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L’EDITORIAL

Vacuna’t!
F a pocs dies, podíem llegir a les xarxes socials 

com una bona colla de persones apuntades 
per vacunar-se a L’Escorxador d’Igualada no 
havien acudit a la cita, sense avisar ni donar 

cap explicació, amb el risc conseqüent que algunes 
dosi s’acabessin perdent. Una irresponsabilitat que 
no ens podem permetre com a societat, en els temps 
que corren. Ens arriben 
notícies que la vacunació 
s’està alentint com més jo-
ves són els candidats. Fa 
pocs dies hi havia al país 
200.000 cites sense adju-
dicar perquè ningú no les 
ha demanades. És evident 
que tenim un problema.
Ara, Salut ha habilitat els 
punts de vacunació a les 
tardes per poder anar-hi sense cita prèvia. No hi ha 
excusa. L’intenció es poder arribar a l’inici de setem-
bre, amb el començament del curs acadèmic i de la tor-
nada a la feina, amb la immunització molt avançada. 
Està a les nostres mans, sobretot a la de la població que 
està oblidant la primera i la segona dosi. Podrem acos-
tar-nos a una vida més normal en què el virus circuli 
tan poc com sigui possible, en què els alumnes no s’ha-
gin de con�nar per brots. Parlem de tot l’ensenyament, 

també la universitat, que ha de tornar a ser presencial, 
expliquen des de Salut Pública. Per facilitar-ho enca-
ra méd, Salut permetrà que qui estigui de vacances en 
un altre lloc que no sigui la població on es va posar la 
primera dosi es pugui posar la segona al punt de vacu-
nació que li quedi més a prop. Més assequible, impos-
sible. Serà su�cient?

Cal fer front a la vari-
ant Delta que ha pro-
vocat una cinquena 
onada que ningú no 
esperava, i és de vital 
importància arribar a 
la immunitat de grup, 
ara �xada en un 90% 
de vacunació. Quan 
més aviat, millor. 
En molts països d’Es-

panya i Europa ja només es pot accedir a restaurants, 
espectacles o espais d’oci nocturns si es pot demostrar 
la pauta completa de vacunació. L’entrebanc legal que 
això no es podia permetre a qui encara no l’havien avi-
sat per vacunar-se, perquè així no tenia tothom els ma-
teixos drets, ja no valdrà a partir de setembre, perquè 
tothom haurà tingut l’oportunitat de punxar-se... Qui 
és faci l’orni, serà l’últim de la cua. Ja no valdran més 
excuses. Vacuna’t ja!  

 És de vital importància arribar 
a la immunitat de grup, ara 

fixada en un 90% de vacunació. 
Quan més aviat, millor. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la 
Comunitat de Madrid, ha dit “És la ti-
rania de les minories. Cada concessió 
que es fa a Catalunya és en detriment 
d’Espanya.”

Pedro Sánchez, president del govern 
espanyol, ha respost que “el que fa el 
govern d’Espanya és complir amb 
l’Estatut català, referendat de manera 
majoritària a les Corts”

Jordi Puigneró, vicepresident de la 
Generalitat i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori, ha dit que “la mos-
tra voluntat és que l’aeroport del Prat 
deixi de ser low cost, sigui  respectuós 
amb el medi ambient i amb la diversi-
tat i esdevingui el més verd d’Europa”

Pere Aragonés, president de la Gene-

ralitat, hi ha afegit “no podem que-
dar-nos amb plantejaments binaris 
de tot o res, la decisió de l’ampliació 
es prendrà d’acord amb el Pla Direc-
tor i garantint el respecte absolut a les 
exigències mediambientals de la Co-
missió Europea.”

Lluís Mijoler, alcalde del Prat de 
Llobregat, ha dit “ens proposen una 
inversió que Europa no permetrà. Fa 
més de vint anys qye ek pla del delta 
va establir els límits de l’aeroport i en 
emergència climàtica no és possible 
destruir més espais naturals.”

Lionel Messi, jugador de futbol, va 
dir en el dia del seu acomiadament 
del Barça “jo he fet tot el possible per 
quedar-me al Barça”, però això no 
s’ha percebut de la mateixa manera 
per tothom que reparteixen les culpes 
esquitxa a tort i a dret.

Andrea Levy, delegada de cultura de 
l’Ajuntament de Madrid, ha dit “sem-
bla que s’hagi de demanar perdó pel 
fet de ser de Madrid i perquè els im-
postos ací siguin més baixos que a la 
resta del país.”

Roger Torrent, conseller d’Empresa, 

ha dit que “un cop assegurat el cotxe 
elèctric a Catalunya, parlem de la fà-
brica de bateries”, però algunes fonts 
coneixedores de la negociació asse-
guren que “Catalunya no té opcions 
després de l’anunciada ampliació de 
l’aeroport” mentre que d’altres diuen 
“Hi ha espai per a plantes de bateries 
que no són del grup Volkswagen i es 
podran fer a Catalunya.”

Eulalia Reguant, diputada per la CUP, 
ha dit que “ ser diputada no és una fei-
na, és militància.”

Jordi Sánchez, secretari general de 
JxC, diu que “serem generosos i �exi-
bles per integrar per integrar persones 
que avui són alcaldes i regidors d’al-
tres llistes i que aportaran el màxim 
de propostes al vot sobiranista. No hi 
haurà una coalició global amb el PDE-
Cat i cada municipi haurà d’analitzar 
la seva situació”

Jaume Padrós, president del Col·legi 
de Metges de Barcelona, ha dit que 
“sense la vacuna, la cinquena onada 
hauria estat una hecatombe amb mi-
lers de morts. Hi hauria d’haver una 
discriminació positiva en favor de qui 
segueixi les normes.”  

Quan la judica-
tura governa

Catalunya està dirigida per jutges i �scals. 
M’estalviaré de fer una relació de totes les 
resolucions judicials que s’han carregat les 
decisions dels nostres dirigents polítics; 
seria tan llarga que farien falta uns quants 
articles com aquest per encabir-les totes. 
El fet és que �scals i jutges ens governen. 
Podríem dir que aquesta etapa anòma-
la va començar fa més de deu anys amb 
la sentència que es va carregar l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya aprovat en re-
ferèndum pels catalans, i rati�cat després 
pel parlament espanyol, amb la signatura 
del cap d’estat i tota la pesca. L’estatut que 
s’aplica ara, parcialment retallat tal com 
va quedar redactat després de la sentència 
espanyola, no ha sigut mai sotmès a refe-
rèndum per part dels catalans. Als efectes 
pràctics, aquesta anomalia vol dir que a 
Catalunya no hi ha un estatut legalment 
vigent, ja que el text que s’aplica no ha estat 
aprovat amb tots els ets i uts tal com obliga 
la normativa legal vigent.

Jutges i �scals governen Catalunya, amb 
una interferència entre els tres poders que 
ja no es dissimula. Gairebé cada decisió 
parlamentària o governamental té a con-
tinuació la seva contrapartida judicial. El 
Parlament aprova una llei, el govern pren 
una decisió, i més d’hora que tard surt el 
�scal de torn a posar-hi tota mena d’objec-
cions, i el jutge corresponent li acostuma a 
donar la raó. I llavors les decisions queden 
minimitzades o directament sense efecte. 
En altres països del nostre entorn aquestes 
coses no passen. Si més no, no passen tan 
sovint com aquí. Un país dirigit per jutges 
i �scals no és un país normal, i més tenint 
en compte que les altes instàncies del món 
judicial no estan formades per professio-
nals que actuen amb criteri propi sinó que 
sovint es mouen en funció dels interessos 
polítics del partit que els ha situat a la cú-
pula judicial.

Els mitjans de comunicació publiquen 
regularment les biogra�es dels jutges i �s-
cals, i tots sabem de quin peu calcen uns i 
altres, �ns al punt que abans de fer-se pú-
blica una sentència ja podem endevinar 
el seu contingut. Per altra banda, el secret 
de sumari ha deixat d’existir. En canvi, és 
menys coneguda la trajectòria política dels 
diputats i consellers, els quals, a causa de 
les interferències continuades de la judica-
tura, cada dia tenen menys pes en la vida 
política. Així, els polítics decideixen moltes 
coses que després la judicatura acaba tom-
bant o modi�cant sensiblement. Tot plegat 
deu ser legal, però des d’una perspectiva 
democràtica resulta molt peculiar.
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M oltes vegades necessitem 
passar per una desgràcia per 
adonar-nos de tot lo bo que 
tenim al costat. M’agradaria 

fer unes reflexions arran del greu incen-
di a la zona de Santa Coloma de Queralt 
del 24 de juliol passat, que va cremar unes 
1.700 hectàrees.
En primer lloc, voldria puntualitzar que 
sóc pagès i a la vegada apicultor, i que 
tinc abelles a tota la zona cremada. Se’m 
van cremar 55 caixes i en una vintena més 
les abelles es van morir a causa del fum i 
de l’alta temperatura registrada a la zona, 
però com a consol o alegria cal dir que la 
major part de la meva explotació apícola 
es va salvar, no va patir cap dany gràcies a 
que, finalment, es va poder aturar el foc, 
i gràcies als bombers, als agents rurals, 
als mossos d’esquadra... Però m’agradaria 
donar les gràcies, especialment, en nom 
meu i en el de tots els apicultors del país, 
als centenars de pagesos i voluntaris que 
van col·laborar en l’extinció de l’incendi, 
molts dels quals van deixar la recol·lec-
tora en un guaret, van desenganxar el 
remolc per portar el gra i van enganxar 
el cultivador mig rovellat que des de la 
sembra no feien servir. 
Tots els que som pagesos sabem la mandra 
que fa tot això, però s’havia de fer, el país 
estava en perill. Amb el cultivador engan-
xat, es van tornar a familiaritzar amb el 
comandament del tractor i es van dirigir 
amb un empoderament especial a apagar 
el foc!, recordant que a casa els hi havien 
dit “Vigileu! No us fiqueu en perill, pareu 
compte!”. Van anar cap al foc per poder 

ajudar amb la tasca que fes falta i sense 
pensar mai que podrien patir danys per-
sonals. Penseu que un vell refrany diu que 
el cementiri està ple de valents... però són 
aquests, els valents amb seny, els que ens 
ajuden en situacions tan difícils.
Gràcies a aquestes actuacions es va po-
der controlar l’incendi. Tot i que vam te-
nir pèrdues valuoses, hem de pensar en 
tot el que vam aconseguir salvar. Després 
d’apagar el foc van tornar cap a casa, can-
sats però increïblement satisfets de poder 
ajudar. Van tornar a desenganxar el culti-
vador i a seguir amb la collita...
Així que, des d’aquestes línies, m’agrada-
ria donar les gràcies en nom de tots els 
apicultors catalans, i crec que en nom de 
tots els que llegiu aquestes ratlles, a la pa-
gesia i als voluntaris i voluntàries que van 
deixar tot el que estaven fent per anar a 

ajudar; i vull recordar que són els matei-
xos que “ens fan nosa” a la carretera amb 
aquella recol·lectora tan ampla i lenta o 
amb aquell remolc de palla que trobem 
deu vegades en un dia, però penseu que 
ells també us troben deu vegades a vos-
altres. Són els mateixos que escampen els 
fems com a adob i fan pudor! Doncs no, 
no fan pudor, fan olor a fem! Penseu que 
entre tots ells i altres estem protegint el 
territori dia a dia, el territori que tant ens 
agrada veure i gaudir-ne.
Per acabar, com a pagès i ciutadà, vull 
recordar que cal consumir productes 
d’aquests pagesos, productes de proxi-
mitat; i, si us plau, quan us creueu amb 
un pagès per una carretera o camí, salu-
deu-lo amb una rialla, com qui fa un gest 
de complicitat i agraïment amb els qui te-
nen cura del nostre país.  

OPINIÓ  |  3Divendres, 13 d’agost de 2021

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

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat

La
 tr

ib
un

a
El paper clau de la pagesia contra 

els incendis

Canvies les rutines amb l’onada de calor??

 Sí 63%  No 37%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JOSEP MARIA CLARIA
Responsable Nacional del sector Apícola 
d’Unió de Pagesos



S ón dos elements bàsics del 
«món» emocional. A ve-
gades se simpli�quen tots 
dos amb la frase «de l’amor 

a l’odi hi ha un petit pas». Cert que 
fàcilment es barregen. L’amor pro-
fund compromet a qui estima per tal 

d’aconseguir una relació empàtica. L’odi és més esbo-
jarrat, no es necessita gran cosa per odiar. Vaig viure 
una pèssima experiència, conèixer a un exsicari de la 
Veneçuela dels anys 1965-70, que havia estat un pisto-
ler a sou, que quan tenia menys de vint anys va realit-
zar diverses malifetes. Va ser difícil demostrar aquests 
fets pel que va passar pocs anys en la presó. 
Algú li va fer comprendre que era una barbaritat ma-
tar per l’esquena i el van convèncer que no podia odiar 
aquestes persones que agredia i que no les coneixia. 
Deia que pagaven bé. Explicava que el que no podia 
fer era veure la mirada de la víctima, així de fred. Li 
van ensenyar que aquells joves que havia agredit «s’ho 
mereixien, ells i les seves famílies». Aquest és un relat 
terrible, però ens preguntem: Què és el que succeeix 
en la guerra? Es desconeix les persones, les víctimes 
són mers enemics a eliminar i en les guerres com més 
n’elimines millor. A tot això, s’ha d’afegir el destruir 
habitatges o llocs de treball, és a dir, arrasar com més 
millor. Les conseqüències, ja les arreglaran després.
Reconec que el que estic escrivint és horrorós. És tan 
contrari a la pau i al bé dels humans! El cinisme de 
fer veure que no t’importa que estàs eliminant éssers 
humans, i del que es deixarà enrere, especialment als 
que no moren: esposa, espòs, �lls, �lles, pares, mares, 
germans, germanes, amics, amigues, etc. Tants éssers 
que portaran el dolor i la ràbia dels perdedors, encara 
que els vencedors siguin tan anònims com pot ser una 
bala perduda o una bomba, o un artefacte atòmic, un 
míssil, un verí intencionat…
Hi ha una llei horrorosa que és beneïda per moltes 
creences, codis penals, tribus, etc., és «l’ull per ull, 
dent per dent». Diuen que és d’origen sirià, però molt 
usada en el món occidental i adoptada per la llei de 
l’Antic Testament. N’hi ha una altra tan cruel com «di-
videix i venceràs». Potser en aquest es nota menys la 
malícia de la frase.
És terrible l’actitud de crear enemics per odiar-los i 
vèncer-los, així els pots focalitzar, sigui com sigui i que 
tots puguin acarnissar-se fàcilment també amb les fu-
tures víctimes.

REVIFEM QUERALT

Neix ‘Revifem Queralt’ una plataforma per la recuperació de la Se-
rra de Queralt després de l’incendi. Es de�neixen com una iniciati-
va compromesa amb el poble, el territori i el país, i el que pretenen, 
igual que diferents plataformes ciutadanes, recuperar la serra, el 
paisatge i l’entorn natural el qual es va cremar.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Amor i odi
JOSEP M. FORCADA I CASANOVAS

Per què titulo l’article «amor i odi»? Senzillament 
perquè estem vivint en països «civilitzats» on subtil-
ment sovint s’exerceix una labor ideològica de crear 
enemics a vèncer, ja siguin del passat com del pre-
sent, a escala personal, familiar, regional, mundial, 
per justi�car la guerra, per robar vides i la felicitat, 
per destruir relacions de parella, etc. És molt diversa 
la creació d’odis. Pensem en la mateixa violència de 
gènere, en què freqüentment es tracta de desvirtuar, 
menysprear, sentir com a enemic l’altre. En aquest 
cas, a més, con�ueixen molts problemes d’índole 
psicològic.
Per estimar de veritat, no platònicament –que és un 

joc imaginatiu que es pot quali�car de bo– es tracta 
de conèixer a fons les persones, encara que sigui a 
distància. Però en l’afecte directe a les persones, tam-
bé s’han d’estimar les circumstàncies de cadascú com 
diu Ortega y Gasset. Es tracta d’estimar a fons allò 
bo i el menys bo o, �ns i tot, reconèixer el dolent 
i l’entorn dels éssers que un vol apreciar. I afegiria 
reconèixer i estimar el passat. ¡Quantes coses passen 
en la vida de les persones, de les famílies i dels pobles 
que unes ens agraden i altres no!
És obvi que cal educar per rebutjar l’odi, però també 
ha de ser obvi educar per a l’amistat, és a dir, per allò 
positiu i per al bé social. Ajudar a elaborar el benser 
i el ben fer personal. Avui no està de moda, molts 
et titllen de «buenista». Estimar platònicament pot 
arribar a ser un subtil engany perquè no compromet 
els qui odien platònicament.
Advoquem pel goig de conèixer els qui volem esti-
mar i, �ns i tot, a qui desitgen estimar-nos. Potser 
això s’aprèn de veritat quan s’és madur, però malau-
radament s’arriba tard. Segur que l’amor amb totes 
les seves facetes i conseqüències, si és net, arribarà a 
ajudar a entendre el passat i el present de les perso-
nes i així caminar endavant. La mirada enrere amb 
comprensió no et farà mal, �ns i tot, podràs perdo-
nar les barbaritats i estupideses del passat i podràs 
gaudir del bé. 

Per què titulo l’article «amor i odi»? 
Senzillament perquè estem vivint en 

països «civilitzats» on subtilment sovint 
s’exerceix una labor ideològica de crear 

enemics a vèncer, ja siguin del passat 
com del present, a escala personal, 

familiar, regional, mundial, per justi�car 
la guerra, per robar vides i la felicitat, 

per destruir relacions de parella...
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No és d’ara que es posa 
en qüestió la carn, el 
seu consum, com es 
produeix i què com-

porta aquesta producció. Diferents 
grups de pressió, metges, polítics i 
savis parlen segons on i quant els 

paguen, els últims anys.
Al llarg de la història, hem passat de pensar què po-
dríem menjar a triar, ara, el què volem menjar; del 
racionament a l’abundància, de la gana a l’obesitat, 
però cal recordar que no en totes les parts del món 
és així, encara per desgràcia hi ha gent que mor de 
fam.
Fins fa poc, la majoria estàvem acostumats al fet 
que quan es parlava de carn aquesta era de porc, ve-
della, xai, pollastre, gall dindi, cabrit o conill. Bé, el 
2013 es va generar el primer �let in vitro als Estats 
Units, pesava 140 g i va costar 250.000 dòlars. Així 
va néixer la carn cel·lular, que s’aconsegueix agafant 
cèl·lules mare d’un bocí de carn, que cultiven amb 
un líquid biològic o de síntesis.
Els orígens els trobem a la NASA, que buscava la 
solució per alimentar als astronautes durant els vi-
atges interplanetaris. Va recórrer al sector privat 
per trobar fons de �nançament per generar prote-
ïnes animals arti�cials, i aquests recursos econò-
mics els va trobar en els multimilionaris del món 
digital. Avui dia, a part d’aquests, també  hi parti-
cipen empreses americanes, com Cargil, GBS, Ty-
son Food o europees com Whole Food, Carrefour, 
Domino’s Pizza, Nestlé, Uniliver, o Wallmart, entre 
altres, però també són �nançats per organitzacions 
en defensa dels animals o fundacions com la Sili-
con Valley Foundation, que pretenen generar un 
deure moral en els ciutadans perquè facin la seva 
aportació econòmica per disminuir el sofriment del 
bestiar. 
El missatge d’aquestes organitzacions és posar con-
tínuament entredit el benestar animal de la nostra 
ramaderia perquè els consumidors deixin de con-
sumir carn. Està molt clar que el moviment a favor 
de la carn sintètica creix, i ho fa criminalitzant la 
imatge i el bon fer de la cria tradicional ramadera. 
Tot i que és lícit que sorgeixin noves dietes i que 
tothom pugui escollir amb llibertat el que vol men-
jar, els que som ramaders i vivim cada dia la realitat 
de les nostres granges, amb els nostres animals, no 
podem permetre segons quines a�rmacions i argu-
ments que falten a la veritat.
Totes i tots contribuïm a l’efecte del canvi climàtic 
i en som responsables, ara bé, cal explicar en quina 
mesura ho fa cadascú amb dades contrastades i més 
acurades. Garzón fa responsable a la ramaderia del 
14,5% del total d’emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle (GEH). Segons el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográ�co, el 2020 el conjunt 
dels sectors ramaders va contribuir amb un 9,1% 
de les emissions de GEH de l’Estat Espanyol. Una 
xifra bastant inferior a la del transport (27,7%), la 
indústria (21,4%) i la generació elèctrica 10,3%, cal 
tenir en compte les circumstàncies especials que va 
implicar el con�nament i el descens acusat que va 
experimentar el transport.
El sector agrari compta a més amb una particula-
ritat exclusiva de la seva activitat, té la capacitat de 
reduir de manera natural part dels gasos d’efecte hi-
vernacle que genera. La terra cultivada i les pastu-

A Espanya, quan un 
partit pretesament 
ecologista arriba al 
govern, els preus 

de l’energia pugen �ns a nivells 
insuportables. El missatge de 
l’ecologisme de barra -de bar 

i de l’altra- es basa únicament en exigir estalvi 
d’energia als ciutadans, però sense posar mesu-
res reals. 
En lloc de mesures que facilitin l’estalvi energètic 
com serien la potenciació del transport públic, 
millorar les infraestructures, avançar els horaris 
televisius o facilitar crèdits a les empreses per a 
millorar els seus processos productius, els mi-
nistres del ram es limiten a campanyes publici-
tàries enganyoses i, bàsicament, d’autobombo.. 
Per exemple, un matrimoni d’ancians que baixi 
la calefacció un parell de graus per a estalviar 
diners en el rebut del gas o de la electricitat, tot 
el que aconsegueix es passar fred per veure la 
seva factura reduïda en un euro i mig o dos eu-
ros mensuals, a tot estirar. Això és així perquè 
les tarifes energètiques a Espanya estan pensa-
des per a robar descaradament als consumidors. 
El consum real és la part més petita del rebut. 
Són més importants els impostos, els peatges 
de la xarxa, el lloguer d’aparells.... que el mateix 
consum. 

Quan fa dos anys que governa a Espanya la co-
alició del PSOE amb Podemos els preus ener-
gètics estan arribant a uns nivells mai vistos 
mentre que Rodalies Renfe és un desastre que 
no convida al seu ús. Per no parlar del carrilet 
que abans de patir el tripartit de José Montilla 
tardava una hora i deu minuts en anar d’Igua-
lada a Barcelona i ara -si no hi ha retards- tarda 
dues hores menys deu minuts.  A les carreteres 
espanyoles, cada dia milions de cotxes hi passen 
hores consumint combustible sense avançar, a 
les entrades de les ciutats, ja sigui en dia labora-
ble o en cap de setmana.
Els ciutadans, que paguem per tot i cada dia 
més, patim amb franciscana paciència tots els 
entrebancs que ens provoca la corruptela dels 
governants que pensen més en el futur consell 
d’administració que els tocarà quan deixin el go-
vern, que en facilitar les coses als ciutadans. L’es-
perança que amb el temps tot es millorarà ens té 
conformats, pagant, callant i votant corruptes, 
mentre el preu de l’energia puja i puja cada dia.
Com deia l’enyorat Perich “L’esperança és l’últim 
que es perd... i és una llàstima. Si l’esperança fos 
el primer que perdéssim, potser faríem alguna 
cosa per a arranjar-ho tot”.
Els mitjans de comunicació ens estan tornant a 
tots una colla de corders, cada dia amb menys 
drets i cada dia més callats i preocupats perque 
de tant en tant arriben pateres amb immigrants 
“que ens poden fer perdre part del que tenim”. 
La llana del clatell és el que hauríem de perdre 
d’una vegada per totes. 

Quan fa dos anys que governa a 
Espanya la coalició del PSOE amb 
Podemos els preus energètics estan 

arribant a uns nivells mai vistos

JAUME BERNIS
Ramader i responsable de la sectorial del porcí de JARC i COAG

El preu 
de l’energia

Carn de la nostra ramaderia 
o carn de laboratori, tu tries

res actuen com a embornal de CO2. Durant el perí-
ode 2007-2020 aquests tipus de terres van absorbir 
el 29% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
que havien produït.
L’agricultura i ramaderia cel·lular és molt més 
contaminat, en termes de producció de CO2, que 
la convencional. Els estudis realitzats per la Mar-
tin School d’Oxford demostren aquesta realitat: la 
producció in vitro necessita realitzar-se en un espai 
completament estèril, que comporta un consum 
molt més elevat d’energia.
També es qüestiona el consum de carn en relació 
amb la salut, obliden que forma part de la dieta 
mediterrània, una de les més lloades del món. Ex-
perts en nutrició de prestigi parlen de la carn com 
a principal font de proteïnes, que conté minerals i 
vitamines fonamentals per la nutrició i una bona 
salut, que afavoreixen el desenvolupament i funci-
onament de l’organisme, i és essencial especialment 
en l’etapa de creixement. Eliminar el seu consum 
pot afectar la salut de la població a tots els nivells i 
totes les edats. 
De moment s’han presentat 3 o 4 patens de carn 
cel·lular, ara bé, dins de la UE encara no hi ha nor-
mativa  respecte d’aquest tipus d’alimentació, per 
tant, encara no està autoritzada. Cal elaborar una 
regulació abans que puguin sortir aquests aliments 
de laboratori al mercat. Cal trencar el lobby en el 
Parlament Europeu, fer reunions informatives i 
trobades amb els eurodiputats, independentment 
del partit polític que siguin.
No podem com a sector quedar-nos quiets, cal que 
ens mobilitzem, cal que generem debat, organitzant 
xarrades, jornades i conferències amb cientí�cs i 
experts en alimentació, apropar-nos als consumi-
dors i la societat en general, per explicar la nostra 
manera de produir i cuidar el nostre bestiar, perquè 
la societat tingui prou informació per triar la dieta 
que vol seguir.
I, sobretot, cal fer una tasca pedagògica amb les 
noves generacions, des de petits i des de l’escola, 
aquesta ha d’instaurar una nova assignatura sobre 
el món de l’alimentació, d’on provenen els aliments, 
com es produeixen i quin paper juguen en el nostre 
creixement i desenvolupament. L’educació i la in-
formació són imprescindibles a l’hora d’ajudar-nos 
a decidir i escollir entre la carn de tota la vida i la 
cel·lular o de laboratori, que per mi no serà mai 
carn. 

6  |  OPINIÓ Divendres, 13 d’agost de 2021

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

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

de km 0 i segona mà 

www.veudelmotor.cat
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El president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, 
ha avisat que l’onada de 

calor que afecta Catalunya des 
de dimecres suposa un “pe-
rill extrem d’incendis”. “Ens 
enfrontem a uns dies crítics”, 
ha assegurat Aragonès en una 
piulada a Twitter, on ha afegit 
que el Govern prendrà mesu-
res i intensi�carà els mitjans 
per prevenir i lluitar contra el 
foc. Amb tot, el President ha 
fet una crida a la ciutadania 
perquè actuï amb responsa-
bilitat. Per la seva banda, la 
consellera d’Acció Climàtica, 
Teresa Jordà, ha admès que el 
risc és el més elevat dels últims 
18 anys, i que l’onada de calor 
que afecta Grècia i Turquia ve 
cap a Catalunya. “Si un incen-
di crema, el podem apagar i 
fer-hi front. Si són molts, serà 
molt difícil”, ha avisat.
Jordà ha remarcat que Cata-

lunya patirà elevades tempe-
ratures, de més de 40 graus, 
una humitat molt baixa i una 
sequera extrema. “No havia 
passat en els últims 18 anys, 
fem un crit d’alarma i un clam 
a la responsabilitat. Cal mini-
mitzar l’activitat a la munta-
nya, són dies de platja”, ha dit 

la consellera en un vídeo a les 
xarxes socials.
Per la seva banda, el conseller 
d’Interior, Joan Ignasi Elena, 
ha demanat també “màxima 
precaució i responsabilitat”. 
“Si veus una columna de 
fum, truca al 112”, ha dema-
nat el conseller.

El Govern fa una crida a la responsabilitat davant del risc 
d’incendi més elevat en 18 anys

Des de l’Observatori Pujalt 
han fet la previsió de temps 
dels propers dies. El seu res-
ponsable, Albert Borràs, ex-
plica que per avui divendres 
es mantindrà la temperatura  
d’entre 36 i 39º de dia i de 
nit amb una jornada sense 
núvols i de cara a dissabte el 
termòmetre pot pujar una 
mica més superant-se a molts 
punts de la comarca els 40ºC, 
màximes entre els 37-41ºC 
tot i que puntualment es po-
drien assolir els 42ºC.
Diumenge es mantindrà la 
temperatura diürna amb una 
matinada que serà la més cà-
lida de tot l’episodi amb mí-
nimes molt elevades en zo-

nes elevades i menys càlides 
a les fondalades. A partir de 
dilluns el termòmetre es co-
mençarà a desin�ar i ja no 
parlarem d’onada de calor.
L’episodi vindrà marcat tam-
bé com és normal per humi-
tats molt baixes en els dies de 
més calor amb nits que també 
seran amb humitats molt bai-
xes en zones elevades.
Caldrà anar seguint dia a dia 
l’episodi per veure la intensi-
tat que acaba assolint. Cal dir 
que les temperatures màxi-
mes més elevades s’assoliran 
a la Conca d’Òdena i les nits 
més càlides cap a l’oest de la 
comarca cap a les zones més 
elevades de l’altiplà.

La previsió dels propers dies

L’últim cop que Catalunya va 
patir una onada de calor tan 
extrema va ser el 2003, quan 
l’episodi es va allargar 15 dies 
i van cremar 1.000 hectàrees. 

Es suspenen acampades i es 
restringeix activitat agríco-
la amb maquinària 
El Govern ha cancel·lat les 
acampades i rutes del lleure 
juvenil, ha suspès les acti-
vitats esportives en el medi 
natural i també l’activitat 
agrícola amb maquinària, a 
excepció de la recollida de 
fruita, entre les 10.00 i les 
20.00 hores en 279 munici-
pis de 24 comarques pel risc 
d’incendi. A l’Anoia son 26 
municipis que entraran dins 
d’aquestes restriccions. Son 
Argençola, Bellprat, Cabrera 
d’Anoia, Capellades, Carme, 

Castellolí, Copons, el Bruc, 
els Hostalets de Pierola, els 
Prats de Rei, Jorba, la Llacu-
na, la Pobla de Claramunt, 
la Torre de Claramunt, Mas-
quefa, Òdena, Orpí, Piera, 
Rubió, Sant Martí de Tous, 
Sant Pere Sallavinera, Santa 
Margarida de Montbui, Santa 
Maria de Miralles, Vallbona 
d’Anoia, Veciana i Vilanova 
del Camí.
En aquests, en risc 3 del Pla 
Alfa, també s’ha suspès el 
transport en zona forestal i 
els treballs en línies elèctri-
ques no essencials, així com 
el manteniment i les obres en 
infraestructures i vies, excep-
tuant el que indiqui Trànsit. 
Tampoc es podrà accedir amb 
mitjans motoritzats al medi 
natural, a excepció dels resi-
dents i treballs inajornables.

Dos Agents Rurals informant a un visitant de Montserrat que no pot accedir a la zona del funicular / ACN

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA

I ET PREPAREM LA 
COMANDA PERQUÈ 
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Aquests primers dies 
d’agost s’ha iniciat 
el pla d’asfaltatges 

2021 que dona continuïtat a 
la campanya d’asfaltatges que 
es realitzen any rere any per 
tal de tenir els carrers pú-
blics en bon estat. El pressu-
post amb què compta el pla 
aquest any és de 430.000€ i 
comprendrà una superfície 
d’actuació de 36.820,50 m2.
Les obres d’asfaltatge s’han 
iniciat als trams de l’avingu-
da de Sant Jaume Sesoliveres, 
l’avinguda del Mestre Mun-
taner i el carrer de Lecco i 
els propers dies es faran les 
actuacions en la resta de vies 
previstes.
El pla també contempla l’as-
faltatge de l’avinguda de Ca-
talunya en diversos trams: 
des de l’avinguda Doctor Pas-
teur a l’Avinguda d’Andorra, 
de la rotonda de l’Hospital 
fins al carrer de Girona i de 
la Rotonda del Carrer Llei-
da a la Plaça Mossen Segura. 
També l’avinguda d’Andorra, 

des de l’avinguda Països Ca-
talans al carrer de Lecco.
També s’asfaltaran el carrer 
de la Pobla de Claramunt, 
des de l’avinguda Pasteur al 
Carrer Comarca; el carrer 
Carles Riba, des del carrer de 
les Guixeres al Nou Pavelló; 
el carrer de Florenci Valls, 
des de la plaça Francesc Be-
dós a la plaça Pompeu Fa-
bra i el carrer Òdena, entre 

l’avinguda de Barcelona i el 
carrer del Rei Ferran d’Ante-
quera.
De cara a l’any vinent, el Pla 
d’Asfaltatges 2022 està pre-
veu, entre d’altres, la millora 
de diversos trams del Passeig 
Verdaguer tal i com ja va ini-
ciar-se en el pla de l’any 2020 
amb l’asfaltatge del tram 
nord entre carrer Lleida i Av. 
Pau Casals.

S’inicia l’asfaltatge de diversos carrers 
entre ells l’avinguda Catalunya

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest passat dime-
cres, 11 d’agost, es 
va obrir la venda 

d’entrades de les activitats i 
espectacles de la Festa Ma-
jor d’Igualada d’aquest any. 
Ja siguin gratuïtes o amb 
preu assignat les entrades 
s’hauran d’obtenir a través 
del web www.tiquetsiguala-
da.cat. 
Cada persona podrà adqui-
rir un màxim de 6 locali-
tats per operació. També es 
podran obtenir presencial-
ment a la taquilla del Teatre 
Municipal Ateneu (passat-
ge Vives, s/n) del 23 al 30 

d’agost, d’11 a 13 h i de 18 
a 20 h i al Punt de Difusió 
del carrer de Garcia Fossas 
de dilluns a divendres de 18 
a 21 h, dissabte i diumenge 
d’11 a 14 h i de 18 a 21 h (el 
dilluns 30 estarà tancat)
Les entrades per assistir als 
actes del Teatre de l’Aurora 
només es poden comprar 
a través del web www.tea-
treaurora.cat. Tots els actes 
programats es desenvolu-
pen en recintes perimetrats 
o tancats, amb l’aforament 
permès pel Procicat. El pú-
blic estarà assegut a tots els 
espais. Serà imprescindible 
assistir-hi amb mascareta i 
no hi haurà servei de bar.

Ja són a la venda les 
entrades dels espectacles 
de la Festa Major

REDACCIÓ / LA VEU 

Per tercer any, l’Ajun-
tament d’Igualada 
aposta per l‘organit-

zació del punt lila durant 
la Festa Major amb la vo-
luntat de mantenir el com-
promís amb la lluita contra 
els comportaments sexistes 
i lgtbifòbics. El dispositiu 
punt lila, s’emmarca en el 
Protocol d’actuació davant 
les violències sexuals en es-
pais festius impulsat des de 
les regidories d’Igualtat de la 
MICOD (Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margari-
da de Montbui, La Pobla de 
Claramunt i Òdena) aprovat 
l’octubre del 2018.
Els contextos de festa són 
moltes vegades facilitadors 
d’aquest tipus de violències i 
és per això que cal prendre 
mesures específiques per en-
tendre i detectar les dinàmi-
ques que s’hi donen i fer-hi 
front, com a institució, enti-
tats, serveis i societat.
Carlota Carner, tinenta d’Al-
calde i regidora d’Igualtat ha 
remarcat que “la Festa Ma-
jor és una setmana intensa 
de celebracions i gaudi per 
a igualadines i igualadins. 
Per aquest motiu, cal dedi-
car tots els esforços possi-
bles per tal que la festa es 
dugui en espais de llibertat, 
de qualitat i de respecte cap 
a totes les persones que en 

formen part. Totes les perso-
nes sense excepció, incloent 
les dones de totes les edats 
i les persones que integren 
el col·lectiu LGTBI, han de 
sentir-se bé a les festes, han 
de poder-se moure amb lli-
bertat i sense por a patir 
agressions sexistes ni a ser 
jutjades o discriminades”.
En aquest sentit, i com a no-
vetat, el dispositiu que po-
sarà en marxa l’Ajuntament 
d’Igualada estarà format, per 
dos estands físics, un ubicat 
al Parc Central l’altre ubicat 
a la plaça de la Creu a més 
de comptar amb dues educa-
dores itinerants pels carrers 
del centre de la ciutat. Això 
suposa que aquest any hi 
haurà 6 educadores en total, 
dues més que en l’anterior 
dispositiu del Punt Lila de 
l’any 2019 quan en van ser 
4. El nombre punts d’atenció 
també creix i passa d’un de 
sol al 2019 a un total de 2. 
Els punts liles estaran actius 
els vespres i nits del 27, 28 i 
29 d’agost.
El dispositiu tindrà les fun-
cions d’informar, sensibi-
litzar, detectar comporta-
ments sexistes i atendre a 
les possibles agressions. 
També es distribuirà per di-
ferents espais el material de 
la campanya #NOendeixem-
passarNiuna amb diferents 
missatges dirigits a sensibi-
litzar a tota la ciutadania.

La Festa Major comptarà 
amb dos punts liles i una 
parella d’educadores

EDICTE 

El Ple de la corporació, reunit en sessió extraordinària celebrada el 28 de juliol de  2021, ha aprovat, 
per unanimitat dels membres assistents, entre d’altres, el següent  acord: 

“PRIMER.- Aprovar de�nitivament el projecte d’urbanització conjunta dels PAU 3.1  Nord i PAU 3.2 -Sud 
– Dusfort, promogut per les societats OTHMAN KTIRI BARCELONA,  S.L.U. i CONSTRUCCIONES MECÁNI-
CAS LLAMADA, S.L.-en els termes que resulten Text  refós de juliol de 2021 en el que han estat introduïdes 
modi�cacions de caràcter no  substancial, el qual pressupost d’execució material ascendeix a 
380.959,08 més IVA.” 

Contra aquest acte administratiu, que posa � a la via administrativa, es podrà interposar recurs  
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 
dos  mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la present publicació.  

Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan  que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació. 
El termini  màxim per a dictar i noti�car la resolució d'aquest recurs serà d'un mes de conformitat 
amb l'article 124  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques,  a comptar des de la data de presentació del recurs en el registre 
electrònic o òrgan competent per a  la seva tramitació. Contra la resolució del recurs de reposició o 
la desestimació presumpta del mateix,  podeu interposar recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de  Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la  Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini 
màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà  de la seva noti�cació o en el termini màxim de sis 
mesos a comptar des de l'endemà de la  desestimació presumpta del recurs interposat.  

També es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que es consideri oportú, en defensa  
dels seus interessos. 

La qual es fa pública per a coneixement general. 

Calonge de Segarra, 5 d’agost de 2021 

L’alcalde, 
Xavier Nadal Masana
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REDACCIÓ / LA VEU 

El Govern de la Dipu-
tació de Barcelona va 
aprovar a �nals de ju-

liol sis nous programes eco-
nòmics destinats als ens lo-
cals de la província, amb una 
dotació total de 5,5 milions 
d’euros, inclosos al Catàleg 
de Serveis. Destaquen la in-
versió destinada a millorar la 
convivència i cohesió a barris 
i comunitats (2,24 milions 
d’euros), l’impuls a la inclu-
sió sensorial als equipaments 
(1,5 milions d’euros); o l’im-
puls als itineraris educatius 
per lluitar contra l’abandona-
ment educatiu dels joves (1 
milió d’euros).
Els altres programes econò-
mics aprovats aquest dijous 
fan referència a actuacions  
d’informació i manteniment 
a les platges en el context de la 
COVID-19 (414.500 euros), 
l’impuls a l’activitat esportiva 
dels petits municipis (270.000 
euros) i l’equitat educativa, a 
través de l’impuls dels serveis 
comarcals davant la crisi so-
cial i sanitària provocada per 
la pandèmia (100.000 euros).
D’altra banda al Ple va accep-
tar la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Saba-
dell, a favor de la Diputació 
de Barcelona, en determinats 
tributs i ingressos de dret pú-
blic municipals, i de multes 
de circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària. El 
Ple també va donar per as-
sabentat de la revocació de 
la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà, a favor de la Di-
putació de Barcelona, de les 
funcions de gestió i recapta-
ció de la taxa per la gestió de 
residus municipals domèstics 

i comercials.
El Ple de la corporació va 
aprovar també l’adhesió de 
la Diputació de Barcelona 
com a membre de l’Associa-
ció de Gestors de Polítiques 
Socials d’Habitatge de Cata-
lunya (GHS). Aquesta entitat 
agrupa tots els operadors que 
presten serveis d’interès ge-
neral en el camp de l’habitat-
ge social a tot el territori de 
Catalunya.

Suport als governs locals
Els sis programes econòmics 
aprovats formen part del Ca-
tàleg de Serveis que la Dipu-
tació de Barcelona ofereix 
als ens locals. Es tracta de 
recursos econòmics a l’abast 
dels municipis que promouen 
l’autonomia del món local. La 
majoria de recursos es distri-
buiran per criteris objectius, 
com són el poblacional, el 
territorial, el socioeconòmic 
o el de gestió. No obstant, els 
programes que fan referència 
als equipaments responsables 
2030 i a les noves oportuni-
tats educatives 4.10 s’aniran 
resolent a mesura que els go-
verns locals de la província 
vagin presentant les seves sol-
licituds per bene�ciar-se’n.
El Catàleg de Serveis de la Di-

putació de Barcelona és una 
de les principals línies de su-
port adreçades a ajuntaments, 
consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats i entitats mu-
nicipals descentralitzades, i 
inclou tant recursos econò-
mics, com materials o tècnics. 
Aquest any, aquesta aportació 
de Diputació de Barcelona es 
complementa amb dos grans 
línies més de suport local: el 
renovat Programa General 
d’Inversions (PGI) i del pro-
grama Next generation UE.
El Programa General d’In-
versions està dotat amb 260 
milions d’euros i té per ob-
jectiu que els governs locals 
puguin dur a terme nova in-
versió municipal sostenible 
i, també, fer el manteniment 
i reposició de les inversions 
existents. Com a principal 
novetat d’aquest mandat, la 
distribució entre els ajunta-
ments (251,17 milions EUR), 
els consells comarcals (8,13 
milions EUR) i les Entitats 
Municipals Descentralitzades 
–EMD– (700.000 EUR) es va 
fer amb nous criteris objec-
tius, equitatius, més transpa-
rents i justos.
El programa Next generation 
UE preveu pal·liar els efec-
tes derivats de la pandèmia 
provocada per la Covid-19 i 
avançar cap a una major co-
hesió i sostenibilitat del terri-
tori. És per aquest motiu que 
la Diputació treballa per a de-
tectar aquells projectes amb 
capacitat transformadora 
tant de la pròpia organització 
com del territori, susceptibles 
de poder ser bene�ciaris dels 
fons europeus.

La Diputació destina 5,5 milions 
d’euros a sis programes econòmics 

REDACCIÓ / LA VEU 

Els Mossos d’Esquadra 
van detenir el dia 5 
d’agost dos homes, de 

28 i 32  anys, de nacionali-
tat georgiana i veïns de Rubí 
(Vallès Occidental), com a 
presumptes autors d’un de-
licte de robatori amb força a 
interior de domicili, en grau 
de temptativa.
La matinada del 5 d’agost els 
mossos estaven realitzant un 
dispositiu de prevenció de 
robatoris quan els van alertar 
d’un possible robatori en un 
garatge del centre d’Igualada.
Ràpidament els mossos van 
arribar al lloc i van localitzar 
dos homes que en veure’ls van 
llençar un objecte al terra. Els 
agents van localitzar l’objec-
te i van comprovar que era 
una bosseta transparent amb 
diverses peces de plàstic, les 
quals habitualment s’utilitzen 
com a marcadors de domici-
lis on posteriorment s’hi pro-
dueixen robatoris amb força.
Els agents van escorcollar els 
homes i el vehicle que porta-
ven. A l’interior d’aquest van 
localitzar diverses eines sus-
ceptibles de ser usades per 
cometre fets delictius.
Tot seguit, els mossos van 
inspeccionar els edi�cis de la 
zona i van localitzar un bloc 
de pisos amb la porta prin-
cipal oberta que tenia mar-
cadors a totes les portes dels 
pisos. Els dos homes van que-

dar detinguts per la seva pre-
sumpta relació amb la temp-
tativa de robatori.
Els detinguts van passar el dia 
6 d’agost a disposició del jut-
jat d’instrucció en funcions 
de guàrdia d’Igualada.

Detingut el presumpte autor 
de dos robatoris amb força a 
Igualada i al Bruc
Per altra banda, la policia 
catalana va detenir el dia 4 
d’agost un home de 27 anys, 
de nacionalitat cubana i veí 
de Cornellà de Llobregat, 
com a presumpte autor de 
dos delictes de robatori amb 
força a interior de domicili.
Durant el matí del passat 14 
d’abril es van produir dos ro-
batoris, en una casa d’Igua-
lada i una altra del Bruc. En 
els dos casos els lladres van 
saltar la tanca i van forçar 
una �nestra per accedir a 
l’interior. Van regirar les ha-
bitacions i van sostreure joies 
i diners.
Després de diverses indaga-
cions els mossos van localit-
zar i detenir, a Barcelona, un 
dels presumptes autors dels 
robatoris.
La investigació continua 
oberta i no es descarten més 
detencions.
El detingut amb antecedents 
va passar el dia 6 d’agost a 
disposició del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàr-
dia de Barcelona, el qual va 
decretar el seu ingrés a presó.

Tres detinguts per 
robatoris amb força a 
l’interior de domicilis 
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REDACCIÓ / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia va encendre el 
mes de juliol la nova 

il·luminació de la façana de la 
seva seu, �nalitzant d’aquesta 
manera les tasques de refor-
ma i millora de la seva estè-
tica exterior. Es tracta de llu-
minàries LED que, tal i com 
destaca el vicepresident San-
ti Broch, “estan adaptades a 
l’actual normativa d’e�ciència 
energètica i han estat ubica-
des i orientades de manera 

que destaquin i posin en va-
lor tant els nous colors, que 
havien estat els originals, com 
també els trets més distintius 
de l’edi�ci”.
La restauració de la façana de 
l’edi�ci històricament cone-
gut com Casa Padró, original 
del 1747 i situat a la Plaça 
Sant Miquel d’Igualada ha in-
clòs, entre d’altres, la repara-
ció de desperfectes, la neteja 
i sanejament de superfícies 
i la recuperació dels colors i 
textures originals, posant no-
vament en valor el patrimoni 

arquitectònic, ja que en la re-
forma de l’any 1996 no es va 
respectar aquella coloració.
Altres actuacions que s’han 
dut a terme recentment per a 
la millora de la seu de l’ens co-
marcal inclouen la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques, la 
substitució de la il·luminació 
interior per LEDs, la renova-
ció de les fusteries exteriors, 
la substitució de l’ascensor i la 
redistribució d’espais i millo-
ra de la ventilació per adoptar 
els nous protocols de preven-
ció sanitària.

El Consell Comarcal enllesteix la 
reforma de la seva façana

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, acom-
panyat de la tinent 

d’Alcalde i regidora de Talent, 
Carlota Carner, van rebre els 
tres estudiants que han tret 
la millor nota a la selectivi-
tat d’aquest any. Es tracta de 
Nil Puiggròs, de l’Escola Pia 
i Eugeni Soler, de l’Institut 

Joan Mercader que han tret 
un 9,50 seguits per Mariona 
Juncà, de l’Institut Joan Mer-
cader que ha tret un 9,40.
Els tres estudiants van re-
bre l’enhorabona per part de 
l’alcalde i la regidora que els 
van entregar un petit obse-
qui de la ciutat i dues entra-
des de teatre per cadascú per 
poder gaudir de la cultura a 
Igualada.

L’Ajuntament rep els estudiants amb 
millor nota a la selectivitat

Per la seva banda, el Club 
Rotary també va ser present 
en l’acte i el seu nou presi-
dent, Antoni Font, va ser 
l’encarregat d’entregar a les 
dues millors notes una estada 
multicultural organitzada pel 
Club Rotary a escollir en una 
ciutat europea.
D’estades n’hi ha de tot tipus 
com per exemple d’esports i 
culturals.

REDACCIÓ / LA VEU 

D ins el marc de la 
convocatòria de 
subvencions a favor 

d’entitats sense finalitat de 
lucre 2021, l’Àrea d’Igual-
tat i Sostenibilitat Social de 
Diputació de Barcelona ha 
atorgat a DCA Anoia una 
subvenció de 2.937,00 euros 
destinada al projecte Viure 
amb DCA 2021.
Molt aviat faran arribar la 
proposta de tallers per al 
curs 2021-2022. S’ha intentat 
pensar en tothom (afectades 
i afectats, familiars, sòcies i 
socis col·laboradors).

DCA Anoia treballa amb 
professionals altament qua-
lificades dins el camp de la 
neurorehabilitació. A banda 
dels tallers i les activitats 
socioculturals, també ofe-
reixen servei de logopèdia, 
fisioteràpia, assessorament 
en la tramitació de pen-
sions i serveis assistenci-
als, accés a la plataforma 
Guttmann NeuroPersonal-
Trainer©.
Si ets afectat/ada, familiar, 
amic/amiga d’una persona 
amb Dany Cerebral Adqui-
rit, a DCA Anoia hi tro-
baràs un espai de suport i 
acompanyament.

DCA Anoia rep 
una subvenció de la 
Diputació

REDACCIÓ / LA VEU 

Les persones pendents 
de rebre la primera dosi 
de la vacuna contra la 

Covid-19 podran vacunar-se 
sense cita prèvia als tres punts 
de vacunació de la Catalunya 
Central a partir d’avui di-
marts i durant tot el mes 
d’agost amb l’horari següent: 
a l’Escorxador d’Igualada i al 
Sucre de Vic de dilluns a di-
vendres, de 16 a 20h, i al Palau 
Firal de Manresa, de dilluns 
a dijous, també de 16 a 20h. 
Amb aquesta mesura es vol 
facilitar al màxim que la po-
blació cridada a vacunar de 
més de 12 anys, i que encara 
no ha rebut la primera dosi, 
pugui fer-ho de la forma més 
fàcil i senzilla possible: adre-
çant-se a un dels tres punts 
de vacunació del territori de 
la Catalunya Central amb la 
seva targeta sanitària i sense 
haver de demanar cita prèvia. 
De fet, Salut i l’ICS fan una 
crida a la població de 12 
a 40 anys i a les embaras-
sades perquè es vacunin 
ara i es pugui començar el 
setembre amb gran part 

de la població protegida. 
Les vacances, una opor-
tunitat per vacunar-se 
El departament de Salut i 
l’Institut Català de la Salut 
(ICS) insisteixen que la vacu-
nació no és incompatible amb 
les vacances i que és molt 
important que la ciutadania 
és vacuni per augmentar la 
immunitat de grup, per fer 
front a la pandèmia i per mi-
rar d’entrar a la tardor amb la 
màxima normalitat possible. 
A més a més d’obrir sense 
cita els punts de vacunació 
durant les tardes, els equips 
de pediatria de primària co-
mençaran a contactar amb 
les famílies amb fills i filles 
majors de 12 anys per infor-
mar-los de la importància 
de vacunar-se el més aviat 
possible per minimitzar els 
efectes de la pandèmia quan 
comenci el curs escolar i la 
represa de les activitats ex-
traescolars esportives, edu-
catives i culturals. També es 
fa una crida especial a les 
embarassades perquè es va-
cunin ja que tenen un risc 23 
vegades més alt d’acabar in-
gressades per Covid-19.

Vacunació sense cita 
prèvia durant les tardes 
d’agost a l’Escorxador



12 |  IGUALADA Divendres, 13 d’agost de 2021

Marc Talavera: “Volem demostrar que tenim un potencial 
territorial increïble i hem d’apro�tar-ho”
MARC VERGÉS / LA VEU 

Han passat pràctica-
ment tres setmanes 
des de l’incendi que 

va cremar 1.700 hectàrees a 
l’Anoia, especialment a Bell-
prat. Els Bombers encara no 
han donat el foc per extingit 
i encara hi ha hagut alguna 
petita revifada que s’ha po-
gut apagar sense més pro-
blemes. Parlem amb Marc 
Talavera, doctor en biologia, 
per conèixer quins son els 
passos a seguir després del 
foc. A més, com que és presi-
dent del Col·lectiu Eixarco-
lant, també conversem sobre 
el projecte del forn de Jorba. 
 
Què és el què cal fer ara amb 
el bosc que s’ha cremat?
Sobretot el que cal és que 
això ens serveixi per enten-
dre que el que cal és canviar 
el model de gestió territorial 
que tenim. Hem d’aconseguir 
que els pagesos i pageses, ra-
maders i ramaderes puguin 
viure amb una activitat eco-
nòmica sostenible i lligada 
al territori i que gràcies a la 
seva acció quotidiana aju-
din a gestionar el territori. 
 
I en actuacions concretes?
Els incendis son un element 
inherent dels ecosistemes 
mediterranis. Totes les plan-
tes del nostre ecosistema es-
tan adaptades al foc, rebro-
ten, germinen de nou, etc. En 
aquest sentit el bosc es rege-
nerarà. L’incendi suposa una 
tornada a la casella de sorti-
da, que és la típica en els eco-
sistemes forestals mediterra-
nis. El que sí que podem fer 
és afavorir que tot el procés 
de regeneració avanci com 
més ràpid millor cap a siste-
mes més resilients a incendis 
forestals. Per exemple, d’aquí 
a un parell d’anys es podri-
en podar aquelles alzines i 
roures que hagin rebrotat 
amb set o vuit peus, per tal 
que només quedin un o dos 
peus per cada arbre. O en zo-
nes on hi hagi una germina-
ció molt elevada de pins, se 
n’haurien d’arrencar alguns. 
 
De què serviria això?
En primer lloc, és millor fer-
ho d’aquí dos anys enlloc que 
d’aquí a quinze perquè lla-
vors, enlloc d’anar amb tiso-
res de podar haurem d’anar 
amb moto serra. Aquesta 
acció té la intensió de reduir 

la densitat forestal. Podríem 
parlar que la densitat òpti-
ma son 400 pins per hectà-
rea i des de l’inici ja hauríem 
d’intentar afavorir aquestes 
densitats. Amb sis o set peus 
no poden créixer bé per-
què estan massa estressades 
perquè tenen massa poca 
capacitat de captació d’aigua 
per fer créixer tants peus. 
 
El 90% del territori de Ca-
talunya és zona no urbana. 
Com s’aconsegueix mante-
nir en bon estat per tal d’evi-
tar aquests incendis?
Per molt que l’administra-
ció intervingui, el quotidià 
d’aquesta gestió la fan els pa-
gesos i pageses. Per tant, s’han 
de portar a terme polítiques 
que facin que cada cop hi hagi 
més pagesos i pageses, en ex-
plotacions d’una mida mit-
jana cada cop més petita. O 
dit d’una altra manera, acon-
seguir que un pagès necessiti 
menys hectàrees per treballar 
per poder viure, perquè serà 
aleshores quan tindran po-
blació que generarà, gràcies 
a la seva pròpia activitat eco-
nòmica, discontinuïtat en el 
paisatge. Si fos així, es pot ge-
nerar un mosaic que donarà 
discontinuïtat en aquest siste-
ma forestal dens que és el que 
fa impossible les tasques d’ex-
tinció del cos de Bombers. 

ar també allò que cultivem 
en aquest territori, incorpo-
rar nous cultius. Si seguim 
cultivant allò que cultiven 
a Alemanya, a la Xina o a 
Rússia, no podem competir, 
no ho podem fer en quanti-
tats, sinó que ho hem de fer 
en diferenciació, en qualitat, 
en valor afegit. En de�niti-
va, sortir del mercat global. 
 
A Catalunya quins produc-
tes serien diferencials?
Tenim identi�cades més de 
300 espècies silvestres comes-
tibles i més de 3.000 variants 
agrícoles tradicionals, a ni-
vell de Catalunya. A nivell de 
l’Anoia hi hauria el blet blanc, 
que podria ser una alternati-
va a la quinoa. També tenim 
roselles, fonolls, molts tipus 
d’arbres fruiters que ara no 
es tenen en compte però que 
antigament es cultivaven a 
l’Anoia. Tenim un potencial 
molt elevat de noves espècies 
que podem cultivar. Les hem 
de recuperar i posar-les en 
coneixement dels agricultors 
i dels consumidors per tal que 
puguin ser alternatives de di-
namització econòmica que, 
al seu torn, ajudin a diversi-
�car el paisatge i fer-lo més 
resilient al canvi climàtic. 
 
És complicat de canviar el 
model, però.
Som conscients que son di-
nàmiques lentes. Des dels 
anys setanta portem un mo-
del cada cop més globalit-
zat i més uniforme i donar 

la volta a tot això reque-
reix temps, esforços i tam-
bé determinació política. 

potencial territorial increïble 
i hem d’aprofitar-ho. Hem 
de fer del sector primari, i 
tota la cadena de valor que 
en deriva (indústria agroa-
limentària, oci, turisme), el 
principal fil econòmic del 
país. Tenim el potencial per 
fer-ho, però ara estem molt 
lluny perquè portem 50 anys 
de polítique que van en di-
recció totalment contrària. 
 
Com s’organitza el Forn de 
Jorba?
Tenim obrador experimen-
tal, forn de llenya i punt de 
venda. La gent ha de poder 
venir aquí i comprovar que 
tot el que expliquem és tan-
gible, que com a consumi-
dors ho poden adquirir amb 
normalitat.

Us han preguntat d’altres 
llocs de Catalunya per en-
gegar iniciatives similars?
Eixarcolant és un projecte 
que neix a la Conca d’Òdena 
però que té ambició i vocació 
nacional. Ara mateix tenim 
19 grups locals arreu del ter-
ritori. Tant de bo des d’altres 
municipis engeguin projec-
tes similars.

Per tant és imprescindible 
el repoblament de les zones 
rurals, no?
Nosaltres sempre diem que 
a Eixarcolant treballem amb 
plantes silvestres comestibles 
com a eina per transformar 
el model agroalimentari. No-
més podrem afrontar el repte 
demogrà�c que és el despo-
blament rural si no generem 
noves oportunitats lligades 
al territori. I això passa per 
canviar allò que tenim i fem 
en aquest territori. Cal enten-
dre’l com un bé comú, però 
que necessita ser gestionar 
per unes activitats econòmi-
ques privades i aquestes han 
de ser sostenibles a nivell so-
cial, ambiental i econòmic. 
 
I per on passa això?
Crec que passa per canvi-

“No podem afrontar el 
repte demogrà�c que és 
el despoblament rural 

si no generem noves 
oportunitats lligades al 

territori” 

“Els incendis son in-
herents a l’ecosistema 
mediterrani. Podem 
afavorir el procés de 
regeneració, això sí” 

Des del Col·lectiu Eixarco-
lant vau engegar un micro-
mecenatge amb la intenció 
de recaptar 100.000 euros 
per impulsar la sobirania 
alimentaria des del Forn de 
Jorba. N’esteu contents?
N’estem molt contents. Es-
tem al voltant de 90.000 eu-
ros i l’objectiu està assolit. 
És un projecte molt ambició 
que vol demostrar cada dia 
tot això que comentàvem al 
llarg de l’entrevista. Els pro-
ductes que oferim, per so-
bre de tot han de ser bons i 
a més, a darrere han de tenir 
una cadena de valor econò-
mic que ajuda al consumidor 
a millorar el territori en el 
qual viu i del qual depèn. Vo-
lem demostrar que tenim un 

El Col·lectiu Eixarcolant vol demostrat, des del Forn de Jorba, que és possible un model agroalimentari 
sostenible i de proximitat / ACN
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T el 9 3  8 0 5  1 2  8 7   
Igualada



Humans de l’Anoia @humansanoia

#179 Arià Paco FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Cesc Sales @cesc_sales

Joan M. Carbonell @joanmcarbonell

Jordi Puiggròs @JordiPuiggros67

Carla Junyent  @carlajunyentt

Anoia Turisme @Anoia_Turisme

Sebas Leno @sebas_leno

David Serarols @dserarols

Notes mentals de les vacances: 
-no cal anar gaire lluny. 
-fer anar poc el cap. 
-posar el cap sota l’aigua del mar. 
-respirar la Posidònia.

De dilluns a divendres, totes les tardes, a L’Es-
corxador d’#Igualada podeu vacunar-vos sense 
cita prèvia. Facilitem l’accessibilitat per fer més 
senzill q tots puguem estar vacunats ben aviat. 
No ho dubtis!! 

Laporta havia de tornar l’alegria al Barça. Però, 
de moment, plors i una sensació de buidor que 
moltes generacions no havien viscut al club. 
Tingui o no la culpa, això és un fracàs, doncs 
ens havia venut just el contrari. I jo també ho dic 
”perquè estimo el Barça”. Al loro!

L’altre dia dues nenes de 5 anys del casal em van 
dir q els feia vergonya portar tops amb els quals 
es veiés la panxa, q la tenien grossa. Repeteixo, 5 
anys. Vam estar parlant sobre tipus de panxes i 
cossos i de la seva normalització de manera que 
ho entenguessin i tal. 

Del 7 al 25 d’agost no us perdeu l’oportunitat de 
conèixer i visitar el NEAN-Parc Prehistòric de 
Capellades, un dels jaciments paleolítics nean-
dertals més importants del món, i veure en di-
recte els treballs d’excavació.

A partit d’ara soc seguidor del Manchester City 
de Guardiola , del Paris Saint-Germain de Mes-
si i del Futbol Club Barcelona femení.

Qui sóc, com em dic, qui és aquest noi nou i 
-sobretot- quina és la meva contrasenya són 
les preguntes que em faig quan torno a la feina 
després de les vacances.

www.veuanoia.cat

3 Vacunació sense cita prèvia 
durant les tardes d’agost a l’Es-
corxador

1 Es preveuen temperatures de 
40º durant l’onada de calor a 
l’Anoia

2 Cremen 1.000 metres quadrats 
en una revifada a l’interior del 
perímetre de l’incendi de l’Anoia

XARXES  | 13Divendres, 13 d’agost de 2021

xarxes: El més llegit

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

Sóc l’Arià Paco Abenoza. Tinc 28 anys. He 
estudiat el Grau de Filoso�a i un Màster en 
Filoso�a Analítica. Des del 2017, faig un 
doctorat en Filoso�a Política a la Universitat 
d’Arizona, que els últims dos anys he cursat 
a distància. Llegeixo molt i escric (tant com 
puc, tant com sé). He publicat una novel·la, 
Mentir a les mosques, que va guanyar el 
Premi Valldaura-Memorial Pere Calders, 
i actualment n’estic enllestint una altra, a 
més de la tesi doctoral. De tant en tant faig 
contes. Sóc actor de doblatge per l’ECAD i 
últimament faig de narrador d’audiollibres. 
D’ençà que la pandèmia ha convertit la 
nostra vida en un complex escenari d’ètica 
aplicada, també escric articles al Núvol. 
Enyoro bojament fer teatre (encara que 
sigui amateur).  

  
@uecanoia

  
@adfelbruc

  
@c�gualada1939

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
entre d’altres, és la � de l’oligopoli energètic que esclafa aquest país, amb un bon grapat 
d’empresonaments i, si no és gaire demanar, una mica d’escàndol, com ara uns àudios �ltrats 
on un alt càrrec confessa entre riures l’enorme estafa que les energètiques estan perpetrant. 
Però si cau el règim del 78, sigui com sigui, ja em dono per satisfet.

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



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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“AFANYA’T!”
J

En ESP, en los últimos 70 años, siempre que ha habido un boom econó-
mico detrás ha estado el ladrillo. Y ahora se sugiere que en los Felices 
Veinte que vienen el ladrillo será crucial. ’El futuro no es más que el 
pasado que regresa’.

Saps que les primeres convocatòries empresarials d’ajuts i �nançament 
#NextGenerationEU ja s’estan publicant?
Actualment hi ha 12 convocatòries obertes - a destacar la d’indústria 4.0 
amb un termini (inacceptablement curt!) �ns el 17/08. 

El preu de llum assoleix un nou màxim històric.
L’import se situarà en els 106,74 euros per MWh.
Calen mesures per frenar l’especulacó en la �xació de les tarifes elèctriques.

“ SheaRIOS contribuirà a augmentar la salut 
i la seguretat dels treballadors”

“Si estàs endeutat, afanya’t!”

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

Si parlem d’energies verdes 
o renovables, de seguida 
ens ve al cap la solar, eò-
lica, marina, totes elles 

obtingudes de recursos naturals, 
factor clau per combatre el canvi 
climàtic. 

Centrant-nos però en l’energia 
eòlica i més concretament en el 
manteniment dels molins que 
conformen els parcs eòlics que 
“decoren” els nostres paisatges, 
es on entra en joc un ambici-
ós projecte europeu anomenat 
SheaRIOS (Horizon 2020), on hi 
participen tant empreses energè-
tiques de referència com centres 
de recerca europeus, entre ells el 
Centre Tecnològic d’Excel·lència 
Leitat. 

SheaRIOS és una solució per a 
la indústria d’inspecció de pales 
de turbines eòliques que permet 
una inspecció més fàcil, ràpida i 
precisa amb la robòtica i la cise-
llografia (metodologia de mesu-
rament i assaig que utilitza ones 
per enviar informació de la qua-
litat de diversos materials), un 
mètode que s’aplica per primera 
vegada fora del laboratori. Con-
cretament es basa en una plata-
forma de desplegament que puja-
rà a la torre dels aerogeneradors 
i desplegarà un escalador robòtic 
capaç d’inspeccionar les pales 

dels aerogeneradors de forma au-
tomàtica i remota. 

Els anàlisis duts a terme, revelen 
una disminució molt important 
en el cost d’inspecció d’aero-
generadors, també en el temps 
d’inspecció que es tradueix direc-
tament en menys ingressos per-
duts a causa dels aerogeneradors 
inactius. Finalment, el més im-
portant, SheaRIOS contribuirà a 
augmentar la salut i la seguretat 
dels treballadors amb accés a la 
corda implicats en centenars d’ac-
cidents cada any.

Les empreses participants contri-
buiran perquè Europa, (1) integri 
més energia eòlica, (2) redueixi 
els costos operatius, (3) mantin-
gui la tecnologia líder i (4) conti-
nuï sent una energia d’important 
exportació. Segons Wind Europe, 
aquests són els objectius perquè 
el vent es converteixi en l’eix ver-
tebrador del nostre sistema de ge-
neració d’electricitat.  

concret (la fallida del Banco de Barcelo-
na), de provisional des del 1922 ha sigut 
la peça bàsica del nostre dret concursal 
�ns la Llei Concursal de 9 de juliol de  
2003, que ha sigut reformada 29 vega-
des; i refosa, en el sense sentit, tenint 
en compte que  l’avantprojecte ja estava 
damunt de la taula, en plena pandèmia 
per Real decret 1/2020 del 5 de maig.

Sent  les més destacades reformes la 
del 2011 i la del 2013 per desembocar 
a la del 2015, donant pas a la segona 
oportunitat per les persones naturals 
i professionals endeutades, aquesta ha 
tardat anys a ser efectiva, �ns que  ma-
gistrats li han donat recorregut, així i 
tot estem molt lluny  dels nostres veïns 
en presentacions de segona oportuni-
tat. El 2015 es van acollir al mecanisme 
de la  segona oportunitat 50 persones i 
6599 en el 2019 segons les estadístiques 
de l’INE. 

En un webinar organitzat pel Col·legi 
d’Advocats de Barcelona en referència a 
la 2ª  oportunitat d’aquest avantprojecte 
a on destacades catedràtiques, un ma-
gistrat, professors i advocats van deba-
tre els pros i contres de l’avantprojecte, 
com tot en el Dret, les interpretacions 
van ser diverses, però en de�nitiva es 
pot dir que s’endurirà l’accés , i quant a 
l’exoneració serà més “generosa”,  temes 
cabdals no queden resolts com el deute 
públic, que continua sense ser exone-
rable per aquesta llei, o la competència 
dels jutjats d’instància (a on s’eternitzen 
els procediments ja que no són de la 
seva competència), en  comptes dels 
mercantils, i una bona nova és que 
les trucades dels agents de cobrament  
quedaran prohibides.

Dit tot això, potser serà un pas enda-
vant la nova llei, però com que la re-
forma del 2015 ha tardat a ser efectiva, 
sens dubte la nova llei no serà menys, 
pel que si estàs endeutat, afanya’t!   

Això és així en el cas que et 
trobis en insolvència, o que 
la prevegis “imminent” en 
presentar el concurs cor-

responent, el que passa és que no es fa,  
però ara si et trobes en aquesta situació 
més que mai, afanya’t! 

Per dues coses, perquè el proper 31 
de desembre s’acaba la moratòria que 
pel Covid s’ha donat per presentar-la,  
quan per llei son dos mesos des que et 
consti la teva insolvència, i més impor-
tant, perquè tot això canviarà amb una 
incertesa que, de moment,  no se sap 
si serà bene�ciosa o més restrictiva per 
acollir-se al concurs de creditors.

El Consell de Ministres, de la mà del 
Ministeri de Justícia juntament amb 
la cartera d’Assumptes Econòmics, ha 
donat llum verda al “Anteproyecto de 
Ley de Reforma de La Ley Concursal”, 
elevant-la el dimarts passat a audièn-
cia pública. Una norma que inclou la 
transposició de la directiva europea de 
reestructuració d’insolvència en canvis 
de fons a la � de “disponer de instru-
mentos ágiles y e�caces que mejoren 
los procedimientos de insolvencia y 
faciliten el mantenimiento de empresas 
viables”, tal com van dir en un comuni-
cat conjunt les carteres esmentades.

La Llei Concursal ve d’entropessades 
des de lluny, i mai ha aconseguit  
l’objectiu de negociar un acord entre  
creditors i deutors per saldar el deu-
te mitjançant un “quita y espera”,  el 
resultat és que el 90 % dels concursos 
presentats acaben en liquidació,  els 
experts fa temps que avisen que entrar 
tard   di�culta la  viabilitat  dels con-
cursats.

Ens hem de remuntar a la “Ley de Sus-
pensión de Pagos” de 26 de juliol de 
1922, promulgada amb caràcter provi-
sional,  es va dictar per resoldre un cas 

“SeaRIOS, el futur de l’energia eòlica”

Joan Roig 
Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

“ SheaRIOS contribuirà a augmentar la salut 

Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB director de Iuris Trivium Advocats
josepsoriguera.advocat@icab.cat
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Tous fa balanç de l’incendi i plani�ca la protecció de la Serra
ST MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Un cop passada la pri-
mera fase d’emergèn-
cia, l’Ajuntament de 

Sant Martí de Tous fa balanç 
de l’incendi que ha afectat al 
municipi i plani�ca les acci-
ons de recuperació de la zona 
cremada i la protecció de la 
Serra. L’alcalde David Alqué-
zar va participar la setmana 
passada a la reunió amb re-
presentants de la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, les alcaldies i 
representants de l’associació 
de propietaris forestals Mira-
lles-Queralt i de la Federació 
Boscat, convocada al municipi 
de Bellprat. Una trobada que 
va servir per posar �l a l’agu-
lla a les primeres actuacions a 
la zona, previstes per aquesta 
propera tardor, i que han de 
permetre recuperar el territo-
ri afectat  i sobretot protegir 
la serra davant nous incendis. 
Alquézar explica que “conjun-

tament amb el suport econò-
mic i tècnic de les administra-
cions superiors aconseguirem 
recuperar l’entorn natural del 
municipi i fer-lo menys vulne-
rable a nous incendis”.
L’Ajuntament de Tous també 
ha volgut fer un primer anàlisi 
del foc amb els grups polítics 
del municipi i l’ADF de Tous, 
per tal de compartir l’evolució 
de l’incendi i valorar quines 
són les accions que es poden 
endegar a  nivell local amb la 
col·laboració de tots els agents 
socials i polítics.
El foc, que es va declarar el dia 
24 de juliol a Santa Coloma de 
Queralt i va afectar 1.700ha, 
està apagat sota vigilància 
i amb tota probabilitat serà 
considerat extingit pels Bom-
bers de la Generalitat de Ca-
talunya en les properes hores, 
després de gairebé dues set-
manes del seu inici. Tot i així, 
des de l’Ajuntament de Tous es 
demana a la ciutadania “mà-
xima prudència”, “demanem 

que qui vagi a veure la zona 
cremada no surti dels camins, 
no vagin per corriols i que no 
trepitgin bosc, s’està estudiant 
com actuar-hi”, a més, les con-
dicions meteorològiques se-
gueixen sent molt favorables 
pel foc i la situació de sequera 
és greu: “no es preveuen preci-
pitacions en al menys, els pro-
pers 15 dies i això, sumat a les 
condicions meteorològiques, 

ens preocupa”, apunta el tinent 
d’alcalde Pau Mir.
L’Ajuntament de Tous vol fer 
un agraïment públic a tot el 
poble per seguir les consignes 
en tot moment, i especialment 
al voluntariat per la seva pre-
disposició i feina, al Movi per 
oferir les seves instal·lacions, 
a Creu Roja per la seva assis-
tència, a CatSalut pels seus 
serveis, als comerços de Tous 

per la seva resposta, a totes les 
ADF que can venir, i especi-
alment a la de Tous per dei-
xar-s’hi la pell, a Bombers per 
la seva professionalitat i per-
severança, i als pagesos, als de 
Tous i als que van venir d’al-
tres llocs, que incansablement 
van estar llaurant i movent 
aigua contribuint de manera 
essencial a no deixar avançar 
el foc més del que va fer.

ANOIA / ACN 

Un grup de persones 
impulsen una inicia-
tiva solidària arrel de 

l’incendi de la Conca de Bar-
berà i l’Anoia. Són una quin-
zena de joves, bàsicament 
de Santa Coloma de Queralt 
i Bellprat, que ja van sentir 
la inquietud d’organitzar-se 
quan el foc encara era actiu 
en aquest territori. Quinze 
dies després, el moviment es 
va consolidant, si bé enca-
ra estan decidint les línies a 
seguir. D’entrada, volen cen-
trar-se en la difusió i cons-
cienciació de la gestió fores-
tal. No es plantegen recaptar 

fons donat que no va haver-hi 
damni�cats, com van fer a 
la ‘Riuada Solidària’, pels ai-
guats de l’Espluga de Franco-
lí, o ‘Rebrotem’, amb l’incendi 
a la Ribera d’Ebre, campanyes 
que els estan servint de refe-
rència. Ells ja tenen un nom 
pensat. ‘Revifem Queralt’.
Aquest col·lectiu ha comen-
çat a formar-se i a treballar 
de bracet amb ajuntaments 
d’aquesta zona de la Bai-
xa Segarra a fi de desplegar 
accions de difusió i consci-
enciació. El grup també ha 
contactat amb gent d’altres 
pobles i fa una crida a sumar 
més voluntaris. De moment 
s’ha estructurat en dues co-

missions, una de comunica-
ció i una altra més tècnica, 
centrada en els continguts i 
raó de fons d’aquesta inicia-
tiva.
“A partir de l’incendi que 
cremat el nostre entorn vam 
pensar que havíem de fer 
alguna cosa, ja que segura-
ment aquests incendis cada 
cop aniran a més pel canvi 
climàtic i perquè hem deixat 
els boscos una mica aban-
donats; intentarem fer tot el 
que es pugui per minimitzar 
l’impacte o que no torni a 
passar”, afirma Pau Vergés, 
responsable de la comissió 
de comunicació d’aquesta 
iniciativa ciutadana.

“Revifem Queralt”, un moviment 
ciutadà per l’incendi de l’Anoia
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COMARCA / LA VEU 

La setmana passada, una 
comitiva del departa-
ment de Turisme del 

Consell Comarcal de l’Anoia 
visitava el territori afectat per 
l’incendi del passat mes de ju-
liol. Concretament, han estat a 
Sant Martí de Tous, Bellprat i 
Santa Maria de Miralles. L’ob-
jectiu de la visita era conèixer 
l’estat dels punts turístics dels 
municipis anoiencs afectats i 
fer una valoració.
La primera parada ha estat a 
Sant Martí de Tous, a l’alzina 
de Can Gol i al castell de la 
Roqueta, després s’han des-
plaçat al castell de Queralt 
del municipi de Bellprat i per 
acabar, han visitat el Castell de 
Santa Maria de Miralles.
La comitiva, encapçalada pel 

conseller de Turisme, Dani 
Gutiérrez, ha pogut reunir-se 
amb alguns representants po-
lítics com l’alcalde de Santa 
Maria de Miralles, Pere Arge-
lich i la regidora, Yolanda Ruiz 
amb qui han pogut conversar 
sobre l’afectació del municipi. 
En aquest sentit, Gutiérrez, 
explicava que traslladaria a les 
administracions pertinents les 
necessitats per tal de desenvo-
lupar estratègia per aconseguir 
una recuperació més ràpida i 
més sòlida. Properament ens 
trobarem també amb els res-
ponsables polítics de Tous i 
Bellprat per traslladar també 
les actuacions previstes des de 
l’ens comarcal.
Així, el Departament de Tu-
rismes del Consell Comarcal, 
Anoia Turisme, ja s’ha po-
sat mans a l’obra per avaluar 

l’impacte de l’incendi sobre 
els recursos turístics que han 
quedat malmesos i per tal de 

El departament de Turisme del Consell Comarcal visita els 
municipis afectats per l’incendi

que tots els programes d’Ano-
ia Turisme es puguin desen-
volupar amb normalitat i va-

lorar, si calen, noves accions 
de promoció i dinamització 
territorial.”

COMARCA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia va rebre dime-
cres 28 de juliol la visita 

de l’assessor i gestor en Rela-
cions Exteriors i Cooperació 
Internacional en Governs Au-
tònoms Descentralitzats de 
l’Equador, Luis Luna. El motiu 
és que el govern equatorià està 
interessat en conèixer de pri-

mera mà experiències de ter-
ritoris que, com l’Anoia, que 
desenvolupen estratègies de 
turisme sostenible i rural.
Així, el representant equatorià 
va poder visitar de la mà de 
l’ens comarcal l’Antiga Masia 
de Can Morei, a Santa Càn-
dia (Orpí), com a exemple de 
projecte emprenedor en un 
entorn rural. Després, a la seu 
del Consell Comarcal a Igua-

lada, també va poder conèixer 
el projecte d’Anoia Turisme a 
la comarca. El conseller de Tu-
risme de l’ens comarcal, Dani 
Gutiérrez, els va explicar l’es-
tratègia enfocada al turisme 
sostenible i el turisme lent o 
slow i manifesta que “en els 
propers mesos s’abordaran 
vies de col·laboració entre 
destins rurals de l’Equador i 
l’Anoia”.

L’Equador s’interessa per les 
experiències de turisme rural i 
sostenible de l’Anoia

ÒDENA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha realitzat el Pla 
d’autoprotecció (PAU) 

de l’Aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena General Vives, un 
document per poder respos-
ta adequada a les possibles 
situacions d’emergència que 
puguin produir-se en aquest 
recinte destinat a activitats de 
lleure aeronàutic i formació i 
aprenentatge, que ocupa una 
superfície de 149.711 m².
L’aeròdrom es distribueix en 
diferents elements com son 
dues pistes paral·leles, han-
gars i magatzems, instal·laci-
ons privades i instal·lacions 
de bombers. Durant el perío-
de de risc d’incendis forestals, 
a les instal·lacions s’hi instal-
len un conjunt de conteni-
dors prefabricats, tipus ha-
bitatges, per als Bombers de 
la Generalitat de Catalunya 
que disposen d’una base amb 
dos avionetes i un helicòpter 
bombarder, ja que durant l’es-

tiu utilitzen part d’aquest es-
pai com a base per a mitjans 
aeris.
L’activitat habitual de l’aerò-
drom es pot dividir en dos ti-
pus, una de lleure aeronàutic i 
formació i aprenentatge i una 
altre destinada a activitats 
industrials, amb instal·laci-
ons d’Ultramàgic i de Globus 
Kon-Tiki que ja disposen del 
seu propi pla d’autoprotecció.

El Pla d’autoprotecció és una 
eina de programació de les 
accions i mesures que han 
de ser adoptades pels titulars 
de les activitats, amb els seus 
mitjans i recursos, en l’àmbit 
de la seva competència, per 
aconseguir que, davant d’una 
situació d’emergència, les de-
cisions i accions a desenvolu-
par es portin a terme d’una 
manera ràpida i sistemàtica. 
Per tant, el Pla d’autoprotec-
ció  donarà resposta adequa-
da a les possibles situacions 
d’emergència que puguin 
produir-se.

L’aeròdrom d’Òdena ja 
té el Pla d’autoprotecció 
per emergències
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La setmana passada van 
començar les obres de 
la cobertura de la pis-

ta multijocs de Can Titó que 
tindrà una superfície de més 
de 1.600 metres quadrats. 
El nou espai cobert vindrà a 
descongestionar els usos del 
pavelló poliesportiu que s’ha 
quedat petit per assumir tota 
l’activitat que desenvolupen 
els clubs locals. A més dotarà 
al municipi d’un nou equipa-
ment cobert polivalent per 
desenvolupar altres activi-
tats. 
L’actuació està prevista en 
dues fases. En aquesta pri-

mera que s’acaba d’iniciar és 
prevista la cobertura de la 
pista amb una estructura me-
tàl·lica sobre sabates de for-
migó armat. També es durà a 
terme la instal·lació elèctrica 
per tal d’il·luminar el recinte 
i es faran els baixants de co-
berta que arribaran �ns a la 
xarxa de sanejament. Per úl-
tim es col·locarà malla metàl-
lica per evitar que s’escapin 
les pilotes durant el joc.
Pel que fa a la segona fase 
de les obres serviran bàsica-
ment per aixecar els laterals 
de tancament de la pista. 
S’ha previst un sistema que 
permeti l’entrada de la llum 
però no del vent.

En marxa les obres de 
la cobertura de la pista 
exterior de Can Titó

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Des d’aquesta setmana 
els infants poden gau-
dir de la renovació del 

parc de la plaça dels Claramunt. 
Durant dos mesos s’han portat 
a terme els treballs de remode-
lació d’aquesta plaça que han 
servit per renovar completa-
ment el mobiliari del parc in-
fantil i també per actuar en la 
zona verda.  
Destaca el nou espai de jocs 
amb un gronxador i dues es-
tructures multijocs en forma de 
casetes de fusta que han canviat 
la imatge del parc. S’ha suprimit 
el tancat de fusta, però s’han 

conservat els blocs de pedra 
per delimitar la zona. També 
s’ha col·locat un gran tendal per 
proporcionar-hi ombra. A més, 
s’han instal·lat algunes taules de 
pícnic, bancs i papereres noves.
Les obres -que van començar a 
�nals d’abril- han servit també 
per remodelar tots els parter-
res exteriors de la plaça amb la 
voluntat de millorar les zones 
de jardí i arbrat, a càrrec de la 
Brigada de Jardineria. També 
s’ha hagut d’excavar per extreu-
re soques dels arbres i anivellar 
el terra.
Així mateix s’han millorat les 
parets i els murs d’escullera de 
la plaça.

Finalitzen les obres de 
remodelació de la plaça 
dels Claramunt

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La regidoria de festes 
de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí està 

ultimant els detalls de la Fes-
ta Major 2021, que enguany 
s’adaptarà a les mesures sani-
tàries que estableix el PRO-
CITAT i comptarà amb més 
d’una trentena d’actes, entre el 
2 i 5 de setembre. S’ha buscat 
expressament multiplicar els 
actes i la seva coincidència ho-
rària per tal de repartir el pú-
blic, ja que els aforaments esta-
ran limitats i caldrà fer reserva 
prèvia. 
Entre aquests actes, destaca 
el concert de la mítica banda 
dels 80 Tennesse que actuarà 
juntament amb La Guàrdia, 
així com els tributs a Mecano 
i a Fito i Fitipaldis, un doblet 
del grup vilanoví La Séptima 
Trastada (la nit de divendres i 
dissabte), i el grup de versions 
Hotel Cochambre que ja havia 
assistit a la festa major vilano-
vina. 
El programa de Festa Major ar-
rencarà també amb una doble 

sessió de “Cinema a la fresca”, 
en dues ubicacions diferents. 
Divendres es faran els actes o�-
cials -proclamació de pubilles i 
hereus, pregó, versots... - i du-
rant el cap de setmana tampoc 
no hi faltaran els actes infantils. 
Concretament pels més petits, 
caldrà reservar entrada per l’es-
pectacle Pinocchio, una versió 
del mític conte infantil adap-
tada al segle XXI, tot i que es 
preveuen altres actes sense re-
serva.

El 15 d’agost s’obrirà la reser-
va d’entrades de la Festa Ma-
jor de Vilanova del Camí
La programació completa s’en-
viarà a les llars del municipi a 
�nals d’agost, tanmateix, el 15 
d’agost a través de Vilanova-
enlinia.cat es podran reservar 
una desena dels actes més re-
llevants. Són els que preveuen 
un major nombre d’aforament 
i és per això que, seguint la 
normativa vigent, caldrà reser-
var l’entrada a través de la pla-
taforma web entre el 15 i el 30 
d’agost. 
En les mateixes dates, també 

es podrà reservar l’entrada al 
Centre Polivalent de Can Pa-
passeit, de dilluns a divendres 
en horari de 15 h a 19 h de la 
tarda. 
Les entrades són unipersonals 
i estaran vinculades al docu-
ment d’identitat de la persona 
que la reservi. En alguns dels 
actes, els menors de 16 anys 
hauran d’accedir acompanyats 
dels seus pares o tutors legals 
i caldrà que portin emplenada 
una autorització.
L’accés als recintes perimetrals 
es podrà dur a terme hores 
abans de l’inici de cada acte, 
tanmateix, la reserva tan sols 
serà vàlida �ns a l’inici de l’es-
pectacle. Doncs, un cop co-
mençat, el sistema d’accés serà 
el de taquilla viva en funció de 
la disponibilitat d’aforament 
del recinte.
En accedir al recinte hi haurà 
una assignació de localitats des 
d’on gaudir de l’actuació, això 
no obstant, si alguna persona 
abandona el recinte no es re-
servarà l’espai i tornar a entrar 
quedarà subjecte a la disponi-
bilitat d’aforament. 

Vilanova del Camí ultima el programa 
de Festa Major adaptat a les mesures 
sanitàries

VINE A L’ESCOLA 
DE BÀSQUET

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

E l passat divendres 6 
d’agost es va fer la festa 
de tancament del Ca-

sal d’Estiu. Darrera queden 6 
setmanes d’activitats que han 
tingut molt bona acollida. 
De fet, la participació ha es-
tat molt alta, amb setmanes 
amb més de 70 participants.
Els nens i nenes han tingut 
l’oportunitat de fer activitats 
molt diverses, algunes dins 
les instal·lacions de l’escola 
Marquès de la Pobla i altres 
al carrer amb excursions i 
jocs per l’entorn de la vila o 
bé a la Piscina Blava.
La valoració de l’activitat és 
positiva. La regidora d’Edu-
cació, Susana Moreno, expli-
ca com “aquest any hi hagut 
més inscrits que l’anterior 
edició. Sembla que mica a 

mica les famílies estan més 
segures respecte els proto-
cols en les diferents acti-
vitats. Afortunadament no 
hem hagut de fer confina-
ment a cap grup i tot s’ha 
desenvolupat de la millor 
manera”.
També ha estat un valor afe-
git el fet de poder realitzar les 
inscripcions fins el dimecres 
de la setmana anterior. Així, 
amb els infants contents, s’ha 
renovat la proposta.

El Casal d’Estiu tanca 6 
setmanes d’activitats

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes d’agost 
s’ha fet una nova ses-
sió plenària abans de 

les vacances. 
Després d’aprovar les dues 
darreres actes i donar comp-
te dels darrers decrets d’al-
caldia es va aprovar el primer 
l’aprovació del Pla anual de 
contractació per els exercicis 
2021-22 i el Pla estratègic de 
subvencions. Tal com va ex-
plicar l’alcalde, aquests dos 
plans són per tal de garantir 
l’optimització i la informació 
de la gestió, on la prestació 
de serveis públics es basin en 
criteris de transparència, efi-
càcia, eficiència, economia i 
participació. 
Seguidament es va aprovar 
per unanimitat la  modifica-
ció puntual del Pla General 

de Capellades en el sector 
de fàbrica Guasch. Tal com 
es va explicar aquest és un 
expedient que es va iniciar 
l’any 2019 i que, després de 
superar els requisits tècnics 
sol·licitats tira endavant. 
Així el terreny passarà de ser 
d’ús industrial a residencial, 
permetent la construcció de 
39 habitatges. En el pla es 
garanteix que el 30% siguin 
de protecció oficial, que es 
mantingui l’aparcament i 
s’amplïi la zona verda.
La unanimitat es va mante-
nir en la proposta de conveni 
entre l’Ajuntament i La Lliga 
per promocionar un cicle de 
cinema al teatre la Lliga i en 
el conveni de col·laboració 
amb l’anomenat “Cicle Gau-
dí”.
La unanimitat es va trencar 
en l’aprovació d’una nova 

modificació de crèdit per un 
valors de 342.474€, on JxC 
i PSC es van abstenir expli-
cant que hi havia coses en les 
quals es podia estar d’acord, 
però en altres no. Per això 
optaven per l’abstenció. 
Els dos darrers punts, una 
modificació de crèdit en l’or-
ganisme autònom del Museu 
Molí Paperer i correcció d’un 
error material en el conveni 
entre l’ajuntament  i Xarxa, 
es van tornar a aprovar per 
unanimitat.

CAPELLADES / LA VEU 

Després que durant 
la darrere setmana 
s’hagin celebrat els 

primers actes de la Festa Ma-
jor de Capellades, aquest cap 
de setmana arriba el gruix 
d’activitats. 
Cal destacar la participació 
un any més de les entitats 
capelladines. Això permetrà, 
per exemple, concentrar les 
activitats infantils a la plaça 
de Sant Miquel, on gràcies a 
la proposta del Consell d’In-
fants, s’hi farà les actuacions. 
S’inaugurarà el dia 14 amb 
Ho Peta Street Band i s’hi po-
drà veure teatre, màgia i mú-
sica.
Un altre espai on es concen-
trarà diverses actuacions, tant 
de concerts, com teatre, com 
el Matí de Cultura Popular el 
dia 15, és la Font Cuitora.  En 
teatre hi haurà el Grup Tea-
tral de Capellades presentant 
“4 en total. Píndoles d’una nit 
d’estiu” i en Peyu, amb “L’ho-
me orquestra”. I en música 
gaudirem amb el concert de 
rumba fusió de La Séptima 
Trastada, en Joan Colomo 
presentant “Disc Trist”, la 
Meritxell Neddermann o el 
grup de versions “Pelukas”.
La regidora de festes, Susa-
na Moreno, avança com “ens 
trobem davant d’una festa 
major diferent, marcada per 
les restriccions actuals. Hem 

treballat incansablement per 
organitzar una programació 
que intenta englobar activi-
tats per a totes les edats mal-
grat aquestes estiguin adapta-
des als requisits establerts des 
del PROCICAT que requerei-
xen control d’aforament i re-
pensar-les en el seu conjunt. 
Les restriccions actuals, 
malauradament, han limitat 
l’organització de moltes ac-
tivitats (els sopars populars, 
el cuinem la bassa, la nit de 
barraques, el correfoc, el 
cercavila, el cercatasques...), 
i ha fet caure l’activitat d’en-
titats autogestionades com 
la FMP”.
A la plaça de Catalunya s’hi 

viurà el dissabte 14 per la 
nit la Trobada de diables i 
bèsties de foc de la comarca, 
les sardanes del dia 15, el di-
lluns 16 el Concert jove amb 
31 FAM, Flash Ice Cream i 
P.AW.N. Gang i el dimarts 
17 les havaneres amb els 
Pescadors de l’Escala.
També cal destacar que en-
guany s’ha repartit el pro-
grama de la Festa Major 
de Capellades per totes les 
cases de la vila, de manera 
gratuïta, per tal que tothom 
estigui informat de tots els 
detalls. A més a més tam-
bé es podrà conèixer tota la 
programació des de la pàgi-
na web capellades.cat.

Arriba el cap de setmana amb més 
activitats de la Festa Major

Es modi�ca el Pla General en el sector 
de “Fàbrica Guasch”

CAPELLADES / LA VEU 

Per la Festa Major de 
Capellades comença la 
setena campanya  “Es-

timo com vull”, amb l’objectiu 
de continuar promovent les 
festes lliures d’actituds mas-
clistes i lgtbifòbiques.
“Estimo com vull” segueix 
amb la determinació d’evitar 
que els ambients nocturns i de 
festa siguin l’excusa per per-
petrar agressions masclistes 
o contra persones lesbianes, 
gais, bisexuals, trans i inter-
sexuals. Capellades compta 
amb un protocol per actuar 
davant aquestes situacions. A 
més a més la nit del Concert 
Jove, el dilluns 16, s’instal·larà 
un Punt Lila –subvencionat 
per la Diputació de Barce-
lona-, aquest té la funció de 
sensibilitzar i prevenir, i en 
cas que es produeixi alguna 
agressió, atendre i activar el 
protocol contra les violències 
masclistes. 
La regidora d’Igualtat, Adela 

Morera, destaca com “després 
de 7 edicions, la campanya 
està plenament consolidada i 
ja no s’entén una Festa Major 
sense el lema d’Estimo com 
Vull, promovem unes relaci-
ons sexoafectives sanes, amb 
desig i entusiasme, per aquest 
motiu, enguany, a banda del 
material de sensibilització 
vers les actituds sexistes tam-
bé distribuirem els Kits del 
Plaer”
L’estrena de la campanya “Es-
timo com Vull” es va fer el 
dimarts 10 d’agost al matí, 
quan es va difondre el materi-
al preparat per aquest edició: 
uns ventalls lila, enganxines i 
cartells informatius. 

Nova edició de la 
campanya “Estimo com 
vull”

Segueix amb la 
determinació d’evitar 
agressions masclistes 
o contra persones del 
col·lectiu LGTBIQ+

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

E ls mesos d’estiu con-
viden a viure les ac-
tivitats i trobades al 

carrer, però cal fer-ho amb 
civisme i respectant la con-
vivència de tothom.
El soroll i la pertorbació del 
descans veïnal o l’abando-
nament de deixalles al car-
rer són alguns dels efectes 
vinculats a les botellades 
que es produeixen de nit i 
darrerament s’han intensi-

ficat les queixes.
En aquest sentit, l’Ajunta-
ment de Vallbona fa una cri-
da al civisme i al respecte al 
descans del veïnat i demana 
tenir cura de l’espai comú, 
del mobiliari, la recollida 
de brutícia, etc. i mantenir 
una actitud cívica amb res-
pecte i sentit de la convivèn-
cia. Alhora també anima als 
vallbonencs i vallbonenques 
a denunciar males actituds 
trucant al 112 i informant 
del problema.

Crida al civisme i 
respecte a la convivència 
de tothom

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia ha apro-
vat incorporar al seu 

pressupost 110.000 euros 
més de romanent, que se su-
maran als 710.000 del mes de 
maig passat. Quedaran a la 
caixa gairebé 370.000 euros, 
a l’espera que l’any vinent el 
govern espanyol segueixi au-
toritzant-ne l’ús, com acon-
sella la Unió Europea. Dels 
815.000 euros de romanent 
utilitzat, gairebé 350.000 es 
recuperaran quan la Dipu-
tació de Barcelona i la Gene-
ralitat de Catalunya paguin 
les partides del pla general 
d’inversions de la Diputació 
i el PUOSC, respectivament, 
d’algunes de les obres que es 

duran a terme amb aquests 
diners. 
Uns 41.200 d’aquests 110.000 
euros de romanent es desti-
naran a noves inversions, 
entre les que destaquen la 
campanya d’implementació 
de la recollida d’escombra-
ries porta a porta, per fer 
front a aquest nou sistema i 
la implementació del mateix 
(16.000 euros), i la senyalit-
zació dels camins de les bar-
raques de pedra seca i la mi-
llora de les rutes existents, de 
les quals se’n modificaran al-
guns traçats (12.000 euros).
L’Ajuntament dedicarà 5.300 
euros a la reparació o substi-
tució dels aires condicionats 
del bar de la piscina que no 
funcionen. Gairebé 4.000 
euros serviran per a la ludi-

ficació de les visites de ‘Vall-
bona, parada i fonda’ i com-
plementaran així l’ajut de 
la Diputació de Barcelona. 
1.750 euros es destinaran a 
l’aportació que l’Ajuntament 
ha de fer ara al servei Anoia 
Activa, que fins ara subven-
cionava el Servei d’Ocupació 
de Catalunya i que compta 
amb un índex d’èxit molt alt. 
I uns altres 1.550 euros es 
destinaran a adquirir un nou 
desfibril·lador extern auto-
màtic.
Els 68.200 euros restants, a 
banda d’ampliar partides ja 
existents i cobrir-les davant 
d’imprevistos, també servi-
ran per al necessari augment 
del pressupost d’inversions 
previst que, arran de la situa-
ció actual, havia quedat curt.

Vallbona destinarà 110.000 euros més 
de romanent a noves inversions i a 
ampliar partides

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
de Vallbona va aprovar 
l’adhesió a l’Associació 

de Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública (AMEP), 
una iniciativa que té per ob-
jectiu impulsar la titularitat, 
la propietat i la gestió pú-
bliques de les xarxes de dis-
tribució d’energia elèctrica; 
desenvolupar accions per 
promoure una transició ener-
gètica cap a un model energè-
tic que sigui just, democràtic 
i sostenible, així com també 
assessorar els municipis que 
tinguin aquests mateixos in-
teressos.
Les quatre línies estratègiques 

de�nides en el pla d’actuació 
de l’associació són: impulsar 
la gestió administrativa de 
l’entitat; de�nir el seu model 
de governança; promoure la 
incorporació de més muni-
cipis i entitats, com també 
la difusió de l’AMEP entre la 
ciutadania, els agents socials 
econòmics i les administra-
cions per generar un debat 
públic sobre la transició ener-
gètica i, en particular, sobre 
la regulació, la titularitat i la 
gestió de la xarxa de distribu-
ció de l’electricitat.
Als pobles i ciutats que in-
tegren l’associació els pre-
ocupa, especialment, «que 
l’accés a l’energia sigui un 
dret social garantit, on no 

hi hagi pobresa energèti-
ca, on la ciutadania i les 
empreses puguin, lliure i 
fàcilment, generar la seva 
pròpia energia verda i com-
partir-la amb els seus veïns, 
on les xarxes de distribució 
no estiguin exclusivament 
en mans d’empreses».
Vallbona, ara també for-
ma part d’aquesta entitat 
amb l’objectiu de disposar 
d’eines que permetin l’ajun-
tament no només garantir 
tothom l’accés a l’energia 
sinó també democratitzar 
l’energia i fomentar la parti-
cipació en la producció, per 
poder fer el pas de consu-
midor a partícip de distri-
bució i comercialització.

Vallbona s’adhereix a l’Associació de 
Municipis i Entitats per l’Energia 
Pública

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

La Diputació de Bar-
celona ha lliurat a 
l’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia el Pla 

de protecció civil municipal 
(DUPROCIM) del municipi, 
un document que determina la 
plani�cació de la protecció ci-
vil en el seu àmbit i que inclou 
els riscos que l’afecten, d’acord 
la normativa que els regula. En 
aquest cas el document inclou 
els riscos territorials, així com 
els riscos  d’incendis, nevades, 
inundacions, sísmic i venta-
des.
El DUPROCIM incorpora en 
un únic document, l’anàlisi 
dels riscos que hi pugui haver, 
els elements i àrees vulnerables 
o de més afectació que hi ha al 
municipi, així com els procedi-
ments operatius per risc. Tam-
bé conté �txes d’actuació per 
a cadascun d’ells amb carto-
gra�a especí�ca i un directori 
telefònic, el catàleg de mitjans 
i recursos que es disposa així 

com consells d’autoprotecció 
adreçats a la població.
En la seva elaboració s’ha se-
guit la Guia metodològica per 
a la redacció, l’homologació i 
la implantació del DUPRO-
CIM publicada per la GSHUA 
i s’ha incorporat a la capa de 
protecció civil del SITMUN, 
i la seva cartogra�a també és 
consultable en aquesta plata-
forma .
Els plans de protecció civil  
s’han d’aprovar pel plenari 
municipal, sotmetre’s a infor-
mació pública i posteriorment 
han de ser homologats per la 
Comissió de protecció civil de 
Catalunya. Un cop homolo-
gats, el municipi haurà de rea-
litzar les actuacions d’implan-
tació, actualització i revisió 
i implicaran, principalment, 
sessions formatives al personal 
tècnic i polític que con�guri 
els diferents grups d’actuació, 
com el comitè d’emergènci-
es i grups locals d’avisos a la 
població així com campanyes 
d’informació a la població.

Lliurat el Pla de 
Protecció civil municipal
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VECIANA / LA VEU 

Durant les darreres 
dues setmanes de 
juliol el Centre d’Es-

tudis Culturals d’Igualada 
(CECI), amb el suport de Cat 
Patrimoni i l’Ajuntament de 
Veciana, va realitzar la sego-
na campanya d’excavacions 
a les restes arqueològiques 
situades a l’entorn de ponent 
de l’església romànica de 
Santa Maria de Veciana.
Per tal de donar a conèixer la 
feina feta aquestes darreres 
setmanes el passat dissabte 
31 de juliol es va realitzar 
una visita guiada a càrrec 
de Núria Cabañas com a ar-
queòloga de Cat Patrimoni i 
directora dels treballs. L’acte 
fou obert per Xavier Barbe-
rà, president del CECI, que 
va emmarcar els treballs re-
alitzats a Veciana dins dels 
objectius de l’entitat que no 
són altres que estudiar i di-
vulgar la història i cultura 
de la comarca. En el seu torn 
l’alcalde de Veciana, Jordi 
Servitje, va agrair al CECI 
el seu interès i feina feta en 
les dues campanyes d’estudi i 
recerca en aquest àmbit amb 

les quals cada vegada es co-
neixen més aspectes de com 
era la vida en aquestes con-
trades ara fa més de catorze 
segles. Alhora va remarcar la 
importància d’aquestes actu-
acions totalment alineades 
amb els objectius estratègics 
del consistori i que són els de 
recuperar i donar a conèixer 
el seu patrimoni com a re-
curs turístic però alhora la 
de retre homenatge a tots els 
antics pobladors que sense 
cap tipus d’eina ni infraes-
tructura van construir les 
esglésies, molins, ponts, ne-
cròpolis i resta de conjunts 
patrimonials que encara es 
conserven i formen la iden-
titat del poble. Per acabar la 
seva intervenció, Servitje va 
agrair l’assistència dels pre-
sents a l’acte i sobretot la gran 
feina feta per tots els volun-
taris que han ajudat de forma 
totalment desinteressada a la 
campanya d’enguany.
En la posterior visita guia-
da, Cabañas va explicar que 
els treballs d’aquesta campa-
nya es van centrar en l’àmbit 
sud de l’edifici baix medieval 
on es van excavar tres sitges 
d’emmagatzematge de cere-

als. Per sota d’aquest nivell, 
i una vegada desplaçat un 
mur de l’època medieval, es 
van localitzar cinc enter-
raments tardoromans, dels 
segles V-II, pertanyents a la 
necròpolis que es va comen-
çar a excavar l’any passat. 
En concret es van trobar un 
sarcòfag que per sobre de 
la coberta monolítica con-

Es donen a conèixer les troballes de la segona campanya 
d’excavació a l’església de Santa Maria

servava un paviment d’opus 
signinum, tipus d’obra típi-
ca romana. A part d’aques-
ta tomba, on es va torbar 
les restes d’un adult, es va 
excavar una tomba infantil 
amb caixa de lloses i també 
cobert amb un gruixut pavi-
ment d’opus signinum. Entre 
els materials tardoromans 
que es van recuperar hi ha 

ceràmiques i un fragment 
d’una placa de revestiment 
de marbre blanc.
Amb una visita guiada per 
l’alcalde a l’interior de l’esglé-
sia romànica de Santa Maria 
de Veciana es va donar per 
acabada la sessió informativa 
que va donar a conèixer una 
mica més la història i cultura 
de Veciana.

La Diputació projecta l’eixamplament del pont de la BV-1005
VECIANA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha redactat el pro-
jecte d’ampliació del 

pont sobre la riera de Veciana 
al PK 2,4 de la carretera BV-
1005, dins el terme munici-
pal de Veciana. El projecte, 
que ha estat lliurat a l’Ajunta-
ment, té per �nalitat millorar 
la seguretat viària d’aquesta 
infraestructura amb l’eixam-
plament de la plataforma i 
substituir els merlets actuals 
per uns nous sistemes de con-
tenció que proporcionin una 
circulació segura i a l’hora 
respectin el caràcter patrimo-
nial del vell pont de pedra.
El pont va ser construït a 
l’any 1908, i al 1939, durant la 
Guerra Civil, el seu únic arc 
va ser volat. L’any 1941 es van 
acabar les obres de reparació 
i des de llavors no s’hi han 
fet actuacions importants. 
El problema actual és que el 
tram d’actuació, amb una lon-
gitud de 65 metres, és estret i 
està situat a la sortida d’una 
corba. Així mateix, els mer-
lets de pedra que fan la fun-
ció de contenció de vehicles 
han quedat desfasats respecte 

a les normatives actuals, pel 
que s’ha vist la necessitat de 
millorar la seva seguretat.
El sistema constructiu s’ha 
estudiat per tal de reduir 
al mínim el temps durant 
el qual la carretera haurà 
de romandre tallada du-
rant l’execució de les obres. 
L’actuació té un pressupost 
de licitació de l’obra és de 
323.276 euros i un termini 
d’execució de sis mesos.
Les principals actuacions 

són l’ampliació de la pla-
taforma del pont de pedra 
actual a través de la instal-
lació d’unes estructures en 
voladís per tal d’encabir-hi 
una secció de 5,5  6,5 me-
tres d’amplada i la instal·la-
ció de nous sistemes de con-
tenció de vehicles sobre el 
pont i els accessos, que s’in-
tegrin visualment millor i 
proporcionin una seguretat 
adequada. L’actuació també 
inclou la reparació de les 

degradacions que al llarg 
dels anys ha patit la fàbrica 
de pedra del pont existent, 
amb l’objectiu de netejar-lo 

d’elements externs, elimi-
nar les alteracions superfi-
cials i reparar els junts que 
han patit erosions.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

666 066 270
www.osullivansLA.com

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

Matrícula gratuïta 
del 30 d’agost 

al 6 de setembre
AMB PROFESSORS NADIUS!

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

FRUITA I VERDURA
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MONTBUI / LA VEU 

A �nals de la tardor es 
preveu que estiguin 
�nalitzades les obres 

de perllongació del carrer 
Sant Jaume amb el carrer La 
Tossa, actuació que garantirà 
la circulació de vianants i ve-
hicles entre ambdós vials.
Les obres, que van a càrrec 
de l’empresa Asfaltos Barcino, 
permetran una reforma com-
pleta d’un espai que supera 
els 1.000 metres quadrats i 
que �ns el moment era un cul 
de sac. 
A més d’unir ambdós carrers, 
el projecte permetrà guanyar 
una petita zona lúdica, amb 
aparcament de vehicles.
Els treballs inclouen el can-
vi de paviments i voreres 
existents, l’apertura del vial, 

l’excavació de rases per fer 
possible una instal·lació elèc-
trica njova, la reposició de 
paviments i voreres, el des-
muntatge de lluminàries exis-
tents i la col·locació de noves 
columnes d’enllumenat, així 
com la construcció de jar-
dineres i l’ordenació de tota 
la zona.
El projecte representa una in-
versió total de 114.708 euros 
i, un cop realizat, permetrà 
millorar notablement les co-
municacions en una de les 
zones més densament pobla-
des del Nucli Urbà. Els veïns 
i veïnes dels carrers Sant Jau-
me i Sant Bartomeu podran 
tenir una connexió directa 
amb el carrer La Tossa i l’eix 
de La Mercè, quan �ns ara 
únicament podien continuar 
cap a la carretera de Valls.

Segueixen les obres de 
perllongació del carrer  
Sant Jaume amb la TossaMONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Mont-
bui contractarà a vuit 

persones en  diferents plans 
d’ocupació inclosos dintre de 
la línia d’ajuts de la subvenció 
extraordinària i urgent: Me-
sures Urgents d’Ocupació pel 
Tancament Perimetral (SOC-
MUTP) tramitada a través del 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya. Es tracta d’una línia se 
subvenció de caràcter extra-
ordinària i urgent promoguda 
pel Govern de la Generalitat 

per fer front a les conseqüènci-
es de la COVID-19 en el mer-
cat de treball, en els municipis 
afectats pel tancament perime-
tral.
Fins el proper dilluns 16 d’agost 
està oberta la convocatòria per 
a la contractació urgent -de 
caire laboral temporal- de cinc 
peons per a la brigada munici-
pal.
També està oberta �ns el 16 
d’agost la convocatòria per a la 
contractació urgent -de caire 
laboral temporal- per a un/a 
auxiliar administratiu/va pel 
Departament de Promoció 

Econòmica.
Fins el 8 de setembre està ober-
ta la convocatòria per a una 
contractació urgent -de caire 
laboral temporal- d’un tècnic/a 
pel Departament de Secretaria 
(A2).
I també �ns el 8 de setembre 
està oberta la convocatòria d’ 
una contractació urgent -de 
caire laboral temporal- d’un 
tècnic/a de Via Pública (A2).
Les persones interessades po-
den trobar informació sobre 
aquestes convocatòries a la web 
municipal www.montbui.cat o 
bé a l’enllaç bit.ly/372VCcw

L’Ajuntament contractarà a vuit 
persones en plans d’ocupació

MONTMANEU / LA VEU 

Respectant totes les 
mesures de sanitat, 
el passat diumenge 1 

d’agost es va omplir la capaci-
tat actual de La Sala de Mont-
maneu per gaudir del con-
cert de l’artista Núria Rossy, 
cantant i compositora que 
ha publicat els discs “Sobre 
la marcha” (2010), “Alegría” 
(2017) i con�a presentar-ne 
un de nou els propers mesos.
Amb una atractiva esceno-
gra�a, unes cançons que to-
quen l’ànima, una posada en 
escena vigorosa i gran força 

comunicativa Núria Rossy va 
fer vibrar al públic que, des 
de les seves cadires, cantava 
i es balancejava al ritme de 
les cançons que formen el seu 
nou espectacle “Color”, mari-
datge de pintura i música que 
esdevé una invitació musical 
a repintar amb nous colors 
aquells aspectes del nostre 
món que voldríem transfor-
mar.
Acompanyada de músics de 
llarga trajectòria com Rober-
to Faenzi a les percussions, 
Pablo Giménez a les �autes, 
Félix Ramos al piano i la veu 
María Juana García, Núria 

Rossy va comptar també amb 
col·laboracions musicals del 
cantautor lleidatà Joan Blau, 
que va ser teloner, el seu �ll 
Manel Rossy i la reconeguda 
il·lustradora i cantant iguala-
dina Raquel Riba Rossy, així 
com un ventall de diferents 
artistes plàstics dels que es 
van mostrar algunes obres, 
com ara Laura Cid Segarra, 
Sergi Muñoz o Jose Aragón.
En acabar aquest concert-es-
pectacle, l’entusiasme del pú-
blic va ser tal que els aplaudi-
ments van continuar al carrer 
quan Núria Rossy va sortir a 
saludar i a signar discos.

L’espectacle “Color”, de Núria Rossy, a 
La Sala de Montmaneu

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

 691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Amb la voluntat d’oferir 
propostes de lleure 
per a infants i joves 

un cop �nalitzat el curs i per a 
col·laborar amb la conciliació 
familiar, al llarg de les darre-
res setmanes l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt ha de-
senvolupat diverses activitats 
de caràcter lúdic i formatiu. 
Des del consistori es valora 
molt positivament la respos-
ta aconseguida, ja que, en el 
seu conjunt, s’ha registrat un 
molt alt nivell de participació.

Els casals
Entre les activitats més des-
tacades un any més es troben 

els casals. Aquests es dividien 
en tres propostes diferenci-
ades per tal d’adaptar-se als 
diferents trams d’edat. Així 
s’ha ofert Juga a l’estiu (de 3 
a 12 anys), Canya a l’estiu (de 
12 a 16 anys) i el Casalet d’es-
tiu (de 0 a 2 anys). En total hi 
han pres part un total de 130 
infants i joves que han pogut 
gaudir amb tota classe d’acti-
vitats de lleure, experimenta-
ció o descoberta de l’entorn 
més proper. Els més grans 
han tingut també la possibili-
tat de prendre part d’un camp 
de treball dedicat al manteni-
ment de les fonts de Can Solà.

El Cau Jove
Per la seva banda, el Cau 

Jove ha ofert tot un progra-
ma propi d’activitats al llarg 
del juliol en què sota el nom 
“Activa’t al cau”, s’han dut a 
terme una desena de propos-
tes de tota mena amb tallers 
com els de còctels saludables 
o el de creació d’arracades i 
anells; activitats esportives 
de tenis taula, bàdminton 
i futbol i una programació 
d’oci nocturn que ha inclòs 
des de la piscina a la fresca a 
una vetllada al castell passant 
per una projecció de cinema 
i una festa de benvinguda a 
les vacances.
En total es calcula que ca-
dascuna d’aquestes activitats 
ha comptat amb entre 20 i 30 
participants.

Les activitats de lleure jove del juliol es 
tanquen amb una alta participació

JORBA / LA VEU 

E l passat 21 de juliol 
l’Ajuntament de Jorba 
va acordar l’adhesió i 

participació en el programa 
Servei Local de Teleassistèn-
cia de la Diputació de Bar-
celona, per al període 2021-
2024.
El Servei Local de Teleas-
sistència de la Diputació 
de Barcelona és un servei 
d’atenció domiciliària, les 24 
hores del dia i 365 dies a l’any, 
que garanteix la seguretat i 
dona tranquil·litat i acompa-
nyament a les persones que 
poden estar en situació de 
risc per factors d’edat, fragi-
litat, solitud o dependència 
i, a més, per a detectar situ-
acions d’emergència i donar 
resposta immediata a aques-
tes. A més d’actuar en casos 
d’urgència, també actua de 
forma preventiva mantenint 
un contacte continuat amb 
la persona usuària i coordi-
nant intervencions amb els 
serveis socials i el serveis sa-
nitaris.
El servei de Teleassistèn-
cia compta actualment amb 

un total de 15 beneficiaris 
a Jorba i va adreçat princi-
palment a aquelles persones 
que requereixen suport per 
a la seva seguretat i autono-
mia a la llar, persones que es 
trobin en risc per aïllament, 
soledat, risc de caigudes o 
pèrdues de consciència, per-
sones que presentin dificul-
tats de mobilitat, o malalties 
que generin riscos, persones 
que tinguin un diagnòstic o 
indicis de demència, senyals 
d’oblits, processos de reha-
bilitació física, cognitiva o 
funcional, així com limitaci-
ons temporals d’autonomia.
Funciona mitjançant un ter-
minal instal·lat al domicili 
de la persona i una unitat de 
control remot, en format de 
penjoll o polsera, que permet 
estar connectat permanent-
ment amb el centre d’atenció. 
Es complementa amb serveis 
com les Unitats Mòbils, els 
dispositius de seguretat o el 
reforç en el seguiment de les 
persones més fràgils.
Les persones interessades 
han de posar-se en contacte 
amb la treballadora social de 
l’Ajuntament.

Jorba s’adhereix al nou 
servei de teleassistència

ÒDENA / LA VEU 

La iniciativa proposada 
des de la regidoria de 
joventut de l’Ajuntament 

d’Òdena, amb una subvenció 
de la Diputació de Barcelona, 
va ser impulsar un projecte 
d’integració i art urbà al mu-
nicipi durant la Setmana Jove 
d’Òdena aquest juliol. L’objec-
tiu de l’activitat era educar i 
apropar l’art als joves a través 
de la participació directa en el 
plantejament i la creació d’un 
mural col·lectiu, que està situat 

a l’entrada del municipi, al cen-
tre unió agrícola, equipament 
cultural.
L’artista urbana Nuriatoll, il-
lustradora i especialista a pintar 
murals a tota mena de parets 
interiors i exteriors, va dirigir 
un grup de joves d’Òdena, del 
centre d’acollida Ca N’Aguilera 
i la comissió Jove Gargantua 
Odenenca que van començar 
experimentant amb la pintura 
i els esprais de manera lliure. 
Després, amb Nuriatoll van 
treballar dibuixos que re�ec-
tissin la cultura del municipi, 

com la Torre del Castell com a 
patrimoni, la pagesia a través 
de la vinya, els globus aerostà-
tics i les avionetes, el roscó del 
ball de crespelles o l’atzavara 
com a planta endèmica. Com a 
missatge central van escriure el 
lema “Òdena és cultura”.
Nuriatoll, a través d’una publi-
cació al seu per�l Instagram va 
assegurar sentir-se “molt orgu-
llosa de la feinada de tots els i 
les participants” i va agrair els 
organitzadors que pensessin 
en ella “per aquest projecte tan 
especial per al poble”.

L’artista Nuriatoll i joves d’Òdena 
pinten un mural col·laboratiu el lema 
“Òdena és cultura”

199
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€
Pàrquing gratuït 
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Primers treballs de 
substitució de la coberta 
de l’antic sindicat agrícola
STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

El passat 21 de juliol van 
començar els treballs de 
substitució de la coberta 

de l’edi�ci de l’antic Sindicat 
Agrari de Santa Coloma, situat 
al carrer Francesc Moragas, 6. 
Un edi�ci que va ser adquirit 
per l’Ajuntament l’estiu passat.  
L’actual coberta de �brociment 
de l’edi�ci de l’antic sindicat te-
nia importants �ltracions d’ai-
gua i hi ha zones del sostre on 
l’estructura ha col·lapsat, dei-
xant part de la mitgera veïna 
al descobert. És per això que 
els treballs han començat per 
la substitució d’aquest cober-
ta. L’execució d’aquesta obra 
té un pressupost de 93.579,82 
euros (IVA inclòs) i va a càr-
rec de l’empresa BOSCIREM 
S.L. L’obra està �nançada a tra-
vés d’una subvenció de la línia 
PAM 2020 de la Diputació de 
Tarragona. 
La primera fase dels treballs, 
l’enderroc de la coberta de �-
brociment i tota l’estructura 
horitzontal va acabar el passat 
27 de juliol. Ara, �ns d’aquí dos 
mesos no es podran reprendre 
els treballs, que hauran d’aca-
bar amb un nou sistema es-
tructural fet de bigues de fusta 

laminada i la construcció de la 
nova coberta lleugera. L’endar-
reriment de la segona fase de 
l’obra és degut a que a causa de 
la pandèmia, hi ha falta d’estoc 
d’aquestes bigues de fusta i tar-
daran unes setmanes a arribar. 
Està previst que a �nals d’octu-
bre l’edi�ci de l’Antic Sindicat 
torni a estar cobert de nou.
Part de l’edi�ci del Sindicat 
Agrícola, que presumiblement 
contenia l’accés principal des 
de la Carretera de Montblanc, 
ja es va enderrocar i en el seu 
lloc es va edi�car un edi�ci 
d’habitatges, durant els anys 70 
del segle passat.
L’edifici és un dels últims 
vestigis d’estil modernista 
que queda al poble, amb una 
façana en xamfrà de gran in-
terès patrimonial. Una ins-
tal·lació agrària amb volu-
metria i estètica catedralícia, 
que recorda l’estil del cellers 
cooperatius veïns però que a 
diferència de les zones pro-
ductores de vi, era un edifici 
dedicat a l’emmagatzemat-
ge i distribució de cereal i 
adobs; un clar testimoni de 
l’impuls d’aquestes organit-
zació agrària en un període 
econòmic de notable impor-
tància a la vila.

Foto: startap.cat / Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

Aquest proper diumen-
ge, 15 d’agost, es cele-
brarà el primer acte de 

la Festa Major de Santa Colo-
ma de Queralt, la presentació 
del llibre “La immigració occi-
tana a la Catalunya Moderna”, 
de Valentí Gual Vilà i Raimon 
Masdéu i Térmens. Serà el pri-
mer acte de la quarantena que 
estan previstos entre el dia 15 i 
el 24 d’agost. 
Aquest any, les festes cauen 
més tard de l’habitual i és per 

això que s’ha decidit canvi-
ar el dia del pregó de festes. 
Des de ja feia força anys que 
aquest acte que simbolitza el 
tret de sortida a la Festa Ma-
jor es celebrava el 14 d’agost. 
Aquest any, però, s’ha decidit 
endarrerir-lo �ns el divendres 
20 d’agost, per qüestions eco-
nòmiques i logístiques.
En aquesta primera setmana 
d’actes, hi haurà una xerrada 
sobre el Castell de Queralt, el 
dilluns 16, l’entorn del qual es 
va veure afectat per l’incendi 
de �nals de juliol; un Scape 

Room pel municipi, el di-
marts 17; una projecció de 
curtmetratge, el dimecres 18; 
o una fira de degustació de 
productes colomins acom-
panyats dels monòlegs de les 
còmiques catalanes Ana Polo 
i Oye Sherman. 
La següent setmana, a partir 
del divendres 20 d’agost co-
mençaran la majoria d’actes 
de la Festa Major colomina. 
Tots els actes poden variar 
segons les restriccions que 
apliqui el Govern de la Ge-
neralitat.

Primers actes de la Festa Major de 
Santa Coloma

STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

Una cinquantena de per-
sones, repartides en 
dos torns, van partici-

par el passat dissabte, 7 d’agost, 
a la plantada de safrà organit-
zada per Som Terra de Safrà. 
Aquest és l’últim pas abans 
que, entre els mesos d’octubre 
i de novembre, es reculli �nal-
ment aquesta espècia. Abans, 
a principis de juliol s’havia fet 
la desplantada dels bulbs que 
s’han tornat a plantar aquest 
passat cap de setmana.
La jornada també va comptar 
amb un esmorzar safraner, en 
el qual hi van participar totes 
les persones que van col·labo-
rar en la plantada. En aquest 
tast es va poder provar la coca 
amb licor de safrà. 
Ja fa uns anys que l’entitat Som 
Terra de Safrà es va proposar 
recuperar el valor d’aquesta es-
pècie per a Santa Coloma. His-
tòricament, el municipi n’havia 
estat un dels grans productors 
de Catalunya, però s’havia dei-

xat de plantar. De fet, cada any 
des de ja en fa sis es celebra el 
Som Terra de Safrà, un esde-
veniment al voltant d’aquesta 
planta i que aquest any es ce-
lebrarà el 30 d’octubre, època 
en què es recull el safrà. Aques-
ta planta necessita un clima 
mediterrani amb estius secs 

(massa pluja pot podrir-lo), 
primavera moderadament plu-
josa i algunes pluges abans de 
la collita. Resisteix glaçades de 
�ns a -10 °C i altes temperatu-
res a l’estiu. Es planta a l’estiu, 
per multiplicació de bulbs �lls 
que neixen a la base del bulb 
mare.  

Una cinquantena de persones 
participen a al plantada de safrà

 

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



Truca’ns!
93 804 24 51

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

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

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

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

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
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esports

CURSES DE MUNTANYA /  
LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana s’ha dis-
putat a Aristot (Alt 

Urgell) el Campionat de Ca-
talunya de Curses per Mun-
tanya per equips de la FEEC 
(Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya) orga-
nitat per Unió Excursionista 
Urgellenca.
La cursa constà d’un recor-
regut de 23km i 1750m de 
desnivell positiu amb la gran 
majoria del recorregut per 
sobre dels 2000m.
La UECAnoia, amb seu a 
Igualada, va aconseguir el 
subcampionat de Catalunya 

lluitat fins l’últim quilòmetre 
pels membres del seu equip, 
on cal destacar la brillant 
primera posició absoluta 
de Marc Ollé que, a més, ha 
aconseguit batre el rècord de 
la prova finalitzant el recor-
regut amb un temps de 2h 
25’
La resta de membres de 
l’equip han estat Albert Fer-
rer, Joan Rosich, Txus Oliva, 
Joan Almirall i David Núñez
Poder-se batre amb els mi-
llors clubs de Catalunya de 
l’actualitat i aconseguir una 
segona posició és una molt 
bona notícia i una injec-
ció de moral ara que s’estan 
restablint mica en mica les 
competicions oficials.

Els Club Excursionista 
UECANOIA, subcampió 
de Catalunya

HANDBOL / LA VEU 

Vilanova del Camí ja 
compta amb la pri-
mera àrbitra de cate-

goria Nacional d’handbol de 
la demarcació. Es tracta de 
la vilanovina Núria Martos 
Amaro, qui durant força tem-
porades havia estat jugadora 
i �ns i tot coordinadora del 
Club Handbol Vilanova. Ara 
fa tres anys va deixar el club 
per dedicar-se intensament a 
la carrera d’àrbitra.
Els passats 18 i 19 de juliol a 
València, va participar junta-
ment amb 4 àrbitres catalans 
més al Curs d’Ascens Arbi-
tral 2021, convocat pel Co-
mitè Tècnic d’Àrbitres de la 
Real Federación Española de 
Balonmano: Cristina Mar-
tín, per l’Ascens a la Divisió 
d’Honor Plata, i la vilanovi-
na Núria Martos, juntament 
amb Lara Martínez, Miquel 
Montaner i Pau García, per 
l’ascens a la Primera Estatal. 
Tots cinc van superar el curs 

i assolir l’ascens, amb la qual 
cosa la plantilla de Divisió 
d’Honor Plata comptarà a 
partir d’ara amb una àrbitra 
catalana i la representació 
catalana a la Primera Estatal 
creixerà amb quatre àrbitres 
més.
Des del Club Handbol Vila-
nova es mostren orgulloses de 
Martos: “Sempre s’acostuma a 
celebrar el nivell i la salut d’un 
esport d’acord amb la classi�-
cació i categoria dels nostres 
equips” a�rmen des del Club 
Handbol Vilanova “doncs bé, 
ara l’handbol català i el vila-
noví està d’enhorabona, sota 
un prisma diferent”. 
Celebren així la notícia de 
l’ascens de Núria Martos 
Amaro, qui amb 24 anys s’ha 
convertit en la primera àr-
bitra de Primera Estatal del 
municipi i de tota la demar-
cació. Una �ta històrica.
La Núria ha estat jugadora i 
coordinadora del Club Hand-
bol Vilanova, durant moltes 
temporades. Combinava les 

seves tasques amb les d’arbi-
tratge per la FCH. Les darre-
res 3 temporades va renunci-
ar a jugar per dedicar-se més 
intensament a la seva projec-
ció arbitral. Un treball que ha 
estat recompensat.
La família de l’handbol co-
marcal en conjunt la felicita 
per l’èxit. Ella, assegura, que 
emprendrà la temporada 
amb orgull, però també amb 
la prudència i responsabilitat 
que aquesta �ta representa. 
“Estem contínuament en fase 
de formació”, diu. A base de 
molts més minuts dirigint 
partits, està convençuda que 
agafaran “aquella comoditat 
a la pista que tenen els i les 
àrbitres veterans”. I afronta 
la nova etapa com “un repte 
més per seguir creixent”. 
Martos ha donat les gràcies a 
la FCH per haver con�at “en 
aquesta generació i en mi ma-
teixa; més enllà de l’aprenen-
tatge assolit, el fet d’haver-ho 
viscut en grup et proporciona 
una experiència enriquidora”.

Núria Martos Amaro es converteix 
en la primera àrbitra de categoria 
Nacional d’handbol de la demarcació
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l’especialista per al teu vehicle
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ESP EC IAL ISTES EN H Í BR IDS I EL È C TR IC S

Multimarca  ·  Mecànica general
Diagnosi   ·   Revisions
Electricitat/Electrònica

Especialistes GLP/Autogas
Híbrids i Elèctrics

Injecció Dièsel/Gasolina

Es t à s  p e n s a n t  a  c a n v i a r  e l  c o t x e ,  p e r ò  n o  s a p s  q u i n  c o m p r a r  p e r q u è  n o  t ' a f e c t i n  l e s  r e s t r i c c i o n s  d e  t r à n s i t ?
Tr a n s f o r m a  e l  t e u  p r ò x i m  c o t x e  a  GL P ,  o b l i d a ' t  d e  l e s  r e s t r i c c i o n s  i  a p r o f i t a ' t  d e l s  a v a n t a t g e s  d e l  GL P .

Consulta la nostra promoció per a la fira. 
COTXES BENZINA A PARTIR D'EURO4 COTXES DIÈSEL A PARTIR D'EURO6



26  |  CULTURA Divendres, 13 d’agost de 2021

cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

MÚSICA / MONTSE RUMBAU

Dissabte 7 d’agost, a la 
plaça de dalt l’esglé-
sia de St. Magí, tercer 

concert de les Nits Musicals 
Brufaganya.
En acabar el concert, amb els 
molts aplaudiments del públic, 
primera conclusió personal 
treta:   “Ens han robat la nostra 
història”.
Sí, ens l’han robat. Catalunya 
va perdre la guerra, i els intel-
lectuals, polítics, artistes, met-
ges, escriptors … Van haver 
de marxar a l’exili, i el país es 
va quedar sense la gent més 
preparada i sense els seus intel-
lectuals. I els guanyadors van 
escriure el seu relat, el relat de 
la victòria, de la repressió, dels 
afusellaments, del domini dels 
més forts, i el relat de la por. I 
la nostra història ens la van 
amagar.
El concert d’avui està dedicat a 

Luna Roja, a García Lorca: impressions d’un concert a la 
Brufaganya

Garcia Lorca.
Garcia Lorca va venir a Cata-
lunya, i va conèixer al músic 
Robert Gerhard, �ll de pare 
suís, de la Suïssa Alemanya, i 
la mare de l’Alsàcia francesa, 
que vivien a Valls i es dedica-
ven a l’exportació de vins. El 
Robert Gerhard va contribuir 
a fer de la vida musical de Bar-
celona, una de les més actives 
d’Europa, i va ser un dels di-
namitzadors de les avantguar-
des musicals de Catalunya, i 
va convertir Barcelona en una 
ciutat cosmopolita musical-
ment, al nivell de París o Viena. 
Garcia Lorca s’hi va trobar 
molt bé a Catalunya, on va ve-
nir diverses vegades, va escriu-
re: “ … soy un catalanista furi-
bundo, simpaticé mucho com 
aquella gente tan construïda y 
tan harta de Castilla”. També va 
arribar a escriure “Visca Cata-
lunya lliure”.    
Aquí va trobar un nivell in-

tel·lectual molt alt en tots els 
camps, també en la música. I 
va fer grans amics. 
Però el 1936 el van assassinar, 
diuen que per socialista, per 
antifeixista i per homosexual, 
i aneu a saber si també per la 
seva amistat amb tants cata-
lans i per la seva predilecció 
per Catalunya.  

Barcelona es trobava amb un 
nivell comparable a les princi-
pals ciutats d’Europa en mol-
tíssims camps els anys vint i 
trenta, �ns que va arribar la 
Guerra Civil. Tot un món que 
Garcia Lorca va admirar i que 
en acabar la Guerra va desapa-
rèixer, i es va passar a la llarga 
nit de la postguerra i del fran-
quisme. 
Tota aquesta riquesa en tots els 
camps del nostre país d’abans 
de la guerra, ha estat silencia-
da i amagada. I la llarga ombra 
del franquisme, ha arribat �ns 
als nostres dies, continua la re-
pressió, la persecució de la nos-
tra llengua, l’espoli constant, i 
els nostres drets continuen sent 
menystinguts.  
A Sant Magí, l’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48 + Mireia 
Pintó + Sílvia Bel, va interpre-
tar “Luna Roja, a Garcia Lor-
ca”. On es va parlar de Garcia 
Lorca i Catalunya, vam sentir 
obres d’Isaac Albéniz i de Ma-
nuel de Falla, coneguts i amics 
de Garcia Lorca, i també can-

çons sobre poemes de Gar-
cia Lorca escrites per Miquel 
Ortega, cançons antigues es-
panyoles, cançons per a nens 
… Amb tota una orquestra 
de corda: violins, violoncels, 
violes, contrabaix, amb la veu 
de la Mezzosoprano Mireia 
Pintó, guanyadora de diversos 
premis, i la coneguda actriu 
Silvia Bel, que va fer una ad-
mirable interpretació llegint 
textos del mateix poeta, i es-
crits de la Poldi, l’esposa del 
musicòleg Robert Gerhard i la 
relació que van tenir amb Gar-
cia Lorca.
Una delícia sentir tota l’actua-
ció, una interpretació amb un 
nivell altíssim, pell de gallina 
en molts moments.
Els concerts de les Nits Mu-
sicals de la Brufaganya mai 
deceben, són tots d’un gran 
nivell. Felicitats pels que s’en-
carreguen del programa musi-
cal, i per tota la logística amb 
la qual s’aconsegueix crear un 
ambient acollidor que fa que 
t’hi trobis tan bé.

L’escenari del concert amb l’orquestra Terrassa48, la Mireia Pintó i la Sílvia Bel / Joan Solé

L’esplanada del santuari de Sant Magí durant la tarda / Joan Solé

Del dia 6 al 29 d’agost  tancat per vacances.
El mòbil estarà apagat. Disculpeu les molèsties. 

Bones Vacances!

· Prova de PCR 50€ (en 24 h)
· Prova ràpida d’antígens 25€ (en 30 min)
· Prova ràpida d’anticossos 55€ (en 20 min)
· Detecció per saliva
· PCR (cita prèvia PCR tel/whatsapp 654 22 39 30)
· Màscares FFP2 adults i nens
· Productes ecològics
· Cosmètics & effect foods



  CULTURA  |  27Divendres, 13 d’agost de 2021

MÚSICA / ACN 

El Monestir de Santes 
Creus (Alt Camp) ha 
acollit l’estrena del fes-

tival Jordi Savall de la mà de 
la formació Orpheus XXI. Un 
projecte intercultural creat 
per l’artista igualadí el 2016 i 
format per músics refugiats 
de diferents països del món. 
Segons Savall, el festival neix 
per crear “un centre de trans-
missió musical” que s’eixampli 
per la Ruta del Císter amb més 
artistes i localitzacions. Fins el 
15 d’agost, tant l’església com 
el dormitori del monestir aco-
lliran concerts de música anti-
ga. La iniciativa s’inspira en el 
Festival de Prada de Con�ent 
de Pau Casals i la voluntat del 
músic és que en un futur l’es-
pai sigui un lloc de “re�exió” 
on s’hi realitzin conferències, 
recitals de poesia i concerts.
La primera de les propostes 
musicals del Festival Jordi Sa-
vall ha estat el concert de Or-
pheus XXI, una formació amb 
músics refugiats sirians, kurds, 
búlgars i iranians. Els instru-
ments tradicionals tenen un 
pes important en els seus con-

certs, que mesclen músiques 
d’Orient i Occident, fent una 
proposta intercultural que va 
més enllà de fronteres i les in-
toleràncies. Jordi Savall acom-
panya la formació a la lira, a la 
viola d’arc i també s’encarrega 
de dirigir l’actuació. El projecte 
s’ha desenvolupat prèviament 
a altres països com Alemanya, 
França i Noruega. El concert 
d’Orpheus XXI ha esgotat les 
entrades.
La primera actuació del fes-
tival comparteix el títol que 
acompanya el festival: ‘Resili-
ència i joia’. Savall ha explicat 
que es busca fer un homenatge 
a totes les víctimes de la pan-
dèmia i les persones “que han 
patit” els darrers mesos. A la 
vegada, es tracta “d’un crit de 
joia”, per afrontar el futur amb 
música, capaç d’aportar “pau 
i con�ança” per abordar nous 
reptes.

“El monestir més bell de Ca-
talunya”
El Monestir de Santes Creus, 
fundat l’any 1160, alberga el 
Festival Jordi Savall, que busca 
“assegurar” el llegat del mú-
sic. El mestre ha apuntat que 

l’equipament és el “monestir 
més bell de Catalunya, amb 
els vitralls més bonics d’Euro-
pa”. Els concerts del certamen 
es reparteixen en dos espais: 
el dormitori -amb una acústi-
ca “preciosa” per a la música 
antiga- i l’església. En pròxi-
mes edicions, el músic preveu 
poder ampliar els espais on 
realitzar activitats de caire cul-
tural, des de recitals de poesia 
a conferències, amb especial 
èmfasi al claustre. “És un lloc 
amb moltes possibilitats”, ha 
a�rmat. En aquest sentit, ha 
assegurat que el festival també 
podria créixer territorialment, 
en espais com el Monestir de 
Poblet, Montblanc, Reus o 
Tarragona. Ara bé, el Monestir 
de Santes Creus conservaria la 
centralitat en futures progra-
macions. Segons Savall, l’ob-
jectiu és convertir el monestir 
en un “espai de fraternitat” que 
alhora permeti valorar la im-
portància del patrimoni histò-
ric de l’equipament.
Savall ha dedicat 55 anys de la 
seva vida a la recerca, investi-
gació, ensenyament i difusió 
del patrimoni musical i cul-
tural mil·lenari i amb aquesta 

Jordi Savall estrena festival al Monestir de Santes Creus
aposta pretén donar continu-
ïtat a aquest gènere. Prèvia-
ment, �ns l’any 2019, Savall 
havia dirigit un altre festival 
destacat a la demarcació: el 
Festival de Música Antiga de 
Poblet. La pandèmia però, ha 
obligat a suspendre de forma 
consecutiva les dues darreres 
edicions.
Pel que fa al Festival Jordi Sa-
vall, consta d’una programació 
de cinc concerts que s’allarga-
ran �ns aquest diumenge. La 
primera i segona actuació es 
van celebrar dimecres i dijous. 
El segon dia va ser una actuació 
a càrrec de La Capella Reial de 
Catalunya – Hespèrion XXI, 
que van interpretar un clàssic 
de la música antiga, ‘El Llibre 
Vermell de Montserrat’. Avui 
divendres és el torn dels solis-
tes de Le Concert des Nations, 

que interpretaran el ‘Septet en 
si bemoll major op. 20’ de Lu-
dwig van Beethoven. Dissabte 
14 d’agost hi ha previst el reci-
tal ‘Folías & Romanescas’ i �-
nalment, diumenge 15 d’agost 
el Festival Jordi Savall abaixarà 
el teló amb ‘Les Goûts Réunis’. 
De moment, encara es poden 
adquirir entrades per a les ac-
tuacions de divendres, dissabte 
i diumenge. La primera edició 
del Festival Jordi Savall ha 
comptat amb un pressupost de 
70.000 euros, 30.000 dels quals 
ha aportat el músic, 21.000 
euros han estat sufragats pel 
Departament de Cultura de 
la Generalitat i 10.000 euros 
corresponen a una subvenció 
de la Diputació de Tarragona. 
La resta de capital prové de la 
venda d’entrades i d’aportaci-
ons privades.

EXPOSICIÓ / LA VEU 

L’igualadí Salvador Bal-
cells exposa una col·lec-
ció d’aquarel·les a Sant 

Llorenç de Morunys. Són 
pintures inspirades en carrers 
típics d’aquest bonic poble 
ubicat al bell mig de la vall de 
Lord, al Solsonès. 
De pinzellada valenta fu-
gint de petits detalls on la vi-
sió d’aquell instant és el que 
vol destacar l’obra. L’artista 
igualadí és molt coneixedor 
d’aquests indrets, ja que hi 
acostuma a passar llargues 

temporades des de fa molts 
anys. L’exposició estarà ober-
ta del 12 al 20 d’agost, entre 6 

Aquarel·les de Salvador Balcells a Sant 
Llorenç de Morunys

i 9 de la tarda, a la Biblioteca 
Municipal de Sant Llorenç de 
Morunys.

ACN



Nou capítol per afegir al llibre del Circ d’Igualada

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Sol passar quan s’ha editat un llibre 
i ja està imprès, llavors sorgeixen 
anècdotes, històries o notes que 

hauria estat bé d’incloure el texte origi-
nal. Així és que tinc “coses” per afegir 
al llibre “Circ a Igualada, 1883-2020”
*El meu cosí, Josep Farré Polo, que viu 
a Esparreguera, que al rebre el llibre 
va enviar-me aquesta nota: Quan era 
petit, pujàvem cada any a Festa Major 
i anàvem al circ. Inclús el meu cosí, 
Toni Atienza, va marxar una tempora-
da amb el Circo Americano - després 
d’actuar a Igualada - on tenia cura dels 
elefants. I sempre recordaré una serp 
immensa que es va escapar i va anar 
darrera de la porta del vestíbul de la 
casa de la meva tia, Cristina Polo, i un 
dia, un lleó va estar a punt de saltar les 
reixes i vam marxar tot pitant. L’altra 
tieta meva, l’Alícia no va tornar mai 
més al circ”. Del primer fet  recordo 
que varem parlar-ne amb la família. 
Els altres dos els deixo per la memòria 
del Josep.
*Al redactar el llibre, no vaig fer cons-
tar que el cantant Albert Pla , - gen-
dre de Francesc Farrés, igualadí, que ja 
havia donat al Museu de Cubelles una 

imatge, en cartró, de Charlie Rivel  - 
va destinar un antiga guitarra seva per 
completar  aquella esmentada �gura 
del pallasso de Cubelles.                                           
Així es va ajuntar a la cessió que ja ha-
via fet el seu sogre d’Igualada (“L’En-
llaç, 28/1/2016) .
*El vilanoví Jordi Fernández va ce-
dir-me un programa de circ històric, 
de l’any 1944: únic any en que el Circo 
Capitol, d’Osvaldo Silvestrini, l’em-
presari italià que aquell any  - aquí 
a  Igualada - , per la Festa Major, va 
unir-se amb els propietaris del Cir-
co Trebol, Paco i Lucas Amorés. Així 
sorgí en aquesta ciutat l’empresa “Her-
manos Amorós - Silvestrini”, que durà 
una trentena d’anys.
Actuaven en el Capitol  2 Molowa, 
atracció de ciclistes sobre pedestal 
(6m. d’altura) formada pel propi Os-
valdo Silvestrini i la seva dona Olga. 
Los “5 Frediani” en el paper de pallas-
sos i el “Hombre �echa” (Sacha Fredi-
ani). Tots descendents  d’aquell home 
de circ August Frediani, fundador de 
la nissaga.
Altres números “Kleber, hombre león”, 
“América Bros, acróbates salteadores, 

excéntricos”  Actuant a gran altura. 
“Carrolls”, “Los Sebi”, malabaristes cò-
mics, “Los Carris”, escala de la mort. 
“Carmen y Arturo” acróbates equi-
libristes. “Arturín, Pacorro i Frenix” 
graciosa pandilla de saragata. “Los 
Franato, excentricidades jocosas”; 
l’Orquestina Capitol i Regidor de pista, 
O. Silvestrini.
*Manolo Escobar i “El gran Cardenal” 
El gran cantant i l’equilibrista actuaren 
junts a Igualada, el 23 de febrer de 1968 
al teatre Ateneu (llavors encara Centro 

Nacional), en funcions de tarda i nit, 
en l’espectacle de varietats “Corazón 
de España”.
“El Gran Cardenal”, considerat “la ma-
ravilla del equilibrio”, realitzava  equi-
libris “cap per avall sobre una barra de 
ferro. Finalment, es feu famós a les Ca-
nàries actuant en la seva carpa, durant 
30 anys, per totes les illes.
*El bon amic Gabriel Poch, que es 
quedava a dinar al col·legi dels Ma-
ristes, on llavors -al davant - s’instal-
laven els circs, va explicar-nos que 
quan això succeïa, una ferum de palla 
mullada i de serradures humides de 
les gàbies de feres, penetrava per les 
�nestres. Llavors, la cuinera els feia 
saber que: 
“Hoy, posiblemente, comerán carne 
de tigre, o de león”....
* Un altre amic dels bons, Agustí Bal-
cells, va recordar-nos un acudit que 
explicaven uns pallassos, en un circ.
L’Agustí, feia saber que: “En casa so-
mos 10 hermanos”. El carablanca, 
preguntava: “Todos vivos?” La con-
testa era: “No. Hay uno que trabaja...”
Model que encaixa en l’humor de 
postguerra. 
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TEATRE / LA VEU 

Farrés Brothers i Cia re-
emprenen un projecte 
que fa tres anys que in-

tenten dur a terme.
És una proposta de teatre vi-
sual i d’objectes, amb música 
en directe, sobre la necessitat 
de protecció. Quan en van 
començar a parlar, cap allà 
al 2018, no es podien ni ima-
ginar que d’un dia per l’altre 
quedaríem tancats a casa per 
resguardar-nos d’una ame-
naça invisible.
El projecte té una clara vo-
luntat d’arribar al públic 
adult. Els temes que tracta 
l’obra i el llenguatge utilit-
zats són el motor principal 
per atraure a un públic adult 
amb la sensibilitat pertenir 
cura a tercers i sobretot de 
protegir i entendre quan de 
difícil és.
Ara tornen a un format més 
petit, més adient a la seva 
manera de fer habitual, i cre-
uen que poden aportar punts 
de contacte (i punts d’iro-
nia) amb la sensibilitat ac-
tual, al parlar de l’enyorança 
dels temps passats -en què el 
contacte físic no espantava- 

i al tractar amb humor les 
seqüeles de la necessitat de 
sentir-se protegits.
“Que el món era fràgil ja ho 
sabíem. Després del 2020, 
però, l’evidència ens ha es-
clatat a les mans. I allò que 
per algú era una mania o una 
obsessió, ara és un lloc com-
partit. Un nexe que ens uneix 
i ens separa al mateix temps, 
com una paret feta de gel hi-
droalcohòlic”, expliquen des 
de la companyia. 
Murmut barreja a l’escena-
ri els universos creatius de 
Jordi Palet i Toni Ubach, 
l’objectual i el musical, per 
parlar-nos de la necessitat de 
sentir-nos segurs, contrapo-
sada amb la constant sensa-
ció d’inseguretat.
Ho fan a través dels objectes 
i el so com a mitjà d’expres-
sió teatral, fent ús de la pa-
raula com un material més, i 
amb la complicitat d’un cre-
ador que sempre ha seduït a 
la companyia, Xavier Bobés.
Quin sentit tenia, aquesta 
acumulació d’objectes que en 
una altra època van contenir 
l’essència? I l’essència de què? 
En quin moment van perdre 
el seu component sagrat? 

aquell “sagrat” particular, 
que tan consolava: passat, 
memòria, vivència, joc, pàti-
na, connexió, seducció, for-
ma. Tot s’ha escolat no se sap 
com, i ara són només coses. 
Moltes coses, que fan més 
nosa que servei. Que només 
fan que omplir tupervares.
Em disposo a abandonar-los, 
però no sé si serà tan fàcil 
com sembla. Podré desem-
pallegar-me’n com si res, o 
m’empaitaran com aquelles 
cançons que no saps com 

treure’t del cap? Coses em-
paitant-me pel carrer, enfi-
lant-se’m per les cames, per 
les mànigues, i entrant dins 
el cap per la boca, pels ulls, 
per entre els dits i les ungles. 
M’hauré de protegir. Potser, 
abandonant tots aquests ob-
jectes inútils abandono al-
guna cosa més que simples 
trastos. Potser, desengan-
xant-me’n, arrenco trossets 
de mi, com si fossin empelts 
meus. O com si jo fos un 
empelt dels objectes, perquè 

Ferrés Brothers i Cia preveuen estrenar una proposta sobre la  
necessitat de protecció al novembre

ells sí que duraran fins al fi-
nal de tot.
Això vol dir que són ells, els 
que m’abandonen a mi? Tin-
gues els guants a punt. Tin-
gues a punt el casc, les botes 
i la samarreta imperio, que 
m’hauré de protegir. I si m’he 
de protegir, és que hi ha una 
amenaça? un perill? Llàstima 
que no pugui saber si aquest 
perill ve d’aquesta banda del 
mur... o de l’altra.
La data d’estrena, es preveu 
pel novembre d’enguany.



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

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

DÈCADA DE 1930.

SECCIÓ FRONTAL DE L’ EDIFICI DELS ANTICS 
JUTJATS, A LA PLAÇA DE LA CREU, AMB EL 
PORTAL DELS BOMBERS I EL DE LES OFICINES 
DE TELÈGRAFS.

Dades d’ Arxiu:
Aquesta és una secció de l’històric i gran edi�ci mu-
nicipal que ocupava bona part de la plaça de La Creu, 
del carrer Nou, i arribava �ns l’actual carrer de Garcia 
Fossas, abans anomenat carrer del Teatre.
I en tant que edi�ci amb diferents serveis municipals:  
a la porta de l’esquerra s’accedia al local dels Bombers; 
i, a la de la dreta, a les o�cines de Telègrafs. L’accés 
als Jutjats, tot i aquesta entrada, també era per la part 
posterior de l’edi�ci.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a his-
toriadora i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Foto-
grà�c Municipal i Fons de Documentació de l’Agru-
pació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material recent-
ment digitalitzat.

MÚSICA / LA VEU 

El passat dissabte 7 
d’Agost, va tenir lloc 
a Santa Coloma de 

Queralt el concert de la ban-
da igualadina Marialluïsa 
(Bankrobber), que va servir 
com a tret de sortida al Festi-
val Maig 2021.
El concert estava programat 
inicialment pel diumenge 25 
de Juliol, però es va aplaçar 
degut a l’incendi forestal que 
aquell mateix cap de setmana 
va iniciar-se a Santa Coloma. 
Finalment, banda i organit-
zació van poder reubicar el 
concert, el qual es va celebrar 
davant d’una vuitantena d’as-
sistents en un marc incompa-
rable, com és el jardí del Ta-
ller la Gàrgola, ubicat al casc 
antic de Santa Coloma. El 
concert, estava inclòs dins de 
la gira “Terrats i Jardins” que 
la banda Marialluïsa havia 
preparat com a alternativa a 
tots els concerts cancelats per 

culpa de la Covid-19, oferint 
les seves cançons en un for-
mat més íntim i proper per al 
públic.
El quartet igualadí, aquest 
cop en format trio, va defen-
sar el seu darrer disc “És per 
tu i per mi”, així com alguns 
temes inèdits que veuràn la 
llum properament, en una 
tarda on la comunió amb el 
públic va ser total. Tot i les 

restriccions derivades de la 
situació actual de la pande-
mia, Santa Coloma va viure 
una nova jornada de música 
de primer nivell de la mà del 
Festival MAIG, que tindràn 
com a plat principal els con-
certs programats pels dies 3 i 
4 de Setembre. En els propers 
dies es desvelarà el cartell 
complet i es posaran les en-
trades a disposició del públic.

Els igualadins Marialluïsa captiven el 
públic de Santa Coloma

MÚSICA / LA VEU 

L ’Associació Igualad’Acull 
va celebrar, a mijtans 
de juliol, complint 

totes les mesures relatives a 
la Covid-19, un acte cultu-
ral musical al Fort de Sant 
Magí, al qual va assistir pú-
blic de diferents països i cul-
tures residents a Igualada i 
comarca. L’animació va anar 
a càrrec del músic igualadí 

Pep Massana, que va inter-
pretar i ens va fer cantar al-
gunes cançons tradicionals 
catalanes i d’arreu del món.
La finalitat de l’acte, i també 
de l’associació, és fomentar 
la convivència de les dife-
rents cultures i la inclusió de 
les persones nouvingudes. 
Com sempre, agraïm la col-
laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada i de La Kaserna 
en especial.

Nova activitat 
d’Igualad’Acull



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Tot un festeig i una gran exposició a Sitges, “La Cubana 
40 + 1 anys: Un viatge de zero �ns al 2021”.

Entre d’altres espais, el Centre Cultural Miramar 
de Sitges és una de les destinacions que ens con-
viden a participar de la celebració dels 40 + 1 

aniversari de La Cubana amb aquest no menys explícit 
reclam 40 + 1 anys, si es té en compte que l’aniversari 
era a l’any passat i, per raons òbvies, no es va poder ce-
lebrar. Ara i aquí, enguany, “La Cubana 40 + 1 anys: Un 
viatge de zero �ns al 2021”, des del passat mes de juny, 
s’ha consolidat com a una espectacular mostra que 
ha convertit aquest immens espai de Miramar Centre 
Cultural en el més gran recinte, ocupant ben bé dues 
plantes i més, per a les quals la companyia ha obert les 
portes a una excepcional presentació de tot un món 
visitable, una extraordinària exposició, és a dir: aquell 
univers de les més recòndites interioritats compost de 
tot tipus d’objectes i elements (vestuari, barrets, colla-
rets, perruques, cartells, fotogra�es, vídeos, etcètera) 
que, d’una manera o altra, permeten a qualsevol visi-
tant de transportar-se -per descomptat, en el cas que 
es tracti d’un antic espectador- per una successió de 
seqüències dels espectacles oferts al decurs d’aquests 
40 anys. 

Òbviament, no es tracta ni molt menys d’una exposició 
convencional. Tan sols cal endinsar-se per les nombro-
ses dependències internes d’aquest centre cultural, pel 
seu jardí i per les seves terrasses, o per l’auditori, per a 
gaudir d’un magnànim espectacle envaït d’imaginació 
a través d’uns espais que han donat forma al fenomen 
La Cubana en tant que uns excepcionals punts d’acolli-
da -o per dir-ho en paraules del grup, magatzem- replet 
d’aquells objectes més que inestimables... alguns entra-
nyables i amb uns evidents signes molt personals, i uns 
altres aquells que desperten -només pel fet de trobar-se 
fora de l’escenari teatral- una esbalaïda curiositat. 

No obstant això resulta del tot inexcusable a través 
d’aquest trajecte expositiu de descobrir o redescobrir 
-en una mena de relat en seccions- la història d’aques-
ta companyia, un grup de teatre amateur que es va 
formar a l’estiu de l’any 1980, com si d’un joc es trac-
tés, representant espectacles de carrer que retrataven 
situacions de la vida quotidiana; això sí, amb un  per-
sonalíssim i original estil desvergonyit, totalment con-
trari a qualsevol convencionalisme, que des de llavors 
i molt especialment des de l’any 1983 (quan van ser 
contractats pel Centre Dramàtic de la Generalitat), va 
esdevenir el seu segell d’identitat. Els cas és que, des-
prés d’aquell estiu vindrien quatre dècades d’èxit que 

han marcat la inconfusible personalitat de La Cubana, 
la seva manera de ser, el seu tarannà rebel i embogit... 
concedint per part del públic, des de les primeres es-
trenes, una mereixedora popularitat que ha ultrapas-
sat les fronteres de Casa Nostra.

I no només aquest descomunal magatzem de records 
–perquè, des de sempre, tot s’ha guardat- sinó els títols 
de grans obres estan aconseguint de convertir aquest 
aparador d’històries i successos en una experiència 
immersiva summament divertida, una vivència –es 
pot dir- en què els membres de La Cubana van inte-
ractuant contínuament mitjançant fotogra�es, peces 
musicals, enregistraments... amb el públic espectador; 
tal vegada tot succeeix de la mateixa manera que quan 
aquests actors sortien de l’escenari per a compartir-se 
amb els espectadors movent-se pel pati de butaques.

En de�nitiva, “La Cubana 40 + 1 anys: Un viatge de 
zero �ns al 2021” ens permet de gaudir �ns a �nals 
de setembre d’aquest validat tribut a tota una trajec-
tòria, la d’un dels grups més emblemàtics i clamo-
rosos del Teatre català, a la mateixa Sitges que els 
va veure néixer, aquell bressol que tant han mamat; 
perquè –en paraules de Milan, el director- “Aques-
ta exposició és com un reconeixement a què tota la 
nostra inspiració ve d’aquí, de Sitges; aquí i pels seus 
carrers vam aprendre a fer teatre”.
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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

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa



En la seva primera 
temporada, la sèrie 
va obtenir 12 nomi-
nacions als premis 

Emmy, guanyant-ne 
3. Durant la segona 

temporada també es 
va emportar quatre 

premis Emmy.

Sèrie de Net�ix (2013-
2019). 7 temporades. 91 
episodis. Piper Chap-

man (Taylor Schilling), una 
dona de Connecticut amb 
una vida estable a punt de 
casar-se, és detinguda ar-
ran d’un delicte de drogues 
que va cometre fa una dèca-
da: en aquells dies va portar 
un maletí amb droga per a 
Alex Vause (Laura Prepon), 
un tra�cant i antiga amant 
de Piper. Després del judici, 
és enviada a presó de dones 
a Litch�eld, Nova York. Allà 
conviurà amb un grup variat 
d’internes ...
Basada en les vivències re-
als de Kerman, l’experiència 
entre reixes li va servir per 
escriure el best-seller autobi-
ogrà�c “Orange Is �e New 
Black: A Year In A Women’s 
Prison”. A mig camí entre el 
drama i la comèdia, una acla-
mada sèrie que aborda te-
mes relacionats amb la presó 
com el sistema penitenciari 
nord-americà, el lesbianisme, 
la repressió sexual, l’abús de 
poder o la corrupció policial, 
entre d’altres assumptes.
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Les millors Sèries

Orange is the new black,  sorprenent i original
Fins 2019, després de set temporades, va ser la sèrie original més vista de Netflix, basada en un best-seller de l’ex-
periència real de la protagonista, una “pija” que és empresonada i viu els problemes del sistema penitenciari

Una de les sèries més in�u-
ents i respectades de la dèca-
da arriba a la seva �: la setena 
temporada de ‘Orange is the 
new black’ va posar � a la sè-
rie després de set anys d’èxit.
“Set temporades després, és 
hora de sortir de la presó”, 
a�rma el creador de la sèrie 
Jenji Kohan. “Estranyaré a 
totes les ties dures de Litch-
�eld i a l’increïble equip amb 
el qual hem treballat. El meu 
cor és taronja i es fon a negre“. 
Creada per Kohan i basa-
da en les memòries de Piper 
Kerman, la sèrie ha viscut un 
gran èxit des de la seva estre-
na el 2013, convertint-se �ns 
2019 en la sèrie original més 
vista de Net�ix.

En la seva primera tempora-
da, la sèrie va obtenir 12 no-
minacions als premis Emmy, 
guanyant-ne 3. Durant la 
segona temporada també es 
va emportar quatre premis 
Emmy, on va fer història en 
convertir-se en la primera 
sèrie en obtenir nominaci-

ons en les categories de co-
mèdia i drama.
Amb l’anunci de la seva fi-
nalització, el repartiment de 
la sèrie ha decidit agrair als 
seus fidels seguidors pel su-
port suport incondicional 
cap a una sèrie que passarà 
a la història de la platafor-
ma com un dels originals 
de Netflix més apreciats mai 
creats. Taylor Schilling, Uzo 
Aduba, Kate Mulgrew o Da-
nielle Brooks, el Taystee s’ha 

convertit en el cor de la sè-
rie, i la resta de les dones de 
Litchfield han volgut per a 
commemorar l’ocasió com 
mereix.
La protagonista principal de 
la sèrie és l’actriu Taylor Sc-
hilling, interpretant a Piper 
Chapman, una dona que ar-
riba a presó per transportar 
diners provinents del narco-
tràfic. També està protago-
nitzada per Laura Prepon, 
en el paper d’Alex Vause, 
narcotraficant i examant de 
Piper, Michael Harney, com 
Sam Healy, conseller de la 
presó, Kate Mulgrew, com la 
cuinera Xarxa i Jason Biggs 
com Larry Bloom, el xicot de 
Piper.
Orange Is The New Black ha 
rebut l’aclamació de la críti-
ca en molts països. Ha estat 
especialment lloada per hu-
manitzar les presoneres 8, 9 
i per la seva descripció de la 
raça, la sexualitat, el gènere i 
els tipus de cossos.

Orange Is The New 
Black ha rebut l’acla-

mació de la crítica. 
Ha estat especial-
ment lloada per 

humanitzar les pre-
soneres 8, 9 i per la 

seva descripció de la 
raça, la sexualitat, el 
gènere i els tipus de 

cossos.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Una història real
A Tous •  Adú

REDACCIÓ/ 

Un nen de sis anys i el seu germà 
gran esperen, amagats en una 
pista d’aterratge al Camerun, 

el moment adequat per colar-se en un 
avió que els porti a Europa. No massa 
lluny d’allà, un activista mediambien-
tal contempla horroritzat a un elefant 
mort i sense ullals. A més de lluitar 
contra la caça furtiva, aquest home 
també haurà de superar els problemes 
que sorgiran al retrobar-se amb la seva 

�lla, acabada d’arribar d’Espanya. Mi-
lers de quilòmetres al nord, a Melilla, 
un grup de guàrdies civils es prepara 
per enfrontar-se al nombrós grup de 
subsaharians que tracta de creuar la 
frontera. Aquestes tres històries estan 
unides per un tema central, i cap dels 
seus protagonistes sap que els seus des-
tins estan condemnats a creuar-se.

Aquesta pel·lícula està inspirada en 
milions d’històries reals al voltant del 
drama de la immigració.

Un nou repte
Estrena •  Escape Room 2: Mueres por salir

REDACCIÓ/ 

Una família posa rumb a una 
remota i paradisíaca platja 
per passar un dia de vacan-

ces. El lloc es troba en un recòndit 
paratge i amaga alguna cosa que 
està a punt de canviar-los la vida 
a tots i els presents. A mesura que 
passen les hores, cada un d’ells ani-
rà envellint més i més, fins al punt 
que la seva vida es veurà reduïda a 
aquest dia.

Tiempo és un ‘thriller’ psicològic 
dirigit i escrit per M. Night Shya-
malan (Glass (Cristall)). El repar-
timent principal està format per: 
Gael García Bernal, Eliza Scanlen i 
Embeth Davidtz, entre d’altres.

Un canvi durant les vacances
Suspens •  Tiempo

REDACCIÓ / 

Zoey (Taylor Russell) i Ben 
(Logan Miller) han resultat 
ser els únics supervivents del 

maquiavèl·lic joc posat en marxa 
per la companyia Minos. No obstant 
això, el perill no ha acabat per a ells. 

El duo planeja viatjar a la seu de Mi-
nos per intentar destapar les matan-
ces que la indústria està duent a ter-
me. Per a això, hauran de viatjar en 
un avió que compta amb una prova 
amb un índex de supervivència que 
està al voltant de el 4%. Aconsegui-
ran burlar la mort de nou?



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 �ll 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 �ll, 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 �ll, 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. 

PETER RABITT 2: A LA FUGA
Estats Units. Animació. De Domhnall Gleeson, Rose Byr-
ne, David Oyelowo, Megan Smart,
Torna l’entremaliat i aventurer Peter Rabbit juntament amb 
la resta dels seus companys animals. En aquest segon lliu-
rament, Bea (Rose Byrne) i �omas McGregor (Domhnall 
Gleeson) s’han casat. Encara que Peter Rabbit i �omas 
abans eren autèntics enemics, ara s’han fet molt amics.

FREE GUY
Estats Units. Acció. De Shawn Levy. Amb Ryan Reynolds, 
Jodie Comer, Lil Rel Howery
Guy treballa com a caixer d’un banc, és un tipus alegre i 
solitari que vesteix impecable i al qual res pot amargar el seu 
dia. És igual que li va trepitgin, li atropellin, o li facin servir 
com a ostatge durant un atracament al seu banc, ell segueix 
somrient com si res. Fins que Guy descobreix que en realitat 
és un personatge no jugable dins d’un brutal videojoc de 
món obert. 

EL BEBÉ JEFAZO: NEGOCIOS DE FAMILIA
Estats Units. Animació. De Tom McGrath. Amb Alec Bal-
dwin, James Marsden, Amy Sedaris.
Tim i Ted ja són adults. Tim i la seva dona Carol viuen amb 
la seva �lla superdotada de 7 anys Tabitha i la petita de la 
casa, la bebè Tina. Tot i que els germans Templeton no man-
tenen la mateixa relació, Tabitha té idealitzat al seu oncle 
Ted i de gran vol ser com ell i ser el director d’un gran nego-
ci. Però, per a sorpresa de la família, tota l’atenció recau en 
Tina, qui revela que és una superagent secreta de BabyCorp. 
La seva missió és descobrir la doble imatge que amaga l’es-
cola de la seva germana i el seu misteriós amo.
JUNGLE CRUISE
Estats Units. Aventures. De Jaume Collet Serra. Amb 
Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons, Edgar Ra-
mirez,
Principis del segle XX. Frank (Dwayne Johnson) és el caris-
màtic capità d’una peculiar embarcació que recorre la selva 
amazònica. Allí, malgrat els perills que el riu Amazones els 
té preparats, Frank portarà en el seu vaixell a la cientí�-
ca Lily Houghton (Emily Blunt) i al seu germà McGregor 
Houghton (Jack Whitehall). La seva missió serà trobar un 
arbre místic que podria tenir poders curatius. 

VIUDA NEGRA
Estats Units. Acció. De  Cate Shortland. Amb  Scarlett Jo-
hansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, 
Natasha Romano�, 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 

TIEMPO
Dv: 20:00
Ds: 17:15
Dg: 20:00
Dc: 20:00
Dj: 20:00 (VOSE)

SPACE JAM: NUEVAS 
LEYENDAS
Dv: 17:15
Ds: 19:45
Dg: 17:15
Dc: 17.15
Dj: 17:15

1/EL ESCUADRON SUICIDA
Dv a Dg i Dc: 16:00/19:00/22:00
Dll Dt i Dj: 19:00/22:00
1/SPIRIT INDOMABLE
Dll Dt i Dj: 17:00

2/SNAKE EYES: EL ORIGEN 
Dv a Dg i Dc: 16:30/19:15/21:50
Dl i Dj: 16:45/19:25/21:55
Dt: 16:45/21:55
2/EL ESCUADRON SUICIDA 
(VOSE) 
Dt: 19:25

EL AÑO QUE DEJAMOS DE 
JUGAR
Dg: 17:30

ADÚ
Dg: 19:20

Av. Manresa, 94 · Òdena
Tel. 620378904
De dilluns a diumenge de 10h a 15.30h
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

4/ ESCAPE ROOM 2: MUERES 
POR SALIR
Dv a Dg i Dc: 16:20/18:20/20:30/ 
22:30
Dll Dt i Dj: 16:30/18:30/20:30/ 
22:30

5/EL BEBE JEFAZO: NEGOCIOS 
DE FAMILIA (CAT)
Dv a Dg i Dc: 16:05
5/EL BEBE JEFAZO: NEGOCIOS 
DE FAMILIA
Dv a Dg i Dc: 18:30/20:45
Dll Dt i Dj: 18:00/20:20

6/TIEMPO
Dv a Dt: 17:15/19:45/22:15
Dc i Dj: 19:50/22:20
6/D’ARTACÁN Y LOS TRES 
MOSQUEPERROS
Dc: 15:45/17:45
Dj: 17:45

7/SPACE JAM: NUEVAS 
LEYENDAS
Dv a Dt: 16:10
Dc i Dj: 18.55
7/A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS 
Dc i Dj: 21:30
7/JUNGLE CURISE  
Dv a Dt: 18:45
Dc: 16:10
Dj: 16:45
7/VIUDA NEGRA
Dv Dg i Dt: 21:30
7/FAST & FURIOUS 9
Ds i Dl: 21:30

8/PETER RABBIT 2: A LA FUGA
Dv a Dg: 15:40
8/A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS
Dv a Dt: 17:50/20:00
8/LA PURGA: INFINITA
Dv a Dt: 22:10
8/FREE GUY
Dc i Dj: 17:00/19:30/22:10
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De visita obligada: La Laguna, primera i antiga capital 
de l’Illa de Tenerife

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

Coneguda popularment com La 
Laguna, encara que el seu nom 
originari és San Cristóbal de La 

Laguna, aquesta és la segona ciutat més 
gran de l’Illa de Tenerife, superant els 
cent cinquanta mil habitants, i localitzada 
en una plana ben al nord; i d’aquí la raó 
toponímica del seu nom.

La Laguna i tot el territori municipal, igual 
que la resta de les Illes Canàries, compta 
amb un passat prehistòric situat al període 
del Neolític. Així és, van ser els guanxes, 
un grup ètnic aborigen originari del nord 
d’Àfrica, amb una dilatada activitat agrària i 
ramadera, els primers habitants de l’indret. 
Els seus assentaments en el territori el 
conformaven petits poblats amb uns 
coneixements poc evolucionats més enllà 
de certes habilitats en la talla de la pedra 
volcànica, destinada a la fabricació d’armes 
defensives, eines i estris d’ús domèstic. No 
obstant això, el culte a una divinitat com el 
foc, va convertir a aquesta ciutat -propera 
al Teide- en el gran estatge diví d’aquesta 
desapareguda civilització. Socialment, ben 
organitzats i amb evidents jerarquies; tot 
girava entorn a un sistema patriarcal i a 
uns clans tribals amb un cap considerat un 
mandatari diví.

I no va ser fins a mitjan segle XI, de la nostra 
era, quan els guanxes es van veure obligats 
a intercanviar els seus coneixements i la 
seva cultura amb altres pobles –aleshores- 
nouvinguts a l’Illa: un gran nombre 
de navegants musulmans i els primers 
exploradors d’origen hispà. Després, va ser 
el Tractat d’Alcaçovas -signat a Portugal i 
ratificat a Toledo- que, per mandat dels Reis 
Catòlics, a l’any 1479, va definir el territori 
de Tenerife com a una possessió adjudicada 
a la Corona de Castella, a mercè de les gestes 
militars del conqueridor Alonso Fernández 
de Lugo, altrament conegut com “l’avançat”. 
En aquesta línia, conjuntament amb les Illes 
Canàries, aquest va ser el principi del llarg 
procés d’una violenta colonització sobre 
la població nativa; patida i suportada amb 
una dura resistència per part dels pobletans 
guanxes fins a arribar a la total derrota i 
submissió d’aquests, i a tota l’illa, a l’any 
1496, amb la caiguda de l’últim cap guanxe 
i la victòria de l’expedició militar castellana. 
Òbviament, els fets de la història permeten 
d’intuir la trista realitat que la conquesta 

d’aquesta primera ciutat, i de totes les illes 
Canàries, no està exempta d’execracions i 
de maldat.

Sota l’autoritat de l’Imperi Espanyol, més 
tard, en ple segle XVI, aquesta ciutat va 
ser reconeguda com a capital de l’Illa i 
de tot l’arxipèlag canari; essent vestida 
immediatament -i per a la triomfal 
avinentesa- amb una sèrie de monuments 
especialment de caràcter religiós i 
civil que ocupen tot el casc antic, i que 
són un veritable testimoni del tarannà 
colonitzador espanyol; construccions 
hereves artísticament d’estètiques de l’art 
renaixentista i també del preciosisme del 
barroc.

Una passeig inequívocament a peu per 
La Laguna et descobreix destinacions 
summament singulars, com: convents, 
esglésies i la mateixa catedral, o el Palau 
episcopal i també el Palau Villanueva, a part 
d’edifici de l’Ajuntament o de l’espectacular 
-més recent, tota una institució- la 
Universitat, a més de cases senyorials; 
edificis de visita obligada, tots ells localitzats 
de manera equilibrada i harmoniosa sobre 
un mosaic d’amplis carrers acuradament 
empedrats i dibuixats segons un equilibrat 
traçat lineal i en forma de quadrícula, ideat 
per l’enginyer italià Leonardo Torriani, 
en el qual es va dissenyar per primera 
vegada un Projecte de Ciutat colonial; i, en 
concret, amb la peculiaritat de cap tipus de 
fortificació defensiva. En definitiva, tenint 
en compte l’època, el traçat urbanístic 
de la ciutat serviria de model per a altres 
noves i acabades d’incorporar possessions 
hispanes, ja sigui a les mateixes illes ja 
sigui a les colònies espanyoles d’Amèrica. 
Tanmateix, cal subratllar que la total 
incorporació de la ciutat de La Laguna a 
la Corona espanyola, com a part integrant 
i indissoluble d’Espanya, no va ser fins 
a finals de segle XVIII, sota el govern 
monàrquic de Carles III.
 
Definitivament, La Laguna va suposar el 
major exponent de planificació urbana per 
a un territori colonitzat més enllà de la 
Península Ibèrica. I, per la seva testimonial 
monumentalitat i captivadora bellesa, a 
l’actualitat, i des de fa vint-i-dos anys, La 
Laguna forma part de les Ciutats Patrimoni 
Mundial de la Humanitat per la UNESCO.



Agost
13: Hipòlit; Cassià; Gertrudis.

14: Alfred; Maximilià; Eusebi; Marcel.
15: Assumpció de Maria.

16: Roc; Teodor; Beatriu; Rosa; Serena.
17: Eusebi; Elias; Clara.

18: Elena; Agapit; Albert; Lleó. 
19: Andreu; Donat; Magí; Ezequiel.

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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ROMÀ CASANOVA,           
Bisbe de Vic 

En el llibre del Gènesi 
(18,1-15) trobem una 
escena preciosa en 

què apareixen com a pro-
tagonistes Abraham i tres 
personatges que ell acull a 
la seva tenda, sota l’alzina 
de Mambré. Aquest passatge 
bíblic comença quan Abra-
ham estava cercant la fresca, 
a l’hora de més calor, a mig-
dia, a l’entrada de la seva ten-
da. Malgrat fer molta calor, 
Abraham s’hi estava —supo-
sem en el lloc més fresc— en 
actitud d’acolliment. Com a 
bon oriental, la seva hospita-
litat era paradigmàtica.
No perdem l’oportunitat de 
posar-nos en actitud de pre-
gària. Aquest fet ens pot aju-
dar a nosaltres, ara, en ple 

agost, quan les temperatures 
s’enfilen, a no perdre mai 
l’actitud d’acolliment. La so-
ledat, per ella mateixa, no és 
pas bona; solament s’entén 
si hi ha obertura als altres: 

pel descans necessari, per 
la quietud necessària per a 
donar-nos més, pel treball o 
estudi per al bé dels altres...
També a l’estiu, doncs, quan 
cerquem la fresca, pensem 

A la fresca...

que aquest moment pot ser 
així mateix de trobament —
per què no?— amb el misteri 
de Déu.
És que, estant a l’hora de més 
calor, Abraham alçà els ulls 
i va veure que hi havia tres 
homes drets al seu davant (v. 
2); corrent al seu encontre, 
els va demanar, tot proster-
nant-se, que es quedessin 
amb ell, oferint-los menjar 
i beguda per a refer-se del 
camí. I ells hi van accedir i 
segueren a taula. 
Aquest fet és representat de 
manera preciosa en la ico-
nografia russa per Andrei 
Rublev (1370-1430), en la 
icona coneguda, en la his-
tòria de l’art, com la Trinitat 

El diví i l’humà
CARLES RIERA i FONTS,           
Prevere 

E ls jueus murmuradors 
jutjaven amb conei-
xements humans una 

afirmació divina: Jesús ha-
via dit que era el pa baixat 
del cel.
Com pot algú conegudís-
sim dir que ha davallat del 
cel?, es preguntaven. No se’n 
sabien avenir. Hi veien una 
pretensió que de cap manera 
no podia ser temperada bo 
i contemplada amb uns ulls 
humans.
En Jesús la humanitat i la 
divinitat s’enllacen. L’Encar-
nació de la Paraula eterna en 
el si de Maria mostra fins a 
quin punt Déu ha estimat el 
món —sorprenent, això sí, 
els límits de la raó humana.
Creure és do i és gràcia: 
«Ningú no pot venir a mi 
[a Jesús] si no l’atreu el 
Pare que m’ha enviat.» Però 
demana, per part nostra, 
respondre lliurement a la 
invitació de Déu i acollir 

de Rublev. Aquells personat-
ges misteriosos podien ser 
àngels per a portar un mis-
satge d’esperança a Abraham 
i a la seva esposa Sara: tin-
dran, malgrat la seva edat, el 
fill de la promesa (vv. 9-15); 
i també dur el missatge de 
purificació: la maldat dels 
habitants de Sodoma i Go-
morra ja no es pot suportar 
(vv. 16-33). A més, s’ha in-
terpretat com una teofania 
(una manifestació de Déu) 
a Abraham: aquells tres per-
sonatges eren una revelació 
de la Trinitat divina. Aques-
ta icona de Rublev és digna 
de ser admirada i, encara 
més, de ser contemplada per 
a endinsar-nos en el misteri 
de Déu, que revela als ho-
mes la seva intimitat: Déu és 
amor.
No perdem, doncs, encara 
que faci forta calor, l’oportu-
nitat de posar-nos en actitud 
d’acolliment del misteri de 
Déu, que significa posar-nos 
en actitud de pregària.
Sempre és bo de llegir l’Es-
criptura, assenyaladament 
els evangelis, i després fer si-
lenci, deixant que la Paraula 
ressoni. Aquest moment de 
pau serà propici, certament, 
per a acollir el Senyor, que 
sempre és a la porta del nos-
tre cor per a entrar-hi i do-
nar-nos la seva pau.

l’ensenyament de Jesús, es-
tar-hi oberts de cor i de 
pensament.
El pa baixat del cel té la seva 
expressió històrica en Jesús 
ressuscitat; la divinitat pe-
netra en la realitat munda-
na que ell beneeix.

La religió cristiana és cons-
cient del vincle entre l’hu-
mà i el diví, i no participa 
del realisme ingenu que fo-
namenta la creença de pen-
sar que hi ha una única re-
alitat, la que percebem amb 
els nostres sentits humans. 



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 certi�cat e�ciència energètica

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

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

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Di�cultat afegida a l’existència, de complexa aplicació / 2. Compost 
químic d’aspecte estranyament reial. Tornant de la Lluna va aterrar al Paral·lel / 3. Poc ús 
de raó. Quina poca sociabilitat, la novel·la del XIX! Banda sonora del iogui / 4. Estri a la 
caixa d’eines del pagès. Capa de sal de re�exos insòlitament boreals / 5. Fàrmac per fer 
confessar �ns qui no vol. Niló tot rebregat / 6. No falten a dinar ni a sopar. Tot el bestiar, a 
la barraca. Acut amb la bessona a l’estrena / 7. El company retrata la Pedrera i ella la boti-
ga. Parades del viacrucis berber / 8. El perds a mesura que corres. Extremitat de la llança, 
com un faristol escapçat / 9. Unint caps en conversa de discoteca. Com la NBA però de 
llançament / 10. El coratge de volar sense ordre. Ara els trobem mil matisos, però abans 
en fugíem corrent / 11. Vet aquí la bessona. Èquids que fan pensar en mal alè. Als marges 
del garric / 12. El simpàtic de l’aquari. Campi-qui-pugui més enllà de la conveniència / 13. 
Espècies forestals aparentment casuals. No comencen a menjar �ns que nosaltres ja no en 
voldrem més.

VERTICALS: 1. És ideal per sobreviure als embussos del peatge. Pro�laxi cinegètica / 2. 
Metall febril. Trontolla, la supervivència de la barbeta. Sí, que no és poc / 3. Tan mesquí 
com el veí obsessionat amb son ésser. Aquí la llencem, però a Menorca se la beuen / 4. 
Lament amb insinuació de llàgrimes. És un afer d’ions / 5. Ell tot alterat. És tan agra, l’es-
tatueta de terracota... Mitja parella / 6. L’altra mitja. La més famosa del temps. Enemics 
Desa�ant la Gravetat / 7. No sap ben bé què és, i ara ja no comença a saber ni què parla. 
Quartos al c/c perquè es quedin el pacient / 8. Permet veure bé les aranyes del sostre. Com 
a sentors són estranyes, però ens pertanyen / 9. D’empassar és embafador però de dir és 
divertit. Sargeixi de peus a cap / 10. Al cor del �ll. Escuts d’armes. Conill no comestible / 
11. Ensumo. Irracional, inesperat, incomprensible / 12. A Damasc els tractaven com a reis. 
Aquests vasos grecs, en canvi, el veí els troba fastigosos.

passatemps
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Troba les 7 diferències
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 13: 
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DISSABTE 14: 
 ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 15:  
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 16:
PILAR

A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 17:  
SECANELL

Òdena, 84

DIMECRES 18:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 19:  
BAUSILI

Born, 23



Alfred Simó i Artola /
Coordinador de Comissions Obreres a l’Anoia

Tinc 52 anys, soc igualadí i mestre de professió. Visc a Òdena. Des de fa set anys que soc el delegat 
sindical en temes d’Educació, i des del passat mes d’abril, nou Coordinador de Comissions Obreres a 
l’Anoia. 

Fa poc va ser escollit nou coordinador de Comissions 
Obreres a l’Anoia, substituïnt l’Alfonsa Santisteban, tot 
un referent en el moviment sindical a la comarca. Agafa 

aquesta responsabilitat en un moment complicat. L’Anoia 
no és precisament un territori per presumir, si ens referim a 
l’economia o a l’ocupació.

Sí.... A més substituir l’Alfonsa és una feinada. Quan se li va 
proposar la Medalla President Francesc Macià 2020 al Mèrit al 
Treball, totes les organitzacions que hi van intervenir no van 
dubtar-ho ni un instant. És una persona sempre super-implicada,  
que té una trajectòria dins de l’àmbit social molt reconeguda. Jo 
vinc de la representació de l’escola pública, en un àmbit més reduït, 
i per tant agafo la responsabilitat com un repte. De tota manera, 
con�o que ella continuarà militant activament en molts àmbits de 
la lluita sindical a la comarca. Estem molt en contacte sempre.

Recentment vau fer un congrés territorial. 

Cada quatre anys fem un congrés en el qual els a�liats i els delegats 
poden fer totes les propostes que vulguin, i participar activament. 
Nosaltres formem part a l’Anoia de la unió territorial del sindicat 
amb el Baix Llobregat, el Garraf i l’Alt Penedès. Tot i que hi ha 
les circumstàncies del Covid-19, ha estat molt participat. A més, 
amb molta unanimitat en les decisions. A l’Anoia estem contents, 
perque ja no només som el primer sindicat de Catalunya, sinò 
també el primer de la comarca.

Quins creus que són ara mateix els principals problemes que 
tenim en el nostre territori?

Des del punt de vista del sindicat, l’Anoia és una comarca que va 
una mica a batzegades, dins del que és la demarcació de Barcelona.  
Jo sempre comento una dada, i és que l’Alt Penedès, amb una mica 
menys de població que nosaltres, té el doble d’a�liats i el doble de 
delegats de Comissions Obreres. És cert que la tipologia de les 
empreses és diferent, són de més grandària, i no tant precàries. 

Nosaltres tenim una estructura de treball diferent, sí, però crec que 
a l’Anoia ens hem “especialitzat” molt en el tema residencial, i ara 
resulta que tenim molts delegats que viuen a l’Anoia, però treballen 
fora de la comarca. El nostre repte seria assolir més representació,  
i actuar de mitjancers amb les administracions, és clar, amb més 
teixit industrial a la comarca. Cal tenir una mica més de gruix, 
perque a l’Anoia li toca fer sentir més la seva veu.

Pel què dius, la nostra és una comarca que va esdevenint un 
gran dormitori?

Abans potser corríem el risc, però avui jo ja diria que hi ha molta 
gent que s’ha fet aquesta comarca com el seu dormitori. Per això 
per a nosaltres és una aposta donar-hi la volta. Estem participant en 
tots els fronts oberts, a la Unió Empresarial, al Consell Comarcal, 
dins del Pacte de l’Acció Social i Econòmica de l’Anoia. Volem que, 
qui hi està implicat, es mulli més per fer d’aquesta comarca un 
territori productiu, posant l’èmfasi en l’economia circular i en els 
nous sectors. Tenim una estructura demogrà�ca molt clara, i d’aquí 
uns anys hi haurà unes necessitats que caldrà cobrir. Voldríem que 
l’Anoia es dinamitzés per sí mateixa, i que ens desinstal.lem d’aquest 
“NO” perpetuu. No ens deixa créixer...  Mira, jo he estat delegat 
d’educació, del sindicat, a la Catalunya Central, i conec molt bé 
Sant Joan de Vilatorrada, on ara hi ha la presó de Lledoners, que, 
no oblidem, és que que s’havia de construir a Òdena. Aquí va haver 
un debat agre i es va tombar. Doncs allà estan contentíssims, amb 
tenir la presó, i a més, els reporta avantatges �scals. Mai, mai, però 
mai, he trobat ningú que n’estigui en contra. Vam deixar perdre 
l’oportunitat d’un munt de llocs de treball especialitzats i de valor, 
i la presó, tot sigui dit, va anar a parar a un lloc on la capitalitat la 
tenen molt més a dins seu, molt assumida, com és Manresa. Crec 
que l’Anoia ha de fer un pas endavant i saber projectar-se, amb 
nous sectors econòmics, i ser capaç d’oferir el que té.

I què té, exactament?

Sòl, i barat. Els polígons actuals es van omplint i les parcel.les es van 

venent, encara que hi hagi gent que fa quatre dies deia el contrari. 
Existeix una demanda. Tenim un actiu que hem de potenciar, si no 
és que volem que la possible oferta ens passi pel damunt i se’n vagi 
a d’altres llocs, com l’Aragó, per exemple. Ja està passant, això, amb 
empreses que “volen” del Baix Llobregat cap allà. 

Què en penses, del Pla Director d’Activitats Econòmiques de la 
Conca, i de l’opinió publicada, potser més que pública, que s’ha 
generat al seu entorn?

Al sindicat hi ha moltes opinions. Però, sempre, des del sindicat 
hem fet una aposta decidida la promoció de l’oferta de treball. 
Nosaltres estem aquí per la classe treballadora, tenim vocació 
sociopolítica, d’incidir en el territori, buscant totes les complicitats 
possibles. Apro�tant la pregunta, vull recordar que existeix un 
altre debat de re�ló, que és del de la Vegueria Penedès, que ja 
està aprovada. I la nostra economia és i pot ser més encara molt 
complementària amb la del Penedès. Podem apro�tar el “hub” 
que es vol fer a l’entorn de Vilafranca en el transport, i crec que 
nosaltres podríem oferir sòl barat per a treure’n rendiment, d’això. 
I no estic parlant de grans instal.lacions logístiques, sinò també de 
caire tecnològic, que podrien oferir llocs de treball quali�cats i al 
mateix temps potenciar molt el sector serveis. El que passa, i sí que 
és cert com s’ha dit ja alguna vegada, les empreses tenen clàusules 
de con�dencialitat. Ens hi hem trobat, també. Però a vegades en el 
món polític, tot i que no ho diuen, també passa quelcom similar, 
en clau política.

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Divendres, 13 d’agost de 2021

Espai patrocinat per:

“Hi ha molta gent que s’ha fet 
l’Anoia com el seu dormitori”

Els “integristes” de la unitat d’Espanya consideren que qualsevol inversió o normalització de les inversions de l’estat a Catalunya són un 
error i es fa en detriment de “la pàtria”. S’escandalitzen que es “llencin” els diners en un territori on, segons les seves tradicions només 
s’hi hauria d’abocar sal. Volien, amb la vinguda de gent de diferents contrades, “unificar” llengua i voluntats i els molesta que molts 
dels que es queden a viure al Principat s’integrin i facin una seva normal. Els voldrien conqueridors i colonitzadors. No admeten que 
aquesta és una terra d’acollida, on no hi ha una “raça” diferent, sinó una cultura de pau i llibertat, on tothom és benvingut si ve amb 
bona voluntat. Ara ja no sobta gens tanta ceguera i intransigència. Ho va dir el president Montilla, fent-se seva la frase de que hi ha “més 
separadors que separatistes”. Els catalans, en la guerra d’Independència, es van alinear clarament contra l’exercit francès, que prepotent 
venia de conquesta a espoliar. I, pels que segueixen fent el mateix en nom de la integració, cal avisar-los que hi han són nous Timbalers. 
Amb tecnologies diferents, però el mateix esperit i altre remor.
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Preu Oferta: 59.989 €
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