les pensions contributives són 

les cotitzacions de les persones obligades, 
treballadors i empresaris”

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

Aquest article ve a comp-
te d’un encàrrec que em 
va fer un bon amic meu 
que, pel que es veu, em 

segueix en els articles que La Veu 
em publica, cosa que li agraeixo.

Ell, jubilat, em va dir:
- Per què no parles de les pensions?
- No pateixis -li vaig contestar-, que 
tu no tindràs problemes.
- Doncs parla d’això -va respondre 
ell-, que quedarem tranquils.

Quant a les pensions, el primer que 
hem de tenir present és que n’hi ha 
de dos tipus: la contributiva, que 
depèn de la Seguretat Social (SS),  
i la no contributiva, que és per la 
subsistència de les persones neces-
sitades, traspassada a les comuni-
tats autònomes.

En la primera, tal com el seu nom 
determina, cobres pel que has pagat 
quan compleixis els requisits que la 
SS té establerts; la segona és per a 
aquells ciutadans que, trobant-se 
en situació de necessitat protegible, 
manquin de recursos suficients per 
a la seva subsistència en els termes 
legalment establerts, encara que no 
hagin cotitzat mai o el temps sufi-
cient, almenys durant els últims 15 
anys, que és el període mínim per 
rebre el 50% d’una pensió de nivell 
contributiu (SS).

El recurs econòmic més important 
de les pensions contributives són les 
cotitzacions de les persones obliga-
des, treballadors i empresaris, i en 
segon lloc les aportacions de l’Estat.
Dit això, òbviament, per no pagar 
les pensions hauria de fer fallida 
l’Estat; altra cosa és que s’estan fent 
mans i mànigues per allargar l’edat 
de jubilació i endurir les prestaci-
ons.

Per què? Des de l’any 2011 les co-
titzacions esmentades no cobrei-
xen les despeses de les jubilacions, 
l’Estat aporta la resta per cobrir el 
dèficit;  l’any passat, el 2020, els in-
gressos en milions d’euros de la SS 
van ser de 152.044,23, i les despeses 
de 171.883,93. L’Estat ha aportat els 
quasi 20.000 milions d’euros que 
faltaven.

Actualment, per cada jubilat hi ha 
1,93 persones que cotitzen a la SS, 
sent l’òptim 2,5 persones per cada 
jubilat, d’aquí el dèficit actual, però 
el problema són les previsions de 
futur. El 2050 es preveu que per 
cada 1,5 persones que cotitzin hi 
hagi un jubilat, amb la qual cosa 
l’Estat hauria d’aportar un dèficit 
exorbitant, d’aquí que es busquin 
solucions.

Aquestes solucions, entenc, no són 
l’acord que van firmar el passat 1 
de juliol entre el govern i les forces 
socials. Aquí el que s’ha pretès és 
mantenir el poder adquisitiu dels 
pensionistes en eliminar el factor 
de sostenibilitat de la reforma del 
2013, que suposava una devalua-
ció de les pensions en termes reals, 
per una revaloració respecte l’IPC, 
blindant-lo quan sigui negatiu.
De solucions de futur n’hi ha mol-
tes: des d’augmentar els sous, (aug-
mentarien les cotitzacions), fomen-
tar la immigració (augmentaria el 
número de cotitzacions) fins a la 
que s’ha dit, allargar l’edat de jubila-
ció i endurir les condicions... 
No sé qui donarà la solució, si el nou 
govern de Madrid o les directives 
que ens enviïn des de de Brussel·les, 
tenint en compte que el problema 
de fons és que a Espanya hi ha una 
taxa d’atur del 16,2 % (INE) i un 
39,9 %d’atur de menors de 25 anys, 
sent líders d’Europa!   

els continuadors no estan preparats, 
per por a perdre el patrimoni, sen-
tir-se en plena forma o por a les con-
seqüències familiars de deixar-ho 
ja. La majoria d’empreses familiars 
no tenen establerta edat de jubilació 
real dels familiars i no han dissenyat 
plans de relleu.

Per no morir amb les botes posades 
és convenient tenir preparada amb 
antelació resposta a dues preguntes 
clau: de què viure ara que em jubi-
lo, i què faré? La família pot ajudar 
a respondre-les si es vol facilitar el 
relleu. Les capacitats organitzatives 
i executives d’un empresari poden 
tenir un gran potencial d’aprofita-
ment en projectes socials, per exem-
ple. També hi ha empresaris que són 
capaços de deixar l’empresa per ini-
ciar-ne una de nova, a vegades co-
mençant una autèntica cursa amb els 
seus descendents. Convé dissenyar 
un pla de relleu amb fites i calendari 
per poder controlar la seva execució.

Una de les característiques definitò-
ries d’una empresa familiar és la vo-
cació de continuïtat de la propietat 
en mans de la família. Això reque-
reix capacitat i interès per part dels 
continuadors per fer-se càrrec del 
negoci en l’àmbit de direcció, govern 
o propietat; i valentia i generositat 
dels predecessors. Valentia perquè 
poden haver-hi decisions familiar-
ment difícils, i generositat per fer un 
pas al costat al moment oportú.  

“Morir amb les botes posades és més fre-
qüent amb els fundadors. ” 

El general Custer va morir 
amb les botes posades, junt 
amb el 7è de cavalleria. Al-
guns empresaris familiars 

decideixen passar a la història de la 
mateixa forma, amb la seva empresa. 
Potser com a propietaris tenen tot el 
dret a estar fins a l’últim moment al 
peu del canó; però han de valorar les 
conseqüències de la seva decisió pel 
que fa a la continuïtat del negoci fa-
miliar. Conseqüències per a la con-
tinuïtat de l’empresa i pel patrimoni 
familiar. Als continuadors se’ls pot 
passar l’arròs, com al príncep Carles 
d’Anglaterra, poden marxar o frus-
trar-se si es queden.

Morir amb les botes posades és més 
freqüent amb els fundadors. La seva 
implicació emocional amb l’empresa 
és més elevada, “l’han parit” i l’han 
fet créixer; és la seva filla, i potser la 
més estimada. A més a més, és molt 
possible que siguin “trabacolics”, és 
a dir que estiguin acostumats a tre-
ballar de sol a sol, de dilluns a diu-
menge; i que no tinguin activitats al-
ternatives que realment els omplin. 
En realitat, el que per altres seria 
feina per ells es plaer. Recordo un 
dels meus clients, com a conseller de 
famílies empresàries, que va dir que 
estava jubilat i els seus fills portaven 
el negoci, i va resultar que s’hi estava 
més hores i amb més papers que ells.

A vegades es decideix morir amb 
les botes posades argumentant que 

Pensions

Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB director de Iuris Trivium Advocats
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Jordi Tarragona
jordi@bowfc.com
619 741 357
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www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

SANT MARTÍ SESGUEIOLES / 
LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha finalitzat el projec-
te arqueològic del castell 

de Vilallonga, les restes del 
qual es troben situades en un 
turonet prop del nucli urbà de 
Sant Martí Sesgueioles. El pro-
jecte arqueològic, que ha estat 
dirigit pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local (SPAL) i 
ha estat lliurat a l’Ajuntament, 
té com a objectiu identificar 
el castell, declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN), i 
conèixer la seva evolució histò-
rica, constructiva i funcional, 
fins ara molt desconeguda. La 
investigació realitzada s’ha fet 
a partir de l’estudi de la docu-
mentació escrita, fotogràfica 
i planimètrica que es troba en 
diferents biblioteques i arxius 
del país.
La zona on es troben les restes 
de l’antic castell estan situades 
en un turonet a llevant del nucli 
urbà de Sant Martí Sesgueioles 
i a tocar de la capella de Sant 
Valentí de Vilallonga, i  fins fa 
poc temps només s’hi identi-
ficaven alineacions de murs, 
acumulacions de pedres i altres 
estructures difícils d’interpre-
tar, que podien pertànyer a un 
poble abandonat. Els anys 1994 
i 1995, amb motiu de la cons-
trucció de la conducció d’aigua 
a Sant Valentí, es van localitzar 
algunes parets, gran quantitat 
de ceràmiques grises medie-
vals i abundants restes òssies 

humanes.
El projecte arqueològic s’ha fet 
a partir de treballs de deline-
ació i aixecament de plànols 
de l’estat actual del conjunt i 
l’obertura d’alguns sondejos 
arqueològics en el recinte, que 
han proporcionat les primeres 
evidències físiques d’aquella 
torre esmentada el 1022 i se 
n’ha pogut confirmar la ubi-
cació que històricament se li 
havia donat, al punt més alt del 
turonet.
D’acord amb aquest estudi, 
es tractava d’un edifici de 8,5 
metres de diàmetre exterior i 
entorn als 4,7 metres a l’inte-
rior, que hauria arribat a una 
alçada de 20 metres. A mitjan 
segle XIX mantenia prou alça-
da com per ser reconegut pel 
rector de Sant Martí, mossèn 
Francesc Mirambell, que el 
1851 la va descriure en les se-

ves Memorias históricas anti-
guas y contemporaneas de St 
Martí Sesgayolas. Als peus de 
la torre, al costat de llevant, 
s’han identificat, parcialment, 
un conjunt d’estances quadran-
gulars i rectangulars que tenien 
clarament continuïtat cap a la 
banda de l’actual camí que les 
talla, i segurament també cap 

Finalitzat el projecte arqueològic del castell 
de Vilallonga, a Sant Martí Sesgueioles

a la banda sud, almenys fins al 
límit del turó. No ha estat pos-
sible, en canvi, establir-ne la 
cronologia a causa de la manca 
de materials arqueològics recu-
perats durant els treballs.
La primera notícia documen-
tal de la torre de Vilallonga 
data de l’any 1022, quan Seguí, 
senyor del castell de Castellar, 

la va llegar al seu fill Company. 
D’ençà el 1392, la família Cal-
ders va esdevenir senyora del 
castell i de la vila de Sant Martí 
Sesgueioles, i en mantingueren 
la propietat fins a la desaparició 
de les senyories jurisdiccionals, 
al segle XIX. El castell va ser 
declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) el 22 d’abril 
de 1949, en virtut del decret de 
protecció de castells espanyols.

El camp de treball de Vila-
llonga avança a molt bon rit-
me
L’Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles ha iniciat aquest 
estiu un cap de treball juve-
nil al Castell de Vilallonga. El 
projecte està coordinat per l’ar-
queòleg del municipi, en Marc 
Antoni Lladó, i la tècnica de 
joventut, Marina Duocastella.
El projecte té com a objectiu 
investigar el castell de Vilallon-
ga i trobar indicis del seu pas-
sat, així com fomentar la parti-
cipació juvenil, i crear un espai 
turísticament atractiu per po-
der desenvolupar l’economia i 
promocionar el territori.
Fins al moment, els joves par-
ticipants han excavat la torre 
del Castell de Vilallonga i han 
trobat restes d’ossos, ceràmi-
ques i una bala de la guerra de 
Successió. Durant la segona 
quinzena de juliol, del 19 al 31, 
es farà el segon camp de treball 
i es donarà continuïtat a la des-
coberta.
Tothom qui estigui interessat 
en participar-hi, pot posar-se 
en contacte amb l’Ajuntament.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El 12 de juliol es va tan-
car el Procés Partici-
patiu 2021 que ha im-

pulsat la regidoria de Cultura 
i Participació Ciutadana. En 
total s’han rebut 248 butlletes, 
entre els vots telemàtics (73), 
els que es van deixar a les ur-
nes (15) i els que s’han recollit 
a les carpes informatives que 
es van ubicar durant tres di-
vendres al Mercat del passeig 
de la Indústria (160).
Els projectes valorats amb 
10.000 € més votats, han estat 
el que proposava fer millores 
a l’edifici Rovy, amb 115 vots i 
el lloguer de bicicletes al Parc 

Les millores al Rovy i la instal·lació de jocs infantils als parcs han 
estat les propostes més votades en el Procés Participatiu 2021

Fluvial, que n’ha rebut 64.
Pel que fa als projectes de 
5.000 €, els més ben valorats 
han estat la instal·lació de jocs 
infantils als diferents parcs 
del municipi, proposta que ha 
rebut 130 vots; i la dotació de 
wifi a Can Papasseit que n’ha 
registrat 95.
La regidora de Cultura i Par-
ticipació Ciutadana ha valorat 
positivament la participació 
en el pressupost participatiu. 
Silva creu que “aquests pro-
cessos participatius són cada 
vegada més necessaris per 
aproximar la política local a 
la ciutadania”, i afegeix que “la 
població també agraeix que se 
la tingui en compte a l’hora de 

prendre decisions”.
El procés participatiu del 2021 
ha destinat 55.000 € del pres-
supost municipal als projec-
tes votats per la ciutadania: 
30.000 €, en el procés general, 
i 25.000 € per al procés als 
centres d’ensenyament.
Durant la primera fase del 
procés es van recollir les pro-
postes de la ciutadania que 
van concretar-se en 35 projec-
tes. Després d’una valoració 
tècnica i econòmica, el nom-
bre de propostes es va reduir 
a 15 que són les que s’han pre-
sentat durant la segona fase 
del procés per sotmetre-les a 
la votació dels veïns i veïnes 
de Vilanova del Camí.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena i 
l’associació Gargantua 
Odenenca han organit-

zat del 26 de juliol a l’1 d’agost 
la Setmana Jove 2021, amb la 
col·laboració de Konkatrons, 
Anoia Jove, la Diputació de 
Barcelona i la Direcció Gene-
ral de Joventut de la Generali-
tat de Catalunya. L’Ajuntament 
valora molt positivament la 
tasca que fan els joves tant en 
l’organització de les activitats 
com en l’interès i les ganes que 
hi posen en participar-hi.
La primera de les activitats 
serà el Taller d’art urbà, que 
es farà dilluns 26, dimarts 27 
i dimecres 28 de 18 a 20 h a 
l’Espai Cultural i Recreatiu, 
amb inscripció prèvia. També 
cal inscripció al taller Cuina 
sense pares, que tindrà lloc 
dimecres 28 d’11.30 a 13 h al 

menjador de l’Institut Escola 
Castell d’Òdena. Dijous 20 hi 
haurà dues activitats. Al matí, 
d’11 a 14 h l’oficina mòbil es-
tarà disponible a l’Espai Jove 
amb inscripció prèvia, i a la 
nit, a les 21 h, es farà la lec-
tura del Pubillatge d’Òdena i, 
tot seguit, el Torneig de bàd-
minton, tot al pavelló Mestre 
Vila Vell, amb inscripció prè-
via; el premi del torneig serà 
un sopar per a dues persones. 
L’endemà, divendres 30, el Parc 
de la Font acollirà el concert de 
Psychodrome a les 20.30 h, i 
karaoke a les 22 h.
El cap de setmana arrencarà 
amb l’actuació de la batucada 
Konkatrons dissabte 31 a les 
18.30h a la plaça Mestre Vila 
Vell, seguida d’una ‘batalla de 
galls’ entre rapers a les 19 h, 
el guanyador/a de la qual s’en-
durà 50 euros com a premi. 
La matinada de diumenge, a 

les 4 h, començarà la camina-
da nocturna a Puig Aguilera a 
la plaça Mestre Vila Vell que 
acabarà amb un esmorzar du-
rant la sortida del sol. L’última 
activitat serà els concerts a la 
plaça de la Font a partir de les 
20 h, amb Míriam Riba, Emma 

La Setmana Jove 2021 d’Òdena se celebra del 26 de juliol a l’1 d’agost

Gómez, Albert Nieto-Vocalista 
de la Séptima Trastada i David 
Millon a la guitarra
Totes les activitats són gratuïtes 
i es faran respectant les mesu-
res de seguretat i higiene mar-
cades pel Departament de Salut 
i el Procicat. Les inscripcions 

als tallers i a l’oficina mòbil es 
poden fer al correu electrònic 
odena.espaijove@odena.cat, i 
les del torneig de bàdminton, 
al correu comissiojoveodena@
gmail.com o enviant un mis-
satge directe al compte d’Insta-
gram @gargantua_odenenca.

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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MONTBUI / LA VEU 

Durant el passat cap de 
setmana els mont-
buiencs i montbuien-

ques van poder gaudir amb la 
Festa Major. Dos anys després 
es va tornar a celebrar la festa 
grossa en honor a Santa Mar-
garida. 
La cinquena onada de la pandè-
mia va fer de les seves i va im-
pedir dur a terme tot un seguit 
d’actes previstos. Les restricci-
ons per onada de calor i sequera 
també van impedir la realizació 
de totes les activitats amb foc, 
tant al Nucli Urbà com al Nu-
cli Antic, incloent-hi els castells 
de focs i les activitats estàtiques 
amb foc. 

Gran nivell dels concerts de 
Festa Major
Salvant aquests obstacles, les ac-
tivitats culturals i festives es van 
desenvolupar sense problemes, 
destacant els concerts per du-
plicat de Núria Fergó i La Sépti-
ma Trastada i també l’espectacle 
de monòlegs de David Sas i El 
Sevilla al Nucli Urbà. 
Nuria Fergó va ser, sens dubte, 
una de les grans protagonistes 
de la Festa Major. La cantant de 
Màlaga va oferir dos concerts 
plens d’art melòdic i intensitat, 
al compàs d’un piano brillant i 
amb una demostrant una veu 
en directe espectacular. El re-
pertori de l’excantant d’OT va 
ser molt aplaudit pel públic. Pa-
ral·lelament, a la Sala Auditori 
Mont-Àgora, es van viure dues 
nits de monòlegs amb els reci-
tals de David Sas i del popular 
cantant de “Mojinos Escozíos” 
reconvertit a monologuista “El 
Sevilla”. 
A l’Institut Montbui es va ce-
lebrar un doble concert del 
grup de rumba fusió anoienc 
“La Séptima Trastada”, que va 
fer les delícies dels més joves. 
Encapçalat per Albert Nieto, 
el grup va oferir un reperto-
ri molt animat i ple de ritme, 
amb algunes peces de rum-
ba-ska que van fer les delícies 
del públic assistent.

Presentats els Reis de Vis-
talegre, els nous gegants de 

Montbui
El passat dissabte dia 17, dintre 
del marc dels actes de la Festa 
Major de Santa Margarida de 
Montbui, es va fer la presen-
tació pública de dos nous ele-
ments de la Imatgeria Festiva 
de Montbui, els Reis de Vista-
legre, la nova parella de gegants 
del municipi. L’acte va comptar 
amb la presència d’altra imat-
geria montbuienca, acompa-
nyada dels gegants Cinta i Bis-
balet d’Igualada, que van ser els 
encarregats d’apadrinar les no-
ves figures montbuienques. Els 
nous gegants es van començar 
a construir de mans de l’artista 
local Pepe Sánchez, juntament 
amb un grup d’infants d’un 
casal del barri montbuienc de 
Vistalegre, tot i que el projecte va 
quedar aturat, fins que l’any 2019, 
les figures a mig fer van ser tro-
bades a un magatzem municipal i 
es va decidir acabar-les. En aquest 
procés cal destacar la participació 
novament de Pepe Sánchez, tam-
bé de Maria Àngels Martín i els/
les alumnes del Servei Comunita-
ri de Gegants de l’Institut Mont-
bui. Els vestits han estat confecci-
onats per les modistes Ana Maria 
Agudelo, Laura Llansana i Mer-
cedes Álvarez.

“El Pot Petit”, la millor ani-
mació infantil per cloure la 
Festa Major
350 persones van assistir a 
la cloenda de Festa Major 
al Nucli Urbà, que enguany 
va anar a càrrec del popular 
grup d’animació infantil “El 
Pot Petit”. Sens dubte, el grup 
de moda pel que fa a anima-
ció familiar, que va fer les de-
lícies de petits i grans.
La darrera tarda de Festa Ma-
jor també va incloure una ac-
tuació del grup de Playback 
de la Unió Cultural Extreme-
nya (Anoia) “Grupo 60”, que 
van mostrar un repertori de 
temes clàssics molt aplaudits 
pel públic assistent.

Activitats adaptades a les li-
mitacions, al Nucli Antic
Al Nucli Antic es va haver de 
modificar parcialment el pro-
grama, reduint les activitats 
amb risc d’incendi forestal i 
també aquelles propostes que 
implicaven degustació d’ali-
ments. 
El divendres a la tarda va te-
nir lloc un espectacle estàtic, 
i sense foc, del Grup Drac i 
Diables a la pista esportiva de 

l’Escola Montbou. En aquest 
mateix espai es va fer la lectura 
del pregó i a continuació es va 
poder veure un concert a càrrec 
de “La Guingueta”.
El dissabte a la tarda els Runners 
Montbui van organitzar la sego-
na edició de la Cursa d’Orienta-
ció de Festa Major i també es va 
celebrar un espectacle d’anima-
ció infantil a càrrec dels Farrés 
Brothers. Va finalitzar la jornada 
amb el concert de Festa Major 
amb el Trio Filferro, que va oferir 
un repertori de temes populars 

Participada Festa Major a Montbui, malgrat les restriccions

en idioma anglès però que ells 
canten amb lletres totalment ori-
ginals i adaptades al català. 
El diumenge es va celebrar una 
gimcana a la Plaça Major, la final 
de petanca a la Plaça de la Sort i 
va tancar el programa la Cami-
nada Nocturna.
Cal remarcar que aquest di-
marts, Dia de Santa Margarida, 
s’ha celebrat la tradicional Mis-
sa Solemne a l’església de Santa 
Margarida, amb Cants africans. 
L’ofici va ser conduït per Josep 
Maria Pujol.

 691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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



22  |  CULTURA Divendres, 23 de juliol de 2021

JORBA / LA VEU 

Jorba recuperarà, del 23 al 
26 de juliol, la Festa Major, 
que l’any passat es va ha-

ver de suspendre a causa de la 
pandèmia i que enguany farà 
que s’adapti la programació. 
Un dels plats forts serà l’espec-
tacle amb el conegut humo-
rista Quim Masferrer i també 
cal destacar l’acte de record als 
jorbencs i les jorbenques que 
ens han deixat a causa de la 
Covid-19. 
L’alcalde, David Sànchez, ha 
manifestat que “hem hagut de 
reinventar la nostra festa. Hem 
apostat per actes de més petit 
format, alguns amb inscripció 
prèvia”. Sànchez ha afegit que 
“des de l’equip de govern vo-
lem que siguin uns dies ben re-
eixits i participats. Volem que 
els actes festius i culturals, dels 
quals hem hagut de prescin-
dir per la pandèmia, tornin a 
omplir els nostres carrers i pla-
ces”. La Festa Major l’organitza 
l’Ajuntament amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i la 
col·laboració de Tradebé. 
Dins de la programació festi-
va, cal ressaltar l’espectacle “La 
bona gent” a càrrec de Quim 
Masferrer, de la companyia 
Guerrilla Produccions, que 
farà passar una estona ben di-
vertida al públic assistent. El 
muntatge es podrà veure el 
dissabte 24 de juliol, a 2/4 d’11 
de la nit a la pista de l’escola. 
Per assistir-hi cal haver-se ins-

crit prèviament.
Un altre dels actes a destacar 
és el reconeixement que es farà 
als veïns i les veïnes de Jorba 
que ens han deixat a causa de 
la Covid-19 i que tindrà lloc 
el diumenge 25 de juliol, a les 
8 del vespre a la plaça de la 
Font. A continuació, hi hau-
rà el concert de Festa Major 
amb el grup “D’allò més”. Per 
participar en aquest acte tam-
bé caldrà haver-se inscrit amb 
antelació.

Més activitats festives
La Festa Major s’obrirà el di-
vendres 23 de juliol amb una 
sessió de cinema a la fresca, a 
2/4 d’11 de la nit a la plaça de 
la Font. Les activitats festives 
continuaran el dissabte 24, a 

les 9 del matí al Cafè de Jorba, 
amb un Campionat de Truc, 
que arribarà a la trentena edi-
ció i que organitza la Unió Jo-
ventut Jorbenca. Hi haurà es-

Jorba recupera la Festa Major, adaptada a les mesures sanitàries
morzar per a les persones que 
hi participin.
Aquest mateix dia, a les 6 de 
la tarda a la plaça de la Font, 
la companyia Teatre Nu oferi-
rà l’espectacle infantil “Teatre 
arrossegat de Catalunya”, una 
versió molt moderna del con-
te del Patufet i d’altres relats. 
Una hora més tard, a les 7, se 
sentirà el repic de campanes i a 
2/4 de 8 del vespre se celebrarà 
una missa solemne en honor a 
Sant Jaume Apòstol.
Una Tirada Popular de Bitlles, 
a les 10 del matí a la plaça 11 
de Setembre, serà la primera 
activitat del diumenge 25 de 
juliol i l’organitzarà Jorbencs 
Embitllats. A les 12 del migdia, 
a la plaça de la Font, la com-
panyia Duo Fàcil pronunciarà 
el pregó de Festa Major, que 
s’emetrà per Ràdio Igualada. 
També se sortejarà una pane-
ra amb productes locals. A la 

tarda, a 2/4 de 6 al camp de 
futbol municipal, es disputarà 
el Torneig de Festa Major entre 
la UE Jorba, organitzadora del 
partit, i el CE Carme.
El darrer dia festiu, el dilluns 
26, el futbol tornarà a ser el 
protagonista amb un partit de 
Joves contra No tant joves, a 
2/4 de 8 del vespre al camp de 
futbol municipal. Les inscrip-
cions es podran fer fins al 25 
de juliol.
Durant els actes se seguiran les 
mesures de prevenció i segu-
retat establertes pel Procicat i 
les autoritats sanitàries. Es dis-
posarà de gel hidroalcohòlic, 
es mantindrà la distància de 
seguretat i serà obligatori l’ús 
de la mascareta. A causa de les 
restriccions establertes darre-
rament es van haver de sus-
pendre dos actes que estaven 
programats, un vermut i una 
xocolatada.

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
tirarà endavant aquest 
mes de juliol el projec-

te de millora de l’enllumenat 
públic del municipi, que con-
sistirà en la substitució de llu-
minàries actuals -majoritàri-
ament de vapor de sodi d’alta 
pressió- per altres de noves de 
tecnologia LED. En total se’n 
canviaran 251 a tots els nuclis, 
cosa que suposarà la substi-
tució de gairebé totes les del 
municipi i un estalvi energètic 
de prop del 40% respecte a la 
potència actual. 
Més endavant és previst una 
segona fase de substitució 
de lluminàries no incloses 
en aquest projecte que com-
pletarà l’actuació. Es tracta 
d’aquells casos que presenten 
algunes dificultats tècniques 
pendents de validar i resoldre.
Per a l’execució de la instal-
lació s’han tingut en compte 
les característiques dels vials 
i places, la distribució dels 
punts de llums actuals i les ne-

cessitats lumíniques de cada 
entorn. S’han dut a terme 
estudis lumínics per regular 
la potència de les lluminàries 
de cada espai, optimitzant-ne 
al màxim possible l’eficiència 
energètica de la instal·lació. 
El disseny de la instal·lació 
també té en compte la regu-
lació sobre protecció del medi 

Jorba substituirà aquest mes gairebé tot 
l’enllumenat dels nuclis del municipi

nocturn i envers la contamina-
ció lumínica.
El projecte de substitució de 
la xarxa d’enllumenat públic 
de Jorba té un pressupost 
de 75.000 euros més IVA, 
que compta amb una línia 
de subvenció del 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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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’arribada de l’EAP Ano-
ia Rural a la Pobla de 
Claramunt ha suposat 

una ampliació tant en l’horari 
d’atenció sanitària, que passa-
va de 8 a 15 h a ser de 8 a 20 h, 
com del nombre de professio-
nals que treballen a la nostra 
població. En tot cas l’aparició 
de la pandèmia i la seva evo-
lució ha provocat que des del 
març del 2020 l’Equip d’Aten-
ció Primària hagi hagut de 
modificar les seves rutines per 
tal d’adaptar-se a les necessi-
tats de cada moment.
Avui en dia es treballa en la 
recuperació de l’atenció pre-
sencial a mesura que avança 
també el procés de vacunació 
entre la població. L’activitat 
dels professionals es basa en 
l’atenció de patologies no Co-
vid i Covid , establint circuits 
i torns d’ atenció des dels di-
ferents consultoris locals de 
l’equip.

Noves estratègies
Un dels principals objectius 
que s’ha marcat per als prò-
xims mesos l’EAP Anoia Ru-
ral és poder fer front a totes 
aquelles patologies que la im-
mediatesa de la crisi sanitària 
ha deixat en segon pla. Així 
es busquen noves estratègi-
es de treball que incideixen, 
entre altres qüestions, en la 
proactivitat dels professio-
nals de l’atenció primària per 
tal de detectar aquelles afec-
cions que els propis pacients 
poden haver deixat de banda. 
En concret es destaca el paper 
que es realitzarà des d’infer-
meria a través de la detecció 
i seguiment de les situacions 
cròniques o en l’atenció domi-
ciliària, així com treballar en 
l’apoderament dels pacients i 
les seves famílies o cuidadors 
en les patologies.
En aquesta mateixa línia des 
de l’equip s’anuncia també la 
seva incorporació al progra-
ma UBA3. Aquesta proposta 
permet una major implicació 
en el rol sanitari de la Unitat 
de l’Atenció a la Ciutadania, el 
personal que trobem al taulell 
dels centres o a l’altra banda 
del telèfon. Aquests treballa-
dors i treballadores assumei-
xen noves responsabilitats re-
lacionades amb la proximitat, 
per exemple, amb l’agilització 
de tràmits o en el control de 
patologies, suposant un tre-

ball conjunt entre aquesta uni-
tat, els metges i metgesses de 
família i les infermeres.
Des de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt, l’alcal-
de, Antoni Mabras, destaca 
“l’agraïment de tot el munici-
pi pel treball que ha fet des de 
l’inici de la pandèmia l’EAP. 
Som conscients que els tre-
balladors i treballadores de 
l’equip han fet un esforç, i en-
cara fan, que està per sobre 
de les seves obligacions. La 
nostra població està molt or-
gullosa de poder comptar amb 
l’Anoia Rural”.

Atenció a distància
Paral·lelament es mantenen 
els serveis d’atenció a distància 
que es potenciaven amb l’apa-
rició de la pandèmia. Entre 
aquests des del maig del 2020 
es disposa de la videoconsulta, 
una eina que permet resoldre 
problemes de salut puntuals i 
fer el seguiment dels pacients 
sense que s’hagin de desplaçar, 
a més de l’Econsulta, l’aplica-
ció per a contactar directa-
ment amb els professionals de 
l’atenció primària a través de 
La Meva Salut. Precisament, 
pel que fa a l’Econsulta, que 
recentment ha incorporat 
també la possibilitat de con-
tactar amb la Unitat de l’Aten-
ció a la Ciutadania, el seu ús 
a la nostra zona ha crescut de 
manera considerable esdeve-
nint l’EAP un dels equips amb 
major nombre de tràmits rea-
litzats a través d’aquesta via 
de tota la Catalunya Central.

Un nou ecògraf
Finalment, gràcies al suport 
del Servei d’Atenció Primària 
Anoia, cal destacar la recent 
incorporació a l’EAP Ano-
ia Rural d’un ecògraf que 
permet millorar la capacitat 
diagnòstica i resolutiva de 
l’equip. Aquesta eina se suma 
als dos ecògrafs portàtils 
amb els quals ja es comptava:  
un al Consultori Local de La 
Llacuna, proporcionat per 
l’Ajuntament del municipi, 
i un altre proporcionat pel 
Col·legi de Metges de Barce-
lona.

Els consultoris locals
L’EAP Anoia Rural ofereix 
atenció als consultoris de:
- CL La Pobla de Claramunt
- CL Carme (dóna servei a 
Carme i a Orpí)
- CL La Llacuna (dóna servei a 

L’Equip d’Atenció Primària ( EAP ) Anoia Rural avança en 
el retorn a l’atenció presencial

L’EAP aplica noves 
estratègies per a in-

crementar la detecció 
de patologies des dels 

seus consultoris. 

La Llacuna i Miralles)
- CL Castellolí
- CL Òdena
- CL Pla d’Òdena
- CL Jorba (dóna servei a Jor-
ba, Sant Genís, Rubió i Santa 
Maria del Camí)

- CL Copons (dóna servei a 
Copons i Veciana)
- CL Montmaneu (dóna servei 
a Montmaneu i Argençola)
- CL Sant Martí de Tous (dóna 
servei a Sant Martí de Tous, 
Bellprat i Clariana)

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous, en sessió de data 8 de juliol 
de 2021, adoptà l'acord de prendre en consideració i sotmetre a informa-
ció pública l'expedient per a l'establiment del servei de taxi, aprovació 
inicial de la memòria justi�cativa de la creació del servei de taxi i de la 
seva ordenança reguladora. 

D’acord amb l’article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l’expe-
dient se sotmet a informació pública per un període de trenta dies hàbils 
des de la darrera publicació d'aquest anunci en el tauler d’anuncis del 
portal web de l’Ajuntament, al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, 
al Butlletí O�cial de la Província; així com també en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària. 

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, s'hauran de presentar 
davant l'Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels 
mitjans establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Sant Martí de Tous, 13 de juliol de 2021

L’Alcalde
David Alquézar i Claramunt
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CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades està treballant 
en una reordenació del 

trànsit a diversos punts de la 
vila, amb l’objectiu de millorar 
la seguretat de les persones i la 
mobilitat dels vehicles.
Algunes d’aquestes modifica-
cions canviaran la circulació i 
per això es farà una reunió in-
formativa on explicar totes les 
modificacions proposades des 
del serveis tècnics de l’Ajunta-
ment i la Policia Local i, alho-
ra, escoltar també les opinions 
dels veïns i veïnes afectats ja 
que són els qui en el seu dia a 
dia més notaran aquests can-
vis. La reorganització afectarà 
la meitat sud-oest de Cape-
llades, des del carrer de Sant 
Francesc a la Ronda del Ca-
pelló, entre Divina Pastora i 
Josep Costa i Pomés.

Reordenació del trànsit a Capellades

La trobada serà el proper 
dimarts 27 de juliol, a les 7 
de la tarda a la sala gran de 
Cal Ponet, local on es com-
plirà amb les mesures de dis-

tància, seguretat i ventilació 
actuals. Per això també cal 
fer reserva prèvia d’espai tot 
trucant al 93.801.10.01 els 
matins de 9 a 14 hores.

CAPELLADES / LA VEU 

Avui divendres co-
mença una nova edi-
ció del Torneig Vòlei 

Sorra de Capellades, una de 
les competicions clàssiques 
de l’estiu a la comarca.
Començarà el divendres 23 
per la tarda. Divendres i dis-
sabte es jugaran totes les fases 
de grups de totes les categori-
es, 4×4 i 2×2, masculí, femení 
i mixt. Diumenge –tarda- es 

juguen les eliminatòries per 
les finals i finalitza el torneig 
amb l’entrega de premis.
Hi haurà 6 pistes per poder 
jugar totes les categories dis-
ponibles, des de primera hora 
del matí fins a les 12 de la nit.
Hi haurà zona de dutxes ha-
bilitada per als jugadors i 
jugadores. També hi ha zona 
de bar amb refrescos i en-
trepans per poder estar ben 
alimentats i hidratats mentre 
duri el torneig, i una carpa 

Comença el Vòlei Sorra a Capellades
amb aigua gratis per tots els 
participants. En compliment 
de les mesures Covid-19, es 
recomana a les persones que 
accedeixin al recinte que 
portin la mascareta posada, 
mantinguin les distàncies so-
cials i romanguin a les zones 
habilitades.
Enguany, per primera vega-
da, el Torneig està organitzat 
pel Club de Vòlei La Torre de 
Claramunt, amb el suport de 
l’Ajuntament de Capellades.

CAPELLADES / LA VEU 

La presentació del llibre 
“Las relaciones respe-
tuosas, auténticas y li-

bres” del psicòleg capelladí 
José Fernández Aguado va 
ser l’acte organitzat a Capella-

des dins la nova proposta del 
Llibrestiu creat per traslladar 
l’esperit de Sant Jordi al mes 
de juliol.
La presentació es va fer al ter-
rat de la Biblioteca El Safareig 
i va comptar amb una bona 
participació de públic. 

La Biblioteca El Safareig 
participa al Llibreestiu

Fernández Aguado va co-
mentar les seves reflexions 
sobre la simpatia, l’antipatia i 
l’empatia i com aquestes con-
dicionen moltes vegades les 
nostres relacions socials.
El llibre està disponible per 
agafar en préstec a la Biblio-
teca El Safareig.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha arranjat 
diversos camins el mes 

de maig i juny passat. Con-
cretament s’ha treballat en 3 
camins on s’hi ha dut a terme 
millores pel pas del trànsit 
rodat i també per la segure-
tat viària. En aquest sentit al 
Camí de Ca la Fou, s’ha fet 
l’arranjament del lateral, del 
camí de vianants, marcant 
aquest pas amb tot-u com-
pactat.
Les altres actuacions han estat 

al Camí Ral on s’ha arranjat el 
ferm, netejat i condicionat les 
cunetes fent guals per afavorir 
el pas de l’aigua i compactat 
el camí amb tot-u, i el Camí 
de la Terrera en el que també 
s’ha condicionat les cunetes, 
compactat el ferm amb tot-u 
i s’ha fet la neteja de canyes.
L’Ajuntament ha portat a ter-
me l’arranjament d’aquests 
camins amb un pressupost 
total de 17.800€ d’una sub-
venció destinada a l’arranja-
ment, millora i manteniment 
de camins municipals de la 
Generalitat de Catalunya.

Treballs d’arranjament 
de diversos trams de 
camins rurals a Vallbona

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

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

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

A causa de les restricci-
ons sanitàries, actu-
alment només es po-

dia accedir al Club de Feina 
a través d’internet.  Després 
d’uns mesos en aquesta situ-
ació, aquest mes de juliol s’ha 
reprès l’atenció presencial en 
una nova ubicació. La Nau 
(carrer Copèrnic, 12), ubica-
da al polígon industrial de Pi-
era Aula 2, acollirà aquest es-
pai tots els dimarts d’11 a 13 

El Club de Feina reprèn l’atenció 
presencial

PIERA / LA VEU 

El pavelló poliesportiu El 
Prat es va convertir el 
passat 15 de juliol en un 

centre de vacunació. En una 
única jornada es van posar un 
total de 738 dosi de Janssen i 
Pfizer a veïns i veïnes de Piera 
i dels Hostalets de Pierola. Per 
a vacunar-se no calia reservar 
cita prèvia però sí es prioritza-
va les persones de més de 40 
anys. Va haver-hi una impor-
tant afluència de gent a prime-
ra hora del matí però cap al 
migdia es va reduir i es va de-
cidir obrir la vacunació a tots 
els grups d’edat fins a exhaurir 
les existències de vacunes.
Aquestes maratons s’està du-
ent a terme a diferents muni-

El pavelló poliesportiu El Prat es 
converteix en un centre de vacunació

cipis de la Catalunya Central 
amb l’objectiu de poder va-
cunar totes aquelles persones 
majors de 40 anys que per 
problemes de desplaçament o 

de salut no van poder fer-ho 
quan els hi tocava. Abans que 
s’organitzés aquesta jornada, 
hi havia encara a Piera unes 
2.000 persones sense vacunar.

PIERA / LA VEU 

El diputat del PSC al 
Parlament de Cata-
lunya, Jordi Riba, ha 

presentat una proposta de 
resolució per modificar el 
decret que regula el servei 
de transport escolar a Cata-
lunya perquè inclogui la gra-
tuïtat del servei en municipis 
amb gran dispersió. Aquest 
és el cas de Piera, municipi 
format per diverses urbanit-
zacions allunyades de fins a 
3, 6 o 8 quilòmetres dels cen-
tres escolars del mateix mu-
nicipi. La resolució proposa-

da pel grup socialista ha estat 
aprovada per unanimitat de 
tots els grups parlamentaris.
En la seva intervenció, Jordi 
Riba ha demanat que “in-
cloure el criteri de distància 
a l’hora de pagar el trans-
port escolar és una mesura 
d’equitat i cohesió social. 
Ens trobem amb la para-
doxa que la Generalitat as-
sumeix el transport escolar 
dels infants que estudien 
fora del seu municipi però 
no d’aquells infants que es-
tudien dins el seu municipi 
i que, com és el cas de Piera, 
han de recórrer més quilò-

El diputat Jordi Riba aconsegueix que 
el Parlament insti la Generalitat a fer 
possible gratuïtat del bus escolar de Piera

hores. Les persones usuàries 
del servei local d’ocupació hi 
podran accedir sempre i quan 
demanin cita prèvia.
Les persones interessades han 
d’enviar un correu electrònic 
a l’adreça empresaiocupa-
cio@ajpiera.cat.
Recordem que el club de fei-
na és un espai que permet fer 
una recerca de feina activa i 
autònoma a persones en situ-
ació de desocupació. El ser-
vei posa a disposició de les 
persones usuàries recursos i 

eines per a la recerca de feina, 
que s’acompanyen d’un asses-
sorament tècnic i del suport 
d’eines informàtiques. Així, 
doncs, a través del Club de 
Feina els pierencs i les pieren-
ques poden accedir a les ofer-
tes de la borsa de treball local, 
consultar borses de treball 
externes i rebre informació 
sobre tècniques de recerca de 
feina, assessorament tècnic i 
orientació formativa i laboral 
per afavorir la seva incorpo-
ració al mercat de treball.

metres que aquells que ho 
fan en un altre municipi. 
Fins ara el cost l’havien as-
sumit les famílies amb xifres 
que poden arribar fins als 
240 euros i el mateix Ajun-
tament”. 
El diputat per l’Anoia ha tre-
ballat la proposta juntament 
amb el govern de l’Ajunta-
ment de Piera. Una vegada 
aprovat pel Parlament, l’as-
sumpte queda a les mans 
del departament d’Educació 
del govern de la Generali-
tat. Riba demana que aquest 
apliqui la resolució del Par-
lament de Catalunya.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha obert fins 
el 29 de juliol el termini 

perquè les entitats del muni-
cipi presentin sol·licituds de 
subvencions per a l’any 2021. 
La convocatòria està adreçada 
a entitats culturals, educatives, 
esportives, juvenils, solidàri-
es, de participació ciutadana, 
mediambientals, de promoció 
econòmica i d’atenció social 
de Vallbona d’Anoia, l’activitat 
de les quals sigui d’interès ge-
neral per al municipi.
D’una banda, les entitats vall-
bonenques poden demanar 
ajuts econòmics per a progra-
mes anuals que recullin el pla 
d’activitats ordinàries i habitu-
als, per als quals es pot sol·li-
citar un ajut puntual o l’esta-
bliment d’un conveni marc de 
col·laboració; pot incloure la 
compra de materials o equipa-
ments necessaris per al desen-
volupament de les activitats. I 
de l’altra, poden optar a ajuts 
puntuals per a programes 
d’activitats específiques o ex-
traordinàries.
L’Ajuntament tindrà en comp-
te que les activitats de les en-
titats complementin el pro-
grama cultural i festiu del 
municipi, la participació de 
l’entitat als actes festius locals 

de l’any 2020, l’interès cultural 
i social de les activitats pro-
gramades i els seus objectius, 
la incidència que poden tenir 
en la població i la repercussió 
fora del municipi, el nombre 
de beneficiaris potencials i 
la comunicació que se’n faci. 
També valorarà que les pro-
postes estimulin la participació 
dels vallbonencs i la interacció 
entre col·lectius o associacions 
del municipi, que siguin in-
novadores, que revaloritzin el 
patrimoni cultural i festiu de 
Vallbona o que el difonguin 
fora del municipi, i l’esforç de 
les entitats per trobar vies de fi-
nançament que complementin 
els ajuts públics.
Les entitats sol·licitants han de 
formar part del registre d’asso-
ciacions de la Generalitat i del 
d’entitats de Vallbona d’Anoia, 
el seu àmbit d’actuació ha de 
ser dins del municipi o fora si 
es considera que és d’interès 
per a la projecció del mateix, 
i les seves activitats no han de 
tenir finalitat econòmica o 
lucrativa, revertint uns even-
tuals beneficis en activitats 
culturals o festives.
Les sol·licituds s’han de pre-
sentar l’imprès normalitzat 
que es pot trobar a l’Ajunta-
ment de Vallbona d’Anoia i 
al web municipal Vallbona-
dAnoia.cat. 

Oberta la convocatòria de 
subvencions a les entitats 
vallbonenques

EDICTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 
24 de maig de 2021, va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment l'Ordenança Municipal reguladora del mercat de 
venda no sedentària de Calaf, i sotmetre-la a informació 
pública per un període de trenta dies.

L’edicte de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i al 
DOGC, el dia 2 de juny de 2021, al diari La Veu el dia 28 de 
maig de 2021 i al taulell d’anuncis de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Calaf des del dia 2 de juny al 15 de juliol de 
2021. 

Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, procedeix 
entendre’l aprovat de�nitivament. 

Per aquest motiu es fa públic el text íntegre de la citada 
ordenança per al seu coneixement general i en compli-
ment d’allò previst en l’article 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

El passat dissabte, 17 de 
juliol del 2021, es va ce-
lebrar a Santa Coloma 

el 28è Aplec del Romesco Co-
lomí, organitzat pels Amics del 
Romesco. La festa, com l’any 
passat, es va fer en un format 
més reduït per tal de garantir 
les normes dictades per PRO-
CICAT, en referencia a la pan-
dèmia Covid.
La tarda es va iniciar amb el 
concert de sardanes que va es 
va fer al pati del Castell, on la 
cobla Mediterrània, va delec-
tar als assistents amb les expli-
cacions i posterior interpreta-
ció de les peces, que es varen 
anunciar per les xarxes socials. 
La Cobla va agrair el fet de que 
es decidís tirar endavant la 
Festa i el respecte i silenci que 
acompanyà les seves interpre-
tacions.
A les 7 de la tarda va començar 
el concurs de Romesco a l’hort 
del Castell, limitant l’afora-
ment a 65 persones. El jurat 
va estar format per l’alcalde de 
Santa Coloma, Ramon Mulle-
rat, l’Arnau i el Daniel del grup 
de Geganters i Francesc Ca-
zzulo per part dels Amics del 
Romesco.
Es varen presentar a concurs 
un total de 8 plats, 6 a concurs 

i 2 sense concursar. Igual que 
en l’any 2020, els concursants 
després podien sopar amb els 
materials i productes que ells 
aportessin.
Els concursants guanyadors 
varen rebre un lot de produc-
tes colomins com a premi, així 
com una placa que els acredita 
com a guanyadors del 1r, 2n i 
3er premi del Concurs 2021 de 
Mestres Romescaires – “Premi 
l’àvia Romescaire” . En Primer 
Lloc, va quedar el grup SIKAR-
RA, en Segon Lloc Colla de la 
Cirera i en Tercer Lloc el Grup 
FEM PICADA. Els altres grups 
participants eren Duo Bacalao, 
Flautistes de Can Curtado i la 
Cantera del Romesco. I fora de 
concurs els Amics del Romes-

Santa Coloma celebra un Aplec del 
Romesco en format reduït

co i els bitxets.
Com sempre el jurat va tenir 
difícil el veredicte, mostra de 
la qualitat dels participants. 
Després, i a la fresca, sopar al 
peu de la torre del Castell, un 
luxe del qual van gaudir apro-
ximadament unes 80 persones 
i a porta tancada.
Un dels motius de la Romesca-
da es la promoció d’aquest tí-
pic plat colomí. Enguany s’han 
sumat a la Festa el Bar Rosa, 
Bar la Caixa, Bar la Segarra, 
Bar l’Estrella, La Cuina del 
Domingo i Ca l’Estripet.
Des dels Amics del Romesco 
confien que en propers anys es 
pugui tornar a la normalitat i 
omplir tota la Plaça Major amb 
la gran Romescada Popular.

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Aquest proper diu-
menge, 25 de juliol, 
el Festival Maig havia 

de fer el concert innagural 
de la seva vuitena edició. Les 
noves restriccions decretades 
pel govern de la Generalitat, 
han alterat els plans de l’orga-
nització i ha decidit aplaçar el 
festival i és per això que tam-
bé es retardarà l’anunci de les 
bandes que hi prendran part. 
El que no ha canviat de data, 
però, és el concert del grup 
igualadí Marialluïsa, que està 
fent una gira per terrats i jar-
dins d’arreu de Catalunya. En 
aquest cas, el concert es farà 
aquest diumenge, 25 de juli-
ol a 2/4 de 8 dels vespre, en 
el jardí d’una casa particular, 
però amb entrades a la venda 
pel públic en general. Això sí, 
degut a les restriccions actu-

als, l’aforament serà molt li-
mitat. 
En un principi el Festival 
Maig d’aquest 2021 estava 
previst pel proper 7 d’agost, 
però les últimes restriccions 
decretades pel Govern han 
fet que l’organització decidís 
buscar una data alternativa 
per poder celebrar el festival 
amb unes condicions més fa-
vorables. Finalment, la data 
escollida és el cap de setma-
na del 3 i 4 de Setembre. La 
banda que havia de ser cap de 
cartells, el duet revelació del 
trap català, The Tyets, estan 
confirmats per la nova data, 
així com la barcelonina Car-
lota Flâneur, però encara falta 
conèixer la resta de grups que 
hi prendran part.
Mentrestant, per alleugerir 
l’espera, aquest diumenge ja 
es podrà escoltar música en 
directe a Santa Coloma.

Els igualadins Marialluïsa 
actuen aquest diumenge a 
Santa Coloma

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Dijous passat, 15 de 
juliol, el Castell dels 
Comtes de Santa Co-

loma va acollir la presentació 
de llibre Cristòfor Colom i 
l’Amèrica Catalana. A l’acte 
hi van intervenir l’alcalde de 
Santa Coloma, Ramon Mu-
llerat, el filòleg i professor de 
Llengua i Literatura Catalana, 
Biel Ferrer, i l’escriptor i in-
vestigador, Jordi Bilbeny. 
El llibre és un recull d’articles 

ja publicats que ara, recollits 
amb una nova visió de con-
junt, esdevenen un relat so-

Presentació del llibre Cristòfor Colom 
i l’Amèrica Catalana

bre la intervenció dels estats 
catalans en la descoberta i 
conquesta del Nou Món. 

PIERA / LA VEU 

Endesa ha finalitzat re-
centment les tasques de 
reforma a la subesta-

ció de La Fortesa, al municipi 
de Piera, amb una inversió de 
65.000 euros. La Companyia 
ha fet una actuació al parc de 
110kV, on hi ha instal·lat un 
nou seccionador de barres i 
un transformador de tensió. 
Aquesta intervenció suposa 
una millora en la qualitat del 
servei dels municipis d’Ar-
gençola, Bellprat, Calaf, Ca-
longe de Segarra, Castellfollit 
de Riubregós, Copons, Jorba, 
Montmaneu, Òdena, els Prats 
de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Mar-
tí de Tous, Sant Martí de Ses-
gueioles, Sant Pere Sallavinera 

i Santa Maria de Miralles.
Concretament, Endesa hi ha 
instal·lat un nou seccionador 
de barres entre les posicions 
de dos transformadors i hi 
ha instal·lat un nou transfor-
mador de tensió. L’objectiu 
d’aquesta actuació és separar 
el parc de 110 kV en dos de 
manera que, en cas d’actuaci-
ons de manteniment, no sigui 
necessari el descàrrec total de la 
instal·lació i es minimitzi la in-
terrupció del servei dels veïns.
Amb aquest tipus d’actuaci-
ons, des d’Endesa es treballa 
per dotar les infraestructures 
elèctriques de les darreres 
novetats i millores tecnològi-
ques amb l’objectiu de poder 
seguir oferint un servei de 
qualitat a tots els clients.

Endesa reforça el servei 
de 16 municipis de l’Anoia 
amb la reforma de la 
subestació de La Fortesa

VINE A L’ESCOLA 
DE BÀSQUET

Reserves a: 639 522 176  ·  cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com
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VECIANA / LA VEU 

Dilluns 19 de juliol el 
Centre d’Estudis Co·
marcals d’Igualada, 

sota la direcció de l’arqueòlo·
ga Núria Cabañas de l’empresa 
Cat Patrimoni, va iniciar la se·
gona fase d’excavacions arque·
ològiques a la zona de ponent 
de l’església de Santa Maria de 
Veciana.
Amb aquesta intervenció, que 
durarà unes dues setmanes, 
es donarà continuïtat a la fase 
realitzada ara fa un any i amb 
la qual van sortir a la llum di·

El CECI inicia la segona fase d’excavació 
arqueològica a Santa Maria de Veciana

CALONGE DE S. / LA VEU 

E ls panells es concen·
traran als nuclis de 
població i contindran 

les bústies dels veïns i veï·
nes, el desfibril·lador (DEA) 
i el tauler d’informació mu·
nicipal.
L’Ajuntament de Calonge de 
Segarra ha començat a col·
locar els panells de bústies 
comunitàries. Els nuclis de 
Dusfort, Sant Pere de l’Arç i 
del Soler ja disposen de pa·
nell, i està previst que aviat 
s’instal·lin als nuclis de Mi·
rambell, la Raval d’Aleny i 
Dusfort (zona Ajuntament).
D’acord amb la sol·licitud de 
Correos de tenir les bústies 
agrupades, l’Ajuntament va 
dissenyar els panells de fus·
ta que s’instal·len, els quals 
concentren les bústies, el 
DEA i el tauler d’informació 
municipal. S’han col·locat 
els panells en punts estratè·
gics: al costat o prop de les 
àrees tancades de residus 
per facilitar la comoditat 
dels veïns i veïnes de Ca·
longe de Segarra.

COPONS / LA VEU 

El dissabte 17 de juliol 
a la tarda es va obrir el 
procés de participació 

ciutadana per donar veu als 
convilatans de Copons sobre 
l’emplaçament de nous parcs 
eòlics al municipi, gairebé un 
10% del cens establert ja ha 
expressat la seva opinió.
La consulta ciutadana, or·
ganitzada per l’Ajuntament i  
oberta a tots els empadronats 
de la Vila majors de 16 anys 
pretén conèixer quina és la 
opinió de la població envers 
els avantprojectes presentats 
actualment que afecten al 
municipi com Serra Morena i 
Vilella, així com copsar el po·
sicionament dels electors en 
els pros i contres dels parcs 
eòlics, les comunitats energè·
tiques locals o l’impacte en el 
territori. A més a més, l’Ajun·
tament ha disposat d’un espai 

en la butlleta per tal que els 
participats puguin expressar 
lliurament la seva visió i pro·
postes en matèria de transició 
energètica i energies renova·
bles.
Tota la informació referent 
als avantprojectes, la guia de 
participació i papereta estarà 
disponible tant a la pàgina 
web del Ajuntament com a la 
seva oficina d’atenció a la ciu·

Continua oberta la consulta ciutadana sobre els 
parcs eòlics de Copons

tadania.
Com a conseqüència Decret 
llei 16/2019, de 26 de novem·
bre, de la Generalitat de Ca·
talunya de mesures urgents 
per a l’emergència climàtica 
i l’impuls a les energies re·
novables, s’han presentat al 
terme municipal de Copons 
diferents iniciatives relati·
ves  a l’emplaçament de nous 
parcs eòlics que afecten seu 

terme municipal i tot i que  
l’Ajuntament  no té poder 
de decisió en aquest àm·
bit ha obert un procés de 
participació ciutadana per 
conèixer l’opinió dels veïns i 
veïnes de Copons sobre els 
avantprojectes presentats 
fins ara, en concret a la zona 
de Serra Morena i del Vilella 
i quines alternatives de tran·
sició energètica es poden 
desenvolupar en el municipi 
en els propers anys. L’Ajun·
tament recorda que el re·
sultat de la consulta no serà 
vinculant i que no té marge 
de maniobra per la decisió 
final que depèn del Depar·
tament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat de Cata·
lunya, però anima als habi·
tants de Copons a participar 
per garantir la transparència 
i la participació pública de 
tots els actors implicats.

verses tombes tardoromanes 
datades entre els segles VII i 
VIII.
En l’actuació d’aquest any es 
desmuntarà parcialment un 
dels murs de l’època medie·
val per tal de poder continuar 
descobrint la necròpoli que hi 
hagué en aquell mateix àmbit 
diversos segles abans.
Per posar punt i final a les ex·
cavacions, que compten amb 
la col·laboració de l’Ajunta·
ment de Veciana, està previst 
una sessió informativa per di·
vulgar els troballes fetes la data 
de la qual s’anunciarà en breu. 

L’Ajuntament 
de Calonge de 
Segarra instal·la 
panells de bústies 
comunitàries



Castellolí celebra amb èxit la primera prova oficial de 
Pumptrack de l’Estat

esports
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PUMPTRACK / LA VEU 

La primera prova fede-
rada de Pump track de 
l’Estat ja és una reali-

tat. El passat cap de setmana 
del 17 i 18 de juliol, l’Asso-
ciació Esportiva “A tot i amb 
tot” (ATIAT), amb el suport 
de la Federació Catalana de 
Ciclisme i de l’Ajuntament 
de Castellolí, va organitzar 
la primera prova federada 
d’aquesta disciplina ciclista 
emergent amb un resultat 
extraordinari.
Més de 50 participants d’ar-
reu del territori català van 
ser partícips d’aquesta gran 
fita històrica i van gaudir del 
divertit traçat de Castellolí i 
de la seva organització, es-
devenint un gran espectacle 
tant per participants com per 
tots els seguidors que es van 
desplaçar fins a la comarca 
anoienca per gaudir d’aquest 
gran show.
El dissabte es va organitzar 
el primer Open de Pump-
track 2021 per tots aquells 
pilots que no tenien llicència 
federativa i volien iniciar-se 
en aquestes proves, mentre 
que el diumenge va ser el 
torn per aquells ciclistes amb 
llicència federativa amb l’or-

ganització de la primera edi-
ció de la Lliga Catalana de 
Pumptrack per a majors de 
14 anys i la Mini Pumptrack 
Kids, per a participants fins 
a 14 anys. El resultat va ser 
espectacular ja que es va viu-
re un show molt emocionant 
i on les mil·lèsimes van ser 
decisives pels resultats de la 
classificació final.
Participants d’arreu del ter-
ritori català, Tarragona, 
Lleida, Girona i Barcelona, 
molts d’ells amb bons resul-
tats en competicions inter-
nacionals d’altres disciplines 
ciclistes com el BTT, el BMX, 
Trial o Descens, van voler 
compartir aquest espectacle 
fent dues voltes al circuit per 
cada màniga.
Els participants van realit-
zar unes mànigues d’entre-
naments oficials per establir 
l’ordre de sortida de la gran 
final, creant així una expec-
tació màxima en qui faria el 
millor temps del circuit i po-
dria prendre seient al famós 
“HOT SEAT”.
El director organitzatiu de la 
prova i president de l’Asso-
ciació Esportiva A tot i amb 
tot, Jordi Casablanca, valo-
rava molt satisfactòriament 
el resultat d’aquesta primera 

prova: “ha sigut tot un honor 
i un plaer poder organitzar 
la primera prova federada 
de Pumptrack de tot l’Estat 
i que el resultat hagi sigut 
tan positiu. Crec que hem 
sabut compartir i transme-
tre la nostra il·lusió d’aques-
ta disciplina tan divertida 
i que tan ens agrada, i tots 
els participants han acabat 
d’arrodonir la gran fita amb 
un grandíssim espectacle. 
El Pumptrack és una disci-
plina emergent a on es pot 
compartir en un mateix tra-
çat tant a nenes com a nens, 
infants i adults, bicicletes de 
Bmx, Btt o Dirt-Jump… tot-
hom hi té cabuda i cadascú 
gaudeix al seu nivell”.
L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, agraeix la grans tasca 
realitzada per l’organitzador, 
Jordi Casablanca, i tot l’staff 
durant tot el cap de setmana. 
Serra destaca que “ha estat 
un èxit de participació i és 
un honor que Castellolí sigui 
el centre del món de l’esport i 
vingui gent d’arreu del terri-
tori a practicar Pumptrack”. I 
afegeix “gràcies a tots i totes 
els que ho han fet possible 
esperem que sigui una pri-
mera edició de moltes altres 
que es realitzin al nostre mu-
nicipi”.
Joan Serra explica que 
“aquesta competició és 

fruit de l’encert que va tenir 
l’Ajuntament demanant fi-
nançament a la Generalitat 
per poder fer aquesta ins-
tal·lació, justificant que ens 
aportaria promoció econò-
mica al nostra municipi, i 
veure que això es compleix 
ens omple de satisfacció”.
Per la seva banda, Fèlix 
Martín, delegat de BMX de 
la Federació Catalana de 

Ciclisme, ha fet arribar la 
seva felicitació a l’organitza-
ció per “apostar per aquesta 
nova modalitat que fusiona 
diferents branques del ciclis-
me” i ha destacat que va ser 
una “jornada molt amena i 
divertida, que esperem que 
sigui una bona base per ani-
mar a altres organitzadors a 
preparar esdeveniments per 
aquesta modalitat”.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

A dos quarts de set 
d’aquest matí comen-
ça a Terol la Baja Ara-

gón puntuable per la Copa 
del Món FIA Cross-Country 
Bajas. L’Anoia hi estarà molt 
ben representada amb la par-
ticipació de tres copilots.
Àlex Haro, copilot de Nani 

Roma amb el Prodrive Hunter 
T1 de l’equip BRX (Bahrein 
Raid Extreme) a la categoria 
de cotxes. Armand Monleón, 
copilot de Gerard Farrés amb 
Can-Am Maverick a la cate-
goria de buggies i Francesc 
Salisi, copilot d’Àlex Aguirre-
varia, juntament amb el tam-
bé copilot Jordi Perera amb 
un Mercedes a la categoria de 
camions.
Demà dissabte la segona i 
darrera etapa començarà a les 
sis del matí i que a l’igual del 
divendres els participants es 
tindran que enfrontar amb els 
sempre complicats camins de 
terra terolans i en la que els 
copilots anoiencs a ben segur 
seran destacats protagonistes.

Tres copilots anoiencs a 
la Baja Aragón

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

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

FRUITA I VERDURA
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VÒLEI / LA VEU 

Després de la cancel·
lació del torneig l’es·
tiu passat, a causa de 

les restriccions sanitàries, el 
Vòlei Sorra d’Igualada s’ha 
pogut tornar a celebrar du·
rant aquest passat cap de set·
mana al Parc de Valldaura. 
Centenars d’esportistes han 
passat per les 11 pistes ins·
tal·lades a la sorra de Fàtima 
en una 28a edició que s’ha fet 
esperar dos anys. 
L’organització del torneig ha 
creat uns protocols sanitaris 
i ha limitat les inscripcions i 
horaris del torneig per com·

plir amb les mesures vigents. 
El nombre de jugadors d’en·
guany s’ha situat per sota 
del 70% dels que hi partici·
pen habitualment, suprimint 
també algunes de les catego·
ries. 
A més, els esportistes han 
hagut de passar un control 
d’arribada abans dels pri·
mers partits on se’ls ha in·
format de la normativa sa·
nitària i se’ls ha entregat una 
polsera identificativa, sense 
la qual no es podia accedir a 
la zona de joc. Per altra ban·
da, els àrbitres del torneig 
han rebut gel hidroalcohòlic 
i desinfectant per mantenir 

les mesures d’higiene a les 
pistes.
Algunes de les activitats pa·
ral·leles que es realitzaven 
durant el torneig, com la 
paella popular i l’entrega de 
premis dins l’iglú de vent, 
s’han hagut de suspendre per 
evitar les aglomeracions. Tot 
i les novetats i restriccions, 
el 28è Vòlei Sorra s’ha pogut 
celebrar amb normalitat pel 
que fa a la pràctica esportiva 
i ha mantingut els tres dies 
de torneig, sempre gràcies al 
suport dels patrocinadors i a 
la col·laboració de l’Ajunta·
ment d’Igualada i el seu Ser·
vei d’Esports.

El 28è Vòlei Sorra d’Igualada torna al 
Parc de Valldaura després de dos anys

ATLETISME / LA VEU 

La Selecció Catalana 
d’Atletisme va assolir 
per 10a vegada la vic·

tòria en la classificació con·
junta masculina i femenina, 
el passat dissabte 10 de juliol, 
al Campionat d’Espanya per 
Federacions Autonòmiques 
disputat a les pistes de L’Hos·
pitalet de Llobregat.
L’equip català va guanyar amb 
295 punts, per davant de la 
Comunitat d’Andalusia,  se·
gona amb 239,5 punts, i de la 
Comunitat Valenciana, terce·
ra classificada amb 230 punts, 
entre 16 Seleccions Autonò·

miques participants.
A aquest excel·lent resultat hi 
van contribuir els atletes del 
Club Atlètic Igualada Petro·
miralles Jordi Yoshinori Mat·
suoka i Lahcen Ait Alibou, 
que van ser seleccionats per 
formar part de l’equip  català. 
Jordi Yoshinori Matsuoka va 
assolir el 7è lloc en el Salt de 
Llargada, amb 7,04 m., men·
tre que Lahcen Ait Alibou va 
ser atleta reserva en les pro·
ves de fons del campionat. 
Els i les atletes catalans van 
protagonitzar una gran ac·
tuació, guanyant 5 proves,   
i assolint 5 segons llocs i 4 
tercers llocs. 

Dos atletes del CAI, 
campions d’Espanya 
amb la Selecció Catalana

ATLETISME / LA VEU 

L es atletes Sub·16 del 
C.A. Igualada Petro·
miralles/Jocnet  Elsa 

Alías i Clara Enrich, van 
assolir 2 places de finalista  
en la seva participació al 
20è Campionat d’Espanya 
Sub·16, que es va dur a ter·
me a les pistes de les Basses 
de Lleida en doble Jornada 
de dissabte i diumenge matí 
i tarda, amb una multitudi·
nària  participació d’atletes 
estatals capdavanters nas·
cuts els anys 2006/07. Els 
Campionats tingueren les 
restriccions i mesures de 

seguretat habituals darrera·
ment, per la pandemia del 
Covid·19.
Va sobresortir la 4a posició 
· plaça de finalista · assoli·
da  per Elsa Alías en llan·
çament de Martell, amb 
un millor intent de 43,28 
m., a únicament 13 cm. del 
Bronze, que es va decidir en 
la darrera ronda de llança·
ments. Es va imposar An·
drea Sales · Playas de Caste·
llón ·.
Clara Enrich era 8a en els 3.000 
m.ll.  amb 10’56”47, assolint 
també plaça de finalista. La 
campiona estatal va ser María 
Viciosa · Atl. Isaac Viciosa ·.

Elsa Alías és 4a en 
Martell al Campionat 
d’Espanya Sub-16

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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MUNTANYISME / LA VEU 

L a secció de muntanya 
mica en mica reprèn 
les sortides fixades al 

llibret d’activitats i aquesta 
en va ser una d’elles, pujada 
al Bachimala i a la Punta Sa-
bre, ambdós cims de més de 
3.000m.
La jornada va començar amb 
una pluja que va fer retardar 
la sortida. La ruta s’inicià al 
Refugi de Viadós a 1.760m 
en direcció a la Senyal de 
Viadós per encarar el Gran 
Bachimala de 3.177m. Com 
que el temps acompanyava, 
en comptes de tornar es va 
decidir seguir la ruta pro-

gramada per la cresta que 
dirigí als muntanyencs de la 
UECANOIA a la Punta Sa-
bre de 3136m. La cresta que 
uneix els dos cims té pas-
sos de grau I i grau II+ pel 
que es recomana fer-la amb 
acompanyants amb un cert 
grau d’expertesa a la mun-
tanya.
Un cop fet el cim aquest cop 
sí, baixada de nou al Refugi 
de Viadós. Un total de 10h i 
1.550m de desnivell positiu.
La pròxima sortida està pre-
vista per aquest cap de set-
mana del 24 i 25 de juliol a 
Gabietos. Teniu aquesta in-
formació a la web del club 
www.uecanoia.cat

Bachimala i Punta Sabre 
de la secció de muntanya 
de la UECANOIA

FRONTENNIS / LA VEU 

D issabte en Pau Ver-
gara i l’Adrià Clara-
munt van disputar 

la semifinal de segona cate-
goria del Campionat de Ca-
talunya de Frontennis Pre 
Olímpic per parelles 2021, 
on després de vèncer a CF 
Cerdanyola C, van classifi-
car-se per a la gran final de 
diumenge.
Diumenge a les 10 del matí, 
en els frontons de Bac de 
Roda de Barcelona, es va 
disputar la primera final, 
on en Pau Vergara i l’Adrià 
Claramunt, del Club Fron-

tennis Igualada, van gua-
nyar per 2-0 a CN Terrassa 
A, proclamant-se campions 
de Catalunya de Segona Ca-
tegoria.
Després de disputar-se la fi-
nal de primera categoria on va 
resultar vencedor el CF Abre-
ra, es va jugar la final de Divi-
sió d’Honor.
En Marc Esteve i l’Adrià Cano 
del CF Igualada, van disputar 
aquesta final, on s’enfrontaven 
a CN Terrassa B i desprès d’un 
primer set molt renyit (13-15) 
i un segon set emocionant 
(10-15), els jugadors del CN 
Terrassa van resultar vence-
dors de la Divisió d’honor.

Molt bons resultats al 
Campionat de Catalunya

PATINATGE / LA VEU 

El dissabte 10 de Juliol, 
22 patinadors del CPA 
Igualada es van despla-

çar fins a Bigues i Riells per 
participar al trofeu de pati-
natge artístic que s’hi orga-
nitzava.

I el resultat va ser d’allò més 
positiu, ja que van aconseguir 
pujar 5 vegades al podi:
En Certificat, l’Aina Albur-
quenque va quedar 1ª i l’Ana 
Fernandez 2ª.
En Iniciació C majors, l’Abril 
Llopis va quedar 1ª.
En Iniciació C menors, l’Arlet 

Domènech va quedar 3ª.
En Iniciació D menors l’Ele-
na Odainic va quedar 1ª.
La resta de patinadors/es que 
no van aconseguir pujar al 
podi, però igualment van fer 
unes grans actuacions van 
ser:

Certificat: Alexandra Burc-
zynska 5ª.
Iniciació A: Úrsula Pontnou 
9ª; Chiara Xaus 18ª.
Iniciació C majors: Paula 
Gubern 7ª.
Iniciació C menors: Mireia 
Mas 10ª.
Iniciació D majors: Iris Mo-
rales 4ª; Berta Farré 11ª; Jana 
Martí 12ª; Giulietta Garcia 
16ª.
Iniciació D menors: Martina 
Farré 4ª; Jana Morera 6ª; Ma-
ria Gual 11ª.
Iniciació E: Ferran Albur-
quenque 6è; Jana Llorens 7ª; 
Jana Benito 14ª; Judit Civit 
16ª; Ainhoa Ruiz 20ª.

A destacar que vàries patina-
dores del grup Inicació E par-
ticipaven per primera vegada 
a un trofeu.

Cinc podis del CPA Igualada a 
Bigues i Riells

 
SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL EN RÈGIM DE

FUNCIONARI/ÀRIA PER PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE
RECURSOS HUMANS I SERVEIS GENERALS, GRUP A, SUBGRUP A1 

DEL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

 

Llicenciatura o grau universitari equivalent a 240 ECTS.
Nivell C de català  
Article 56 Llei 5/2015 TREBEP

Experiència en l’àmbit de recursos humans, contractació administrativa, bon govern,
transparència i gestió pública.
Coneixement de l’administració pública i del procediment administratiu
Capacitat funcional i de treball en equip.
Capacitat de síntesi i extracció de resultats.
Capacitat de comunicació, de persuasió i d’iniciativa.
Capacitat de planificació i organització d’accions

Expedient:                   06392021
Places Convocades:  1 CAP DE RECURSOS HUMANS I SERVEIS GENERALS 
Classificació:               A1 – CD. 26
Lloc de treball:           funcionari/ària
Incorporació:              a la finalització del procés selectiu
Jornada:                       completa 100% de 37,5h/setmanals
           
Requisits mínims: 

Es valorarà:

El procediment de presentació de candidatures i de la documentació acreditativa es
realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta
convocatòria.

El procés de selecció constarà de dues proves teòriques, defensa d’una memòria, valoració
de mèrits i entrevista competencial.

Termini per presentació de candidatures (fins el 13 de setembre de 2021) mitjançant
instància a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Anoia.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Pl. de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de
09h a 14h.) o bé per mitjà d’instància electrònica a www.anoia.cat 

 

CONVOCATÒRIA CAP DE RRHH 



cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat
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TEATRE / CRISTINA ROMA 

Aquest cap de setmana, 
a la Casa del Teatre Nu 
de Sant Martí de Tous 

tindrà lloc l’estrena de l’obra 
Quanta, quanta guerra..., una 
adaptació teatral d’aquesta no-
vel.la de Mercè Rodoreda. És 
tracta d’un espectacle dirigit 
per en Pep Farrés i a dalt de 
l’escenari hi trobarem els jo-
ves Biel Rossell i Biel Serena. 
Dissabte es podrà veure a les 
cinc de la tarda i a les vuit del 
vespre i diumenge, a les sis de 
la tarda. Les entrades es poden 
comprar a: https://entradium.
com/es/events/quanta-quan-
ta-guerra.
A partir del text de Mercè Ro-
doreda s’explica la història del 
jove Adrià Guinart que, cansat 
d’estar tancat a casa seva, deci-
deix marxar a la guerra a viure 
experiències, però quan hi és, 
en fuig tan com pot. Aquest 
viatge li suposa la descoberta 
del món adult.
En Biel Rossell Pelfort és un 
actor igualadí format a l’Es-
cola Municipal de teatre “La 
Tarima” i l’Escola Laura Jou: 
estudi per a l’actor. Va prota-
gonitzar la pel·lícula La vida 
sense la Sara Amat i actual-
ment està rodant una sèrie 
basada en aquesta mateixa 
pel·lícula. 
En Biel Serena Riba és músic, 
teclista i productor musical. 
Ha estudiat fagot i piano. La 
seva experiència als escenaris 
ha estat amb la Jove Orques-
tra Simfònica de l’Anoia, els 
musicals de L’Olla Expressa i 
treballa com a tècnic amb la 

companyia Terra Teatre.
Durant aquesta setmana la 
companyia ha fet estada a la 
Casa del Teatre Nu i allà vam 
parlar amb ells sobre l’obra 
que portaran als escenaris.

Com sorgeix la idea de dur a 
terme aquest projecte?
Biel R.: El meu germà Martí va 
portar un dia a casa una novel-
la que es diu Quanta, quanta 
guerra... de la Mercè Rodore-
da que parla d’un noi de 15 
anys que vol fugir de casa. 
Durant el confinament me la 
vaig llegir i vaig començar a 
treballar sobre ella per inter-
nar fer-ne una dramatúrgia i 
quan ho vaig tenir fet la vaig 
presentar al Pep, a veure què li 
semblava. I el Pep va dir que li 
agradava la idea.
Pep: quan el Biel em va fer la 
proposta només li vaig dema-
nar poder començar una mica 
de zero, sense menystenir 
però la seva tasca. Vaig voler 
llegir-me la novel·la, que no 
coneixia, i va ser el primer pas. 
Durant els primers temps de 
treball, el fet que ells dos en-
cara anaven a l’institut i tenien 
altres feines, va fer que les es-
tones de treball i d’assajos amb 
l’obra fossin més minces, però 
al final això ha resultat ser un 
avantatge, perquè ens ha per-
mès treballar molt millor, hem 
anat cuinant lentament la pro-
posta. La recta final que hem 
fet ara a l’estiu, ha anat molt bé.

Aquesta novel·la de la Mercè 
Rodoreda en què està basada 
l’obra no és un llibre massa 
conegut.

Pep: i tampoc mai s’ha fet al 
teatre. Però es tracta d’un text 
molt ric i potent, com tots els 
de la Rodoreda, però a més 
parla del tema de la joventut 
i  ho fa des d’un punt de vista 
molt universal, perquè el que li 
passa al protagonista de l’obra 
pot passar ben bé a joves d’ara, 
és l’essència de què els passa 
als joves quan tenen 15 anys: 
voler deixar el niu, conèixer 
món, descobrir, l’amor, desco-
brir el sexe, emmirallar-se en 
d’altres...

A l’obra també hi té un paper 
important la música.
Biel Serena: quan el projecte es 
va començar a cuinar, el Biel 

em va proposar de crear l’espai 
sonor del projecte. Al principi 
no teníem massa clar quin pa-
per hi jugaria jo: si simplement 
faria la música per l’espectacle, 
si tocaria en directe, si seria a 
escena. De mica en mica, tot 
anant embastant l’obra, vam 
veure que estaria a escena i 
que composaria la música.
Pep: sempre, quan en una 
obra de teatre hi ha música en 
directe, és molt potent. Si s’hi 
pot comptar, val la pena apro-
fitar-ho, perquè la part sonora, 
la part visual i el text sumen i 
fan créixer l’obra. 
Quan vam comptar que el Biel 
Serena seria a escena, l’obra 
va canviar. Ell fa un paper 
molt interessant: a part de fer 
d’actor en alguns moments, 
toca en directe i treballa amb 
recursos sonors per donar un 
plus a l’espectacle.

Com ha estat el procés de 
creació?
Biel R: de fet l’adaptació de 
l’obra ha  estat viva fins al fi-
nal. De fet, ahir encara fèiem 
algun canvi al guió. 
Pep: és l’avantatge de fer-ho 
nosaltres mateixos; però hem 
sigut molt respectuosos amb 
les paraules de la Rodore-
da, totes les que surten les ha 
escrites ella. I hem intentat 
buscar maneres visuals, amb 
potència escènica per explicar 

allò que al llibre només s’expli-
ca amb lletres.

L’obra va destinada al públic 
jove?
Pep: penso que és una obra  
que pot interessar a públic 
jove per diverses coses. Una és 
perquè els intèrprets són joves 
i s’hi poden sentir identificats, 
i l’altra és per la temàtica. A 
l’obra no s’utilitzen paraules 
d’ara per no caure en els tòpics 
de què per apropar el teatre 
als joves, hem de parlar com 
ells, anar amb skate... però hi 
ha molts temes dels que apa-
reixen a l’obra que ja els pas-
saven als joves de fa 50 anys 
i els passen als joves d’ara. El 
que sí que demanem a l’espec-
tador, sigui jove o adult, és que 
faci el treball de pensar que 
l’obra passa a la Guerra Civil 
i els comportaments alesho-
res eren uns i ara són d’altres, 
però l’essència és la mateixa.
Biel R: tot i que ni en l’obra 
ni en la novel·la es parla de 
la guerra civil com a tal. La 
“guerra” del títol cadascú in-
terpretarà què és.

Per dur a terme l’obra comp-
teu amb la col·laboració de 
diversos professionals.
Pep: sí, quan vam anar tirant 
endavant el projecte vaig veure 
que necessitàvem l’ajuda d’al-
tres professionals i en propo-
sar-ho als meus socis de  Far-
rés Brothers vam decidir que 
podia ser una bona oportuni-
tat produir aquest espectacle 
per diverses raons: una és per-
què hi veiem futur comercial 
i l’altra per acompanyar uns 
nois de 17 i 19 anys que tenen 
ganes de fer coses i això  no és 
massa habitual; quan sorgeix 
s’ha d’aprofitar aquesta ener-
gia. Hem tibat dels nostres col-
laboradors habituals a més de 
la tasca duta a terme pel Martí 
Rossell, portant la producció.

Després d’aquest cap de set-
mana a Sant Martí de Tous, 
quan es podrà tornar a veure 
l’obra?
Al setembre farem unes quan-
tes funcions al Teatre Munici-
pal l’Ateneu d’Igualada. Com 
que l’espectacle és de format 
no massa gran, el públic serà 
a l’escenari amb nosaltres. Te-
nim moltes ganes d’estrenar.

Farrés Brothers i Cia. CIA estrena: 
“Quanta, quanta guerra...” a Sant Martí de Tous  
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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

PLOU A L’ESCALA
Kima Guitart
La mostra forma part de la sèrie “Plouen pre-
gàries”, inspirada en les banderes d’oracions del 
Tibet i el Nepal amb cal.ligrafies de desitjos de 
pau,  prosperitat, salut, alegria...
Del 15 de juliol al 31 de desembre a Cal Roure

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

PINTURES A L’OLI
Empar Aranda
Col·lecció de cuadrets pintats a l’oli, que han es-
tat inspirats en la diversitat floral que ens ha re-
galat enguany la primavera..
Tot el mes de juliol al Mercat de la Masuca

MENTRE ELS CARRERS DORMI-
EN 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 en-
voltats d’alzines, roures, pins, vinyes i camps 
de blat i recollida a través de la fotografia i 
apunts .
Fins al mes de setembre al Museu Molí Pa-
perer

REC DISTRICTE CULTURAL. UN 
BARRI EN TRANSFORMACIÓ
Mitjançant una instal·lació artística i vivencial, 
es podrà descobrir, a través de fotografies, au-
diovisuals i altres formats expositius, la recu-
peració patrimonial d’aquestes fàbriques i les 
noves activitats que hi tenen lloc.
Del 23 de juliol, al 26 de setembre a al sala 
d’exposicions temporals del Museu de al Pell

EXPOSICIONS / LA VEU 

El Museu de la Pell acolli-
rà fins al 26 de setembre 
l’exposició “Rec Distric-

te Cultural. Un barri en trans-
formació”. Es tracta d’una pro-
ducció pròpia del Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia que mostra els espais 
recuperats al Barri del Rec. 
Mitjançant una instal·lació ar-
tística i vivencial, es podrà des-
cobrir, a través de fotografies, 
audiovisuals i altres formats 
expositius, la recuperació pa-
trimonial d’aquestes fàbriques i 
les noves activitats que hi tenen 
lloc. La mostra està comissari-
ada pel gestor cultural Roger 
Mula, en col·laboració amb di-
versos agents que conviuen al 
barri del Rec.
El barri del Rec d’Igualada ha 
viscut diverses transformaci-
ons al llarg de la història. Ini-
cialment agrari al segle XII, 
reconvertit en industrial al 

segle XVIII, conforma un va-
luós conjunt patrimonial i ar-
quitectònic. Un paisatge urbà 
únic.
Al segle XXI, diverses perso-
nes, col·lectius i entitats s’han 
anat instal•lant al barri, se-
duïts pel seu potencial. Han 
recuperat i rehabilitat algunes 
de les velles fàbriques desocu-
pades i han incorporat noves 
activitats al barri vinculades 
a la cultura, el disseny, l’art, la 
tecnologia o la gastronomia.
Espais culturals, estudis de 
disseny, museus, fàbriques de 
creació, tallers d’artistes, res-
taurants, seus d’entitats o coo-
peratives se sumen i conviuen 
amb la indústria tradicional 
-modernitzada i amb un pes 
molt important-, petits tallers 
d’oficis artesanals, habitatges 
en certes zones, el paisatge 
agrari dels horts i la natura 
propera al riu Anoia. Tot ple-
gat, conforma una comunitat 
que ha anat creixent de mane-

ra orgànica i dibuixant aquest 
barri del Rec en transformació, 
que podem anomenar Districte 
Cultural. Un districte per al se-
gle XXI, semblant a alguns dels 
vells barris industrials d’arreu 
del món que han estat objecte 
de transformacions similars.
En els nous projectes del barri 
del Rec conflueixen el respecte 
pel passat i la rehabilitació del 
patrimoni amb l’activitat de 
creació. Projectes que compar-
teixen filosofia i que marquen 
un nou camí des d’on entendre 
la cultura no només com a ali-
ment per a l’ànima sinó també 
com a motor de transformació 
urbanística i dels barris.
La inauguració de l’exposi-
ció serà aquest divendres 23 
de juliol a les 20h. Durant la 
setmana de Festa Major es 
faran visites comentades a 
la mostra i rutes guiades pel 
barri on es podrà conèixer i 
visitar l’interior d’alguns dels 
espais recuperats.

El Museu de la Pell acull una exposició 
sobre els espais recuperats del Barri 
del Rec
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora pre-
senta ‘Miques. Microte-
atre fora de l’Aurora’, una 

adaptació de l’exitós projecte 
Xiques, que enguany havia de 
celebrar la tercera edició, i que 
el Teatre de l’Aurora ha replan-
tejat degut a la crisi sanitària de 
la Covid-19.
Agafant l’essència de Xiques, el 
projecte d’enguany torna a ser 
una innovadora proposta de 
microteatre que compta amb 
tres espectacles de 15 minuts 
i amb un concert final de 20 
minuts. Obres creades expres-
sament per l’ocasió per una de-
sena d’artistes locals i comarcals 
de diferents disciplines i que 
es representaran en diversos 
espais de la ciutat per la Festa 
Major d’Igualada, el dimarts 
24, el dimecres 25 i el dijous 26 
d’agost a les 18 h, en un recorre-
gut sorpresa per aquests espais 
que els espectadors no coneixe-
ran fins el dia abans per al qual 
hagin adquirit les entrades.

Enguany Miques tindrà un 
preu únic de 20 euros per veu-
re tres espectacles i gaudir d’un 
concert final, amb consumició 
inclosa. La compra d’entrades 
serà exclusivament en línia a 
www.teatreaurora.cat a partir 
del dilluns 26 de juliol.
Per qüestions de seguretat, no-
més s’informarà del funciona-
ment de Miques (protocol a 
complir, horari, punt de troba-
da etc.) un cop s’hagin adquirit 
les entrades.
Miques comptarà amb la parti-
cipació d’una desena d’artistes: 
Joan Arqué Solà, Adrià Bon-
joch Ollé, Marc Marquez Pui-
grrodón, Pep Massana Closa, 
Montse Pelfort Valentí, Cristina 
Queraltó Cosme, Biel Rossell 
Pelfort, Martí Rossell Pelfort, 
Mariona Roset, Joan Valentí 

Cortès, Soles Velázquez.
El Teatre de l’Aurora ha elaborat 
un protocol sanitari per tal que 
Miques sigui un espai segur tan 
pels artistes com pels especta-
dors. Els espais comptaran amb 
aforament limitat i s’aplicaran 
totes les mesures sanitàries se-
gons la normativa vigent. Serà 

El Teatre de l’Aurora presenta ‘Miques’, microteatre en 
diversos espais de la ciutat amb artistes anoiencs

obligatori l’ús de mascareta, el 
rentat de mans amb gel hidro-
alcohòlic i complir amb la dis-
tància de seguretat. No podran 
accedir als espectacles persones 
amb símptomes de Covid-19, o 
bé les que hagin estat en contac-
te directe amb un positiu.

Els espectacles
Miques comptarà amb tres es-
pectacles: Esperant la hispano, 
un actor jove i una actriu gran 
esperen la Hispano a Maria 
Cristina, el clàssic “Esperant 
Godot” a la igualadina escrit per 
Martí Rossell i amb Biel Rossell 
i Soles Velázquez; A ritme de fu-
sió, una proposta de dansa diri-
gida per la coreògrafa i ballarina 
Cristina Queraltó i els ballarins 
Mariona Roset i Marc Márquez 
i Pretext: Salomé (Escena 1), un 
homenatge a la mítica compa-
nyia igualadina
Teatre en Trànsit 35 anys des-
prés de l’estrena de Pretext: Sa-
lomé, dirigit per Joan Arqué 
i amb Montse Pelfort i Joan 

Miques’ se celebrarà 
el 24, 25 i 26 d’agost 

en el marc de la Festa 
Major d’Igualada

“Nan” Valentí.
També tindrà lloc un concert 
final a càrrec del Duet Massa-
na Bonjoch, que oferiran Le-
gendary Folk, un concert en la 
tradició del folk llegendari eu-
ropeu. Directe i exuberant de 
passió i energia i amb dos mú-
sics d’altíssim nivell.

Col·laboració de La Lenta
La microcerveseria igualadi-
na La Lenta col·labora de nou 
amb el Miques del Teatre de 
l’Aurora maridant espectacles 
de creació local amb cervesa 
artesana de producció també 
local. La Lenta elabora cerveses 
seguint el mètode tradicional, 
sense additius ni conservants i 
sense filtrar ni pasteuritzar.
A la primavera de 2016, van 
sortir al mercat amb la seva 
primera cervesa artesana, la 
Optimista/Pesimista i, a més 
d’aquesta, actualment ja pro-
dueixen tres cerveses més, 
la Golden Koeman, la Ban-
dar-Log i la Crisix Ultra Trash.

MÚSICA / NACHO FERRER

La jornada de divendres 
16 a l’Anòlia recollia una 
expectació singular, per 

una plaça forta com Igualada, 
amb un esdeveniment eclèctic 
com pocs se’n veuen. Cal ser 
conscients d’això en un país de 
festivals de música programà-
tica amb segell de cervesa es-
tàndard i productora afí.
Els curiosos del món de les 
xarxes socials nostrades fa 
temps que vivim amb il·lusió 
i neguit d’espurnes el fet que 
dos mons musicals, clarament 
diferenciats, convergien al ma-
teix escenari el mateix vespre, 
tal i com són Red Pèrill i el 
Pony Pisador. L’oceà musical a 
cavall del soul, jazz i l’electrò-
nica del músic igualadí obria 
el vespre que tancaria el folk 
cuidat, tonada celta i humor 
per desgast del grup revelació 
de Barcelona.
Qui més qui menys en aques-
ta ciutat ja coneix la propos-
ta de Marc Mateu, però calia 
veure la presentació inèdita 
de la seva banda a Igualada. 
La formació estrenada en-
guany va rematar la posada 
en escena del darrer treball 
Aquari / Safari, flow submarí 

culminat amb la participació 
de la coral Xalest a l’himne 
apocalíptic “Som el que som”. 
Concert fugaç de 45 minuts 
potent, amb el gaudi habitual 
dalt i baix de l’escenari, que és 
el que enganxa.
Més inèdit encara era la pre-
sència d’El Pony Pisador a la 
capital de l’Anoia. Aquest grup 
nascut de l’opció de reproduir 
l’univers de Tolkien i els shan-
ties mariners més diversos, vi-
atjant des d’Irlanda fins a Tuva, 
Mongòlia, ha revifat el pano-
rama folk català fent un camí 
de fora cap endins que els està 
duent a tenir concerts per tot el 
país. L’espectacle compta amb 
els dos treballs d’estudi propis 
espectaculars, una feinada de 
recerca, sonoritat i finura geni-

als, a més d’un tercer disc, el 
darrer, sorgit íntegrament de 
la interacció del grup amb la 
seva comunitat a les xarxes.
El resultat es va fer evident i 
encara avui, un dia després, els 
assistents gaudeixen de la re-
viscolada que suposen aquests 
plançons que no tenen cap 
barrera alhora de crear, pro-
posar i executar dalt de l’esce-
nari. Un ambient molt similar 
al generat per Red Pèrill. La 
barreja d’humor incompren-
sible, absurd a voltes, i el xou 
complet mentre fan sonar el 
ritme més trepidant és difícil 
de transmetre. La interacció 
constant amb la platea n’és la 
clau i el model horitzontal de 
respecte envers la música, el 
públic i el que fan.

Submarí a la Terra Mitja

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

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

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!



34 |  CULTURA Divendres, 23 de juliol de 2021

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.

DÈCADA DE 1930.
ANTIC RETAULE DE L’ALTAR - CAPELLA DE LA VERGE DEL CARME, 
A LA BASÍLICA DE SANTA MARIA.

Aquest retaule havia estat construït a finals del segle XVII, a petició dels 
Priors de la Germandat de Nostra Senyora del Carme. I va ser obra de l’es-
cultor manresà Francesc Pradines.
El retaule va ser destruït durant la Guerra Civil.
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). Ma-
terial recentment digitalitzat.

I, atès que totes les fotografies, per a una bona conservació, en el seu mo-
ment van ser cedides o donades a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; se us faci-
litarà -sempre que sigui possible- el número de registre de la imatge en 
qüestió; en aquest cas el 01397.

TEATRE / LA VEU 

Sota la direcció d’en Quim, i 
amb la presència de la direc-
tora i el sotsdirector del Cen-
tre Penitenciari de Lledoners 
un grup d’interns va repre-
sentar a la Casa del Teatre Nu 
de Sant Martí de Tous l’obra A 
cara descoberta. 

La sinceritat de l’expressió va 
sorprendre el públic, entre el 
qual hi havia en Josep Rull, 
que fins ara formava part 
del grup escènic de la presó, 
l’equip directiu del centre, i 
altres treballadors, familiars 
dels interns, voluntaris, el 
capellà de la presó i veïns de 
Tous.

El grup de teatre de la 
presó de Lledoners va ser 
a la Casa del Teatre Nu

MÚSICA / LA VEU 

Després de veure’s 
obligat a suspendre 
l’edició del 2020 per 

la covid-19, el 15è Festival 
Gong torna els dies 24 i 25 de 
juliol a les Coves de Salnitre 
de Collbató. Seguint els pro-
tocols que marquen el Proci-
cat, el 15è Festival se celebra-
rà no dins les coves com és 
habitual, sinó a la terrassa ex-
terior, batejada com Terrassa 
Gong. Per tant estem davant  
d’un micro-festival segur a 
l’aire lliure, amb distància en-
tre localitats.
Ravid Goldschmidt obrirà 
el festival, el dissabte 24 a 
les 21:00h. Aquest treball de 
Handpan i veu proposa tro-
bar un espai de convivència 
i harmonia entre els èssers 
humans… per això en Ravid, 
d’origen israelià i l’Anthony, 
d’origen libanès uneixen els 
seus talents per demostrar 
que a partir de la música l’ 
harmonia entre les persones 
és possible. 
A continuació, a les 22:30h 
(avançant mitja hora l’ho-
rari previst per adaptar-se a 

la nova situació de limitació 
horària), serà el torn de Gèls. 
Gèls és la trobada entre un 
Kamele N’Goni i una gui-
tarra, entre un pare i un fill, 
entre dues generacions de 
músics que fusionen sono-
ritats hedonístiques basades 
en l’instrument africà i una 
col·lecció de pedals d’efectes 
de guitarra.
L’endemà diumenge 25 de ju-
liol, vindrà el plat fort del fes-
tival. A les 21:00h, el collba-
toní Ferran Palau portarà en 
un escenari que li resulta ben 
familiar el seu darrer treball, 
Parc ( Hidden Track Records; 
2021).. L’ easy loving i les can-
çons d’amor tornen encara 

més sinceres. Un amor seduït 
pel minimalisme i els sinte-
titzadors que ens guien, a pas 
lent, a través de l’imaginari de 
Ferran Palau
La cloenda del 15è Festival 
Gong anirà a càrrec d’Elisa 
Mas. Amb una veu càlida i 
femenina, acompanyada de la 
guitarra i en algunes ocasions 
per la caixa rítmica, Elisa Mas 
versionarà en format íntim i 
acústic, peces conegudes del 
repertori indie i rock.

15è Festival Gong a les Coves  del 
Salnitre de Collbató

L’edició de l’any passat 
va haver de suspendre’s 
a causa de la pandèmia
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ART / LA VEU 

L’artista igualadí Albert 
Álvarez va finalitzar 
divendres passat la 

seva obra, el mural “Home-
natge a les llibreries” que 
ja llueix a la plaça del Rei. 
Una il·lustració plasmada a 
la paret que evoca a l’emble-
màtica “Cal Jordana” en una 
interpretació lliure, fent un 
homenatge a les llibreries de 
sempre, els llibres i la lectu-
ra.
Els treballs d’elaboració del 
mural han durat deu dies. 
Albert Álvarez l’ha dut a 
terme juntament amb Roger 
Velàzquez i Oriol Álvarez. Es 
tracta d’un mural respectu-
ós, integrat en l’entorn urbà 
i de caràcter efímer que es-
tarà present durant tot l’any 
2022. Aquest projecte és un 
avançament del què serà 
l’any vinent, Igualada Capital 
de la Cultura Catalana. A dia 
d’avui ja es pot veure acabat 
a la plaça del Rei d’Igualada. 

“La pell dels murs”
L’elaboració d’aquest mural 
formarà part d’un nou pro-
grama televisiu “La pell dels 
murs”, la nova sèrie docu-
mental que deixarà petjada 
arreu del territori. Es mos-
trarà el procés de creació de 
grans obres murals en dife-
rents ciutats de Catalunya, 
entre elles, Igualada. La sèrie 
s’emetrà a TV3 de la mà de la 
productora Un Capricho de 
Producciones. 
Es tracta d’una sèrie docu-
mental que aposta per l’art 
urbà i en cada episodi abor-
darà el procés de creació d’un 
mural, des de l’inici fins al fi-
nal. Constarà de 10 episodis 

de 25 minuts on deu cineas-
tes proposaran deu visions 
personals sobre el treball de 
deu artistes muralistes amb 
projecció internacional: tots 
ells tenen obra mural a ciu-
tats d’arreu del món i són 
considerats artistes de refe-
rència en l’àmbit de l’street 
art. S’establirà un diàleg en-
tre cineasta i artista sobre el 
procés creatiu i la presència 
de l’art a l’espai urbà.
Un dels episodis de “La pell 
dels murs” està gravat a Igua-
lada i mostrarà el procés cre-
atiu i l’elaboració del mural 
“Homenatge a les llibreries” 
d’Albert Álvarez. 

L’autor
Albert Álvarez Marsal (Igua-
lada, 1960) és un il·lustrador 
i dissenyador igualadí que va 

Es presenta el mural “Homenatge a les llibreries” 
que ja llueix a la plaça del Rei

iniciar-se en el dibuix tècnic 
a l’Escola La Llotja per fer 
posteriorment el salt a la il-
lustració. Actualment és un 
dels artistes especialitzats en 
il·lustració històrica cientí-
fica de referència a l’Estat 
Espanyol. Els seus murals es 
poden veure a diversos es-
pais artístics i a alguns mu-
seus tan importants com el 
Museo Arqueológico Nacio-
nal, Cosmocaixa, Museo de 
Málaga, Museu Nacional de 
Qatar, Museo de Málaga o el 
Museo Arqueológico de As-
turias. L’Albert té un estudi 
propi de disseny, www.dbo-
lit.net.
El mural esdevé una prime-
ra acció de promoció de les 
llibreries i la lectura, que 
presidirà l’any de la Capital 
de la Cultura Catalana 2022, 

una fita col·lectiva de ciutat 
que compta amb l’impuls de 
l’Ajuntament i fa protagonis-
tes a les entitats i empreses 
culturals, juntament amb la 
ciutadania i agents socials. 
Una oportunitat per fer val-
dre la cultura catalana des 
d’un punt de vista local, des 
de totes les disciplines i mos-
trar el gran teixit cultural 
igualadí. La capitalitat s’en-
cara amb l’objectiu de pro-
jectar la ciutat i mostrar la 
cultura com un bé essencial 
i un pilar de cohesió social.

El mural formarà part 
d’un dels 10 episodis 

de la nova sèrie de TV3 
“La pell dels murs” on 

es podrà veure tot el 
procés creatiu

POESIA / LA VEU 

El poeta igualadí Lleo-
nard del Rio C. ha estat 
distingit amb el «Pre-

mi d’honor especial», del XIX 
Certamen Nacional de Poesia 
Catalana – Memorial Manuel 
Tosca. El treball guanyador és 
el que porta per títol “Set de 
nova albada” construït en onze 
quartetes decasíl·labes en el 
que canta l’explosió de la natu-
ra en el dia que comença, amb 
un missatge futurista d’espe-
rança per al «nou demà».
Aquest concurs és organitzat 

pel Centre Cultural Sant Joan 
conjuntament amb el Capítol 
Nobiliari de les dones i homes 
de paratge del Principat de Ca-
talunya, i en el que hi col·labo-
ra l’Ajuntament de Viladecans.
El jurat qualificador ha estat 
compost per Eliseu Massa-
na Estrada, escriptor i poeta 
(president); Montserrat Casa-
noves Montmay, poetessa di-
plomada (secretària) i Manuel 
Tosca López, clavari del Capí-
tol Nobiliari (vocal).
S’ha editat un llibre digital de 
so i imatge, en el que es compi-
len tots els treballs presentats.

Lleonard del Rio, premi 
d’honor especial a 
Viladecans

 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

Doble suspensió
a partir de 120€

E-bike 200€
en 24 quotes

(sense interessos)

NOVETAT MENDIZ BIKES A LA CARTA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“El llenguatge discriminatori envers les dones”, d’Aina 
Carriques Balcells; un treball merescudament premiat 
als Premis Igualada Recerca Jove 2021

C oincidint amb les dates de final de curs de 
Batxillerat i dels diferents Cicles formatius 
d’Ensenyament, enguany  s’ha celebrat 16na 

edició dels Premis Igualada Recerca Jove 2021, en 
un acte (restringit) a les dependències exteriors del 
Campus Universitari Igualada-UdL, una convocatò-
ria en la qual s’ha posat novament en valor l’interès 
de l’alumnat de secundària envers la recerca i la in-
vestigació, en base a la convocatòria del curs acadè-
mic 2020 - 2021. És en aquest sentit que no puc més 
que reiterar-me en una personal felicitació a tots els 
premiats i premiades. Tanmateix, des del meu àmbit 
professional de filòloga i historiadora, ex-professora 
de batxillerat i membre integrant de Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI ), entitat que de sempre 
ha participat a donar suport a aquesta convocatòria; 
em serveixo a fer un especial èmfasi al “primer pre-
mi” de la Modalitat social i humanística, concedit a 
l’alumna de l’Institut Joan Mercader, Aina Carriques 
Balcells, amb la presentació d’un treball tan notable 
com agosarat, “El llenguatge discriminatori envers 
les dones”.
I, és en referència als continguts d’aquest treball, 

quan els camins de la recerca i la investigació apun-
ten de manera exponencial a una necessitat impe-
riosa de culturitzar la població, a les societats; que 
aquesta apunta a ser l’avinentesa per a la qual se’m fa 
del tot imprescindible d’associar coneixement amb 
cultura, des de la perspectiva de posar en valor un 
treball, “El llenguatge discriminatori envers les do-
nes”, en tant que un estudi totalment mereixedor 
d’un reconeixement que ultrapassi les competències 
estrictament acadèmiques de la seva  convocació. 
Una breu aproximació a l’exhaustiu contingut de “El 
llenguatge discriminatori envers les dones” ens situa 
en un estudi -per part de l’autora- molt ben docu-
mentat des de diferents fonts bibliogràfiques i audio-
visuals, a més de recursos com l’entrevista i l’enques-
ta, que fa un balanç molt complet de les conquestes 
de la Lluita Feminista al decurs de tot el segle XX 
i fins als nostres dies; bo i centrant-se i situant en 
una posició força alarmant l’elevat índex d’usos de 
signe sexista existents en el llenguatge, en aquest cas 
la llengua catalana; una pràctica de segregació de gè-
nere de gran abast masclista que ha emergit de forma 
contundent a les últimes dècades. L’anàlisi ens situa, 

doncs, davant d’allò que es va convertint en un pro-
blema complex, en moltes ocasions desatès o tractat 
-en la seva possible reparació-  d’una forma massa 
superficial; amb la qual cosa s’evidencia fins a quin 
punt determinats girs discriminatoris del llenguatge 
són considerats com a normals atesa la seva sinó se-
cular habitual popularització. 
Aquest treball, al seu torn que posa en qüestió el 
tracte discriminatori envers les dones, des dels usos 
i pràctiques del llenguatge; abans que res, en primer 
lloc, es planteja la necessitat d’identificar-los per a 
poder evitar-los. Tot seguit es contempla la possibi-
litat de denunciar determinades maneres de dir –en 
forma d’insult- adreçades o referides a les dones que 
constitueixen tractes i usos lingüístics de caràcter 
purament ofensiu i/o vexatori. I, per últim, la recerca 
deixa obert fins a quin punt caldria plantejar-se una 
renovació integral en l’ús de llenguatge en la línia de 
respectar de forma equitativa tant el femení com el 
masculí, en el benentès que fos realment un compro-
mís assumit per totes les esferes de la societat.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, periodista 

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



A ‘Vis a Vis: L’Oasis’ 
s’opta per una na-

rrativa més ambicio-
sa que guarda certs 
paral·lelismes amb 
“La casa de papel”, 
és a dir, constants 

salts temporals

Amb 40 episodis i el 
darrer spin-off, nar-
ra les vivències a la 

presó de Macarena, una jove 
fràgil i innocent que només 
ingressar a la presó es veu im-
mersa en una difícil situació 
de la qual haurà d’aprendre a 
adaptar-se. A més del xoc que 
li suposa acabar de cop amb 
la seva plaent vida acomoda-
da, aviat descobrirà que mas-
sa gent a la presó està darre-
re de la pista de nou milions 
d’euros robats d’un furgó.
El 2 de febrer de 2019 s’emetia 
el vuitè episodi de la quarta 
temporada de ‘Vis a Vis’ amb 
la promesa que era l’últim de 
la sèrie. No obstant això, el 
que havia de ser un simple 
epíleg va despertar tanta cu-
riositat en els fans que es va 
optar per donar llum verda 
a un spin-off centrat en les 
“aventures” de Maca i Zulema 
fora de la presó.
Des de llavors, aquest spin-
off ha passat a convertir-se 
en l’última temporada de la 
sèrie, insistint un cop més en 
què la marxa de la mateixa 
s’acaba aquí. 
El primer que crida l’aten-
ció en ‘Vis a Vis: L’Oasis’ és 
que s’opta per una estructura 
narrativa més ambiciosa que 
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Les millors Sèries

Vis a vis, un spin-off acaba amb la sèrie
Aquest any, amb un spin-off, s’ha tancat la sèrie de 4 temporades que, amb segell espanyol, ha estat en moltes 
ocasions comparada amb l’exitosa “Orange is the new black” sense que hi tingui absolutament res a veure. 

guarda certs paral·lelismes 
amb “La casa de papel”, és a 
dir, constants salts temporals 
per donar forma a la història. 
Això sí, en el cas que ens ocu-
pa es juga a la distracció no 
per ser una forma de dosifi-
car les sorpreses que amaga 
el pla, sinó pels problemes 
per executar un últim “pal” 
en un duo format per Maca i 
Zulema que hauria fet millor 
tallant en sec...
D’aquesta manera, ‘Vis a Vis: 
L’Oasis’ es pot permetre que 
la seva trama central tingui 
lloc un parell d’anys després 
del que s’ha vist a ‘Vis a Vis’, 
però a el mateix temps om-
plint aquests buits, comen-
çant per la primera trobada 
entre els personatges inter-
pretats per Maggie Civantos i 
Najwa Nimri fora de la presó 
i continuant al llarg dels epi-
sodis. Això s’aplica a la sèrie 

en tots els fronts, veient tant 
com es munta l’atracament 
com els problemes que van 
sorgint en el mateix.
Això pot portar a que al-
guns espectadors se sentin 
una mica perduts, sobretot 
aquells que vulguin saber 
perfectament què està suc-
ceint en cada moment. 
El que sí es percep és una evo-
lució clara, procurant mante-
nir la tonalitat groga dels co-
lors característica de la sèrie, 
però amb una intenció dife-
rent. És aquí on el fet d’ha-
ver-se rodat en part en un 
desert d’Almeria serveix per 
connectar la sèrie amb el wes-
tern. Hauria estat molt més 
fàcil optar per un enfocament 
més a l’Ocean 11’, però aquí 
no es tracta de mostrar-nos 
un atracament perfecte, sinó 
que el robatori serveixi a ma-
nera d’última etapa en la rela-
ció entre Maca i Zulema.
El fet que l’objectiu de l’atra-

cament sigui un narco me-
xicà durant les noces de la 
seva filla només serveix per 
potenciar aquesta sensació 
de perill en la qual s’inci-
deix des del primer moment. 
És cert que aquí no veurem 
texans resolent les seves di-
ferències a cop de pistola 
-encara que no descartem 
algun tipus de dol cap al fi-
nal de la temporada-, però sí 
que es crea una sensació de 
món sense llei que connecta 
amb aquest referent. A par-

tir d’aquí s’introdueixen ele-
ments més propis del thri-
ller i el que ens queda és una 
cosa que no en té prou amb 
la possibilitat d’enfocar-ho 
com un simple regal per als 
fans.
La contrapartida a no optar 
per un enfocament més cò-
mode és que els personatges 
nous no acaben de funcio-
nar igual de bé que les velles 
conegudes.
‘Vis a Vis: L’Oasis’ arrenca 
amb força i personalitat, dei-
xant clar que no és un simple 
epíleg estès en fer molts can-
vis en la sèrie més enllà que 
transcorri fora de la presó. 
Ho fa a més de forma vibrant 
i prestant especial atenció a 
la relació entre Maca i Zule-
ma, comptant per a això amb 
unes molt implicades Civan-
tos i Nimri. Pel camí descuida 
una mica als nous personatges, 
però és que aquí no se’ns està 
explicant la seva història ...

‘Vis a Vis: L’Oasis’ 
arrenca amb força i 

personalitat, deixant 
clar que no és un 

simple epíleg estès 
en fer molts can-

vis en la sèrie més 
enllà que transcorri 

fora de la presó
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Un magnífic western
A Tous •  First Cow

REDACCIÓ/ 

Cookie, el cuiner d’uns tram-
peros que creuen el territori 
d’Oregon en 1820, s’uneix a 

Henry Brown, un refugiat, per a dur 
a terme una de les primeres expedici-
ons des del llunyà Oest fins a la Xina. 
Situada a principis del segle XIX en el 
nord-oest dels Estats Units, el cuiner 
i un immigrant xinès que tramen un 
pla per a robar llet d’una nova vaca 
recentment comprada per l’adinerat 
cap de la comunitat on viuen, per a 
cuinar bunyols i vendre’ls en el mer-

cat. Encara que molt conscients de la 
crueltat i l’avarícia que imperen en el 
lloc, tots dos són tipus insòlitament 
sensibles tant entre si com amb el seu 
entorn -són personatges d’època però, 
al mateix temps, models de conducta 
per al nostre temps-. 
Kelly Reichardt (Certain Women, 
Night Moves) dirigeix aquesta cinta, 
protagonitzada per Rene Aubner-
jonois (Blood Stripe, This is happe-
ning), Dylan Smith (Lemonade, El 
corredor del laberinto: La cura mor-
tal) i Todd A. Robinson (Unicornio, 
Any Bullet Will Do).

Espies i traïdors
Estrena •  La mujer del espia

REDACCIÓ/ 

Ricardo és un pare molt respon-
sable que decideix portar al seu 
fill a un campament a Astúri-

es. Diversos pares decideixen que si-
gui ell l’encarregat de portar a un total 
de 6 nens fins allà. Amb el que ningú 
comptava era que Felipe, avi de dos 
dels nens, s’unís al viatge. Extravagant i 
una mica irresponsable… què pot sor-
tir malament en companyia de Felipe? 
Res i tot… 
Quan el tren arrenca sense ells i amb 
els nens sols dins, començarà una boja 
persecució liderada per un pare i un 
avi, dues generacions que han de bre-
gar amb els seus propis problemes; i un 
eixelebrat viatge per part dels nens, on 
faran totes les entremaliadures que no 
s’atrevien a fer davant dels grans.
A todo tren. Destino Asturias quedaria 

de perles al costat de qualsevol de les 
peripècies de Dean Jones en les pro-
duccions Disney, i alguna cosa hi ha del 
mític i entranyable actor nord-americà 
en la (pèl-roja) composició de Santiago 
Segura com aquest hipocondríac (una 
picada d’ullet al Rock Hudson de No 
me manden flores?) pare i marit sobre-
passat, com tota bona comèdia obliga, 
per les circumstàncies. 
El millor d’aquesta segona etapa en el 
gènere còmic de Segura centrada en el 
per a tots els públics és, a més del cò-
mode que l’actor es troba en ella, que 
continua sent fidel al que ja es va veure 
en els seus Torrente: estar a l’última en 
les tendències de l’humor cinemato-
gràfic made in USA utilitzant material 
profunda i clàssicament nacional.
¡A todo tren! Destino Asturias marxa 
a tota màquina durant els 90 minuts 
sense perdre el ritme.

Comèdia plena de ritme
Estrena •  A todo tren: destino Asturias

REDACCIÓ / 

Als voltants de l’esclat de la II 
Guerra Mundial. Yusaku (Is-
sey Takahashi) és el director 

d’una companyia comercial a Kobe, 
i està casat amb Satoko (Yu Aoi). En 
un viatge a Manchuria durant 1940, 
Yusaku descobreix un terrible secret 
nacional. En nom de la justícia de-
cideix fer-ho públic, la qual cosa el 
converteix a l’instant en un enemic 

públic. No obstant això, Satoko as-
segura creure-li i jura que estarà al 
seu costat independentment de les 
conseqüències. Kurosawa, el direc-
tor, juga constantment amb la nos-
tra percepció dels personatges i els 
esdeveniments, fent així que durant 
bona part del metratge ens pregun-
tem diverses coses alhora: qui enga-
nya a qui i per què? Qui és el tra-
ïdor? Què significa la traïció en el 
context d’una dictadura?



SPACE JAM: NUEVAS LEYENDAS
Estats Units. Animació. De Malcolm D. Lee. Amb 
LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle
La super estrella de la NBA LeBron James, queda atrapat al 
costat del seu fill Dom en un estrany lloc, un espai digital 
d’una força totpoderosa i malvada coneguda com A.I. Per 
a tornar a casa i posar fora de perill al seu fill, el jugador de 
bàsquet haurà d’unir forces amb Bugs Bunny, Lola Bunny i 
la resta de personatges dels Looney Tunes per a enfrontar-se 
en un partit de bàsquet als campions digitalitzats per A.I.

A TODO TREN: DESTINO ASTURIAS
Espanya. Comèdia. De  Santiago Segura. Amb  Santiago 
Segura, Leo Harlem, Luna Fulgencio
Quan Ricardo, pare responsable bolcat en el seu fill, deci-
deix portar-lo a un campament a Astúries amb tren noc-
turn, alguns pares proposen que sigui ell qui acompanyi els 
nens. No compten que en l’últim minut l’acompanyi Felipe, 
avi de dos dels nens, un tipus extravagant i irresponsable. 
Quan el tren arrenca sense Ricardo ni Felipe però amb els 
nens sols dins, començarà una absurda persecució. 

     LA MUJER DEL ESPIA
Japó. Thriller. De Kiyoshi Kurosawa. Amb Yû Aoi, Issei 
Takahashi, Ryôta Bandô, Chuck Johnson,
Abans de l’esclat de la II Guerra Mundial. Yusaku és el di-
rector d’una companyia comercial en Kobe, i està casat amb 
Satoko. En un viatge a Manxúria durant 1940, Yusaku des-
cobreix un terrible secret nacional. En nom de la justícia 
decideix fer-ho públic, la qual cosa el converteix a l’instant 
en un enemic públic. Satoko assegura creure-li i jura que 
estarà al seu costat independentment de les conseqüències

     FIRST COW
Iran. Drama  De Majid Majidi. Amb Roohollah Zamani, Sha-
mila Shirzad, Ali Nassirian,,
Alí, un nen de 12 anys, i els seus tres amics, treballen per a so-
breviure i ajudar a les seves famílies fent treballs en un garatge 
i cometent petits delictes per a aconseguir diners ràpids. En un 
miraculós gir dels esdeveniments, Alí rep l’encàrrec de trobar 
un tresor ocult baix terra. Per a això recluta als seus amics, però 
abans de començar la missió han de matricular-se a l’Escola del 
Sol, una institució caritativa que intenta educar a nens sense llar .

FAST & FURIOUS 9
Estats Units. Acció. De Justin Lin. Amb  Vin Diesel, 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

LA PURGA: INFINITA
Estats Units. Terror. De Everardo Gout. Amb Ana de la Re-
guera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Will Patton
Adela i el seu espòs Juan viuen a Texas, on ell treballa com 
a peó en un ranxo per a l’adinerada família Tucker. Al matí 
després de la tradicional purga, una banda d’assassins em-
mascarats ataca violenta i il·legalment a la família Tucker, 
Després d’aquest fet, la família texana es veu obligada a unir-
se amb Juan i la seva esposa per a enfrontar un país sencer a 
punt de col·lapsar, que s’enfonsa en una mar de caos i de sang.

     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 

VIUDA NEGRA 
Dv: 20:00
Ds: 17:00
Dg: 20:00
Dc: 20:00
Dj: 17:00

LA MUJER DEL ESPIA 
Dv: 17:30
Ds: 20:00
Dg: 17:30
Dc: 17:30
Dj: 20:00 (VOSE)

1/SPACE JAM: NUEVAS LE-
YENDAS
Dv a Dj: 17:00/19.40/22:20

2/A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS 
Dv a Dg i Dc: 15:50/17:55/20:00
Dll Dt i Dj: 17:55/20:00
2/OPERACION CAMARON 
Dv a Dj: 22:00

4/ LA PURGA: INFINITA
Dll Dt i Dj: 16:45
4/ FAST & FURIOUS 9
Dv a Dg i Dc: 16:10/19:00/21:50
Dll Dt i Dj: 19:00/21:50

5/LA PURGA: INFINITA
Dv a Dg i Dc: 
15:40/18:00/20:15/22:25
Dll Dt i Dj: 18:00/20:00/22:25

6/A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS 
Dll Dt i Dj: 16:40
6/SPACE JAM: NUEVAS LE-
YENDAS (CAT) 
Dv a Dg i Dc: 16:00
6/SPACE JAM: NUEVAS LE-
YENDAS
Dv a Dj: 18:40/21:20

7/PETER RABBIT 2: A LA FUGA 
Dv a Dg i Dc: 15:45/17:45
Dll Dt i Dj: 17:45
7/WRONG TURN: SENDERO AL 
INFIERNO 
Dv a Dj: 19:50/22:10

8/SPIRIT: INDOMABLE  
Dv a Dg i Dc: 16:15
Dll Dt i Dj: 16:20
8/VIUDA NEGRA
Dv a Dj: 18:15/21:00

FIRST COW
Ds: 17.30
Dg: 19:15
PEQUEÑO PAIS
Dg: 17:30

Menú de dilluns a diumenge per 7,70€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili

CULTURA / CARTELLERA  |  39Divendres, 23 de juliol de 2021

SENSE SESSIONS 
DE CINEMA
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

LA TORRE DE LA MANRESANA

El municipi dels Prats de Rei

El terme municipal dels 
Prats de Rei té 26km2 
d’extensió i el cens del 

2020 tenia inscrites 537 per-
sones. El terme és situat a la 
part meridional de la Segarra 
Calafina i és centrat per la 
vall que forma la riera nas-
cuda a la Fortesa i que és tin-
guda per l’origen de l’Anoia. 
La vila és al centre d’aquesta 
vall, en un indret ric en aigua, 
a 607 m d’altitud. El munici-
pi és format per un conjunt 
d’antics petits termes i ju-
risdiccions que té com a eix 
l’antiga vila reial dels Prats 
i l’esvelta torre rodona de la 
Manresana, que centra una 
caseria i representa el centre 
fortificat medieval del terme. 
Hi ha, a més, les caseries de 
Seguers i de Solanelles.

Les darreres investigacions 
arqueològiques permeten dir 
que la història de la vila té els 
seus inicis en l’època ibèrica 
(segle III aC), però el que sí 
que es pot donar per cert és 
la identificació de la població 
amb l’anomenat municipium 
sigarrensis de l’època roma-
na, un dels nuclis de pobla-
ció més importants de la Ca-
talunya Central i un punt de 
confluència de diverses rutes 
i pas important entre la costa 
i el interior. Aquest topònim 
marca i dona nom a l’origen 
històric de La Segarra.
L’origen de la vila actual el po-
dem situar al segle XII amb la 
carta de població que va ator-
gar el rei Alfons I l’any 1188. 
Des d’aquell moment la vila 
dels Prats de Rei va passar a 

ser de jurisdicció reial i per 
tant, tenia dret a assistir amb 
un representant a les Corts 
Catalanes. 
Durant la guerra de Joan II 
en aquesta contrada va tenir 
lloc l’anomenada “batalla dels 
Prats de Rei” que van guanyar 
les tropes reials capitanejades 
per l’infant Ferran, futur Fer-
ran I el Catòlic.
La vila dels Prats de Rei era 
fortificada i closa per mura-
lles, de les quals s’endevina 
el traçat. Els seus carrerons, 
estrets sovint, bé que conce-
buts dintre un ordre, mostren 
grans cases i alguns arcs tots 
de pedra ben tallada, en oca-
sions molt erosionada. Els 
grans casals indiquen la im-
portància de les antigues fa-
mílies que els habitaren.

La Torre de la Manresana és una construcció 
del segle XII que té uns 20 metres d’alçada. 
L’entrada és a uns 11 metres d’alçada on s’obre 
una porta orientada a migdia, rematada amb 
un arc de mig punt adovellat, i a la qual s’hi 
accedia mitjançant una escala de fusta pro-
visional que era enretirada en cas de perill o 
atac. Actualment s’hi accedeix per una escala 
de cargol metàl·lica. La torre formava part 
d’un castell altmedieval. Al segle X, els terri-
toris de la Segarra i l’Anoia van passar a for-
mar part del comtat d’Osona i de la seva xar-
xa de fortaleses i punts de guàrdia de frontera 
amb el món musulmà. Les torres erigides en 
aquesta zona territorial eren anomenades 
‘manresanes’. Molt probablement doncs el 
castell de la Manresana ja existia en aquests 

moments, tot i que no és fins l’any 1012 que 
es documenta explícitament per primer cop.
Ja en època moderna, fou una important base 
militar durant la coneguda Batalla dels Prats 
de Rei (any 1711), dins el conflicte de la Guer-
ra de Successió, esdevenint seu del comanda-
ment austriacista.
Entorn seu hi ha l’església de Sant Andreu de 
la Manresana, amb una capella del Roser, una 
antiga sufragània dels Prats, que té murs ro-
mànics, però que fou ampliada, se li construí 
una façana barroca al segle XVIII i de nou fou 
restaurada el 1931

Emplaçament: En un turonet al nucli de la 
Manresana

MUSEU JOSEP CASTELLÀ REAL
Josep Castellà Real va dedicar la seva vida a la 
investigació arqueològica de la vila dels Prats 
de Rei i el seu entorn. Actualment, al poble hi 
trobem aquest petit museu, que porta el seu 
nom, on s’exposen peces arqueològiques tro-
bades al municipi. L’any 1972 un grup de pra-
dencs, el “G.R.A. Sigarra”,  va iniciar un pro-
jecte d’excavacions arqueològiques en el  nucli 
urbà dels Prats de Rei i el seu entorn, que van 
donar com a fruit el descobriment d’un poblat 
ibèric i la confirmació de l’existència en el ma-
teix lloc del municipi romà de SIGARRA  (Mu-
nicipium Sigarrense).

Emplaçament: 
Al Centre Cívic, al carrer Ravalet.

Ajuntament 
dels Prats de Rei

FUSTERIA SAUMELL, S.L.
C/ Carretera Pedrafita, S/N

08281 - Els Prats de Rei
93 869 82 06 - 654 53 29 96
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El centre històric de l’antiga vila emmurallada dels Prats 
de Rei manté íntegre el pas de tots aquests temps. El seu 
vetust traçat, amb estrets carrers medievals replets de no-
tables edificis, comparteix lloc amb records d’un passat 
romà. 
Reflex de la gloriosa època medieval és la Plaça Major por-
ticada. És el centre neuràlgic dels Prats de Rei, és el lloc on 
antigament s’hi concentraven els mercats i actes públics. 
Presidint la plaça Major es troba l’edifici històric i exem-
ple de gòtic civil que avui ocupa l’Ajuntament, construït a 
la darreria del segle XVI, tal com es llegeix a l’escut de la 
vila que presideix la façana (1591), dins del corrent que es 
pot considerar renaixentista i que alguns autors defineixen 
com a gòtic català. Travessant tot el centre històric trobem 
el carrer més llarg i ample, es el Carrer Nou. Antigament 
fou el carrer comercial i dels oficis. Les seves edificacions 
conserven grans entrades reflexa dels diferents tallers i 
botigues que d’antuvi les havien ocupat. Paral·lel al carrer 
nou, i desembocant a la Plaça Major, es troba el Carrer 
Isidre Forn, o vulgarment anomenat Carrer del Mig. Es un 
carrer estret i allargat de profund record històric. La seva 
morfologia fa pensar en la manera de construcció medie-
val, basada en construir edificis envaint els espais públics 
aprofitant l’espai disponible dins les muralles. Els pisos 
superiors de les cases s’eleven i s’ajunten fins a donar-l’hi 
un atraient ambient romàntic.

El Carrer del Forn comunica la Plaça Major amb el que 
havia estat un portal d’entrada a la muralla. 

NUCLI MEDIEVAL

Tecnipul Composites
Crta. De Pedrafita S/N
08281  Els Prats de Rei (Barcelona) - Spain
T. 00 34 938 699 133
tecnipul@tecnipul.com

Perfileria PRFV

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA MARE 
DE DÉU DEL PORTAL

En el decurs dels anys 1972-1975, membres 
del Museu Municipal dels Prats de Rei prac-
ticaren una campanya de sondeig a punts 
de l’actual nucli urbà i, més concretament 
a la placeta de l’església parroquial de Santa 
Maria, al peu del Santuari de la Verge del 
Portal. Hi localitzaren un notable conjunt 
d’estructures arquitectòniques amb para-
ments clarament ibèrics i romans. Quaran-
ta anys més tard, durant unes noves obres 
de millora d’infraestructures i servei es van 
localitzar estructures ibèriques d’habitatge, 
que van ser excavades al mateix moment; i 
també es va localitzar, mitjançant un son-
deig practicat just davant la porta de la Ca-
pella de la Mare de Déu del Portal, un tram 
d’una imponent escarpa de pedra associada 
inicialment a material arqueològic del segle 
IV. Davant d’aquests indicis, l’estiu de 2013 
es va excavar part de la superfície de la Pla-
ça de la Mare de Déu del Portal i aquelles 
excavacions arqueològiques van deixar al 
descobert una sèrie d’estructures i materials 
arqueològics que han comportat un nota-
ble avenç en el coneixement de la història 
antiga dels Prats de Rei. Com a gran novetat 
destaquen una muralla ibèrica, un conjunt 
de ceràmica àtica i les restes d’un temple 
romà. La muralla localitzada, datada dins 
la Primera Edat del Ferro (segles VI-V aC), 
correspon a la base de la construcció. A par-
tir del segle IV aC la muralla s’amortitza i al 
seu redós s’hi construeixen una sèrie d’ha-
bitatges en bateria. 
La ceràmica grega estava representada per 
una sèrie d’exemplars àtics de vernís negre 
dels segles V i IV aC, que per quantitat i 
qualitat, passa a ser un dels conjunts més 
importants de Catalunya d’aquesta ceràmi-
ca d’importació i demostra la categoria eco-
nòmica i social que va tenir aquest punt de 

la Catalunya Central durant 
els segles ibèrics. Pel que fa 
al temple romà, fou possible 
identificar-lo a partir de la 
localització en un petit espai 
de l’abocament d’una quan-
titat ingent de fragments de 
bases i fustos de columnes 
d’estil itàlic de mitjan se-
gle II aC. Els mòduls són 
imponents i només poden 
correspondre a un edifici 
de caràcter públic, amb tota 
probabilitat un temple; és 
a dir, es tractaria d’un dels 
temples romans d’època de 
conquesta més antics dels 
fins ara trobats a la Penínsu-
la Ibèrica.
Al darrera de Santa Maria 
dels Prats de Rei trobem la 
necròpolis romana que es 
va reconstruir amb les tro-

balles fetes davant de la rectoria de l’església 
parroquial de Santa Maria. Aquest conjunt 
d’enterraments situats a redós de l’absis de 
l’església parroquial de Santa Maria, el for-
men sis tombes de lloses, utilitzant alguna 
de les mateixes teules planes romanes com 
a capçalera o llit, i dos sarcòfags. Formava 
part del recinte una paret de pedra que tam-
bé es reconstruí en el seu nou emplaçament. 
Les tombes estan datades entre els segles IV 
i VII dC i correspondrien a la primitiva es-
glésia paleocristiana. Per altra banda, es va 
localitzar un fragment de ceràmica Sigil·lada 
Hispànica que fins el moment present cons-
titueix un dels poquíssims testimonis arque-
ològics de l’etapa alt-imperial del municipi 
romà de Sigarra. Quaranta anys després de 
la realització d’aquest sondeig, es van localit-
zar noves restes arqueològiques Un element 
destacat i singular d’aquesta intervenció fou 
la troballa d’un fragment de mosaic d’una 
lauda sepulcral tardorromana de caràcter 
paleocristià datada entre finals del segle IV i 
primera meitat del V.

Emplaçament: 
Plaça de la Mare de Déu del portal

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

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per
Ajuntament 

dels Prats de Rei



GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Far de la Punta de s’Arenella, altrament el Far de Port de la Selva, el 
primer far de la Costa Brava i per extensió de l’Estat espanyol, mirant 
des de llevant, de nord a sud.

Deixant enrere les belles interioritats de Port de la Selva, de forma 
amable, el mateix litoral et convida a un recorregut a través dels bells 
i salvatges paratges, que harmonitzen perfectament els tapissos de 

verd amb el radiant blau del mar, per a descobrir-te a una distància de no 
més d’una milla a nord-oest de la badia del Port de la Selva una de les 
grans joies de l’arquitectura dels fars, el perfil inconfusible de El Far de la 
Punta de s’Arenella; una construcció que, endemés de la seva captivadora 
presència, guarda –callades- centenars d’històries i llegendes del món de 
la mar.
A mesura que vas descendint des del Camí de Ronda cap al mar, pas a 
pas, els seus diferents perfils del far mostren amb més precisió i detall els 
elements de la seva genuïna construcció. I és en aquest estratègic marc 
escènic, des d’on albires tota la zona costanera de Llançà i els últims 
i suaus vessants d’aquell Pirineu tan Mediterrani; enclavament en què 
el Far de la Punta de s’Arenella, amb una discreta altitud de 22 metres 
sobre el mar, assentat fermament des de fa més d’un segle al bell mig del 
petit cap que li dóna nom, ha anat guanyant des de fa més d’un segle tot 
un gran protagonisme.

Aquí, si es té en compte que es tracta d’una zona habitualment dominada 
pels forts vents de la Tramuntana i uns altres no menys puixants corrents 
de Llevant i de Mestral, tots ells susceptibles de complicar seriosament els 
treballs de la navegació; aquest far ha estat una i mil vegades l’única eina 
vàlida  per a evitar situacions apurades a les embarcacions que vorejaven 
els abruptes penya-segats de tota la península de Cap de Creus.

El far, en tant que una construcció per a donar servei marítim a totes 
les naus circumdants del litoral empordanès, és una construcció que 
va ser inaugurada, després d’activar-se el 1904 un pla de reformes de 
costes i ports, el 16 de novembre de 1913, com a un projecte d’enginyeria 
marítima de la Societat de Salvaments de Nàufrags de Girona, dut a 
terme per l’empresa francesa Barbier, Bernard i Turenne. Des d’una 
perspectiva arquitectònica, es tracta d’un cos d’estructura quadrada que 
integrava la casa (habitatge) i la mateixa torre del far acabada amb una 
vistosa cúpula.

El Far de la Punta de s’Arenella, a l’estiu de 1937 i en plena Guerra 
Civil, es va convertir en un recinte militar on s’hi van instal·lar dues 
bateries de defensa; i, acabada la contesa bèl·lica, amb la Dictadura, 
va veure ampliada l’operativitat defensiva amb la construcció d’uns 
barracons militars que van mantenir-se durant més de dues dècades. 
Posteriorment, s’ha mantingut sòlidament en peu fins a l’últim terç de 
segle passat quan va ser objecte d’un resolt procés de modernització 
de l’aparell lumínic i de la reserva de gas. Avui, el Far de la Punta de 
s’Arenella forma part de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic català; 
i, segons les dades d’arxiu de l’institut Geogràfic de Catalunya aquest 
far presenta uns trets característics que el fan pregonament singular: 
D’entrada, es tracta del primer far de la Costa Brava localitzat al nord 
de Catalunya -i per extensió de l’Estat espanyol- tot limitant amb l’Estat 
francès en direcció nord-sud, registrat pel mateix Institut Geogràfic. En 
un altre sentit, el seu semblant va servir de model per a la posterior 
construcció de el Far de Tossa de Mar. També, a part del factor històric, 
allò que el fa summament peculiar és el seu abast lumínic de 12 milles 
nàutiques, gràcies a què el seu senyal està disposat a partir d’uns espurnes 
que se succeeixen cada 5 segons. 

Actualment, atesa la seva significada i representativa posició, la seva gestió 
està conduïda per l’Autoritat Portuària del Port de Barcelona; i la seva 
numeració nacional és 31780, la internacional E-0488, i el seu emplaçament 
exacte es correspon a les coordenades L: 42º 20’N / l: 03 º 11’E.
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista historiadora



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

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

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

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Mercantil · Laboral · Civil · Internacional

Tel. 643079618      mpenagonzalez@icab.cat

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

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

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

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

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

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

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

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

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

Reclamacions de Quantitat, Dret de la Circulació.

BUFET MATAMALA, advocats
 Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau

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

 

 
 · Advocats i assessors. 

· Dret Civil i Penal. 
· Gestoria Fiscal, 

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

 info@calzadaadvocats.com
 622.485.660

www.calzadaadvocats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

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

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

 Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certificat eficiència energètica

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

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada



Juliol
23: Brígida; Bernat d’Alzira; Maria i Gràcia.

24: Víctor; Borís; Cristina. 
25: Diada de Sant Jaume; Valentina

26: Joaquim i Anna, pares de la Verge Maria   
27: Cugat; Juliana i Semproniana; Pantaleó.

28: Caterina Thomàs; Víctor I, papa; Nazari i Cels; Ursus 
29: Marta; Adam; Fèlix III, papa  

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

Montserrat Boria Bergadà

Els seus estimats: fills, Josep Maria i Anna Maria, Dolors; nets, Olga i Roger; cunyada, 
Rosita i demés familiars volen agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que 
tingué lloc el passat dimarts dia 20 de juliol a l’església Nostra Senyora de Montserrat.

Morí cristianament el passat diumenge dia 18 de juliol a l'edat de 89 anys.

Vídua de Ton Sala Mestres

Igualada, juliol de 2021Funerària Anoia, S.L.

A.C.S

En record de:
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HISTÒRIA / JOSEP ELIAS 

La col·lecció Bíblies del 
món és una donació del 
Sr. Pere Roquet Ribó a 

l’Arxiprestat d’Andorra per a 
l’expressa ubicació al Santuari 
Basílica de Meritxell.
Està formada per més de mil 
exemplars entre bíblies i nous 
testaments en diferents idio-
mes, dialectes i suports.
Pere Roquet va iniciar la col-
lecció l’any 1995, en una visi-
ta a Tukana (al nord de Ke-
nia) quan visitava una ONG 
de la qual és membre. Durant 
aquella visita va aconseguir 
el primer exemplar del Nou 
Testament en llengua turka-
na. A partit d’aquí, els con-
tactes amb la Bible Society 
han contribuït a ampliar el 
fons bibliogràfic. Però en re-
alitat ha estat la visita a gran 
part dels diversos països d’on 
provenen els exemplars que 
ha donat sentit i coherència 
a la mostra, que respon a les 
inquietuds i al tarannà de la 
persona que la crea.
Cal destacar que es tracta 
d’un conjunt força complet 
que pretén créixer fins a ar-
ribar, si és possible, a tenir 
exemplars en totes les llen-
gües conegudes del món.
Les bíblies es converteixen 
en un objecte museístic que 
representa un testimoni tan-

gible dels valors els relats im-
materials, i de la rica diversi-
tat lingüística global.
És una reunió bibliogràfica 
especialitzada en una sola 
matèria: la Bíblia.
Això ha permès dur a terme 
un dels projectes més ambici-
osos en matèria de col·lecci-
onisme. Tot i que existeixen, 
al món,  nombrosos exemples 
de recopilacions de sagrades 
escriptures, cap no havia es-
tat creada amb la motivació 
de recollir-ne un exemplar a 
partir de l’idioma en que es-
tava escrit.
Aquesta característica és la 
que dóna un valor afegit tas-
ca que ha estat duent a terme 
l Sr. Roquet des de fa més de 
26 anys.
La major part dels documents 

han estat editats a la segona 
meitat del segle XX, sota el 
patrocini de les diverses so-
cietats bíbliques associades 
a escala mundial. Cal tenir 
en compte la important tas-
ca que duen a terme, perquè 
sense el seu patrocini  algunes 
bíblies no serien editades, atès 
que el nombre de parlants al-
gunes llengües es mínim i el 
benefici econòmic que repor-
ten és inexistent. Papua Nova 
Guinea és el país més repre-
sentat amb 138 documents.
Els documents que confor-
men aquesta col·lecció són 
consultables a partir del catà-
leg de la Biblioteca Nacional 
d’Andorra que se n’encarrega 
de la gestió i la preservació, 
Govern d’Andorra - Santuari 
de Meritxell.

Bíblies del món: Bíblies escrites en més 
de 1100 llengües diferents

ESGLÉSIA /  

Abans de resar l’Àngelus do-
minical, el papa Francesc va 
comentar l’Evangeli d’aquest 
18 de juliol, en el qual Sant 
Marc relata l’episodi del des-
cans al qual Jesús convida els 
Apòstols després de les fati-
gues de la missió. El Papa va 
dir que aquesta actitud del 
Senyor “ens ajuda a compren-
dre dos aspectes importants 
de la vida”: el descans i la 
compassió. Francesc als cu-
bans: “Resin a la Verge de la 
Caritat del Coure per la pau”.

Descans i la compassió
En recordar que el Senyor 
va convidar els Apòstols que 
tornaven de la seva missió a 
descansar una mica en un 
lloc tranquil, Francesc es 
va referir a un ensenyament 
valuós de Jesús que es preo-
cupa no només del seu can-
sament físic, sinó també del 
cansament interior, ja que 
- com va dir el Sant Pare - 
el Senyor “vol posar-los en 
guàrdia contra un perill 
que està sempre a l’aguait, 
també per a nosaltres

Descans físic i del cor
Després d’exclamar quantes 
vegades també això suc-

ceeix en l’Església en que 
estant enfeinats, anant de 
pressa, i pensant que tot de-
pèn de nosaltres, Francesc 
va afirmar que “al final, 
correm el risc de descuidar 
Jesús”. Al que va afegir:
“No es tracta només de des-
cans físic, sinó també de 
descans del cor. Perquè no 
n’hi ha prou “desconnectar”, 
cal descansar de veritat. I 
per fer-ho, cal tornar al cor 
de les coses: aturar-se, estar 
en silenci, pregar, per no 
passar de les presses de la 
feina a les de les vacances”.

Aturar la cursa frenètica 
de les nostres agendes
Després de recordar que 
Jesús “no se sostreia de les 
necessitats de la multitud, 
però cada dia, primer de 
tot, es retirava en oració, en 
silenci, en la intimitat amb 
el Pare”, va explicar que de 
la seva invitació a descan-
sar es dedueix que hauríem 
de guardar-nos” de l’efici-
entisme” i parar “la cur-
sa frenètica que dicten les 
nostres agendes”. “Apren-
guem a aturar-nos, a apagar 
el telèfon mòbil per conrear 
el silenci, a contemplar la 
natura, a regenerar en el di-
àleg amb Déu”.

El Papa: “No anestesiem 
la part més profunda del 
nostre ésser”
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          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Sopars totes les nits 
de 20.30 a 22.45 h

I dinars dissabtes 
i diumenges 

de 13.30 a 17.00 h

Entregues a domicili 
totes les nits si es

 fa la comanda 
abans de les 19.00h

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

G
U

IA
 D

E
 R

E
S

TA
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

N
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Nivell mitjà
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Associació de dues espècies per seure plegades a taula / 2. Porta cua, 
sempre que l’Eva va de ventre. Val més que te’l facin que no que t’ho diguin / 3. Quinto 
de litre. Salari per no baixar a la mina. Just en mig dels carnots / 4. Allò que hi ha dins del 
Liceu. Excreció fisiològica que en casos extrems duu a la mort / 5. Pela llarga, a ca l’E. R. 
Pels regatistes és una proveïdora de capçalera / 6. No mira de facilitar l’embaràs ans d’allar-
gar-lo. Index de Preus i gràcies / 7. Colpirà insòlitament amb la petita campaneta. Forat 
que podria provocar atur / 8. Goita, el del caler! Sintonia amb en Simó?: no, compravenda 
de coses sagrades. La fi del món / 9. Aspirant a protector de la generació hippy. No fa les 
sumes iguals ans els flagels / 10. Calçotets d’alta sostenibilitat. Anirà de mal borràs per cul-
pa de la llet / 11. Surt guanyant amb el substitut. Abaixem el cap, quan escoltem l’andalús. 
Maldat / 12. El Segre, descomptant les ribes. Sotmeto el paper a la pressió de la calandra / 
13. Quina malícia, la Fallaci, quan mata el gos! Ah, ah, ah, ah!

VERTICALS: 1. Sona com Zèlig, però és celest. Màxim objectiu de tot arquer / 2. Ovni 
matriculat. Que mal criades, ofereixen els seus serveis per a l’espectacle! No gaire gaire / 
3. Culpable de l’extinció de bona part dels llops. Un àrab dels d’abans / 4. No s’està mai de 
replicar. Obert i tolerant com en Pasqual. Al mig del mig / 5. Membre de la congregació 
per fer bulto. Quantitat de solta necessària per marejar el capó / 6. La part greixosa de 
l’ensaïmada. Seguidor del teòleg que no es trobava bé enlloc / 7. Para la mà. Ni assolellat 
ni plujós. L, tal com sona / 8. S’aprofita de tots els bens de Cadaqués. I segurament corrent 
sense haver-se d’afanyar / 9. Mitges de nàilon. De la paraula no accentuada pels ressenyis-
tes xinesos. Vores del Nil / 10. Continuïtat televisiva pel mètode de la producció. Argu-
mentada / 11. Quatre gats a la cambra. Trobi una solució per alterar la Trini / 12. En Freud 
el considerava superior. Quan hi ha trets li acaba tocant el rebre.

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                      
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 23: 
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DISSABTE 24:  
 BAUSILI

Born, 23

DIUMENGE 25:  
BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)
CASAS V.
Soledat, 119

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 26:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMARTS 27:  
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIMECRES 28:  
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIJOUS 29:  
SECANELL

Òdena, 84



Carme Collmalivern
Responsable del canal retail de Resol

“Col·laborem amb grans dissenyadors i això 
fa que tinguem articles molt confortables, 

i això es valora i es premia”

Marc Vergés Albareda @marcverges8

Divendres, 23 de juliol de 2021

Espai patrocinat per:

Quin tipus de productes veneu a Resol?

Resol  dissenya i fabrica mobiliari de disseny 
tant per interior com per exterior. Tenim el ca-

tàleg més ampli que hi ha en el mercat on oferim taules, 
cadires, gandules, mobiliari per oficina, mobiliari chill 
out. També oferim dissenys creatius, innovadors i uni-
versals, volem arribar a tothom.

Els articles que comercialitzem són nous de temporada 
i també Outlet, articles que el client se’n pot beneficiar 
molt per tenir un preu molt econòmic. 

Amb quins materials treballeu? 

Treballem amb resines de polipropilè i fibra de vidre que 
té la propietat de poder aconseguir  molta resistència i 
elasticitat alhora. L’altre material és el fenòlic, denomi-
nat també HPL,  aluminis de molt bona qualitat. També 
tenim una gama de reciclats i com a novetat estem in-
troduint fusta i  cadires entapissades pensades més per 
l’interior.

En els darrers anys heu apostat per un disseny i cons-
trucció sostenible dels vostres productes. N’heu eli-
minat tot el plàstic nou, oi? 

Estem treballant molt en la sostenibilitat. En aquests 
moments hem llençat la línia Green Edition,  que està  
totalment fabricada en matèria reciclada postconsum. 
Donem una segona vida a productes que ja han acabat la 
seva vida útil. La finalitat, tal i com comentes, és elimi-
nar el plàstic nou. A més, els colors també ens recorden 
més al de la natura: blaus aire, verds aigua, marró terra,  

groc foc. Realment és una línia molt bonica.

La vostra empresa té els orígens a Olot, oi?

Sí, aquí és on tenim la fàbrica i la primera botiga que 
vam muntar, ara fa tres anys. Fins fa poc no teníem ven-
da directa amb el client i fa tres anys vam decidir donar 
aquest pas. A la botiga d’Olot hi trobem mobiliari actual, 
de col·lecció i també una part d’Outlet. També hi tenim 
productes per la decoració d’un habitatge, com il·lumi-
nació, catifes, etc.

Fa poc us que us heu instal·lat a Santa Coloma de Que-
ralt. Per què aquí?

Nosaltres disposem d’un centre logístic a Santa Coloma 
de Queralt i això va fer que ens adonéssim que era una 
zona on  hi havia un buit molt gran de tots els articles que 
la nostra empresa, Resol, fabrica i comercialitza. Vam 
veure que podíem ajudar  i donar servei a totes aquelles 
persones que volien adquirir productes per a la seva ter-
rassa, jardí, oficina... però havien de desplaçar-se.  

Hem obert un punt de venda  bàsicament  dedicat a pro-
ducte Outlet, un gran fet diferencial amb la resta de co-
merç de l’entorn de Santa Coloma.

Al llarg dels anys heu guanyat més d’una desena de 
premis internacionals de disseny pels vostres mobles, 
especialment cadires. 

Col·laborem amb grans dissenyadors i això fa que tin-
guem articles molt confortables, amb molt disseny i això 
es valora i es premia. 

És el producte en què esteu més especialitzat, les ca-
dires? 

Estem especialitzats en tots els articles que fabriquem. 
El fet que sembli que estem més especialitzats amb les 
cadires es dona perquè tenim una gama molt àmplia de 
models i la cadira és un article molt visible. Però de pre-
mis també ens n’han donat amb altres articles com per 
exemple a taules, sillons, etc..  aquest any hem rebut un 
reconeixement internacional, ens han concedit el premi 
alemany IF Dessing, referent internacionalment en el 
món del disseny.

També dissenyeu infraestructures per a espais públics, 
oi? 

Nosaltres donem vida als espais, poden ser públics o 
particulars, ens centrem a donar a cada persona el que 
necessita. Tenim una llarga llista d’exemples, en aquest 
sentit!

Carme Collmalivern és responsable del canal retail de l’empresa Resol, una empresa catalana que fa més de 
60 anys que està dedicada a la fabricació i comercialització de  mobiliari interior i exterior. Recentment, 
l’empresa s’ha establert a Santa Coloma de Queralt.

Les intransigències d’uns i altres converteixen els diàlegs en monòlegs i els debats polítics en sentències. Qui governa “realment” és la “justí-
cia”. L’alta magistratura és triada, no elegida i es vesteixen com en la dictadura. Els que manen de debò, no donen la cara i posen especialistes 
que facin lleis i les interpretin al seu gust. Els polítics es preocupen per guanyar les eleccions i alguns, si les guanyen, volen imposar la seva 
veu “en llatí”. Molts es malfien d’una “taula de diàleg” de sords. Veuen com es reparteixen els diners que venen d’Europa que, com gairebé 
sempre, van a parar a les butxaques i les contrades on interessa. Ara “venen” (de venir i vendre) les meravelles del cotxe elèctric que seran 
per uns pocs. I pels demés, anar en bicicleta, patinet i transport públic. Diuen que “s’acaba” poder viatjar pel món, menjar com abans o ac-
cedir a l’ascensor social. En aquesta “sostenibilitat” manen els “del principal”. La resta s’haurà de conformar amb l’ombra del campanar, el 
canti i les engrunes de la seva taula. Però contents, tornarem a gaudir de les festes majors i el “ball del fanalet”. Tot sigui per la pau del barri.


