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Laura Vilagrà, vicepresidenta de la 
Generalitat, va reclamar “tornar a 
l’ANC de Carme Forcadell, aquella 
Assemblea que ens mobilitzava a 
tots amb un consens estratègic molt 
clar”. 

Elisenda Paluzie, presidenta de 
l’ANC, ha explicat que “L’objectiu 
de la Diada d’enguany és reprendre 
la mobilització perquè el moviment 
popular independentista s’ha de re-
armar i alhora deixar clar que no 
renunciem al mandat de l’1-O que 
ens obliga a fer la independència. 
Aquest és l’objectiu polític.”

Baltasar Garzón, exjutge a causa 
d’una sentència del Tribunal Su-
prem, ha vist com el Comitè de 

Drets Humans de les Nacions Uni-
des dictaminava que “la condemna 
per prevaricació va ser arbitrària”. 
Aquesta resolució dictada el 13 de 
juliol i comunicada aquesta setma-
na, aquest organisme obliga Espa-
nya “a esborrar els antecedents pe-
nals del magistrat i a compensar-lo 
adequadament pel dany sofert.”

Nigel Ross, jutge del tribunal del 
xèrif d’Edimburg, s’ha pronunciat 
sobre la reclamació d’Espanya per 
càrrecs relatius a la participació de 
Clara Ponsatí en el referèndum 
de l’1 d’Octubre en tant que con-
sellera d’Educació del govern de 
Carles Puigdemont, durant els fets 
del 2017, ha dictaminat que “no té 
cap jurisdicció sobre el cas de l’eu-
rodiputada perquè ara resideix a 
Bèlgica” I ha recordat que la possi-
ble extradició de l’acadèmica de la 
Universitat de St. Andrews “és una 
qüestió de les autoritats espanyo-
les.”

Salvador Illa, líder del PSC, ha dit 
que “Els darrers deu anys han estat 
els pitjors dels últims tres-cents a 
Catalunya, però detecto un clima 
nou. El PSC hi està contribuint” I 

sobre la ‘taula de diàleg “Es pot par-
lar d’amnistia i del que vulgui cadas-
cú, però l’amnistia no està permesa 
per les nostres lleis.”

Marta Rovira, Secretària General 
d’ERC a l’exili, ha dit que “l’anome-
nada taula de diàleg s’hauria de dir 
mesa de negociació del con�icte po-
lític”

Santiago García-Nieto, president 
de la Confecat, ha dit que “el turis-
me estranger no ha arribat i els ma-
crohotels han omplert amb turisme 
proper i catalans. S’ha treballat fort 
i bé tres setmanes, complint amb 
les mesures i els tocs de queda. Però 
sense estrangers, les reserves cauen 
en picat el setembre i la majoria 
d’hotels preveuen tancar les prope-
res setmanes. A Barcelona més de la 
meitat d’hotels continuen tancats”

Sara Ortíz Escalante, membre de 
l’equip de treball del col·lectiu Punt 
6, ha dit que “l’espai urbà reprodu-
eix les desigualtats de gènere i dis-
criminacions. L’espai destinat a les 
dones continua sent el de les tasques 
domèstiques i la cura de persones de 
l’entorn familiar.”

Precarització 
de la pagesia 
professional
Properament es tancarà a la Unió Europea 
[UE] la reforma de la Política Agrària Co-
muna [PAC], aplicable a partir del 2023. 
La seva aplicació dependrà de l’articulació, 
a cadascun dels 27 estats membres, en els 
respectius Plans Estratègics de la PAC, de 
les opcions facultatives que preveurà la 
futura normativa. No obstant això, a ho-
res d’ara ja sabem bona part dels seus ex-
trems i sabem que suposarà un canvi sig-
ni�catiu en el model de suport a la renda. 
A l’Estat espanyol, per contribuir a la con-
vergència dels ajuts en els estats membres 
que els tenen per sota del 90 % de la mit-
jana de la UE, es reduirà el límit màxim 
d’ajuts directes d’un 1,60 %, el 2023, a un 
1,16 %, el 2027. La reserva de la PAC per 
a situacions de crisi deixarà de ser retor-
nada en cas de no ser usada: un altre 1,65 
% de reducció. Els ajuts per millorar el 
suport als joves: una reducció de l’1,70 %. 
Els nous ecoesquemes, ajuts per compen-
sar sobre costos o lucres cessants, una re-
ducció d’un 22 % els anys 2023 i 2024, i un 
25 % els anys següents. Per si fos poc, els 
ajuts associats a la producció a l’Estat es-
panyol: una reducció del 2,80 %. És a dir, 
abans de començar, ja partim una reducció 
d’un 30,46 % dels ajuts bàsics a la renda. 
L’objectiu general de la nova PAC és donar 
suport a una renda viable i la resiliència de 
les explotacions agràries, complementari 
del previst als tractats de la UE, garantint 
així un nivell de vida equitatiu a la població 
agrària, en especial, mitjançant l’augment 
de la renda individual dels que treballen a 
l’agricultura que, com acrediten les dades a 
la UE i a l’Estat espanyol, com més depe-
nen de la renda de l’agricultura i ramaderia 
(pagesia professional) més imprescindi-
bles són els ajuts directes per assolir-ho. 
Fins fa poc, el Ministre d’Agricultura plan-
tejava un agricultor actiu (bene�ciari de 
la PAC) i un conjunt d’opcions (ajut re-
distributiu, sostre d’ajuts, regionalització i 
convergència de drets i ajuts associats) que 
permetien fer un pas cap a la professiona-
lització del sector, però en els dos darrers 
mesos ha fet tants passos enrere que, a 
hores d’ara, si no ho reconsidera, aboca-
rà la pagesia professional catalana i de tot 
l’Estat a la precarització de les rendes i a la 
feblesa davant dels reptes que té plantejat 
el sector agrari. Ni els que esperaven mi-
llorar amb la convergència dels drets s’es-
caparan de tenir uns ajuts a la renda de 
la PAC inferiors als que estan percebent. 
La consellera Jordà s’ha de despertar, plan-
tar cara i negociar una aplicació de la PAC 
que no es compti en vots hipotèticament no 
perduts pel PSOE bàsicament a Andalusia, 
sinó en una pagesia professional amb ajuts 
directes de la PAC que s’orientin a fornir-los 
d’una renda viable i a la seva resiliència. //  

JOAN CABALL
Coordinador nacional 
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L’EDITORIAL

25 anys de Botiga al Carrer

D emà dissabte, Igualada Comerç celebra-
rà la 50a edició de la Botiga al Carrer, 
una iniciativa que es presenta en dues 
ocasions cada any per tancar simbòli-

cament el període de rebaixes. Es tracta, doncs, de 
25 anys sense interrupció d’un esdeveniment que 
ja forma part del calendari anual de la ciutat i que 
ha estat sempre un èxit 
de públic com a interes-
sant promoció comer-
cial, en moltes ocasions 
acompanyada d’activi-
tats paral.leles d’oci que 
han contribuït a oferir 
una imatge més dinàmi-
ca i festiva del comerç 
de proximitat.
La jornada serveix per 
a que el nostre petit co-
merç tregui els darrers estocs de la temporada, i 
significa una bona oportunitat per saber com ha 
anat la campanya d’estiu a les botigues. La Botiga 
al Carrer, en els seus inicis, va ser una iniciativa 
pionera a Catalunya. La imatge de veure els boti-
guers fent parada a l’exterior de les seves botigues 
per vendre els productes de temporada que els 
quedaven a l’interior no era gens habitual, i menys 

de manera organitzada. Poc a poc altres organit-
zacions comercials d’arreu del país van “copiar” 
la idea igualadina per a instaurar-la en les seves 
ciutats. Va tractar-se d’un model d’èxit que ha es-
tat objecte de reconeixement per part del sector 
terciari català i també per les institucions, que ho 
consideraven ja llavors una eina perfecta per a vi-

sualitzar la potència 
del comerç de proxi-
mitat i una forma de 
reivindicar-se davant 
les grans superfícies, 
inicialment, i després 
amb l’allau de comer-
ços low cost, dels que 
Igualada va camí de 
convertir-se en cap i 
casal. 
La Botiga al Carrer 

ha estat sempre, tradicionalment, un model pràc-
ticament només relacionat amb les botigues de pe-
ces de roba, amb molta història a la ciutat, però 
ara que tant es parla dels avantatges del comerç de 
proximitat en totes les seves vessants, és important 
que aquesta iniciativa captivi també altres sectors 
comercials. Hi guanyarem tots. 
Per molts anys més! 

Va tractar-se d’un model 
d’èxit que ha estat objecte de 
reconeixement, perfecte per 

visualitzar la potència del 
comerç de proximitat.



D ria que és un conte de Cortá-
zar. Un dia en una església a 
l’hora de missa, entra un tigre 
i, decidit, es dirigeix a l’altar. 

La feligresia contempla horroritzada com 
el felí devora el sacerdot. La premsa fa edi-
cions especials i una atmosfera de mal au-
guri plana sobre la contrada. El diumenge 
següent el sacerdot substitut tampoc pot 
acabar de dir missa. La commoció de la 
parròquia té el punt de dra-
matisme just i els diaris tre-
uen la notícia sense posar 
més pa que formatge. Temps 
després els devots assistents 
a l’església han integrat el sa-
crifici del sacerdot sota les 
urpes i els ullals del carnívor 
com la representació genu-
ïna de la mort a la creu per 
la redempció dels homes. És 
més, si un dia el tigre no acu-
dís puntual a la cita, un dubte 
sobre l’autenticitat del missat-
ge de la sang vessada recor-
reria els cors dels assistents. 
Quan veiérem per primera 
vegada el tigre que es passejava pels nos-
tres carrers com si es trobés en la sabana 
africana, posant en perill la integritat de 
les nostres mascotes, recordàrem veus sà-
vies que ens prevenien sobre la fragilitat 
de la civilització. Transcorregut un temps, 
el tigre, com si fos el sereno que ens do-
nava seguretat, no es menjava les masco-
tes, sinó algun transeünt despistat. El toc 
de queda ens portà a la memòria carrers 
foscos, solitaris, recorreguts per tanquetes 
de l’exèrcit i el so de trets llunyans. Com 

pot ser que es declari en societats demo-
cràtiques de ple dret! En nom de la pandè-
mia no tot s’hi val! Ara, quan la cinquena 
onada va de baixa i davant el risc d’una si-
sena, una part del món polític i del món 
epidemiològic insisteix a demanar una 
pròrroga del toc de queda. El motiu? Un 
tigre afamat de passeig per la ciutat tindria 
un efecte dissuasiu per a tots els galifar-
deus que pretenen alterar el ritme circadià 

de descans treball consagrat per la Cons-
titució i per tots els nostres avantpassats. 
Els drets fonamentals són bombolles 
que ens protegeixen de les urpes i dels 
ullals de l’Estat. Tot Estat sense excep-
ció porta en el seu ADN la temptació 
totalitària. Si d’ell depengués, voldria 
saber-ho tot de tu. No hi ha res que ir-
riti més l’administració que els súbdits 
se’ls escapin de la seva mirada d’àguila. 
No es pot discutir que la pandèmia de la 
covid ha obligat a ventar tisorada a al-

guns del nostres drets. S’explicaren a la 
població els motius científics que obli-
gaven a prendre una dura decisió? L’úni-
ca resposta que se’ns donà per part de 
les nostres autoritats fou obrir la gàbia 
dels tigres. Una vegada els felins torna-
ven a la gàbia, la gent sortia de casa seva 
disposada a recuperar el temps perdut. 
Algú s’imagina per campejar l’epidèmia un 
govern de concentració format per epide-

miòlegs! «Perquè els nostres po-
lítics no parlen amb els jutges» –
deia un. Un altre mediàtic feia un 
doble salt mortal sense xarxa. En 
la mateixa frase deia que estava 
molt a favor dels drets humans, i 
com que era d’esquerres priorit-
zava la col·lectivitat sobre l’indi-
vidu. Ignorava aquell que en una 
democràcia queda molt lleig, si 
més no avant la lettre, que un po-
lític miri de convèncer un jutge, 
i aquest que els drets fonamen-
tals es refereixen a la persona 
individual, no a la col·lectivitat. 
La justícia ha dit a la Generalitat 
que no es poden matar mosques 

amb canons i que es posi el toc de queda 
a on li càpiga. Els alcaldes tenen les seves 
raons –però no la raó– per demanar que 
per llei la gent es quedi a casa. Que ordes 
de gent de totes les edats, poc elaborades i 
amb molts deures per fer, no sàpiguen di-
vertir-se sense molestar els veïns i destros-
sar i embrutar el que se’ls posi per davant 
ve de lluny. Qui ha fomentat que la ciutat 
sigui un parc temàtic on està prohibit pro-
hibir?.  

(Article publicat al Diari de Girona)
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Un tigre corre pel carrer

Davant l’increment de les tarifes de la llum, et plante-
ges instal·lar un sistema d’energia solar a casa?

 Sí 60%  No 40%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JORDI COSTA SUBIRÓS
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LA VEU DE L’ANOIA FEM 39 ANYS

Aquesta setmana el nostre diari celebra el seu 39è aniversari. 
Totes les setmanes de tots aquests 39 anys arribant a les mans dels 
anoiencs que ens llegiu, portant la informació de la comarca a casa 
vostra. Gràcies a tots per fer-ho possible!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

FESTA MAJOR 
I BOTELLOTS EL PARC 
DEL GARCIA FOSSAS
Daniel Macià Martí

He participat en actes de la Festa Ma-
jor d’aquest 2021 d’una forma activa, 
però no em pensava mai ser-ho com a 
convidat de pedra.
La nit de dijous a divendres va ha-
ver-hi un concert el pati del Garcia 
Fossas dins la Festa Major que va aca-
bar a les 12:30, seguint  les restriccions 
per la covid-19, �ns aquí tot normal. 
El que no m’esperava és el que va pas-
sar a continuació el  parc del Garcia 
Fossas: recordar-vos que és un parc 
infantil amb equipament per a nenes 
i nens. A partir d’aquí sorpresa darre-
re sorpresa, joves fent les seves neces-
sitats a qualsevol lloc, un “tonto” que 
volia fer una imprudència que podia 
haver acabat molt malament. Al matí 
a l’entrada ens adonem on els partici-
pants del botellot van fer les seves ne-
cessitats i a més a més, envasos de tot 
tipus. Molts dels veïns són gent gran 
i calia avisar-los perquè anessin en 
conte i calia retirar tots els envasos de 
l’entrada i dipositar-los el contenidor 
corresponent. Al parc, era el personal 
del Taller Auria qui retirava els enva-
sos per deixar deixar-lo en condicions. 
De nou recordar-vos, que és un parc 
infantil i són molts els infants que hi 
venen a jugar. Penjo una piulada a 
twitter relacionada amb el fets.
La nit de divendres a dissabte, sor-
presa, estem igual que la nit anterior i 
les autoritats no han fet res per evitar 
el nou botellot. De nou, avís als ve-
ïns de com estava l’entrada i voltants. 
Nova piulada a twitter comentant-ho 
de nou.
La nit de dissabte a diumenge, crec que 

tots els veïns esperàvem que les autori-
tats posessin les mesures per evitar un 
nou botellot, però no va ser així. Si les 
dues nits anteriors ja van ser força mo-
gudes, aquesta ja va ser tot una “pas-
sada”. Les dues nits anteriors la festa 
durava �ns les 06:30 aproximadament, 
aquesta va durar �ns les 08:00.
El diumenge el matí l’espectacle que 
vam trobar els veïns el parc era patètic 
i llastimós: botelles de plàstic i vidre, 
llaunes arreu, �ns i tot als equipament 
pels nens i nenes hi podries trobar de 
tot, passejar era tot un risc degut a la 
gran quantitat de vidres al terra. La 
conversa entre els veïns era d’una com-
pleta i absolutament sorpresa i de in-
dignació, a part de que durant les tres 
nits es va fer molt difícil descansar de-
gut a l’escàndol, s’hi va afegir com ha-
via quedat el parc. Vaig convidar a tra-
ves del twitter els “alcaldables” a visitar 
el parc per que poguessin comprovar 
ells mateixos com havia quedat. 
(Les piulades a les quals he fet referèn-
cia les podeu veure a @Macia_daniel).
Per una banda, crec que hi ha hagut 
una falta de previsió per part de les 
autoritats però això no justi�ca en cap 
moment l’escàndol i el incivisme per 
part de molts dels participants, que 
una vegada acabat el concert partici-
paven en el botellot. 
La nit de diumenge a dilluns, la policia 
va evitar l’entrada el parc després del 
concert però segur que el botellot es va 
desplaçar a altres llocs d’Igualada.
Els botellots són un problema greu per 
la nostra societat, però en cap moment 
es poden justi�car de cap de les for-
mes.
Per acabar, voldria agrair el Taller Àu-
ria i els seus treballadors la feina que 
van fer aquest tres dies i sobre tot, el 
diumenge al matí per deixar en condi-
cions el parc del Garcia Fossas.

COMUNICAT 
DE VALORACIÓ DE LA 
FESTA MAJOR ALTER-
NATIVA DE 2021 
#TOCDEFESTA 
La Coll@nada

Des de La Coll@nada no volíem tancar 
aquesta Festa Major sense dedicar-vos 
unes paraules. Estem MOLT contentes 
de com ha anat tot, des de La Coll@
nada hem gaudit moltíssim d’aques-
ta FM i esprem que vosaltres també. 
Malgrat un munt d’impediments, hem 
pogut celebrar-la i continuar amb la 
majoria de les nostres activitats. Hem 
demostrat que si hi ha la voluntat es 
poden generar activitats festives i tam-
bé reivindicatives, malgrat les restricci-
ons actuals. 
Assumim alguns errors, fruit de l’últi-
ma hora i la improvisació, en la majo-
ria dels casos. Estarem encantades de 
rebre les vostres crítiques, sempre que 
es facin des del respecte cap a la festa 
i totes les que la fem (i la feu) possible, 
i siguin amb l’objectiu de fer una Fes-
ta Major més segura, més alegre i més 
participada. No ha estat, en cap cas, la 
Festa Major que nosaltres volíem. Ni 
l’aforament limitat ni el pagament d’en-
trades són la nostra manera d’entendre 
la festa. Una festa que volem i reivindi-
quem com a popular, aquest any no ha 
estat possible.
Apro�tem aquest mateix comunicat 
per lamentar l’incivisme i els fets que 
s’han produït al voltant del Parc del 
Garcia Fossas. Condemnem aquests 
fets que creiem que l’Ajuntament hau-
ria pogut preveure i evitar amb ante-
lació, però com ja fa anys que veiem, 
les joves no som d’interès per al Con-
sistori. Agraïm la comprensió de tota 

la gent que ha entès que no hem tingut 
res a veure amb aquests fets. En totes les 
nostres activitats hem complert al mà-
xim amb les mesures de protecció contra 
la pandèmia. 
Entre totes, hem fet d’aquest territori un 
espai segur per gaudir de la festa com 
ens mereixem viure-la, entenent que ens 
falta molt per aprendre i seguirem treba-
llant per millorar.

Volem agrair aquesta Festa Major a...
- A les persones que, individualment, 
heu fet l’esforç de venir al Territori Fes-
tiu, heu consumit a la barra i, sobretot, 
heu complert amb totes les mesures de 
seguretat de l’espai.
- A tota la gent que ha col·laborat aju-
dant-nos, fent ressò de les nostres activi-
tats, organitzant, donant suport, presen-
tant actes, punxant, muntant, recollint; i 
a totes les que us heu ofert a fer-ho i, per 
motius d’organització, us hem hagut de 
dir que no.
- A les entitats que sempre hi sou, per 
cedir-nos material, per organitzar acti-
vitats i per fer real un cop més, el teixit 
associatiu.
- A l’Associació de veïns del barri del Po-
ble Sec i a l’AFA del Garcia Fossas, per 
fer-nos sentir l’espai tan nostre, per la lli-
bertat que hem sentit utilitzant-lo i per 
tot el suport logístic que ens heu facilitat.
- A les treballadores de les empreses i 
institucions, que heu tingut un tracte 
molt amable amb nosaltres i, més enllà 
de la vostra marca, heu sabut col·laborar 
amb nosaltres per fer la festa que nosal-
tres volíem.
- Moltíssimes gràcies a totes! Ens veiem 
l’any que ve amb una Festa Major Alter-
nativa, que esperem que sigui sense res-
triccions. I si no us podeu esperar, ens 
veiem per Sant Faust!
*podeu fer arribar les vostres aportaci-
ons a lacollanada@gmail.com*
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Premsa Comarcal

El període de pagament de l’impost sobre el 
CO  dels vehicles comença aquest setembre
❱ Segons el padró definitiu, publicat l’1 de setembre, hauran d’abonar el tribut més de 2,2 
milions de vehicles, que corresponen a 1,6 milions de contribuents

Redacció
Aquest  setembre 

s’inicia el període de 
pagament de l’impost 
sobre les emissions de 
diòxid de carboni (CO2) 
dels vehicles de tracció 
mecànica, un tribut 
propi de la Generalitat, 
alineat amb la fiscalitat 
verda i sostenible que 
es promou des d’Europa 
per lluitar contra el can-
vi climàtic. L’impost, 
que gestiona l’Agència 
Tributària de Catalunya 
(ATC), s’aplica a turis-
mes, furgonetes i moto-
cicletes sobre la base de 
les emissions de CO2 del 
2020. 

Finalment, per a 
l’exercici 2020, han que-
dat subjectes a l’impost 
1.650.342 contribuents i 
2.267.168 vehicles, que 
es preveu que gene-
rin una recaptació de 
65.969.630,04 €, la qual 
es destinarà íntegra-
ment i a parts iguals al 
Fons climàtic i al Fons 
del patrimoni natural, 
amb l’objectiu d’invertir 
en accions de millora de 
l’entorn i del transport 
públic, fomentar les 
energies renovables i els 
vehicles nets, i impulsar 
la mobilitat sostenible, 
la gestió dels parcs na-
turals i la recerca.

Un cop acabada la 
resolució d’al·legacions, 
l’1 de setembre s’ha pu-
blicat a la seu electrò-
nica de l’Agència Tri-
butària de Catalunya el 
padró definitiu dels ve-
hicles amb quota a pagar 
per l’impost i s’ha iniciat 
el període de pagament, 
que es pot fer en línia 
des de la mateixa seu, 
accedint-hi amb l’idCAT 
Mòbil (o altres sistemes 
d’identificació digital) o 
amb NIF i matrícula.

A partir del mes d’oc-
tubre, quan el contribu-
ent rebi la notificació 
amb la carta de paga-
ment on consta la quota 
que ha de pagar, també en 
podrà abonar l’import a 

través de les diverses vies  
disponibles :  la  seu 
electrònica de l’ATC  
atc.gencat.cat/impost-
co2;  el  telèfon 012; 
L’ATC us truca: 93 551 
51 51; les entitats finan-
ceres col·laboradores:  
atc.gencat.cat/bancs, i 
les oficines de Correus.

Les persones que van 
domiciliar el pagament 
abans del 15 de juliol i 
es van subscriure a la 
notificació electrònica, 

gaudeixen d’un 2% de 
bonificació de la quota 
i rebran un càrrec en 
compte el dia 5 de no-
vembre. Cal destacar 
que, a partir d’ara, es 
pot continuar domici-
liant el pagament de 
l’impost per a l’exercici 
2021 i els posteriors, i 
realitzar la subscripció 
a les notificacions elec-
tròniques de l’Agència 
per poder accedir a la 
bonificació del 2%.

QUI TRIBUTA PER 
L’IMPOST?

Estan obligades a tri-
butar per l’impost sobre 
les emissions de CO2 
les persones (físiques i 
jurídiques) que siguin 
titulars d’un vehicle 
(turisme, furgoneta o 
motocicleta) amb do-
micili fiscal a Catalu-
nya el 2020. I, també, 
les persones jurídiques 
sense residència fiscal a 
Catalunya, però que hi 

tinguin un establiment, 
sucursal o oficina i ve-
hicles registrats durant 
el 2020. 

Estan exempts de 
tributar els vehicles 
100% elèctrics, els ci-
clomotors, els camions 
o vehicles de més de 3,5 
tones, els autocars i els 
vehicles autoritzats a 
transportar més de 9 
persones (incloent-hi el 
conductor). Els vehicles 
amb matrícula de vehi-

cle històric i els vehi-
cles clàssics gaudeixen 
d’una bonificació del 
100% de la quota ínte-
gra i, per tant, tampoc 
tributen.

L’Agència Tributària 
de Catalunya posa a dis-
posició de la ciutadania 
i els contribuents els ca-
nals d’atenció següents:
Seu electrònica 

de l’ATC: consulta del  
padró i tota la infor-
mació sobre l’impost, 
pagament, assistent 
virtual, domiciliació 
de l’impost i altres 
tràmits relacionats  
atc.gencat.cat/impostco2 
Telèfon 012. Con-

sultes de caràcter gene-
ral i pagament.
Telèfon 93 551 51 51. 

Assistència en la consul-
ta del padró, pagament i 
altres gestions relacio-
nades amb l’impost.
Oficines de l’ATC. 

Únicament amb cita 
prèvia. Cal demanar-la 
a través del telèfon 93 
551 51 51.
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PER A MÉS INFORMACIÓ
consulteu el web

impostco2.gencat.cat
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D ’acord que els diri-
gents independen-
tistes no serien els 
millors de la histò-

ria. Fins i tot puc acceptar -de 
fet accepto- que estem lluny de 
la independència precisament 

per culpa dels partits polítics. El que és de tots 
els punts de vista inacceptable és la deriva dels 
dirigents del PSC, cada vegada més borbonit-
zats i  mentiders. 
Les declaracions aquesta setmana del futur pri-
mer secretari Salvador Illa al Diari de Girona 
on va dir textualment: “Els darrers deu anys, 
han estat els pitjors dels darrers 300 a Catalu-
nya” superen, en molt, la doctrina del PP i de 
Vox.
S’ha de ser molt miserable per comparar la situ-
ació actual de Catalunya, amb desastres com la 
guerra de Successió, la guerra Civil, l’assassinat 
del President Companys, els 40 anys de dicta-
dura franquista o la presidència de José Maria 
Aznar López, d’infausta memòria.
En el seu afany de posar-se bé amb els seus 
amos de Madrid, Illa està derivant cap a les po-
sicions ideològiques del pitjor PP i de Vox, fins i 
tot superant-les. Al capdavall Vox i PP fan com-
paracions només remuntant-se vuitanta anys 
enrere. És a dir li renten la cara a la dictadura 
franquista, mentre que Salvador Illa li renta la 
cara als tres-cents anys de dominació i persecu-
ció borbònica de Catalunya.
La deriva dels dirigents del PSC des que varen 
defenestrar Pasqual Maragall és absolutament 
miserable. Pere Navarro va fer bo a José Monti-
lla, Miquel Iceta ha fet bo a Navarro i Salvador 
Illa farà bo a l’Iceta. Em sap greu pels militants 
honestos que -cada cop menys- hi ha dins del 
partit, però el  mínim que cal exigir a un mili-
tant, és que sàpiga qui vota per  dirigir el partit 
en els seus congressos.

Com podem confiar en un dirigent que és capaç 
de dir bestieses com aquestes? No pot pas posar 
l’excusa que se li ha escalfat la boca en un debat 
electoral. Ho ha dit amb tota la consciència, la-
mentant-se que tot i guanyar les eleccions, ell 
no és president de la Generalitat. Tampoc ho va 
ser Artur Mas tot i guanyar a Maragall i a José 
Montilla. Ni ho va ser Inés Arrimadas que, tot i 
la seva habilitat per dir bestieses, mai va arribar 
als nivells de misèria humana on ha arribat Illa.
No és que fins ara aquest individuu fos un gran 
líder, ans al contrari, el seu únic “mèrit” va ser 
formar part del grup de “capitans territorials” 
que va conspirar fins a defenestrar al darrer so-
cialista català honrat: Pasqual Maragall 
I ara que es prepara per succeir a Miquel Iceta 
al front del PSC es deshumanitza encara més. 
Dirigirà un partit que ha canviat la C de Catalu-
nya per la C de Conveniència. No sé a vosaltres 
però a mi em dona la impressió que el PSC can-
viarà a un porc per un miserable. 

La deriva dels dirigents del PSC 
des que varen defenestrar Pascual 

Maragall és absolutament miserable

JORDI PALOUZIÉ
Director de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions (CIO) de la Fundació Pere Tarrés

El pitjor PSC de la 
història

Vetllem per la nostra privacitat 
i les nostres dades

Dilluns de Festa Ma-
jor hi va haver tre-
balls d’obres al carrer, 
al barri del Poble Sec 
durant tot el matí. Te-
nint en compte que a 
la ciutat és o�cialment 
un dia festiu, era ne-
cessari molestar els 
veïns?

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotogra�a

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

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Fa molts anys que les administracions d’ar-
reu aproven lleis molt restrictives sobre 
el tractament de les dades. Cada vegada 
s’enregistren més dades a més llocs, ara 

bé, som conscients del que volen protegir? Què 
pretenen amb aquestes normatives tan exigents?
Doncs, l’objectiu principal és el de protegir i pre-
servar les nostres dades per tal que aquestes no 
arribin a mans de qui no desitgem.
Hi ha dades menys privades que d’altres, en ge-
neral estem disposats a donar les nostres dades 
personals a més persones o entitats, però no es-
tem tan disposats a compartir les nostres dades 
de salut o més íntimes a tercers.
Tothom ha de poder preservar, mantenir el con-
trol de l’accés a les seves dades, però també cal 
preservar la privacitat de les dades dels ALTRES!
Ho tenim present? Sabem com protegir la IN-
FORMACIÓ que manipulem a la feina per tal que 
no arribi a mans que no han estat autoritzades?
Enumerem algunes bones pràctiques que ens aju-
daran a preservar aquesta informació a les nos-
tres entitats:
- Desar la informació sempre a recursos propor-
cionats per l’entitat dels que hi haurà control d’ac-
cés, còpies, ...
- Mai desar informació confidencial a suports ex-
terns, són molt vulnerables.
- Els suports d’informació (dispositius): ordina-
dors portàtils, tauletes, memòries USB (Pendri-
ve), discs durs i targetes de memòria; estan sub-
jectes a: Robatori, Avaria, Pèrdua, Trencament, 
Destrucció,... cal vetllar per evitar l’accés no auto-
ritzat en aquests dispositius i a disposar de còpies 
o redundància de la informació per preservar-la.
- Evita connectar-te a xarxes sense fils (WiFi) pú-
bliques (hotels, restaurants, cafeteries, etc...) amb 
els dispositius de feina, les dades poden quedar 
vulnerables a tercers no autoritzats.
- Si ho fas, utilitza les xarxes privades virtuals 
(VPN) o connexions segures HTTPS.
- Mantenir la taula neta de papers.

- No deixar informació confidencial a la vista.
- Mantenir l’ordinador portàtil, tabuleta, smart-
phone o qualsevol altre suport d’informació vigi-
lat en tot moment.
- Bloquejar la sessió de l’ordinador sempre que el 
deixem desatès, fins i tot durant curts espais de 
temps.
- Les contrasenyes han d’acomplir: Longitud igual 
o superior a 8 caràcters. Han de contenir com a 
mínim 1 dígit, 1 lletra, 1 caràcter en minúscula i 
1 caràcter en majúscula. Tenir una caducitat de 90 
dies quan sigui possible.
- Les contrasenyes no s’han de compartir mai ni 
posar-les a la vista.
- No donar dades d’accés completes: Adreça, usu-
ari i contrasenya a través del mateix mitjà.
- Per exemple, si generem una contrasenya per a 
un fitxer xifrat, és important que la contrasenya 
es lliuri al receptor a través d’un canal diferent.
- Abans de donar les nostres dades cal tenir cura 
què les fonts d’informació (planes web, adreces de 
correu, serveis, etc.) siguin confiables. Per exem-
ple, suposades planes web legítimes que intenta-
ran fer-se amb les teves credencials o, fins i, tot 
que executis programes maliciosos que posaran 
en risc la teva informació i la de l’entitat (virus, 
troians, ransomware, keyloggers, etc.)
Compartim els dubtes amb els nostres companys 
i companyes per millorar contínuament sobre la 
gestió de la informació que fem cadascú de nosal-
tres en el nostre dia a dia.
I sobretot vetllem per la nostra privacitat i les 
nostres dades. 
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Tothom ha de poder preservar, mante-
nir el control de l’accés a les seves dades, 

però també cal preservar la privacitat 
de les dades dels altres



  |  7Divendres, 3 de setembre  de 2021



8  |  Divendres, 3 de setembre de 2021

La Botiga al Carrer arriba demà dissabte
a les 50 edicions i continua al Passeig Verdaguer

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

D ijous 9 de setembre 
es durà a terme l’Ac-
te Institucional de la 

Diada a Igualada. L’acte s’ini-
ciarà a les set del vespre a la 
Plaça de l’Ajuntament amb la 
Hissada de la Senyera a càr-
rec de l’alcalde, Marc Castells 
acompanyat del conferenciant 
d’aquest any, Josep Cruanyes. 

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada Comerç organit-
zarà demà dissabte una 
edició molt especial de 

la Botiga al Carrer. Aquesta 
edició a més de tancar sim-
bòlicament el període de les 
rebaixes d’estiu, serà la 50a 
edició. Són ja vint-i-cinc 
anys d’una de les campanyes 
comercials amb més èxit a 
Catalunya. Durant el matí es 
rebrà la visita del senyor Jordi 
Torrades, director general de 
Comerç.
Com ja és habitual, les para-
des se centraran en un únic 
lloc de concentració de boti-
gues amb carpes. Serà al Pas-
seig Verdaguer, des de l’Esta-
ció Vella i �ns al c/Sant Josep, 
formant d’aquesta manera un 

eix comercial per excel·lència.
En aquesta edició es mantin-
dran les mesures de preven-
ció que s’estableixen darre-
rament pels esdeveniments 
(espai perimetrat, control 
d’aforaments, neteja de mans 
i mascareta en cas necessari), 

amb la col·laboració de Pro-
tecció Civil i Creu Roja.
En les darreres edicions l’or-
ganització ha incorporat dife-
rents novetats que es mantin-
dran (serveis de wc, facilitar 
el dinar als paradistes, punt 
d’informació i suport...). A 

més es facilitarà l’aparcament 
a la zona blava dels expositors 
amb un acord que ha fet Igua-
lada Comerç amb SIMA.
La Botiga al Carrer és una 
oportunitat única per als co-
merciants que volen treure 
els seus estocs de la tempora-
da d’estiu, i tancar el període 
recomanat de les rebaixes, 
i també és, una oportunitat 
única de comprar els pro-
ductes de temporada amb els 
preus competitius de sempre. 
A més, durant tota la jornada 
hi hauran promocions, mú-
sica i activitats de lleure pels 
més petits.
A part de comerços que s’ubi-
caran al Passeig Verdaguer, 
també hi haurà les botigues 
que, per la seva logística, no 
es podran desplaçar, i s’instal-

laran davant dels seus establi-
ments.
Campanya especial 
de donació de sang
La Botiga al Carrer acollirà 
una campanya especial de do-
nació de sang amb una gran 
carpa al principi de Passeig 
Verdaguer. S’espera una im-
portant participació i es re-
corda que cal reservar hora a 
donarsanggencat.cat. L’acapta 
de sang es farà de 10 a 14 ho-
res i de 17 a 21 hores.
Cal recordar que aquestes 
dates són molt importants 
les donacions de sang per-
què a l’estiu sempre baixen 
i cal remuntar els estocs per 
poder atendre les necessitats 
dels hospitals. L’entitat fa una 
crida a participar visitant la 
botiga al carrer i donant sang.

Seguidament una representa-
ció del Cor Exaudio interpre-
tarà l’Himne Nacional.
A les 19.30 l’acte es traslla-
darà al Teatre de l’Ateneu on 
l’advocat i historiador, Josep 
Cruanyes Tor, pronunciarà la 
conferència: “Catalunya. Llui-
ta política, repressió i solidari-
tat”.
Cruanyes ha sigut un dels 
principals promotors del re-

torn de la documentació con-
�scada per la dictadura fran-
quista a Catalunya. Ha estat 
vicepresident de l’Assemblea 
Nacional Catalana i va rebre 
la Creu de Sant Jordi. Actual-
ment és el president de la Cai-
xa de Solidaritat.
L’aforament del teatre és li-
mitat, i cal obtenir una in-
vitació al web www.tiquetsi-
gualada.cat. 

Diumenge 12 de setembre a 
les 11.30h, el Pati del Museu 
de la Pell, acollirà la Ballada 
de Sardanes, amb la cobla Ma-
ricel de Sitges, organitzat per 
l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada.

Autobusos per la 
manifestació de Barcelona
L’ANC d’Igualada organitza 
autocars per assistir a la ma-

Dijous vinent tindrà lloc l’acte institucional de la Diada
nifestació que es farà a Barce-
lona.
Qui vulgui, pot fer la reserva 
al vestíbul de l’Ateneu, avui di-
vendres 3 de setembre i la se-
güent setmana el dimecres 8 i 
el dijous 9. L’horari per tots els 
dies serà de 19 a 21 h.
També es poden reservar on-
line a https://www.inscriu.
me/ca/anc-igualada-autobu-
sos-11s-2021 
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L’Ajuntament valora “l’esforç tècnic” de l’organització de la 
Festa Major “per la seva complexitat”
REDACCIÓ / LA VEU 

Un cop �nalitzada la 
Festa Major d’Igua-
lada, el regidor de 

Promoció Cultural de l’ajunta-
ment, Pere Camps, ha fet una 
valoració inicial de com s’han 
dut a terme les diferents activi-
tats programades.
Recordem que la Festa Ma-
jor de l’any passat va haver de 
suspendre’s a causa de les res-
triccions a causa de la Covid. 
Aquest any la festa s’ha fet amb 
menys activitats, totes en es-
pais perimetrats, amb distància 
de seguretat i aforament reduït. 
La participació de la gent, com 
era d’esperar, ha estat notable-
ment més baixa.
Camps ha volgut constatar en 
primer lloc “que la Festa Ma-
jor s’ha pogut fer”, i cal sobre-
tot valorar l’esforç tècnic que 
ha representat preparar una 
Festa Major amb la comple-
xitat d’adaptar les activitats a 
les mesures del Procicat, i la 
incògnita de preparar models 
sense massa experiència �ns 
a la seva posada en funciona-

ment”. Camps ha posat èmfasis 
en la necessitat d’aquesta festa 
adaptada per a moltes colles, 
“per garantir la seva supervi-
vència, que puguin sortir al 
carrer i que es visibilitzi la feina 
que han segut fent durant tot 
aquest temps”.
El regidor ha explicat que les 
colles han manifestat la impor-
tància de “trobar-se de nou i 
actuar després de gairebé dos 
anys sense fer-ho, una mostra 
clara és la dels Moixiganguers 
que van poder tornar a la pla-
ça tot i que amb una actuació 
menor i adaptada al protocol 
sanitari”.

Retransmissió dels actes 
principals per internet
L’ajuntament ha fet una aposta 
important per retransmetre les 
activitats principals per strea-
ming per aquelles persones 
que volien seguir-les en directe 
des de casa o no tenien entra-
da. Els actes es poden recu-
perar al canal de youtube de 
l’Ajuntament.
En total s’han venut 18.556 en-

trades pels diferents actes de 
Festa Major. Durant els dies de 
festa l’organització va decidir 
ampliar en 1000 localitats més 
els passis de la Cercavila Tradi-
cional i en 200 l’Exhibició Cas-
tellera de diumenge. Tal i com 
va explicar l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells acompanyat de 
la tinenta d’alcalde i regidora 
d’Acció Social, Carme Riera, 
la recaptació de les entrades al 
preu simbòlic d’1€ que es van 
posar per garantir la presenci-
alitat als diferents actes s’entre-
garà al Banc de Queviures de la 
ciutat d’Igualada.
Pel que fa als concerts, tots es 
van dur a terme en espais tan-
cats i amb preassignació de se-
ients. El regidor Pere Camps ha 
volgut destacar la bona acolli-
da de grups com la 7a Trastada 
al pati del Museu i Senyor oca 
al Parc central o les versions de 
Madonna o la Cosa Nostra al 
Pati de l’Escola Pia, a qui l’ajun-
tament agraeix la generositat 
de cedir l’espai. El Parc Central 
va esdevenir l’espai preferent 
per aquelles activitats amb més 

demanda de públic, perquè 
fer-ho a les places habituals 
era inviable per la reducció 
d’aforament que representava.
Les activitats de la Coll@nada 
van funcionar bé tot i que va 
caler controlar les agrupaci-
ons de joves que es van pro-
duir al parc del Garcia Fossas 
un cop �nalitzava l’activitat. 
La tinenta d’alcalde Carlota 
Carner ha explicat “que ens 
trobàvem davant d’una Festa 
Major sense precedents, amb 

una limitació horària pel que 
fa a la �nalització de les acti-
vitats nocturnes que va acabar 
provocant que moltes perso-
nes s’aglomeressin a l’entorn 
del Garcia Fossas”. La nit de 
diumenge a dilluns, la policia 
local  -va dir Carner- va actuar 
“amb contundència” a l’entorn 
de la zona del territori festiu 
per tal d’evitar els episodis de 
les nits anteriors, garantint la 
sortida esglaonada dels con-
certs i el descans dels veïns.
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’absència de toc de que-
da ha comportat, com 
era d’esperar i s’ha vist 

en diferents punts de Catalu-
nya, botellots descontrolats 
amb importants concentraci-
ons de gent. 
La Festa Major no hi ha esca-
pat, i durant tres nits consecu-
tives indrets com el Parc Garcia 
Fossas -especialment les nits de 
divendres i dissabte- i el Rec -la 
nit de diumenge- han estat lite-
ralment envaïdes per centenars 
de joves que hi han continuat 
la festa, després del tancament 
de bars o d’activitats de la Fes-
ta Major a la 1 de la matinada. 
Equipats amb altaveus mòbils 
-�ns i tot algun passat de vol-

REDACCIÓ / LA VEU 

E RC Igualada i Poble Ac-
tiu, formació vinculada 
a la CUP, han criticat 

aquesta setmana al govern mu-
nicipal per la seva actitud amb 
les entitats en l’organització de 
la Festa Major.
Esquerra Republicana fa valo-
ració �nal de “l’atípica setma-
na” de Festa Major i assegura 
que aquesta es va plantejar 
d’inici sense tenir en compte a 
la ciutadania i els diferents ac-
tors del teixit associatiu. ERC 
Igualada també valoren “l’es-
forç” que ha fet “tothom”, des 
dels propis serveis de l’ajunta-
ment �ns a totes les entitats, 
associacions i col·lectius.
Els republicans a�rmen que 
“s’ha fet una Festa Major sense 
el poble, sense tenir en compte 
al teixit social de la ciutat. Ha 
estat feta d’esquenes a la gent” 
i això ha comportat que sigui 
una setmana de festes “molt 
menys participativa i lluïda del 
que hagués pogut ser �ns i tot 
en el context de la covid-19 i de 
les mesures de seguretat”.
D’altra banda, lloen la tasca 

ERC i Poble Actiu critiquen Castells 
per “no tenir en compte” les entitats 
per la Festa Major

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls paradistes del mercat 
no sedentari, conegut 
popularment com el 

“mercat dels pagesos” que es 
fa els dissabtes a l’exterior del 
Mercat de la Masuca d’Iguala-
da, podran obrir excepcional-
ment els divendres d’aquelles 
setmanes en què els dissabtes 

El mercat dels pagesos obrirà divendres si dissabte és festiu

siguin festius. Amb aquest 
canvi l’Ajuntament d’Igualada 
dona resposta a una petició 
realitzada per diversos para-
distes que podran guanyar 
dies d’obertura que �ns ara 
queien en dissabtes festius.
Es tracta d’una acció que vol 
ajudar a superar l’època difí-
cil provocada per la covid als 

productors, pagesos i paradis-
tes del mercat no sedentari. 
És una proposta voluntària a 
la que poden sumar-s’hi els 
paradistes que ho vulguin. 
La decisió s’ha pres de forma 
consensuada amb la presiden-
ta del mercat municipal de la 
Masuca, i representants dels 
mercats no sedentaris.
Els propers dies d’obertura se-
ran els següents:
- Divendres 10 de setembre en 
lloc del dissabte festiu 11 de 
setembre.
- Divendres 24 de desembre 
en lloc del dissabte festiu 25 
de desembre.
- Divendres 31 de desembre 
en lloc del dissabte festiu 1 de 

gener.
A banda d’aquesta mesura, des 
de l’Ajuntament ja s’han realit-
zat altres accions per contra-
restar l’afectació de la situa-
ció de restriccions marcades 
per la covid en el sector dels 
mercats sedentaris com la re-

ducció de els taxes i el seu co-
brament diferit, la modi�cació 
dels espais per poder encabir 
tots els paradistes i complir les 
mesures marcades i evitar la 
reducció de paradistes i amb 
diverses campanyes promoci-
onals i publicitàries.

dels diferents espais autoorga-
nitzats que “han articulat al-
ternatives culturals i d’oci per a 
joves, com és el cas del territori 
festiu del Garcia Fossas”. Pel 
que fa als operatius policials, 
Esquerra recull les crítiques 
que han exposat els veïns de 
diferents zones de la ciutat i 
qüestionen el paper del go-
vern municipal en la “previsió 
d’efectius en alguns punts de la 
ciutat durant la nit. No sembla 
que hagi estat l’adient tenint en 
compte les grans aglomeraci-
ons que s’han vist”.
Els republicans recomanen que 
el govern “escolti molt més a 
entitats i associacions de veïns” 
i “s’allunyi de la passivitat prac-
ticada durant els darrers anys”. 
En aquest sentit “con�en” en 
veure un canvi d’actitud del go-
vern de cara a la capitalitat de 
la cultura catalana. 
En una línia similar, des de 
Poble Actiu també agraeixen 
el treball de les entitats i es-
pecialment de la Coll@nada i 
diuen que “algunes s’han sen-
tit menystingudes per decisi-
ons preses des del govern i del 
departament de Cultura”. La 

regidora de Poble Actiu, Neus 
Carles, a�rma que “no s’entén 
com no s’ha permès engalanar 
carrers de diferents districtes i 
no només el centre històric de 
la ciutat”.
Consideren també que un dels 
fets positius d’aquesta Fes-
ta Major és que “ha estat una 
festa bastant descentralitzada, 
amb actes a diferents barris de 
la ciutat”. 
Respecte als actes de cultura 
popular i les cercaviles, són 
crítics amb el govern. “Si a la 
cercavila de dissabte hi cabien 
1000 persones més de les pre-
vistes en un principi, també hi 
haguessin cabut a la cercavila 
de dimecres i això hagués po-
gut permetre que molta més 
gent les hagués pogut gaudir”. 
Poble Actiu també demana que 
la contractació artística -inclo-
ent l’elecció dels grups musi-
cals i els espectacles teatrals- es 
faci amb la participació de les 
entitats culturals, i critiquen la 
contractació d’Ítaca Band que 
també “ha generat protestes 
des de diferents organitzacions 
feministes i culturals de la ciu-
tat”.

Tres nits de baralles, 
alcohol i soroll al Parc 
Garcia Fossas i al Rec

tes introduint el cotxe �ns dins 
del parc- i elevades quantitats 
d’alcohol, els joves continuaven 
com si res la festa �ns la mati-
nada.
A més de posar difícil el des-
cans dels veïns, la situació es 
va descontrolar en moltes oca-
sions amb diverses baralles, en 
les quals s’han vist ampolles 
trencades de vidres, o nava-
lles, amb el resultat d’almenys 
dues persones ferides de diver-
sa consideració. Hi ha qui va 
veure un jove equipat amb una 
katana. Diferents veïns ha ma-
nifestat la seva indignació per 
la quantitat de brutícia que dei-
xaven els joves en el mobiliari 
urbà, i sobretot per l’absència 
de policia o, la nit de dissabte, 
sense entrar en acció. 
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La igualadina Alba Enrich participa 
en un projecte a Grècia davant la greu 
crisi humanitària de refugiats
REDACCIÓ / LA VEU 

L a igualadina Alba En-
rich, �sioterapeuta del 
Servei de Rehabilitació 

en neurologia de l’Hospital 
Comarcal de l’Alt Penedès i 
Garraf, participa aquest estiu 
en un projecte a Grècia on hi 
ha una greu crisi humanitària 
com a conseqüència de l’allau 
d’immigrants procedents del 
Pròxim Orient i l’Àfrica. En-
rich, que ja ha col·laborat amb 
ONG’s a Nicaragua i amb la 
Fundació Vicenç Ferrer a la 
Índia, forma part de l’ONG Fi-
sios Mundi. “Estem intentant 
és poder millorar la qualitat 
de vida de les persones refu-
giades, moltes d’elles prove-
nen de camps de refugiats en 
condicions molt difícils o de 
la vida al carrer. En la salut de 
la dona durant l’embaràs i post 
part, donem un acompanya-
ment i detectem necessitats. 
En l’àmbit pediàtric procurar 
un desenvolupament psico-
motor adequat a la seva edat, 
intentant pal·liar les situacions 

REDACCIÓ / LA VEU 

C reu Roja Anoia, vol 
informar de l’inici 
d’una acció formativa 

presencial del per�l laboral 
de Caixer/a-Reposador/a que 
inclou l’obtenció del Carnet 
de manipulació d’aliments i el 
Carnet de carretoner/a, de 75 
hores de durada i 50 hores de 
pràctiques, per a un total de 
aproximadament 15 alumnes. 
Es realitzarà a les instal·laci-
ons de Creu Roja d’Igualada 
del 20 de setembre al 26 d’oc-
tubre, als matins de 9 a 14h.
Aquesta formació està adreça-
da a persones en situació d’atur 

traumàtiques que hagin pogut 
interferir-hi. La �sioteràpia és 
una petita part del projecte ja 
que també hem de participar 
en altres àmbits com acompa-
nyaments legals o visites mè-
diques”, ha explicat a La Veu. 
La necessitat de voluntaris s’ha 
fet tan important que ara ma-
teix cal una nova incorpora-
ció el mes de setembre (es pot 
demanar informació a info@
�siosmundi.org), però també 
en demanen, de per�l variat, 

des de l’organització d’Elna 
Maternity Center (info@on-
gaire.org). L’Alba explica que 
“ambdues ONG remarquen 
que el tipus de voluntariat està 
molt lluny de l’anomenat “vo-
lunturisme”, on s’inclouen pa-
quets vacacionals (on es paga 
per a poder fer un voluntariat, 
que normalment lucra direc-
tament a les ONG) combinats 
amb labors humanitàries. La 
realització d’aquest tipus de 
projectes intenta pal·liar la 
greu crisi humanitària que es 
dóna a Grècia davant la indifè-
rencia dels governs de la Unió 
Europea, no són una solució 
de�nitiva sinó temporal”. 
Enrich recalca que “a nivell 
personal crec que és necessari 
prendre consciència del racis-
me, les desigualtats que patim 
les dones, la violència i els 
processos migratoris. Però per 
a mi no és su�cient i necessito 
prendre’n part, no ser un sub-
jecte passiu dins la societat”.

Creu Roja prepara un curs presencial 
de caixer reposador

i té per objectiu adquirir co-
neixements sobre el perfil 
laboral de Caixer/a-Reposa-
dor/a i posar-los en pràcti-
ca mitjançant les pràctiques 
formatives en empreses del 
territori.
És una de les accions pre-
vistes al Projecte Activant 
Capacitats per a l’Ocupació, 
cofinançat per fons propis 
i d’IRPF. L’objectiu del pro-
jecte és l’activació de les 
persones no ocupades i no 
integrades en els sistemes 
d’educació o formació, que 
permeti la seva inclusió en el 
mercat laboral. 
Un punt fort del projecte 

és la generació d’aliances 
empresarials a través d’una 
xarxa d’empreses col·labo-
radores que participaran de 
manera molt activa, reforçant 
la tasca d’orientació i forma-
ció que duu a terme la Creu 
Roja, com processos forma-
tius, pràctiques en empreses, 
gestió d’ofertes, mentoring, 
coaching empresarial...
Si esteu interessades o co-
neixeu persones que ho pu-
guin estar, us podeu adreçar 
a Creu Roja a l’Anoia, Carrer 
de les Comes, 34 d’Igualada 
o trucar al 663 73 13 66 /93 
803 07 89, o enviar un e-mail 
a  ruben.mena@creuroja.org   
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Es poden sol·licitar de 
l’1 al 30 de setembre i 

s’atorgaran mitjançant 
procediment de concu-

rrència competitiva

REDACCIÓ / LA VEU 

La família d’Antoni 
De Solà i Pereta, que 
fou alcalde de Pujalt, 

president del Consell Co-
marcal de l’Anoia i de l’Ate-
neu Igualadí, prepara un acte 
de record per al proper 18 de 
setembre. 
L’acte es farà a Conill (Pu-
jalt) a les 5 de la tarda en un 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia, a través del 
seu departament de 

Promoció Econòmica i Ocu-
pació, obre aquest mes de se-
tembre termini de sol·licitud 
de subvencions per a activitats 
econòmiques afectades per 
la crisi sanitària ocasionada 
per la covid-19, mitjançant el 
procediment de concurrència 
competitiva. Es podran trami-
tar entre els dies 1 i 30 de se-
tembre, ambdós inclosos.
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cu-
adras, a�rma que “l’aturada 
provocada per l’arribada de la 
pandèmia, així com els con-
�naments i tancaments que 
se n’han derivat, han ocasi-
onat una frenada i pèrdues 
molt importants a les empre-
ses i professionals del nostre 
territori; per això, des del 
Consell Comarcal obrim 
aquesta línia especial d’ajuts, 
encaminada a fer-los costat 
en aquest complicat retorn a 
l’activitat normal”.

El Consell ofereix a empreses ajuts 
per activitats afectades per la covid

Enriqueta Cisquella i 
Farriol, àvia centenària

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
la igualadina Enrique-
ta Cisquella i Farriol ha 

fet cent anys i ho ha celebrat 
amb tota la seva família. L’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells, i la tinenta d’alcalde i re-
gidora d’Acció Social, Carme 
Riera, l’han visitada durant 
la celebració que ha fet en un 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Iguala-
da està treballant en la 
implementació de dues 

noves zones taronja d’aparca-
ment situades al barri del Po-
ble Sec a �nals de setembre. 
Aquestes zones d’aparcament 
gratuït regulat, permeten es-
tacionar durant un màxim 
d’una hora i mitja en aquests 
espais on cal treure un tiquet 
gratuït de control. Aquest 
model, que ja funciona amb 
efectivitat a l’entorn del Cap 
Urbà o del Mercat de la Ma-
suca permet una alta rotació 
d’aparcaments amb zones 
d’alta demanda d’estaciona-
ment.

restaurant de la ciutat i l’han 
felicitat en nom del Consisto-
ri. Li han entregat un ram de 
roses i un llibre amb imatges 
de les principals festes de la 
ciutat d’Igualada.
L’Enriqueta és, a més, la pri-
mera sòcia del Club Natació 
Igualada. Per aquest motiu, 
David Ramis, l’actual presi-
dent li ha fet entrega del car-
net número u de l’entitat.

Dues noves “Zona 
Taronja” al Poble Sec

A l’entorn del Canaletes 
i l’o�cina de Correus
Les zones on l’Ajuntament 
estudia implementar aquest 
tipus d’estacionament son a 
l’entorn de l’o�cina de Cor-
reus i al voltant del Canaletes.
La tinenta d’alcalde, Carlo-
ta Carner, ha explicat que la 
zona taronja “és un model 
d’èxit per la ciutat, ja que di-
namitza i fa molt més rota-
tius els espais d’aparcament 
on s’implementa”. Carner ha 
recordat que es tracta “d’es-
pais gratuïts d’aparcament de 
temps limitat i que les noves 
zones taronges del barri del 
Poble Sec es fan amb el suport 
dels comerciats de la zona”.

Podran ser bene�ciàries de 
la subvenció les persones fí-
siques o jurídiques amb do-
micili social a la comarca de 
l’Anoia, que s’hagin donat d’al-
ta per exercir la seva activitat 
o hagin modi�cat l’epígraf de 
la seva activitat econòmica des 
del mes de març de l’any 2020 
�ns al 8 de juliol de 2021, data 
de publicació de les bases.

Els detalls del procediment i 
la documentació necessària 
es poden consultar al web 
www.pacteanoia.cat (apar-
tat Pla de Xoc COVID-19, 
subapartat Altres Organismes) 
i, per a qualsevol qüestió rela-
cionada, es pot contactar amb 
el Consell Comarcal al 93 805 
15 85.
Aquesta convocatòria està 
dotada amb 32.000 euros, que 
formen part del Fons Extra-
ordinari per als Centres Lo-
cals de Serveis a les Empreses 
(CLSE), en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals 
de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2020.

El 18 de setembre, acte de record a 
Antoni De Solà i Pereta

indret exterior, per poder 
complir amb les normatives 
actuals. Qui hi vulgui assis-
tir, ha de posar-se en contac-
te amb el correuangelinacat.
salut@gmail.com o bé trucar 
al 607925576. 
De Solà, que també havia 
presidit el Consorci de l’Alta 
Anoia, va morir el novembre 
de l’any passat en un accident 
de trànsit prop de Copons.

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA

I ET PREPAREM LA 
COMANDA PERQUÈ 

ELS PUGUIS RECOLLIR 
A LES NOSTRES
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Humans de l’Anoia @humansanoia

#182 Aïda Figuerola

FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Mariona Parcerisas @MarionaParceri2

Noemi Trucharte @noemitrucharte

Carlota Carner @_Charlotte21

Joan Domingo @joan_do

Farrés Brothers @Farresbrothers 

Marc Tarrida Aribau @marc_tarrida

Gerard Benito @GerardBiE

feliç d’haver-ne fet del territori i la seva gent 
casa, plaer és poder començar aprendre d’elles 
@lacollanada

Per Festa Major ballarem el ball de Vilanova del 
Camí. Avui hem assajat amb l’Esbart dansaire 
de Vilanova. Us deixo el vídeo per que practi-
queu i puguem ballar tots diumenge!

Espectacular tret de sortida del Festival 
@encambra_t amb un concert màgic del 
Quartet Neuma al Cementiri Nou. Han tocat 
i representat el seu treball «Origen» en un en-
torn que encara l’ha fet més únic @ajigualada 
@IgualadaJove

Si l’hem pogut gaudir és perquè algunes no han 
parat de treballar perquè així sigui. Contra crí-
tiques, estereotips i obstacles, gran lliçó d’orga-
nització i creativitat de @lacollanada. Gràcies 
eternes!! #sensenosaltres

#QuantaQuantaGuerra arriba a Igualada! Els 
dies 24, 25 i 26 de setembre serem al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu gràcies a l’@ajigualada i @cul-
turaigualada. Tenim moltes ganes de ser a casa 
nostra, on ha nascut aquest projecte.

Quasi 10 anys agafant el mateix bus per tornar 
a casa i sempre preguntant ”va cap a Igualada, 
no?” Per si de cas, juguem segurs.

Perdoneu però l’Ajuntament d’Igualada cada ve-
gada s’assembla més al Marcelino de les Mantes 
#FestaMajor #Faltalabanderanegra

www.veuanoia.cat

3 Igualada tindrà dues noves zo-
nes taronges al barri del Poble 
Sec

1 Els alumnes vacunats no 
s’hauran d’aïllar quan hi hagi 
un positiu a la classe

2 El Museu de la Pell recupera 
un bastó de comandament de 
l’any 1875
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xarxes: El més llegit

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

Nascuda al 1992 a Igualada, de família adobera. 
Vaig estudiar als Maristes Igualada, i després economia 
internacional a Barcelona i a Boston. M’apassiona 
l’organització d’esdeveniments i les cultures diferents a 
la nostra. 
Formo part de la @JCI Igualada, amb qui hem 
organitzat jornades d’emprenedoria, com el Biz, el 
concurs de Joves a Debat i jornades d’intercanvi amb 
representants internacionals a la comarca. Alhora 
l’entitat m’ha donat l’oportunitat de participar a 
concursos de debat per Europa i assistir a un programa 
amb Eurodiputats al Parlament Europeu i una jornada 
de joventut a la ONU (NY).
Recomano als joves igualadins, que viatgin i aprenguin 
tant com puguin d’altres cultures.  
Gràcies a aquestes experiències, m’he dedicat 
professionalment a organitzar esdeveniments en 
empreses com King (Candy Crush) i BANDAI 
NAMCO. 
Actualment junt amb @TicAnoia estem organitzant el 
@tedxigualada. Espero veure-us a l’octubre! 
Per mi Igualada és especial, no només per la meva 
família i amics, sinó sobretot per les festes tan úniques 
que tenim: els Tres Tombs, els Reis, el Balloon Festival 
i el Rec Stores. 

  
@moixiganguers

  
@culturaigualada

  
@1976_since

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
S’ha trobat una cura a la covid, la vida torna a la normalitat i reprenem les celebracions de la ciutat amb 
màxima esplendor

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

14 |  OPINIÓ EMPRESA Divendres, 3 de setembre de 2021

Poder, feminitat o comoditat?J

Desempleo a 31 Julio. Datos desestacionalizadas. ESP. Total: 14,3% 
Juvenil: 35,1%.

La praxi seguida �ns ara pel govern espanyol en les convocatòries 
d’#indústria dels fons #NextGenerationEU és certament un despropòsit. 
Cal tanmateix assegurar màxima concurrència des de #Catalunya. 

La Quarta Revolució Industrial segueix avançant:
“Seat instal·la superrobots per al muntatge de cotxes a Martorell”.
Cada cop és més urgent repensar i redissenyar el sistema econòmic i social per 
evitar que milions de persones quedin fora del sistema

“Mals temps pels talons”

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

Aquests dies amb la mort 
d’un menor d’edat a 
mans del seu propi pare 
ha tornat a fer que es 

parlés de la problemàtica que hi 
ha en les ruptures matrimonials o 
sentimentals i com pot arribar a 
descontrolar-se. S’ha parlat de la 
violència Vicaria. Què és la vio-
lència Vicaria? És un tipus de vi-
olència contra la dona on l’agres-
sor fa servir els fills/ filles com a 
instrument per fer mal a la mare.

És una forma de violència per 
substitució. L’objectiu a qui es 
pretén fer mal és la dona, però 
al no poder fer-ho directament, 
es fa patir als fills/ filles perquè 
la mare pateixi en veure aquesta 
violència tant física com psicolò-
gica contra ells.

Aquesta actitud ha fet que es re-
lacioni amb una altra actitud en 
molts progenitors tant homes 
com dones en els procediments 
de divorci o separació. I en aquest 
cas que explicaré és més habitu-
alment que l’exerceixin les dones. 
Té la seva justificació, perquè 
són qui tenen més atribucions de 
guardes i custòdies. Per tant, ho 
tractaré com una actitud on amb-
dós progenitors, he experimentat, 
que han actuat d’aquesta manera.

La mort dels fills/filles és l’expres-
sió més greu de violència dintre 
d’un procediment de ruptura d’un 
matrimoni o parella. Entremig hi 
ha tot un seguit d’actuacions que 
són més tolerades per la societat i 
fins i tot pel sistema judicial. Es-
tic parlant de no deixar veure ni 
comunicar-se amb els fills.

És una actitud que sorgeix habi-
tualment quan la relació s’aca-
ba, així ho he vist al despatx. En 
perdre el control sobre la relació 

i sobre els sentiments de l’altra 
part, per continuar en la relació 
sentimental, intenten sotmetre-la 
a través d’inferir mal als fills/ fi-
lles comuns.

No deixar veure els fills/ filles és 
molt habitual. Des del meu punt 
de vista és una actitud irrespon-
sable, ja que entenc que els proge-
nitors han de vetllar pel benestar 
dels seus fills/ filles. I per man-
tenir aquesta actitud cuidadora, 
no entenc com a tal, que obliguin 
el menor a deixar de veure a una 
de les seves figures principals a la 
seva vida. Una de les dues perso-
nes a qui més estimen. Els ajuden 
d’alguna manera? Els han d’impli-
car en els problemes de relació? 
Els han d’obligar a posicionar-se 
a favor d’un o d’un altre?

He trobat dues postures, una 
és que volen tenir un aliat, una 
persona que pensi igual que ells 
respecte a l’altre progenitor, ar-
ribant al punt que els fills/filles 
repeteixen arguments que són in-
troduïts pels adults: no m’estima, 
m’ha abandonat, ha marxat amb 
una altra persona i ara no em vol, 
no és un bon pare o mare. I l’altra 
postura és la relacionada amb la 
violència vicaria, fer mal a través 
dels fills/filles.

Des del meu punt de vista, quan 
es denunciés la impossibilitat de 
veure els fills, s’hauria de tractar 
amb urgència, per protegir el seu 
dret a estar en contacte amb els 
dos progenitors i protegir-lo de 
veure’s partícip d’un conflicte en-
tre els adults.

El grau de tolerància en aquests 
actes intermedis no tan greus 
com la mort, fa que els drets dels 
menors tinguin menys importàn-
cia dia a dia.   

 Violència en el divorci fent ús dels fills.

Al juliol del 2019 es va 
parlar molt d’una por-
tada de la revista Paris 
Match. En Sarkozy sem-

blava més alt que la Carla Bruni 
quan en realitat ella mesura nou 
centímetres més que ell. La foto 
d’ella recolzada a la seva espatlla no 
ens entrava pels ulls.

Talons i alces al rescat per semblar 
més poderós. Més alt, més estatus 
social deien les antigues normes so-
cials. Si bé és cert que, amb els anys, 
ha sigut més aviat una arma podero-
sa per realçar la �gura i un símbol de 
feminitat. 

Marilyn Monroe deia “Dona a una 
dona les sabates adequades i con-
quistarà el món”. No sé si aquesta era 
la intenció però quantes de nosaltres, 
sabent que patirem, escollim els ta-
lons a ulls clucs. Encara que tingu-
éssim que portar un altre parell de 
sabates a la bossa per emergències o 
carreres previstes o no. No totes les 
dones però.

Al 2019 sota el hastag #Kutoo (joc de 
paraules entre sabates kutsu i dolor 
kuutso) les japoneses es revelaven 
contra la tirania de les empreses que 
imposaven el taló, buscant el suport 
del govern. Al 2017 països com Fi-
lipines i Canadà havien aconseguit 
aprovar lleis que obligaven a les do-
nes a portar talons a la feina. 

Abans del con�nament la moda s’es-
tava revisitant buscant la comoditat. 
Les noves tendències es presentaven 
en forma de ballarines o sabatilles, 
d’esport o no, i els talons condicio-
nats per aquesta moda, es transfor-
maven en més baixos i més amples. 
L’objectiu? Arribar a més públic.

Vàries coincidències ajuden i refor-
cen: noms de dona al timó de les 
grans cases de l’alta costura, com Ma-

ria Grazia Chiuri a Dior, la Virginie 
Viard a Chanel o la Nadège Vanhee-
Cybulski a Hermès. Dones que ente-
nen les noves dones i que saben que 
la feminitat no depèn d’uns quants 
centímetres als peus.

L’ús més estès de la bicicleta o dels 
patinets elèctrics. Impossible “con-
duir” amb 10 centímetres als peus. I 
els efectes del con�nament. Ens van 
dir que ens traguéssim el pijama, que 
ens vestíssim, però res de que ens po-
séssim sabates de taló. Les sabatilles 
d’anar per casa han sigut les reines 
d’aquest període. Doncs bé, mira’t els 
peus i prova a calçar-te unes sabates 
de taló. Camina-hi una estona. Què 
passa, si són unes sabates que porta-
ves la mar de bé?

Els peus s’han fet més amples i s’han 
acomodat, snif, snif. Entre d’altres 
patologies que denuncien els podò-
legs.

El teletreball ha vingut per quedar-se, 
així que estem davant d’un canvi que 
no té marxa enrere? Quantes de vos-
altres ha deixat o ha portat els talons 
al traster? O quantes sabatilles amb 
plataforma, amb animal print, amb 
brillantors, teniu al vostre sabater?

“Els homes em diuen que salvo els 
seus matrimonis. Els costa una for-
tuna en sabates però és més barat que 
un divorci” diu en Manolo Blahnik. 
Per sort també ofereix opcions de sa-
bates planes.  

Marina Aylagas
Advocada de família i mediadora
www.aylagasabogada.com

evitar que milions de persones quedin fora del sistema

Laura Ravés
www.lauraraves.com
Fundadora de HiHappiness

“No deixar veure els fills/ filles és molt habitual”
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www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Festa Major de Vila-
nova del Camí comen-
çava ahir dijous, amb 

una doble sessió de “Cinema 
a la fresca”, en dues ubica-
cions diferents: el passatge 
Maria Aurèlia Capmany, que 
va acollir la projecció de la 
pel·lícula d’animació “Soul”, i 
l’Escola Pompeu Fabra, amb 
la comèdia “Padre no hay más 
que uno 2”.
Avui divendres es faran els 
actes o�cials de proclamació 
de pubilles i hereus, a la plaça 
Castells, i a continuació, a la 
plaça del Mercat -molt més 
espaiosa- el pregó a càrrec 
de La Séptima Trastada i els 
versots amb els Diables Els 
Cabrons. 
El primer plat fort de con-
certs començarà el mateix 
divendres, entre la plaça del 
Mercat, on actuarà La Sép-
tima Trastada, a la mateixa 
hora que es farà el concert tri-
but de Fito i Fitipaldis (al pati 
de l’Escola Joan Maragall) i el 
concert d’Embarraca’t -a cos-
tat del CAP- amb Hotel Coc-
hambre. Totes tres propostes, 

a les deu de la nit.
L’endemà dissabte, destaca 
també la nit de concerts. A 
la plaça del Mercat actuarà la 
mítica banda dels 80 Tennes-
se, amb temes inoblidables 
com “Te vi correr”, “Llueve en 
mi corazón” o “Siempre luc-
haré por tu amor”, juntament 
amb una altra grup icona: La 
Guàrdia, entre la nostàlgia de 
temes com “El Mundo tras el 
cristal”, “Cuando brille el sol”, 
“Mil calles llevan hacia ti”… i 
altres més actuals dels àlbums 
“Buena gente” o “Por la cara”. 
A la mateixa hora (les deu de 
la nit) la plaça Puigandela, al 
PMUr3, acollirà el tribut a 
Mecano “Héroes de la Antár-
tida”. A més, a l’Escola Joan 
Maragall hi haurà un concert 
amb l’orquestra La Chatta, i a 
l’Embarraca’t coincidirà tam-
bé a les deu de la nit, el segon 
concert de Festa Major de La 
Séptima Trastada.
Entre altres actes, dissabte al 
migdia destaca la Plaza Fla-
menca a càrrec de la Penya 
Bética i Artístic (a la plaça del 
Mercat), i l’espectacle de Ba-
tucada de la mà de l’Associa-
ció Cultural Camp del Rei (a 

Vilanova del Camí enceta dijous la seva Festa Major amb molta 
banda sonora, sobretot dels 80

la plaça Picasso).
Durant el cap de setmana 
tampoc no hi faltaran els ac-
tes infantils. Concretament 

pels més petits, caldrà reser-
var entrada per l’espectacle 
Pinocchio, una versió del mí-
tic conte infantil adaptada al 
segle XXI, tot i que es preve-
uen altres actes sense reserva, 
dissabte al matí, la tarda de 
diumenge i també la matinal 
de dilluns, últim dia de festa.

Exposició de cartells,  pro-
grames  i altres documents 
curiosos i inèdits de la Festa 
Major de 1923 a 1975
El Casal de la Gent Gran aco-
llirà del 3 al 6 de setembre 
l’exposició ‘Vilanova era (és) 
una festa!’. La mostra, que ha 
preparat Cultura de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí, 
recull alguns dels cartells de 
la Festa Major del municipi 
de 1923 �ns a 1975 i altres 
documents curiosos i inèdits 
com programes, carnets de 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Com en altres edicions, 
Vilanova del Camí 
disposarà d’un Punt 

Lila, el divendres i el dissab-
te de Festa Major a la zona 
de l’Embarraca’t. Els punts 
lila són carpes, cedides per 
la Diputació de Barcelona, 
destinades a informar, sensi-
bilitzar, prevenir i atendre les 
actituds masclistes i compor-
taments sexistes que es pro-
dueixin en espais públics.
El Punt Lila funcionarà de 
20:30 a 00:30 h i es podrà 
contactar presencialment o 
bé per telèfon, trucant al 638 
425 284, durant l’horari indi-
cat. Un equip de professionals 
de Dones amb Empenta, amb 
el suport de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena, seran 

les encarregades d’atendre 
les consultes a la carpa, però 
també disposaran d’un espai 
al centre cívic al barri de La 
Pau per poder atendre, en un 
entorn tranquil i de con�an-
ça, les persones que ho neces-
sitin. 
A la carpa del Punt Lila s’hi 
dispensarà el ‘kit del plaer’ 
que inclou un preservatiu i 
lubricant per poder gaudir 
d’una Festa Major sexualment 

segura. L’entitat Sida Studi ha 
donat a l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí un miler de 
kits del plaer amb la voluntat 
de prevenir les malalties de 
transmissió sexual i els emba-
rassos no plani�cats.
En cas de viure o veure una 
agressió masclista o sexu-
al podeu buscar suport a les 
barres de les entitats, trucar a 
Emergències, al 112 o bé a la 
Policia Local, al 93 805 50 50.

“Punt lila” per sensibilitzar i actuar 
contra el sexisme en espais públics 

socis, o anuncis.
L’exposició inclou 10 plafons 
que ens conviden a fer un 
recorregut que comença a la 
dècada dels anys 20 i arriba 
�ns al �nal de la dictadura, 
l’any 75. La mostra incorpo-
ra una selecció de materials 
curiosos sobre la història del 
municipi, els seus costums i 
les seves tradicions. 
Des de Cultura asseguren que 
“és interessant veure l’evolu-
ció de la cartelleria que s’ha 
anat adaptant a les tendències 
de cada moment. Mentre que 
els cartells dels anys 20 mos-
tren una imatge noucentista 
exquisida, els dels anys 30 són 
més racionalistes i arribant 
als 60, hi ha una explosió de 
color, amb fortes reminiscèn-
cies pop”.
Gràcies a la cartelleria i els 
programes de Festa Major 
que s’han trobat, tant en l’ar-
xiu municipal com en els 
arxius privats de J.F.G. i de 
l’Agrupació Cultural i Recre-
ativa, es pot deduir com era 
Vilanova del Camí en cada 
època.

La Colla Excursionista recu-
pera la caminada nocturna 
memorial Josep Mateu
La Colla Excursionista recu-
pera aquest any la caminada 
nocturna memorial Josep Ma-
teu. Un acte tradicional i lligat 
a l’inici de la Festa Major del 
municipi que l’any passat no 
es va poder celebrar a causa de 
la situació sanitària derivada 
de la Covid. 
La caminada, d’uns 10 quilò-
metres, és assequible i apta per 
a tothom i sortirà a les 21:00 h 
del Restaurant Nou.
Les persones que vulguin par-
ticipar hauran de portar un 
paper amb el nom i cognoms 
i DNI per fer la reserva prèvia. 
També caldrà omplir el certi�-
cat d’autoresponsabilitat.

Aurelio
649 186 153 / 93 481 76 87

VISA

Truca per explicar-me les teves 
inquietuds i junts buscarem solució.
Soc Aurelio i soc aquí per atendre’t 

en exclusiva.

Majors de 18 anys Tarifa 15€ 20min

Rosa
639 281 580 / 93 481 76 87

VISA

T’ajudo amb la meva 
saviesa i vidència. 

T’atenc personalment

Majors de 18 anys Tarifa 15€ 20min
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MONTBUI / LA VEU 

El passat divendres 27 
d’agost es va celebrar 
un acapte de sang al 

vestíbul de Mont-Àgora, on 
es va comptar amb la parti-
cipació de 46 montbuiencs i 
montbuienques. Gràcies a la 
seva donació, 138 persones en 
seran bene�ciàries.
Entre les 17:00h de la tarda i 
les 21:00h del vespre, es van 
poder presentar les perso-
nes que volien fer la donació. 
Allà van omplir el correspo-
nent full de dades sanitàries 
recents, i una entrevista amb 

46 participants a l’acapte 
de sang de Montbui

un metge. Les persones que es 
trobaven en bones condicions 
de salut podien fer efectiva la 
seva donació.
El Banc de Sang és un organis-
me del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya 
que segueix les mesures de 
prevenció i seguretat, i les apli-
ca al conjunt de les seves cam-
panyes. Els donants disposen 
de gel esterilitzant en arribar 
a l’espai, han de guardar una 
distància mínima d’un metre i 
mig amb la resta de persones, 
tenen un bolígraf d’un sol ús 
per emplenar el qüestionari, 
entre d’altres.

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Mont-
bui, amb el suport de 

la Diputació de Barcelona i 
l’empresa de mentoring pro-
fessional Niu de Projectes 
organitzarà durant el proper 
mes de setembre un Taller 
d’Autocura per a treballado-
res de la llar i per a professio-

nals de les cures. 
Aquest taller es realitzarà en 
dues sessions, els dies 13 i 20 
de setembre, entre les 4 i les 6 
de la tarda, a la sala petita de 
Mont-Àgora. 
Les places per prendre part 
en aquest curs són limitades 
(màxim 15 persones). Per a 
més informació i inscripcions 
es pot trucar al telèfon 93 804 
09 09 (matins).

Taller d’autocura per a 
treballadores de la llar i 
per a professionals de les 
cures

COPONS / LA VEU 

E l 29 d’agost va te-
nir lloc la primera 
edició de la Mostra 

Hortícola de Copons, or-
ganitzada per l’ajuntament 
i amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona 
i Eixarcolant. Durant tot el 
matí es van celebrar dife-
rents activitats per divulgar 
l’excepcionalitat dels horts 
del municipi, realitzant-ne 
una visita guiada a primera 
hora. Posteriorment es va 
realitzar una xerrada par-
lant de la singularitat del 
tomàquet de Copons. 
Paral·lelament i durant tot 
el matí s’hi podien comprar 
productes collits directa-
ment de l’hort per part dels 
hortolans i també realitzar 
un tast dels vins del celler 
d’Anna Rosell. A més, s’hi 
va celebrar un taller famili-
ar per fer planter de tomà-
quets, aprenent a treure’n 
les llavors correctament. 
Per acabar la primera mos-
tra va tenir lloc un show 
cooking per treure el millor 
partit i sabor dels tomà-

quets de Copons i un tast. 
Aquest tast va ser realitzat 
a partir d’un joc on els par-
ticipants van haver d’en-
devinar les propietats de 6 
diferents talls de tomàquet 
que pertanyien a diferents 
varietats i també degustant 
alguns dels plats del show 
cooking.  

Valoració molt positiva i 
consolidació de projectes 
de projecció del municipi 
Des de l’ajuntament de 
Copons es valora positiva-

Èxit de la 1a Mostra Hortícola del 
passat cap de setmana a Copons

ment l’acollida i afluència 
d’aquesta mostra on veïns 
del municipi i de la comarca 
s’han apropat a conèixer de 
primera mà i de manera fà-
cil i accessible la singulari-
tat dels horts i del producte 
de Copons. D’aquesta ma-
nera s’aposta per consolidar 
l’aposta turística i de co-
merç del municipi, afegint 
un discurs més a l’existent, 
la visita de descoberta ano-
menada La vila de Copons: 
el poble de les Amazones.  

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta setmana han 
començat els grups 
d’Activitats Dirigides 

al Joan Maragall, a les 19:00 
h i a les 20:00 h; i la Gimnàs-
tica Correctiva de Can Titó, 
mentre que el dia 8 de setem-
bre, passada la Festa Major, 
hi ha prevista l’arrencada dels 
dos grups de Ioga del Marta 
Mata, a les 18:30 i 19:30 h, 
respectivament. 
A primers d’octubre s’han 
programat quatre grups més: 
l’Activitat Física per a la gent 
gran, l’Activa’t, Pilates i Acti-
vitats Dirigides al centre cívic 
al barri de La Pau.

Aquest any s’ha aprovat l’ober-
tura d’un nou grup d’Activitat 
Dirigida sènior, pensada per 
a persones majors de 60 anys. 
Es farà dimarts i dijous a les 
19:00 h amb l’objectiu d’op-

timitzar el retorn presencial 
de moltes usuàries i de poder 
homogeneïtzar els nivells de 
treball a les sessions. 
Esports Vilanova creu ferma-
ment en la pràctica d’activi-
tat física per al manteniment 
i millora de la salut física i 
mental de les persones. L’ob-
jectiu de l’àrea per aquesta 
temporada, si la pandèmia ho 
permet, és el retorn d’aquelles 
persones que ho van haver 
de deixar per la covid. Totes 
aquestes activitats continua-
ran tenint una freqüència de 
dues sessions setmanals.

Els programes d’esport salut, ‘Tardor 
activa, Gent sana’, es posen en marxa

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

FRUITA I VERDURA

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

666 066 270
www.osullivansLA.com

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

Matrícula gratuïta 
del 30 d’agost 

al 6 de setembre
AMB PROFESSORS NADIUS!
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

Castellolí ja ho té tot a 
punt per celebrar la 
Festa Major del barri 

de Sant Feliu aquest dissab-
te, 4 de setembre. L’Ajunta-
ment ha organitzat enguany 
els tradicionals actes se-
guint les mesures sanitàries 
vigents, i recorda als veïns i 
veïnes que és obligatori uti-
litzar mascareta i mantenir 
les distàncies establertes du-

rant la celebració.
L’acte tindrà lloc a l’església 
de Sant Feliu a partir de les 
9 del vespre i comptarà amb 
la missa oficiada per Mos-
sèn Eduard Flores, Rector 
de Castellolí, i cantada per la 
Coral Capella de Música Tra-
dicional de la Tossa. A les 10 
serà el torn de la tradicional 
sardinada, i a les 11 de la nit 
el grup Pescadors de l’Esca-
la protagonitzarà la cantada 
d’havaneres. A la mitja part 

Tot a punt per a la Festa Major 
de Sant Feliu a Castellolí

JORBA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
Sant Genís celebrarà 
la seva Festa Major 

amb un programa marcat per 
les recomanacions de les au-
toritats sanitàries. Així, cal-
drà inscripció prèvia a tots 
els actes de forma exclusiva 
via WhatsApp al número de 
telèfon 655817581. D’aques-
ta manera, els seus organit-
zadors, el Centre Agrícola de 
Sant Genís, podrà controlar 
l’aforament i garantir que es 
compleixen totes les mesu-
res de seguretat sanitària. En 
qualsevol cas, els actes de la 
festa major poden quedar 
alterats atenent a les reco-
manacions de les autoritats 
sanitàries
La festa començarà el diven-
dres 3 de setembre amb la 
pujada de gegants i bestiari 
des de l’església fins a la pla-
ça de la Font, tot seguit tin-
drà lloc el sopar de veïns on 
tothom s’ha de portar el seu 
menjar i per acabar hi haurà 
el bingo popular amb molts 
premis gentilesa d’empreses 
col·laboradores.
Dissabte continuarà la fes-
ta a les deu del matí amb el 
partit de futbol de veïns i a 
les dotze sonarà el repic de 
campanes. Ja a les sis de la 
tarda tindrà lloc l’espectacle 
infantil “El rei de casa” de la 
companyia Farrés Brothers i 
tot seguit, xocolatada popu-
lar. A les set de la tarda, els 
amants del ping pong tin-
dran campionat i a les nou 
del vespre començarà el so-
par de foodtruck’s davant del 
cafè. Tot seguit, concert amb 
el grup “Les pastes de la iaia” 
i per acabar Fes-talasala.
Diumenge, l’últim dia de Fes-
ta Major, començarà amb el 
campionat de bitlles catala-
nes per equips a l’antic parc a 
les deu del matí i a la mateixa 
hora hi haurà el concurs de 
pintura ràpida per totes les 
edats. A dos quarts d’una del 
migdia tindrà lloc la missa 
de Festa Major i cantada dels 
Goigs. A continuació, durant 
el vermut, ballada de sarda-
nes amb Terres de Marca. A 
la tarda, a les cinc, hi hau-
rà el circuit de monocicles 
i karts elèctrics per a nens i 
famílies a partir dels sis anys. 
A les set de la tarda, tindrà 

lloc la final del Campionat 
de ping pong i l’entrega de 
premis tant del campionat 
com del concurs de pintura 
ràpida. A les nou del vespre, 
davant el cafè, concert amb 
el grup Entreamigos i per 
acabar i acomiadar la Festa 
Major, el castell de focs a dos 
quarts d’onze de la nit. 
La celebració de les activi-
tats de la Festa Major de Sant 
Genís es organitzada pel 
Centre Agrícola de Sant Ge-
nís i compta amb el suport 
de l’Ajuntament de Jorba i la 
col·laboració dels veïns i veï-
nes de Sant Genís i del terme 
municipal de Jorba.

Sant Genís celebra la 
seva Festa Major aquest 
cap de setmana

La celebració de les 
activitats de la Festa 

Major de Sant Genís és 
organitzada pel

Centre Agrícola de 
Sant Genís

2021

 de setembredel 3 al 12deldel 3 aldel 3 al 1212121212

els assistents podran gaudir 
del rom cremat que prepara-
rà la Família Brugués.
Els tiquets es poden comprar 
presencialment a l’Ajunta-
ment de Castellolí i el preu 
és de 12€ per tiquet. Les 
places són limitades i no hi 
podrà haver més de 10 per-
sones per taula per complir 
amb les mesures anticovid. 
El consistori recorda que cal 
portar-se la taula per assistir 
a la sardinada.
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MIRALLES / LA VEU 

Diumenge a a les 8 de la tar-
da, la plaça de l’ajuntament 
de Miralles viurà la tercera 
edició del Festival de Jazz 
que, en aquesta ocasió por-
tarà al Grup Smack Dap a 
mes de diversos artistes con-
vidats, com la cantant Anna 
Català i el contrabaix Pau 
Sala.
El capvespre a Miralles per-

MONTMANEU / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el municipi de Mont-
maneu celebrarà la 

seva Festa Major i apro�ta-
rà per a inaugurar les obres 
d’ampliació i renovació de 
l’Ajuntament. Tots els actes 
seguiran les normes de segu-
retat sanitària.
La festa començarà dijous 
amb una caminada popular, 
l’engalonament de la plaça i el 
concert de nit dels Strombo-
li Jazz Band. Divendres a les 
vuit del vespre tindrà lloc el 
pregó i a continuació concert 
a càrrec d’Eduard. 
Dissabte arribarà carregat 
d’actes i començarà amb el 
repic de campanes de Festa 
Major. A dos quarts de dotze 
tindrà lloc la inauguració del 
nou ajuntament amb la visita 
de la presidenta de la Diputa-
ció, Núria Marin que farà uns 
parlaments a l’escenari junta-
ment amb l’alcalde. Anterior-
ment, una comitiva formada 
per polítics hauran anat a fer 
la visita o�cial de les noves 
instal·lacions. A partir de les 
dotze i �ns les dues, les por-
tes de l’Ajuntament estaran 
obertes per a tothom que el 
i un vermut per a tothom. A 
la tarda, seguirà la festa amb 
l’espectacle infantil “Més Tu-
màcat” i a les set hi haurà el 
bingo popular. A la nit tin-
drà lloc el concert a càrrec 
del grup igualadí “Karaokes 
band”.
Diumenge començarà a les 
dotze amb la Missa solemne 
amb l’acompanyament musi-
cal de l’Orquestra Costa Bra-
va que seguiran tocant cobla 
i sardanes durant el vermut a 
la Plaça Major i a les set del 

vespre oferiran el concert de 
Festa Major. 
La Festa Major no acabarà 
�ns dilluns que hi haurà la 
sortida en bici o a peu cap 
a La Font de la Panadella. A 
les onze, activitat a la pista 
poliesportiva amb partits de 
tenis taula, futbol sal i bàs-
quet femení. A es dotze missa 
de difunts a la capella de la 
Mare de Déu de la Creu, a les 
sis de la tarda, cursa atlètica 
i el punt �nal, el posaran les 
havaneres a les vuit del vespre 

Montmaneu celebra la seva Festa 
Major i inaugura el nou Ajuntament

a la Plaça Major amb el grup 
“Els Pescadors de l’Escala”.
L’alcalde del municipi, Àn-
gel Farré, manifesta la seva 
satisfacció per, tot i les res-
triccions, poder celebrar la 
Festa Major i fa una crida a 
la responsabilitat als veïns i 
veïnes. “Serà una altra Fes-
ta Major diferent, però que 
mantindrà intacta la nostra 
identitat i el segell de la nos-
tra gent. Visquem-la doncs, 
amb il·lusió però també amb 
responsabilitat”.

met el gaudi del jazz en un 
ambient diferent, intim i 
obert al mateix temps i ens 
dona la ocasió d’escoltar uns 
musics que no es prodigen 
excessivament i encara menys 
en temps de pandèmia. 
Per raons de seguretat l’afo-
rament es limitat i caldrà l’us 
de mascareta. Les entrades 
-a 6 euros- es poden adquirir 
a entrapolis.com o el dia del 
concert en el mateix recinte.

Diumenge al capvespre, 
Festival Jazz Miralles

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Aquest mes d’agost, 
apro�tant el descans 
escolar, s’han exe-

cutat diferents obres a la llar 
d’infants el Fangueig i a l’es-
cola Josep Masclans.
A la llar, s’ha dotat d’una 
cuina o�ce pel personal del 
centre equipada amb els es-
tris bàsics pel seu funciona-
ment. També s’ha canviat la 
porta d’entrada massiva de pi 
encadellat per una millor se-
guretat. Pel que fa a l’escola, 
s’ha arranjat els lavabos de la 
planta de dalt.
A més també s’han dut a ter-
me altres tasques de mante-

niment als dos centres com 
repintat d’aules, façanes, bi-
blioteca i gimàs de l’escola i 
també alguna part de la llar 
d’infants.
Totes les obres han estat pos-
sible gràcies a la mobilització 
de romanent aprovada en els 
pressupostos del 2021 a ex-
cepció del lavabos de l’escola 
que han estat pagades pel de-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat, després d’ha-
ver demanat a la delegació 
de la Catalunya Central que 
fessin aquesta inversió per 
deixar-los en bones condi-
cions, tal com es va fer fa 
2 anys amb els serveis de la 
planta de baix.

La llar i l’escola es posen 
a punt per a l’inici del 
curs escolar

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na juntament amb els 
comerços i empreses 

del municipi han editat un 
nou mapa del municipi que 
actualitza les informacions i 
imatges que contenia l’ante-
rior mapa. Té un format tríp-
tic que desplegat en una cara 
inclou un mapa geogràfic 
amb la senyalització dels car-
rers i equipaments. Per l’altra 

cara hi ha una guia turística 
amb la relació dels llocs d’in-
terès, les festes més destaca-
des, els telèfons d’interès i el 
nomenclàtor dels carrers.
El mapa ha estat editat amb 
l’objectiu de posar al dia la 
informació i oferir una pre-
sentació més atractiva i actu-
al del municipi, a més d’oferir 
en la guia la informació que 
pugui necessitar qualsevol 
persona que visqui o visiti 
Vallbona.

Vallbona edita un nou 
mapa del municipi que 
incorpora els llocs d’interès

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

Pau Muntadas,  4 6  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
Igualada

Pg.  d’ Aurèlia C apmany ,  1 5  
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Masq uef a,  2 1  
T el 9 3  8 0 5  1 2  8 7   
Igualada
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

Vallbona d’Anoia va ce-
lebrar dilluns 23 i di-
marts 24 d’agost una 

Festa Major molt participada 
malgrat les restriccions d’afo-
rament relacionades amb la 
pandèmia de Covid-19. L’Ajun-
tament de Vallbona d’Anoia 
destaca aquesta participació i el 
seguiment de les mesures dels 
veïns durant la festa, així com el 
bon ambient que s’hi va viure.
L’activitat amb més assistència 
va ser el concert en família de 
Dàmaris Gelabert de dilluns 
23 a la tarda que va aplegar 280 
persones al camp de futbol, 
després que l’Ajuntament deci-
dís traslladar-lo a aquest espai 
per poder-ne ampliar l’afora-
ment previst inicialment atesa 
la demanda que havia generat. 
Al vespre una cinquantena de 
persones van acostar-se a la 
zona poliesportiva per assistir 
a la sessió doble de cinema a la 
fresca. Dilluns també va ser un 
èxit la campanya d’extracció de 
la tarda i vespre a la Sala poli-

valent. Es van aconseguir 39 
donacions, cosa que suposa una 
molt bona xifra per a un mes 
d’agost.
Vallbona d’Anoia també va ce-
lebrar durant la Festa Major el 
centenari del veí del municipi 
Joan Bartrolí Samper, amb un 
obsequi i un homenatge. L’al-
cadessa Meritxell Baqué i el 
primer tinent d’alcalde Roc Far-
reras van visitar dilluns Bartrolí 
Samper a casa d’una de les seves 
netes, on li van lliurar un ram 
de �ors i un record que va rebre 
acompanyat de la seva besneta 

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Vilanova d’Espoia serà 
un dels escenaris ca-
talans que acolliran 

actes de les 49enes Jornades 
internacionals folklòriques de 
Catalunya, que tindran lloc del 
3 al 12 de setembre d’aquest 
2021. La cita a Vilanova d’Es-
poia serà diumenge 5 de setem-
bre, amb la presència del grup 
equatorià Sentimiento Andino 
Internacional Humano Artísti-
co (Saihua).  L’acte de rebuda es 
farà a les 18 h al centre cultural 
d’Espoia, des d’on es farà una 
cercavila �ns a l’Escola Torres-
cassana amb el grup equatorià i 
l’acompanyament dels Gegants 
i les Caramelles de Vilanova 
d’Espoia. Un cop a l’Escola, a 
les 19 h, serà el torn de l’actua-
ció del grup Saihua.
Saihua va néixer fa 20 anys amb 
l’afany de promoure i difondre 
els costums i les manifestacions 
artístiques d’Equador a través 
de la dansa, a nivell local, naci-
onal i internacional. El grup ha 
actuat arreu d’Europa i al Mar-

roc. Segons Saihua, les seves 
danses estan plenes de color 
i alegria, impregnades de la 
gràcia i la idiosincràsia dels 
pobles equatorians. Re�ectei-
xen els diversos aspectes de 
la cultura andina, rica per les 
seves manifestacions culturals 
i ètniques que constitueixen la 
força de la seva identitat.
Les 49enes Jornades interna-
cionals folklòriques de Cata-
lunya tenen per objectiu fer 
arribar i gaudir de les diferents 
formes de folklore d’altres paï-
sos arreu de Catalunya i també 
la cohesió entre els pobles del 
món mitjançant una de les ex-
pressions més representatives 
de la cultura popular, la dansa. 
Durant els 10 dies de les Jor-
nades actuaran al país grups 
de la República de Calmúquia, 
Macedònia del Nord, Ucraïna, 
Equador i de Catalunya.
Per assistir a l’acte cal inscrip-
ció prèvia que es pot fer esca-
nejant el codi QR que es troba 
a la pàgina web de l’ajunta-
ment https://www.latorrede-
claramunt.cat

Jornades folklòriques a 
Vilanova d’Espoia

Vallbona d’Anoia celebra una Festa 
Major molt participada 

Elna (a la fotogra�a) i la resta 
de la seva família. Dimarts 24 
al matí, un cop acabat l’o�ci re-
ligiós a Sant Bartomeu, la coral 
Ara i aquí de Vallbona també 
va dedicar al veí centenari un 
petit concert d’homenatge dins 
de l’església del poble. A la tarda 
petits i grans van poder gaudir 
dels in�ables instal·lats a la pis-
cina municipal, i els actes van 
acabar amb el concert d’Àuria 
Franch i Josep Haro a la plaça 
de l’església a les 21.30 h, amb 
l’assistència d’una cinquantena 
de persones.

Divendres 3
· 20h PREGÓ DE FESTA MAJOR a la Plaça del Mercat

  a càrrec de LA SÉPTIMA TRASTADA

· 22h CONCERT TRIBUT DE FITO Y FITIPALDIS 
a l’Escola Joan Maragall amb ACABAMOS DE LLEGAR

· 22h CONCERT EMBARRACA’T al costat del CAP 
amb HOTEL COCHAMBRE

Dissabte 4
· 22h GRAN CONCERT DE FESTA MAJOR 

a la Plaça del Mercat amb TENNESSEE I LA GUARDIA

· 22h CONCERT TRIBUT A MECANO 
a la Plaça Puigandela amb HÉROES DE LA ANTÁRTIDA

Diumenge 5
· 12:30h DIADA CASTELLERA 
a la Plaça del Mercat amb els 

MOIXIGANGUERS D’IGUALADA

· 19h ESPECTACLE PINOCCHIO 
a Can Papasseit amb ROSELAND MUSICAL
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PIERA / LA VEU 

Després d’un any d’atu-
rada per la pandèmia, 
els pierencs i les pie-

renques podran tornar a gau-
dir de la Festa Major de Piera. 
Del 3 al 12 de setembre s’han 
programat activitats cultu-
rals, lúdiques i esportives que 
compliran amb les mesures de 
prevenció per garantir que si-
guin actes segurs. De fet, es fa-
ran majoritàriament en espais 
oberts i, en molts casos, amb 
aforaments limitats i reserva 
prèvia.
La celebració començarà el 
divendres dia 3 de setembre 
amb el pregó inaugural i un 
concert de la Band- Orquestra 
Piera (BOP). Posteriorment, 

la Festa Flaix FM i Devotion 
tancarà la jornada amb els djs 
Sergi Domene i Miquel Gon-
zález.
Dissabte dia 4 de setembre no 

faltaran un escape room i una 
festa de ball amb les entitats, 
associacions i escoles de ball 
de la vila. Al vespre, el Gall 
Mullat acollirà el concert de 
la banda de versions D-Co-
vers. Diumenge s’organitzarà 
la marxa solidària contra el 
càncer i una tarda inclusiva 
per als infants amb propostes 
diverses com jocs sense soroll 
i una festa de l’escuma.
Durant la setmana no faltaran 

Tot a punt per gaudir de la Festa Major de Piera
altres activitats com música a 
la fresca, un espectacle per a 
tots els públics o un concert 
amb El Pot Petit. El dia 8 de 
setembre es farà l’o�ci de fes-
ta major, sardanes i el concert 
amb l’Orquestra Costa Brava.
El segon cap de setmana de la 
Festa Major s’iniciarà diven-
dres 10 amb la celebració del 
GuatelePiera.  
Com ja és habitual, els actes 
de commemoració de la Di-
ada de l’Onze de Setembre 
formen part de la programa-
ció amb una missa, l’ofrena 
�oral a Rafael Casanovas, un 
concert, una paella popular 
amb carmanyola i havaneres. 
Diumenge dia 12 es tancarà 
la Festa Major amb una troba-
da d’entitats, l’acte de procla-
mació del pubillatge de Piera 
2021 i el tradicional castell de 
focs.
Les entrades per a les activi-
tats que en requereixin es po-
dran reservar a partir del dia 
1 de setembre a través del web 
www.entrapolis.com.

Des de l’Ajuntament es vol 
agrair el compromís i la col-
laboració de les entitats per 
fer possible la celebració de 
la Festa Major. Així mateix, es 
demana la implicació i la res-
ponsabilitat de la ciutadania 
per garantir que sigui una fes-
ta segura.

Crida a la ciutadania per 
guarnir els balcons amb els 
domassos de Festa Major
Tot a punt per gaudir de la 
Festa Major de Piera, que se 
celebrarà del 3 al 12 de setem-
bre, i des de l’Ajuntament es 
vol implicar la ciutadania per 
tal que la faci encara més seva. 
Per aquest motiu es convida 
als veïns i veïnes del poble a 
guarnir els seus balcons amb 
els domassos de Festa Major 
que s’ofereixen des del consis-
tori. 
Les persones que vulguin dis-
posar d’aquest domàs a casa 
només cal que s’apropin a la re-
cepció de l’Ajuntament, on se’ls 
lliurarà de manera gratuïta. 

PIERA / LA VEU 

L’operador de teleco-
municacions amb seu 
a l’Anoia, Iguana, ha 

�nalitzat el desplegament de 
la seva pròpia xarxa de �bra 
òptica al terme municipal 
de Piera. Iguana ha fet arri-
bar una connexió a Internet 
de qualitat amb una atenció 
de proximitat als nuclis de 
Can Bonastre, Can Canals-El 
Portell, Can Claramunt i Les 
Xurigueres, Vallbonica, Can 
Cairot, La Venta i Can Mu-
sarro, Can Martí, Castell de 
la Ventosa, Can Mata, Bosc 
de l’Àliga, Can Creixell, Can 
Mas, Can Bou, Sant Jaume 
Sesoliveres, Ca n’Aguilera, El 
Bedorc, el nucli urbà i el po-
lígon industrial. En total són 
més de 7.700 immobles del 
terme municipal més extens 
de la comarca de l’Anoia que 
Iguana ha cobert amb la seva 
�bra òptica.
D’altra banda, a La Fortesa la 
�bra òptica arribarà abans de 
�nal d’any de la mà de XTA i 
des de la capçalera que l’ope-
rador penedesenc aixecarà 
a Sant Sadurní Anoia. XTA 
i Iguana són dos operadors 
amb valors similars fortament 

arrelats al territori que sovint 
col·laboren conjuntament i 
formen part del Grup d’Ope-
radors de Telecomunicacions 
de Catalunya, Operadors.cat.
Pel que fa a La Grua, Iguana 
en completarà el desplega-
ment tan bon punt quedi re-
solt un detall tècnic que afec-
ta a l’accés a la zona.
Amb aquest desplegament 
Iguana ofereix a les empreses 
i als particulars de Piera la 
velocitat més elevada del ter-
ritori amb �ns a 1 Gbps, unes 
tarifes i un servei transparent 
i sense sorpreses, i amb no-
més tres mesos de permanèn-

Iguana �nalitza el desplegament de la 
seva xarxa de �bra òptica a Piera

cia per als serveis amb �bra 
òptica. És tracta doncs, d’un 
ample de banda d’alta quali-
tat amb un servei de proxi-
mitat, quelcom necessari en 
els temps que corren. Sobre 
qualsevol connexió a Internet 
s’hi pot afegir telefonia �xa, 
línies de telefonia mòbil o te-
levisió, així com serveis espe-
cí�cs per a empreses.
Les persones que vulguin do-
nar-se d’alta a la �bra òptica 
d’Iguana ja poden fer-ho a 
través de la pàgina web www.
iguana.cat, del telèfon 93 803 
55 09 o visitant la botiga que 
Iguana té al carrer Santa Ca-
terina, 32 d’Igualada.
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Després de setmanes 
d’espera, aquest di-
vendres i dissabte, 3 

i 4 de setembre, es celebrarà 
la vuitena edició del Festival 
Maig a Santa Coloma de Que-
ralt. L’edició d’aquest any estava 
prevista per principis d’agost, 
però l’organització va decidir 
retrassar-lo amb la previsió 
que hi hauria menys restric-
cions, cosa que al �nal no ha 
passat. Tot i això, el director del 
Festival, Jordi Aldomà, preveu 
que sigui una edició tant ani-
mada com les anteriors, «mal-
grat les restriccions degudes al 
Coronavrius, no renunciem a 
que la gent pugui gaudir de la 
música en directe. Tothom en 
té moltes ganes» 
Un dels caps de cartell serà el 
duet revelació del trap català, 
�e Tyets. De fet, ells mateixos 
etiqueten la seva música com a 
«trapeton», una barreja entre 
trap i reggeton, i passaran per 
la Baixa Segarra dins de la  seva 
particular “Putivuelta”, nom 

amb que han batejat aquesta 
gira d’estiu.
Divendres també serà al Festi-
val Maig la jove artista barce-
lonina Carlota Flaneur. El seu 
EP debut, “Brains”, ens apro-
xima a un univers càlid, on els 
sentiments i els pensaments 
es manifesten sense �ltres.
Tancarà la primera jornada 
una DJ habitual del clubbing 
barceloní, Virginie. Una ena-
morada del vinil, i que en els 
darrers anys ha passat per al-
gunes de les cabines més sol-
licitades de la ciutat comptal 
com el Brunch Electronik, 
Soundeat, DGTL Festival o el 
Primavera Sound.
De cara a dissabte, hi ha qua-
tre concerts programats. El 
trap tornarà a ser present amb 
els Flashy Ice Cream, �amants 
guanyadors del Premi Ender-
rock al millor disc de música 
urbana en català el 2020 amb 
el disc “Don Gelato”. El grup 
sabadellenc mostra en les 
seves cançons el seu senti-
ment d’ira davant la situació 
actual del país.

També el dissabte hi haurà els 
Kids from Mars. Com el seu 
nom indica, semblen arribats 
d’un altre planeta. Malgrat la 
seva joventut, es decanten per 
un estil que barreja el indie, el 
pop i l’electrònica, però sense 
deixar de costat l’escena urba-
na, en la qual també es mouen 
de forma molt còmoda.
També vinguda de Sabadell, 
actuarà a Santa Coloma la 
Ven’nus, que presentarà el seu 
EP de debut “Mart Asfaltat”. 
El festival el tancarà, com ja va 
sent habitual, el DJ i director 
del festival Jordi Aldomà aka 
Te Jodes y Bailas DJ.
El Festival MAIG continua 
apostant per una programació 
eclèctica i emergent i es pre-
senta com un espai de trobada 
per a tots els públics per tal de 
demostrar que més enllà de les 
grans ciutats també hi ha una 
oferta de qualitat i una audi-
ència assedegada de música en 
directe.
Tota la informació del festival 
està disponible a la web www.
festivalmaig.cat

Nova edició del Festival Maig a Santa 
Coloma de Queralt

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Sant Martí de Tous celebra 
aquest cap de setmana 
una nova edició de la seva 

Festa Major d’Estiu. Els dies 3, 
4 i 5 de setembre el poble s’om-
plirà de diverses activitats pen-
sades per al gaudi de tots els 
públics, com ara el campionat 
de futbol i el de bitlles, el tor-
neig de ping-pong, concerts, 
una matinal de jocs infantils i 
el � de festa a la piscina.
Un any més, des de l’Ajunta-
ment s’ha organitzat la festa 
major petita de Tous seguint 
tots els protocols sociosanita-
ris per fer front a la pandèmia 
de la covid-19. És per això que 
totes les activitats tenen pla-
ces limitades i, en algunes, cal 
inscripció prèvia, com en el 
cas dels campionats esportius. 
Pel que fa al doble concert que 
tindrà lloc el dissabte a la nit, 
a partir de les 10 a l’Espai Lle-
gendes amb “Amics” i “Lluna 
plena”, l’aforament està limitat 
a 70 persones. Es poden com-
prar les entrades al web en-
tradium.com, amb un preu de 
només 2€.
Tots els actes de la Festa Major 
d’Estiu 2021 de Tous estan or-
ganitzats per l’Ajuntament i la 
comissió 50tous, en col·labo-
ració amb colles i entitats del 
municipi. El consistori recorda 

el seu compromís amb la cul-
tura i la festa segura: serà obli-
gatori l’ús de mascareta, man-
tenir les distàncies establertes i 
control d’aforament en totes les 
activitats programades.

DIVENDRES 3
- 18:30 a la Pista poliesportiva 
Campionat de Futbol 7 de tar-
da-vespre

DISSABTE 4
- 11:30 Plaça de Fàtima Jocs 
infantils
- 18:00 Camp de futbol Bitlles 
de Tous
- 22:00 Espai Llegendes Cicle 
Tous Sons d’estiu “Amics, amb 
Dafnis Balduz i Carla Barro-
so”, i després concert de “Lluna 
plena”

DIUMENGE 5
- 11:00 Plaça 1 d’octubre Tor-
neig “Pim-Pom Tous”
- 19:30 Piscina municipal Fi de 
festa i cloenda de la temporada 
de piscina

Tous celebra una nova 
edició de la Festa Major 
d’Estiu

LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de la Lla-
cuna ha organitzat una 
trobada amb els veïns 

de Rofes per explicar alguns 
projectes i actuacions que ha 
realitzat o té previst posar en 
marxa el consistori. 
La reunió, encapçalada per 
l’alcalde, Josep Parera acom-
panyat dels regidors Rosa 
Busquet i Josep Martí, va tenir 
lloc al nucli de Rofes, concre-
tament al local social de Rofes 
el dissabte 21 d’agost. Els te-
mes principals a tractar van 
ser el canvi de la xarxa d’aigua 
i clavegueram que es realitza-
rà aquest any, l’arranjament 
de carrers, la implantació del 
porta a porta, un sistema de 
recollida selectiva que per-

metrà millorar i augmentar la 
recollida de totes les fraccions. 
També es va recordar la recent 
arribada de la �bra òptica que 
ja està en funcionament i es va 
posar a disposició dels veins el 
local social per dur-hi a terme 
activitats d’interès per la co-
munitat, entre altres.

L’Ajuntament de la Llacuna es reuneix 
amb els veïns de Rofes 

Després de l’exposició i re-
pàs dels projectes va iniciar 
el torn obert de preguntes, 
suggeriments i inquietuds 
per part del veïnat de Rofes. 
L’alcalde i regidors van pren-
dre nota i compromís de les 
propostes exposades pel veïns 
i veïnes de Rofes.
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ELS PRATS DE REI / LA VEU 

Als Prats de Rei  no hem 
volgut renunciar a ce-
lebrar la Festa Major 

i a mantenir l’esperit de joia i 
festa d’aquests dies d’agost, 
que suposen anualment el re-
trobament de familiars, amics 
i veïns. Per això hem treballat 
durant l’any buscant actes que 
ens permetessin adaptar-nos a 
les normatives a què ens obli-
ga la pandèmia, tot desitjant 
que properament anirem re-
cuperant les activitats festives 
sense necessitat de restricci-
ons.
D’aquesta manera, entre els 
dies 12 i 16 d’agost s’han or-
ganitzat actes diversos i per 
totes les edats: Cursa d’orien-
tació, Escala en Hi-� en for-
mat digital, espectacle infantil 

amb “Landry el rumbero”, “Els 
Capdevila” i el seu cabaret 
amb denominació d’origen 
català- i la participació de l’ar-
tista pradenc Eduard Molina-, 
concert de sardanes amb la 
cobla Jovenívola d’Agramunt, 
Pep i Maria José amb el seu 

Els Prats de Rei va celebrar la Festa Major

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

El passat cap de setmana, 
Sant Martí Sesgueioles va 
viure una edició especi-

al de la seva festa major, on va 
poder celebrar la presentació 
o�cial dels nous gegants del 
municipi. 
Després d’un any on l’acte va 
haver d’ajornar-se en motiu de 
la pandèmia, �nalment la pre-
sentació es va poder celebrar 
dissabte 21 d’agost, complint 
totes les prevencions establertes 
per les autoritats sanitàries. 
La Colla Gegantera i Grallers de 
Calaf van ser els padrins de l’’ac-
te; els seus gegants, el Jaume i la 
Calamanda, van acompanyar 
els nous gegants des del centre 
polivalent Josep Maria Torras 
Cao “La Fàbrica” �ns a la plaça, 
on es va fer l’ acte o�cial, que va 
consistir en uns parlaments, el 
bateig amb l’acompanyament 
de l’hereu i la pubilla del muni-
cipi, l’Ona i el Pol Piqué Rodrí-
guez, i la ballada dels nous ge-
gants de Sant Martí Sesgueioles, 
Martí i Margaridó. A la plaça 
també hi havia els gegants vells 

que acompanyàven els nous.
La resta de la festa major va anar 
molt bé i tots els actes van cele-
brar-se sense cap impediment. 

Nous gegants creats amb par-
ticipació popular
Els gegants, sorgits del procés 
participatiu el passat 2020, �ns 
ara no s’havien pogut presen-
tar en motiu de la Covid-19. 

concert-espectacle “Seré feliç” 
i concert de versions en acús-
tic a càrrec de “Virginia West”. 
També hem recuperat en-
guany la Cursa atlètica, que el 
dissabte dia 21 d’agost celebra-
va la 15a edició amb un gran 
èxit de participació.

Sant Martí Sesgueioles presenta els 
nous gegants a la Festa Major

Els constructors encarregats de 
dissenyar-los i construir-los van 
ser els cardonins Toni Mujal i 
la Montse. Tot el procés, des de 
l’idea, el disseny dels personat-
ges, i els seus noms ha estat a 
través de la participació del mu-
nicipi. L’última decisió va ser els 
noms dels nous gegants, que es 
van escollir per votació durant 
la passada diada de Sant Jordi. 

BELLPRAT / LA VEU 

El cap de l’Oposició i 
president del grup del 
Grup Socialistes i Units 

per Avançar, Salvador Illa, va 
mantenir una jornada de treball 
a Bellprat amb els alcaldes dels 
municipis afectats per l’incendi 
d’aquest estiu a l’Anoia. Acom-
panyat del diputat de la comar-
ca Jordi Riba; dels també dipu-
tats Ramon Espadaler i Rosa 
Maria Ibarra; del vicepresident 
primer del Consell Comarcal, 
Jordi Cuadras, i del subdelegat 
del Govern d’Espanya a Barce-
lona, Carlos Prieto, Illa va es-
coltar les demandes de Bellprat, 
Sant Martí de Tous, Santa Maria 
de Miralles, Santa Coloma de 
Queralt i Montblanc.
Salvador Illa a�rmava que “el 
risc que cal evitar és que una 
vegada s’ha apagat l’incendi ens 
oblidem del territori. He volgut 

escoltar els alcaldes, que m’han 
traslladat la seva preocupació 
per la gestió forestal, pels recur-
sos hídrics i per les telecomuni-
cacions. He compromès l’esforç 
del grup del PSC per treballar 
en aquests tres assumptes”. 
El subdelegat del Govern d’Es-
panya a Barcelona, Carlos Prie-
to, va explicar l’acord del Con-
sell de Ministres en el qual s’han 
declarat com a zones catastrò�-
ques les afectades pels incendis 
d’aquest estiu i de com es trami-
taran les ajudes pels municipis. 
L’ajuda del govern espanyol se 
suma a l’ajuda d’emergència que 
va activar la Diputació de Bar-
celona l’endemà mateix de l’ex-
tinció de l’incendi amb la visita 
de la seva presidenta Núria Ma-
rín i també amb la que està fent 
el Consell Comarcal de l’Anoia 
amb la creació d’una o�cina 
tècnica per coordinar la distri-
bució de les mateixes.

Salvador Illa va reunir-se 
amb els alcaldes dels muni-
cipis afectats per l’incendi 

199
389

€
Pàrquing gratuït 
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

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

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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



COMARCA  |  23Divendres, 3 de setembre de 2021

CALAF / LA VEU 

Després què l’any passat 
s’hagués de suspen-
dre, enguany es torna 

a celebrar la Festa Major de 
Calaf. Per aquesta edició, s’han 
programat més d’una vintena 
d’actes i activitats de diferent ti-
pus que tindran lloc entre l’1 i el 
6 de setembre.
Aquest 2021, tindrà un format 
adaptat a la pandèmia i podrà 
variar en funció de la situació 
sanitària i les mesures que es 
prenguin des del Procicat. En 
aquest sentit, des del consistori 
municipal es demana a la po-
blació responsabilitat a l’hora 
d’acomplir amb les normes Co-
vid-19.
Caldrà inscripció prèvia per 
tots els actes i activitats progra-
mats, que es podrà fer de forma 
online a través del següent en-
llaç, també disponible a la pàgi-
na web o l’app de l’Ajuntament 
de Calaf. També serà possible 
inscriure’s presencialment a 
l’O�cina de Turisme en horari 
d’obertura.
Aquests dimecres i dijous ja han 

tingut lloc els primers actes de 
la Festa.
Avui divendres 3 de setembre 
es farà el Pregó de Festa Major 
al pati de l’Escola Alta Segarra a 
les 21.00 h. La festa continuarà 
amb el concert de Cesk Freixas 
a les 21.30 h i, a continuació, 
del cantant Miquel del Roig a 
les 23.00 h.
El Campionat de Tennis Taula 
serà la primera activitat del dis-
sabte 4 de setembre. Comença-
rà a les 09.00 h a la Sala d’Actes 
Municipal Teresa Escolà i Tor-

ra. A la tarda, es podrà parti-
cipar en la ‘Kursa de Seny: Es-
calabirres i molt +!’ al pati del 
Casal a les 17.00 h, organitzada 
per La Polseguera. D’altra ban-
da, els infants podran gaudir 
de l’espectacle infantil ‘Maure 
el Dinosaure’ al Casino de Ca-
laf a les 18.00 h. Al vespre, a les 
20.00 h, hi haurà el concert de 
El Lere al pati de l’Escola Alta 
Segarra i després a les 22.00 h 
serà el torn del grup musical 
Te Descargo. Així mateix, a les 
22.00 h es representarà l’obra 

Torna la Festa Major a Calaf amb més d’una vintena d’actes

CALAF / LA VEU 

Ja han començat els tre-
balls de construcció de 
l’Estació de Tractament 

d’Aigua Potable (ETAP) a Ca-
laf. L’edi�ci i els equipaments 
s’ubicaran a la zona dels di-
pòsits d’aigua municipal i es 
preveu que la planta comenci 
a funcionar a �nals d’any.
L’empresa Roma Infraestruc-
tures i Serveis SAU ha iniciat 
la construcció de la planta, 

un cop aprovada la seva adju-
dicació al Ple del passat mes 
de juliol, amb un import de 
641.945,97 € (IVA inclòs).
L’Ajuntament de Calaf �nan-
çarà la construcció de l’ETAP 
amb les subvencions atorga-
des per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i la Diputació 
de Barcelona, que cobreixen 
el 100% del cost de les obres.
Mitjançant un tractament 
biològic heteròtrof, l’ETAP 
permetrà reduir els nitrats de 

‘Bombolles de teatre’ al Casal 
de Calaf.
El matí del diumenge 5 de se-
tembre, es podrà gaudir d’un 
vermut musical amb ‘�e 
Buckets Brothers’ a les 12.00 
h al pati del Casal, organitzat 
per La Polseguera. A la tarda, a 
les 19.00 h, actuarà l’Orquestra 
New Marabú al pati de l’Escola 
Alta Segarra i també hi haurà el 
segon torn de l’obra ‘Bombolles 
de Teatre’ al Casal de Calaf. A 
les 22.00 h, es representarà l’es-
pectacle de cabaret ‘Enchanté’ 
al Casino de Calaf. Clourà la 
jornada la cremada amb els Di-
ables de l’Alta Segarra a les 22.00 
h, a l’espai del pati del Casal.
Finalment, el dilluns 6 de se-
tembre es disputarà el Torneig 
FIFA 2021 per a PS4 a les 10.00 
h a la Piscina Municipal. A la 
tarda, L’Orquestra Selvatana 
actuarà al pati de l’Escola Alta 
Segarra a les 18.00 h. Per aca-
bar, l’homenatge a la vila de 
Calaf amb motiu de la pandè-
mia de la Covid-19, que serà 
l’Acte de cloenda de la Festa 
Major, tindrà lloc a les 21.30 h 

a la Plaça Bertran Morros.

Exposicions
Durant els dies de la Festa Ma-
jor, també es podran visitar 
diferents exposicions. ‘Traç, 
dibuix i gravat’ de Ramon Pui-
gpelat estarà disponible a la 
Capella de la Santa Creu del 3 
al 12 de setembre. Es podrà vi-
sitar els dies feiners de 19.00 h 
a 21.00 h i els dissabtes i festius 
de 12.00 h a 14.00 h i de 19.00 
h a 21.00 h.
Així mateix, el Casino de Ca-
laf exposarà ‘”El Casino”, 125 
anys d’història’. La mostra esta-
rà disponible el 4 de setembre, 
d’11.00 h a 13.00 h, i del 5 al 12 
de setembre, d’11.00 h a 13.00 
h i de 18.00 h a 20.00 h.
Durant tot el mes de setembre, 
l’Espai Social i Cultural Car-
men Arrojo Maroto acollirà 
la mostra ‘Mares adolescents’ 
d’Oriol Segon Torra. L’exposi-
ció es podrà visitar de dilluns 
a divendres de 16.00 h a 20.00 
h. A excepció dels dies 4, 5 i 6 
de setembre, en què l’horari de 
visita serà de 18.00 h a 21.00 h.

l’aigua provinent del Pou del 
Molí i del Pou Vell, els dos 
aqüífers subterranis de què 
es nodreix la xarxa d’abasta-
ment de Calaf i que estan si-
tuats dins el municipi. Aques-
ta aigua freàtica es tractarà a 
la planta mitjançant la desni-
tri�cació biològica, un procés 
que utilitza �ltres biològics 
per a eliminar contaminants 
de l’aigua.
Juntament amb la connexió 
amb el pantà de la Llosa del 

Comença la construcció de l’Estació 
de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) 

Cavall, que es va efectuar al 
juliol, l’ETAP possibilitarà el 
subministrament d’aigua de 

qualitat a la població de Calaf 
i, també, l’apro�tament dels 
recursos hídrics locals.

 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
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(sense interessos)

NOVETAT MENDIZ BIKES A LA CARTA
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

REUS DEPORTIU 1
IGUALADA RIGAT 0

L ’Igualada HC Rigat 
ha quedat fora de les 
semifinals de la Lliga 

Catalana després d’un molt 
bon partit en el que només 
li va faltar el gol. Va ser cosa 
de mil·límetres perquè els 
arlequinats van enviar 4 bo-
les al pal … i el gol del Reus 
va arribar a pilota aturada, 
amb un penal de Raül Ma-
rín a falta de només 11 se-
gons per arribar al descans. 
És veritat que l’Elagi havia 
salvat l’equip 1 minut abans 
aturant una FD per blava a 

L’Igualada Rigat topa amb 
els pals i cau eliminat de la 
Lliga Catalana

Baliu i abans Gelà havia en-
viat una bola al ferro en un 
altre penal, però el cert és 
que la defensa arlequinada 
va estar ben col·locada en 
tot moment i ha estat un 
autèntic mur pels roig-i-
negres. A la segona part les 
millors oportunitats van ser 
arlequinades. Només va fal-
tar el gol.
L’equip va fer clarament un 
pas endavant en relació als 
partits contra el Barça i el 
Girona. Ara els igualadins 
han quedat fora de la com-
petició i el cos tècnic ja 
te clar que buscarà alguns 
amistós més per acabar de 
completar la preparació de 
cara a l’inici de l’Ok Lliga.

Els jugadors de l’Igualada HC animen 
als anoiencs a vacunar-se

HOQUEI PATINS / LA VEU 

E l sorteig celebrat la 
setmana passada a 
les caves Freixenet de 

Sant Sadurní d’Anoia, va de-
finir el calendari complet de 
la OkLiga femenina i mascu-
lina. Així, el 6 de novembre, 
l’Igualada Rigat s’estrenarà a 
casa contra el Reus Deportiu 
i acabarà la lliga a la pista del 
Palafrugell. 
Per altra banda, l’Igualada 
Femení HCP, entrenat pel 
nouvingut Carles Marín, co-
mençarà la temporada a Sant 
Hipòlit de Voltregà i l’acaba-
rà a la pista del, finalment 
no descendit, CP Vilanova. 
El primer desplaçament fora 
del territori català serà a la 

pista del Telecable Gijón a 
mitjans de desembre. I el 
següent desplaçament, a la 
pista del Liceo a mitjans de 
gener. El tercer i darrer des-
plaçament, serà a la pista de 
Las Rozas de Madrid a mit-
jans de març.
Una de les novetats d’aquesta 
temporada és que els partits 
com a local de l’equip d’Ok-
Liga femenina, es disputaran 
els dissabtes a les 20:30 h o a 
les 18:00 h (segons la dispo-
nibilitat de pista), en comp-
tes de jugar els diumenges al 
migdia.
Tot i que les restriccions 
COVID-19 permeten actu-
alment un aforament ampli 
de públic, l’IFHCP emetrà 
en directe els partits de l’Ok-

LigaF i s’està valorant emetre 
també, en directe, els partits 
de l’equip ‘B’ a Nacional Ca-
talana.
Els entrenaments del primer 
equip, que ja fa dues setma-
nes que entrena amb doble 
sessió contínua de físic i pis-
ta, evolucionen a bon ritme 
i s’està cohesionant el grup 
amb les dues incorporaci-
ons de Aida Mas i Helena de 
Sivatte i amb jugadores de 
l’equip ‘B’ i del FEM17 de cate-
goria juvenil.
Aquest proper diumenge, 5 de 
setembre, es farà la presentació 
de tots els equips federats del 
club amb el respectiu partit 
per a cada categoria. Els hora-
ris i rivals es coneixeran en els 
propers dies.

Els equips d’OK Lliga ja coneixen els 
calendaris

HOQUEI PATINS / LA VEU 

Jugadors de l’Igualada 
Hoquei Club participen a 
la campanya del departa-

ment de Salut a la Catalunya 
Central que insta la ciutada-
nia a vacunar-se ara apro�-
tant els darrers dies d’estiu. 
Amb el lema Vacuna’t Ara, 
prepara la temporada, els ju-
gadors recorden la ciutadania 
la importància de vacunar-se 
per poder protegir-se de la 
covid.
Aquesta iniciativa segueix 
la campanya que es va enge-
gar la setmana passada a tot 
Catalunya que recorda que 

la pandèmia no fa vacances, 
també fa una picada d’ullet 
al món de l’esport i als seus 
seguidors recordant que ara 
és l’hora de preparar la tem-
porada. En un moment en 
què els equips professionals 
comencen o es preparen per 

a la competició, també es re-
corda que els seguidors, per 
poder donar suport als seus 
equips, han de vacunar-se. Al 
Bages també hi ha participat 
el Baxi Manresa i a Osona ho 
ha fet l’equip del Club Patí 
Artístic Tona.

· 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
· Test ràpid d’antígens
· PCR (cita prèvia PCR tel/whatsapp 654 22 39 
30)
· Màscares FFP2 adults i nens
· Productes ecològics



Parlem OK Lliga masculina 2021-22
1/14 (18-9-2021/15-1-2022)
Calafell-Pas Alcoi
CP Voltregà-Barça 
CP Manlleu-CP Alcobendas
CH Palafrugell-CE Noia
Igualada Rigat-Reus Deportiu
Girona CH-CH Caldes
CE Lleida Llista-Liceo

2/15 (25-9-2021/22-1-2022)
Liceo-Girona CH
CP Alcobendas-CE Lleida 
Llista
Barça-Igualada Rigat
CE Noia-CP Manlleu
CH Caldes-Calafell
Pas Alcoi-CP Voltregà
Reus Deportiu-CH Palafrugell

3/16 (2-10-2021/29-1-2022)
Calafell-Liceo
CP Voltregà-CH Caldes 
Reus Deportiu-Barça
CH Palafrugell-CP Manlleu

Igualada Rigat-Pas Alcoi
Girona CH-CP Alcobendas
CE Lleida Llista-CE Noia

4/17 (9-10-2021/5-2-2022)
Liceo-CP Voltregà
CP Alcobendas-Calafell
Barça-CH Palafrugell
CE Noia-Girona CH
CH Caldes-Igualada Rigat
Pas Alcoi-Reus Deportiu
CP Manlleu-CE Lleida Llista

5/18 (22-10-2021/12-2-2022)
Igualada Rigat-Liceo
CP Voltregà-CP Alcobendas
Reus Deportiu-CH Caldes
Calafell-CE Noia
Barça-Pas Alcoi
Girona CH-CP Manlleu
CH Palafrugell-CE Lleida Llista

6/19 (16-10-2021/19-2-2022)
Liceo-Reus Deportiu

CP Alcobendas-Igualada Rigat
CE Lleida Llista-Girona CH
CE Noia-CP Voltregà
CH Caldes-Barça
Pas Alcoi-CH Palafrugell
CP Manlleu-Calafell

7/20 (23-10-2021/5-3-2022)
Igualada Rigat-CE Noia
CP Voltregà-CP Manlleu
Reus Deportiu-CP Alcobendas
Calafell-CE Lleida Llista
Barça-Liceo
Pas Alcoi-CH Caldes
CH Palafrugell-Girona CH

8/21 (26-10-2021/12-3-2022)
Liceo-Pas Alcoi
CP Alcobendas-Barça
CE Lleida Llista-CP Voltregà
CE Noia-Reus Deportiu
CH Caldes-CH Palafrugell
Girona CH-Calafell
CP Manlleu-Igualada Rigat

9/22 (27-11-2021/19-3-2022)
Igualada Rigat-CE Lleida Llista
CP Voltregà-Girona CH
Reus Deportiu-CP Manlleu
CE Noia-Barça
CH Caldes-Liceo
Pas Alcoi-CP Alcobendas
CH Palafrugell-Calafell

10/23 (4-12-2021/23-3-2022)
Liceo-CH Palafrugell
CP Alcobendas-CH Caldes
CE Lleida Llista-Reus De-
portiu
CE Noia-Pas Alcoi
Calafell-CP Voltregà
Girona CH-Igualada Rigat
CP Manlleu-Barça 

11/24 (11-12-2021/2-4-2022)
Barça-CE Lleida Llista
Igualada Rigat-Calafell
Pas Alcoi-CP Manlleu

Reus Deportiu-Girona CH
CH Caldes-CE Noia
Liceo-CP Alcobendas
CH Palafrugell-CP Voltregà

12/25 (18-12-2021/9-4-2022)
CH Palafrugell-CP Alcoben-
das
CP Voltregà-Igualada Rigat
CE Lleida Llista-Pas Alcoi
CE Noia-Liceo
Calafell-Reus Deportiu
Girona CH-Barça
CP Manlleu-CH Caldes 

13/26 (8-1-2022/23-4-2022)
CH Caldes-CE Lleida Llista
Igualada Rigat-CH Palafru-
gell
Barça-Calafell
Pas Alcoi-Girona CH
CP Alcobendas-CE Noia
Liceo-CP Manlleu
Reus Deportiu-CP Voltregà

1/14 (6-11-2021/12-2-2022)
Liceo-Bigues i Riells
CP Las Rozas-CP Manlleu
CP Voltregà-Igualada Feme-
ní HCP
PHC Sant Cugat-Girona HC
HC Palau-Telecable HC
CP Vilanova-CP Vila-sana
CH Mataró-Cerdanyola CH

2/15 (13-11-2021/19-2-2022)
CP Manlleu-Liceo
CP Vila-sana-CP Voltregà
Telecable HC-CP Las Rozas
Girona HC-CH Mataró
Igualada Femení HCP-PHC 
Sant Cugat
Cerdanyola CH-HC Palau 
Bigues i Riells-CP Vilanova

3/16 (20-11-2021/5-3-2022)
Liceo-Telecable HC
CP Las Rozas-Cerdanyola CH
CP Voltregà-Bigues i Riells
PHC Sant Cugat-CP Vila-sana
Girona HC-Igualada Femení 
HCP
CP Vilanova-CP Manlleu
CH Mataró-HC Palau

4/17 (27-11-2021/12-3-2022)
CP Manlleu-CP Voltregà
CP Vila-sana-Girona HC
Telecable HC-CP Vilanova
HC Palau -CP Las Rozas
Igualada Femení HCP-CH 
Mataró
Cerdanyola CH-Liceo 
Bigues i Riells-PHC Sant Cugat

5/18 (4-12-2021/19-2-2022)
Liceo-THC Palau
Girona HC-Bigues i Riells
CP Voltregà-Telecable HC
PHC Sant Cugat-CP Manlleu

Igualada Femení HCP-CP 
Vila-sana
CP Vilanova-Cerdanyola CH
CH Mataró-CP Las Rozas

6/19 (8-12-2021/26-3-2022)
CP Manlleu-Girona HC
CP Vila-sana-CH Mataró
Telecable HC-PHC Sant Cu-
gat
HC Palau -CP Vilanova
Igualada Femení HCP-CH 
Mataró
Cerdanyola CH-CP Voltregà 
CP Las Rozas-Liceo

7/20 (11-12-2021/2-4-2022)
Girona HC-Telecable HC
CP Vila-sana-Bigues i Riells
CP Voltregà-HC Palau
PHC Sant Cugat-Cerdanyola 

CH
Igualada Femení HCP-CP 
Manlleu
CP Vilanova-CP Las Rozas
CH Mataró-Liceo

8/21 (18-12-2021/9-4-2022)
Liceo-CP Vilanova
CP Manlleu-CP Vila-sana
Telecable HC-Igualada Fe-
mení HCP
HC Palau -PHC Sant Cugat
Bigues i Riells-CH Mataró
Cerdanyola CH-Girona HC 
CP Las Rozas-CP Voltregà

9/22 (8-1-2022/23-4-2022)
Igualada Femení HCP-Cer-
danyola CH
CP Voltregà-Liceo
PHC Sant Cugat-CP Las Rozas
CP Vila-sana-Telecable HC

OK Lliga femenina 2021-22

Girona HC-HC Palau
CH Mataró-CP Vilanova
Bigues i Riells-CP Manlleu

10/23 (15-1-2021/7-5-2022)
CP Las Rozas-Girona HC
CP Manlleu-CH Mataró
Liceo-PHC Sant Cugat
Cerdanyola CH-CP Vila-sana
Telecable HC-Bigues i Riells
HC Palau -Igualada Femení 
HCP
CP Vilanova-CP Voltregà

11/24 (22-1-2022/14-5-2022)
Igualada Femení HCP-CP 
Las Rozas
Girona HC-Liceo
PHC Sant Cugat-CP Vilanova
CP Manlleu-Telecable HC
CP Vila-sana-HC Palau
CH Mataró-CP Voltregà

Bigues i Riells-Cerdanyola 
CH

12/25 (29-1-2022/21-5-2022)
CP Voltregà-PHC Sant Cugat
CP Vilanova-Girona HC
Liceo-Igualada Femení HCP
CP Las Rozas-CP Vila-sana
Cerdanyola CH-CP Manlleu
HC Palau-Bigues i Riells
CH Mataró-Telecable HC 

13/26 (5-2-2022/28-5-2022)
Igualada Femení HCP-CP 
Vilanova
Telecable HC-Cerdanyola 
CH
Bigues i Riells-CP Las Rozas
CP Manlleu-HC Palau
CP Vila-sana-Liceo
Girona HC-CP Voltregà
PHC Sant Cugat-CH Mataró

LLIGA CATALANA EBA
04/09/21 a les 17:45h

MONBUS C.B. IGUALADA - TENEA C.B. ESPARREGUERA
Al Complex Esportiu Les Comes VINE A GAUDIR DEL BÀSQUET!
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Poc a faltat perquè en-
guany l’estat espanyol 
es quedés sense un 

trial puntuable pel campio-
nat del món de trial a l’aire 
lliure. Pel cap de setmana de 
l’11 i 12 de setembre es tenia 
que disputar el trial de Ba-
iona, a la província de Pon-
tevedra.
Però al·legant problemes 
econòmics, els seus organit-
zadors han desistit i a cor-

re-cuita s’ha hagut de bus-
car un nou escenari, sent la 
població lleonesa de Pobla-
dura de las Regueras la que 
l’acollirà. Hi havia varies 
possibilitats per substituir el 
trial gallec, entre elles la del 
Parcmotor de Castellolí, on 
ja es va disputar el mundial 
de trial de l’any 2008.
El trial espanyol, doncs, arri-
barà després del trials d’Itàlia, 
França i Andorra. Un campi-
onat que el segueix liderant el 
pilot de Piera, Toni Bou.

Canvis en el calendari 
del mundial de trial a 
l’aire lliure

CICLISME / LA VEU 

E l ciclista igualadí 
Xavier Fernández, 
de l’equip uruguaià 

ALAS ROJAS, va aconse-
guir la segona posició Èlit 
a la contrarrellotge dispu-
tada el passat diumenge 22 
d’agost a Tomelloso (Ciu-
dad Real).
La competició es va dispu-
tar en un  exigent recorre-
gut de 32 km on el vent va 

fer acte de presència aug-
mentant l’esforç dels ciclistes.
En Xavier  va completar el 
recorregut en 42 minuts i 38 
segons a una velocitat mit-
jana de 43’45 km/h que li va 
permetre aconseguir el sub-
campionat Èlit.
Aquesta segona posició d’en 
Xavier és el primer podi 
europeu per al seu equip, 
l’ALAS ROJAS de Santa Lu-
cía, que ja té un ampli pal-
marès a Uruguai.

Xavier Fernández, segon 
a Ciudad Real

PÀDEL / LA VEU 

La joveníssima igua-
ladina Clara Miret, 
que va néixer i créixer 

esportivament a l’Esquaix 
Igualada, va debutar a finals 
d’agost en una prova del cir-
cuit World Pàdel Tour feme-
ní.
Com era d’esperar, la Clara 
de 16 anys, que forma pare-
lla amb la també júnior de 
17 Marta Pineda, van caure 
en la 1a ronda de prèvies en 
dos sets davant la madrile-
nya Anna Sánchez formant 
parella amb l’alemanya Lucy 
Ruddick, una parella molt 
consolidada del circuit. El 
torneig es jugava a la loca-

litat aragonesa de Calanda 
i era puntuable pel WPT, el 
circuit professional de pàdel.
L’anoienca és una de les pri-

Clara Miret debuta al World Padel 
Tour

meres pales catalanes de la 
seva categoria i forma part 
de l’equip de tecnificació de 
la federació catalana.

FUTBOL / LA VEU 

Excel·lent partit el jugat 
a Les Comes amb mo-
tiu de la Festa Major 

d’Igualada. Empenta, il·lusió 
i moltes ganes de recuperar 
les sensacions de competició, 
després d’un any pandèmic 
per oblidar. Matx de clar co-
lor blau, que van ser els clars 
dominadors de principi a �. 
Un ajustat marcador gràcies 
al porter visitant, que li va 
treure un hat trick al capità 
igualadí Pep Padró i va estal-
viar un marcador d’escàndol 
al caseller.
Primera meitat de clar domi-
ni igualadí, amo de la pilota i 
del joc, però es va topar amb 
un Olesa de Montserrat com-
pacte i endreçat, mentre en 
les minses �ssures dels juga-

dors de camp, el seu porter va 
lluir amb llum pròpia, desfent 
amb aturades de mèrit totes 
les ocasions blaves. Un llan-
çament de Toni Sendra a la 
frontal de l’àrea, va avançar 
els igualadins i va fer justícia 
als mèrits d’uns i altres, mar-
xant al descans amb avantat-
ge local.
En la segona, els visitants es 
van veure abocats a donar la 
sorpresa al contraatac, ja que 
els igualadins, incontestables, 
van dominar l’esfèrica en tot 
moment. Una indecisió blava 
va suposar la igualada en el 
marcador i va esperonar als 
visitants, però Ache va tornar 
a posar les coses a lloc, amb 
una jugada ràpida com un 
llamp i va donar merescuda-
ment la victòria al blaus. Vic-
tòria dedicada a la Montserrat 

Cabau Sabaté, que ens va dei-
xar fa pocs dies i els jugadors 
van voler retre un últim adéu 
amb un minut de silenci, do-
nant tot l’escalf i força a tota 
la família del nostre jugador 
Wilson i esposa. Fins sempre 
Montserrat!.
Cal destacar la incorpora-
ció del Dan i el Toni Sendra 
a la família dels veterans, 
que de ben segur ajudaran i 
molt, amb el seu joc i talent, 
benvinguts! Els excel·lents 
que van ser al partit de Festa 
Major van ser, Diego, Calsi-
na, Balagueró, Manel, Jordi 
López, Wilson, Solís, Far-
ré, Quim, Ache, Pep, Costa, 
Ivan, Toribio, Dan, Sendra, 
Joan M., Moyes, Alexis, Sevi-
lla, Tort, Ramonet, i va lliurar 
els trofeus el President Josep 
María Talló.

Els veterans gaudeixen d’una bona 
victòria en el partit de Festa Major

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
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

El proper 24 de setembre, 
el Teatre Municipal de 
l’Ateneu inicia la nova 

temporada de tardor. El pro-
grama inclou 12 espectacles 
dins la programació estable de 
teatre, música i dansa i el grup 
La Xarxa d’Igualada. Unes 
propostes que venen avalades 
per l’èxit de crítica i de públic.
Els dies 24, 25 i 26 la tempo-
rada s’iniciarà amb l’adaptació 
de l’obra de Mercé Rodoreda 
Quanta, quanta guerra una 
adaptació de l’obra Mercè Ro-
doreda a càrrec de Biel Rossell, 
que també n’és el protagonista, 
i Pep Farrés, que dirigeix l’es-
pectacle. Biel Serena n’és l’altre 
intèrpret i ha compost la mú-
sica i és responsable de l’espai 
sonor. L’espectacle narra la 
vida del jove Adrià Guinart, 
que decideix fugir de casa per 
anar a la guerra. Un viatge ini-
ciàtic que parla de la necessi-
tat universal de volar del niu 
i conèixer món. L’espectacle, 
una producció de Farrés Brot-
hers & cia es farà amb els es-
pectadors asseguts a l’escenari.
El més d’octubre arriba amb 
música i humor. Marcel To-
màs de Cascai Teatre es posa a 
la pell de Noucents, el pianista 
de l’oceà el diumenge 10 d’oc-
tubre a les 7 de la tarda. L’es-
criptor italià Alessando Ba-
ricco va escriure la història de 
Danny Boodman TD Lemon 
que sense trepitjar mai terra 
ferma va esdevenir el millor 
pianista del món. Un quartet 
de músics extraordinaris ama-
neix la història amb un viatge 
per la música popular de prin-

cipis del segle 20.
53 diumenges és la nova co-
mèdia de Cesc Gay. Tres ger-
mans mantenen una relació 
tempestuosa però irrompible 
pels problemes que els supo-
sa el seu pare que ja s’ha fet 
gran. L’espectacle interpretat 
per Pere Arquillué, Cristina 
Plazas, Àgata Roca i Lluís Vi-
llanueva arribarà a l’Ateneu el 
diumenge 24 d’octubre a les 7 
de la tarda.
Els Brugarol, obra escrita i 
protagonitzada per Ramon 
Madaula, i dirigida per Mò-
nica Bo�ll, ha recorregut una 
bona colla de teatres. Estel 
Solé i Jaume Madaula comple-
ten el repartiment d’aquesta 
comèdia àcida sobre la famí-
lia, reconeguda amb el Premi 
Recull 2020 que es podrà veu-
re el diumenge 7 de novembre 
a les 7 de la tarda.
El divendres 19 de novembre, 
a les 9 del vespre, Marialluïsa 
el grup dels igualadins Pau 
Codina, Carles Guilera, An-
dreu Dalmau i Pol Mitjans 
presentaran el seu nou disc La 
vida és curta però ampla. Una 
nova dosi de cançons senzilles 
però preciosistes, que s’enlai-
ren sobre melodies brillants i 
sons atmosfèrics.
La següent proposta serà la 
del diumenge 28 de novem-
bre, a les set de la tarda. Iseult 
Golden i David Horan parlen 

de les difícils relacions amb la 
parella i l’escola del �ll a l’es-
pectacle Classe. Temes com les 
diferències de classe, els reptes 
del món educatiu i les di�cul-
tats en les relacions són els 
temes que interpreten en Pol 
López, Pau Roca i Carlota Ol-
cina molt ben dirigits per Pau 
Carrió.
Barcelona 24 h tancarà la pro-
gramació de tardor el diu-
menge 19 de desembre a les 7 
de la tarda. L’obra escrita per 
Pau Barbarà Mir i dirigida per 
Marc Flynn narra la vida de 
quatre joves que es creuaran, 
s’enfrontaran i s’enamoraran a 
Barcelona. A més de comptar 
amb els actors igualadins Àlex 
Sanz i Carles Pulido aquest 
musical compta amb els in-
tèrprets Jaume Casals, Anna 
Piqué, Mireia Òrrit i Laia 
Fontán.

La Xarxa torna amb cinc es-
pectacles
La programació de La Xarxa 
s’iniciarà el diumenge 19 de 
setembre amb l’espectacle de 

la companyia Tutatis, Elmer, 
l’elefant de colors. Un especta-
cle, basat en l’obra de David 
McKee, on allò que es conven-
cional queda de costat i s’ense-
nya la importància de ser un 
mateix. Les entrades tenen un 
preu de 7 € i de 5 € per als so-
cis de La Xarxa.
Per celebrar el seu 25è aniver-
sari La Xarxa proposa l’espec-
tacle de L’Estaquirot Teatre 
Els tres ossos, una recreació 
del conte La Rínxols d’or , una 
nena que capgirà la tranquil-
la vida d’una família d’ossos. 
L’espectacle es representarà 
el diumenge 3 d’octubre, a ¼ 
d’una del migdia.
La faula de l’esquirol és un es-
pectacle de La Baldufa que 
ens farà re�exionar sobre la 
convivència. Descobrirem un 
eriçó esquerp i protector, i un 
esquirol amb ganes de saber i 
compartir. La companyia llei-
datana va rebre el Premio Na-
cional de Artes Escénicas para 
la Infancia y la Juventud 2020. 
L’obra arribarà a Igualada el 17 
d’octubre.

El Teatre Municipal de l’Ateneu presenta la nova 
temporada de teatre, música i de la Xarxa

Els abonaments per a 
cinc espectacles es posen 
a la venda el 9 de setem-
bre i les entrades indivi-
duals el 15 de setembre

Coincidint amb els actes de 
Santa Cecília, el diumenge 14 
de novembre, Samfaina de co-
lors presenta Andròmines un 
espectacle poètic que ens parla 
de la fugacitat del temps i de la 
capacitat que tenen els objec-
tes estimats de retornar-nos a 
un moment del nostre passat, 
de la nostra infantesa.
La Xarxa tancarà el trimes-
tre amb Com gat i gos el diu-
menge 12 de desembre amb la 
companyia Teatre Animat una 
companyia que barreja les arts 
plàstiques, escèniques i audio-
visuals. En aquesta ocasió ens 
expliquen la història d’en Nac-
ho, un dibuixant insaciable i 
una colla de les seves creaci-
ons.

Venda d’abonaments a par-
tir del 9 de setembre i venda 
d’entrades a partir del 15 de 
setembre
El proper 9 de setembre, a les 
11 del matí, es posaran a la 
venda els abonaments de la 
temporada de tardor 2021 del 
Teatre Municipal Ateneu. La 
venda d’entrades individuals, 
serà a partir del dimecres 15 
de setembre a les 10 h.
Els abonaments són una 
oportunitat única per poder 
assistir al teatre de referència 
i qualitat, al millor preu. L’abo-
nament per a tota la tempo-
rada té un preu de 60 euros i 
inclou cinc obres de teatre. Els 
abonaments es poden adqui-
rir mentre hi hagi cinc espec-
tacles disponibles. La venda 
d’entrades individuals, serà a 
partir del dimecres 15 de se-
tembre a les 10 h.



Continua el capítol que afegim al Llibre del circ d’Igualada  (2)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

*Exposició de circ - Va fer-se a la Bi-
blioteca d’Igualada, del 12 al 30 de no-
vembre del 2004-. Fou una mostra de  
fotos, dibuixos, programes, cartells i al-
tres documents circenses. Va haver-hi 
exhibicions de Karoli, monocicles. Hi 
col·laboraren: Miquel Mula (+), Josep 
Elias, Joan Soler Jové, Tot Circ, Pinito 
del Oro i Jordi Elias Campins.
Aquell mateix mes, a la sala “Atalaya”, 
del barri de Fàtima, es feu una exposi-
ció d’homenatge al Circ.
* Nascuda a Igualada -  En el llibre ja 
deixem constància que la nena  Janet 
Estrela de  Almeida (veure foto) Alves 
Ribeiro, �lla de Nelson de Almeida Al-
ves Ribeiro, portugués i Jaqueline Bo-
nacira, italiana, nasqué en l’ hospital 
d’Igualada, el 3 de desembre de 1996 
(enguany, 2021, complirà 25 anys). Els 
fundadors de la nissaga foren el por-
tuguès Amílcar Alves Ribero i  Estrela 
Lorador de Almeida, que des del 1956  
tenen el Circo Alves. Llavors era un 
circ petit, per a poques cadires. Pista de 
18 metres i sense carpa. Varen tenir 18 

de circ treballant en la carpa familiar. 
Quan la vàrem veure actuar, feia un 
triangle aeri, molt ben coreogra�at.
* Homenatge a Charlie Rivel - L’Ajun-
tament d’Igualada va retre un home-
natge a Charlie Rivel el novembre de 
1996. En el meu llibre hi consta una 
lacònica nota. Avui podem ampliar-la 
després d’haver conversat amb l’amic 
Carles M, Balsells, que publicà al “Re-
gió 7 Anoia” un article on glosava el 
acte. El va titular “Un pallasso a l’Ajun-
tament” títol que no tothom va inter-
pretar correctament, per la connotació 
pejorativa que alguns donaven a la pa-
raula “pallasso”.
L’article l’inicia així “L’altre dia , en una 
ciutat petita de l’interior (...) van deixar 
entrar un pallasso a l’ajuntament”. Més 
endavant diu “, “Quines coses passen a 
vegades! La petita ciutat que treballa, 
dedicava una hora o�cial a un pallasso. 
Una hora diferent”. També “potser un 
pallasso a l’ajuntament era capgirar el 
món ordenat, era arrencar un somriu-
re on quasi sempre hi ha baralles”.

Parlava de Charlie Rivel, del circ i dei-
xava escrit “La sala que de tant en tant 
esdevé circ amb tanta paraula sobrera, 
i on alguns amb corbata i sense corba-
ta lluiten per ser artistes del no rés ma-
labaristes de la política del vot, patètics 
domadors de les ordenances, clowns 
sense gràcia, trapezistes amb xarxa 
sectària, no semblava la mateixa sala.”
Deixa clar el títol de l’article amb 
“Charlie Rivel havia entrat a l’ajunta-
ment per rebre un homenatge”. I, al 
�nal, fa al·lusió a la cadira buida que, 
simbòlicament, es va deixar buida en 
honor del pallasso, “alguns -sent cadi-
ra de l’ajuntament- es barallaran per 
ocupar-la.  Aquestes coses també pas-
sen, oi Charlie”
* Enterrament  - El dia que va morir 
Charlie Rivel (26 juliol 1983) a Cube-
lles s’instal·là una capella de “cos pre-
sent” durant 24 hores. Es portà el fère-
tre a “hombros” per familiars i amics. 
Entre aquests: Joan Soler Jové, dibui-
xant, de Sitges i Joan Armengol Costa, 
locutor, d’Igualada.!  
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�lls (12 noies i 6 nois). Tots pertanyen 
al món del Circ. La Janet, ens explicà el 
seu pare, té una germana, Helena, que 
va néixer a Savona (Itàlia) i afegí que, 
a més, també nasqué a Igualada (2004) 
una neboda seva, Hilary.
La Janet, -aquesta igualadina de nai-
xement-  des dels onze anys és artista 

HISTÒRIA / LA VEU 

El Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia ha recuperat 

un bastó de comandament que 
data del 1875. La vara és de ca-
rei i té el puny d’or i esmalts. Es 
tracta d’un regal que l’Ajunta-
ment d’Igualada va fer al Co-
ronel Pedro Lience l’any 1875.
Un any abans, i en el context 
de la Tercera Guerra Carlina, 
el Coronel Lience havia estat 
designat governador militar 
d’Igualada. Segons l’historia-
dor Dr. Pere Pascual, Lience 
devia tenir un paper paci�ca-
dor entre els bàndols carlí i li-
beral a la ciutat, en els darrers 
mesos del con�icte.
Fa uns mesos, la propietat 
d’aquest bastó de comanda-
ment va sol·licitar el permís 
d’exportació d’aquest objecte, 
entre d’altres, per la seva ven-
da a l’estranger, a través d’una 
casa de subhastes internaci-
onal. L’Ajuntament d’Iguala-
da en va reclamar la compra. 
Primer amb un tràmit a la Di-
recció General de Patrimoni 
Cultural demanant que el bé 
es declarés inexportable, una 
petició que la Direcció Gene-
ral va traslladar al Ministerio 

de Cultura, de manera que es 
pogués excercir l’oferta de ven-
da irrevocable a favor i càrrec 
de l’Ajuntament d’Igualada per 
l’import de 920€, un preu molt 
inferior al que hauria pogut 
arribar en una subhasta a l’ex-
tranger.
Aquesta peça que s’ha recu-
perat és obra de la prestigiosa 
�rma de joieria barcelonina 
Masriera que havia realitzat 
diversos treballs d’orfebreria 
aplicats als punys dels bastons 
de comandament, símbols dis-
tintius d’autoritat. La peça va 
ser exposada al Museu d’Art 
Modern de Barcelona, l’any 
1996, en una mostra dedicada 
a la nissaga Masriera.
L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, acompanyat del regidor 

de Promoció Cultural, Pere 
Camps, i la directora del Mu-
seu de la Pell, Glòria Escala, ha 
exposat que aquesta peça “té 
un valor intrínsec vinculat a 
la ciutat d’Igualada, en relació 
a la seva història i era impor-
tant que es quedés a la ciutat, 
ja que forma part del nostre 
patrimoni”.
Escala ha explicat que és un 
objecte “representatiu del �nal 
de la Tercera Guerra Carlina, 
un con�icte que va tenir mo-
ments especialment sagnants 
a la capital anoienca, i repre-
senta un missatge, uns valors 
i la memòria col·lectiva de la 
ciutat, alhora que pot ser fu-
tur objecte de coneixement i 
recerca sobre la història local 
i del país”.

El Museu de la Pell recupera un bastó 
de comandament de l’any 1875

DOCUMENTAL / LA VEU 

Aquest dimarts 7 de se-
tembre a les 19h, Gent 
Republicana d’Igua-

lada projectarà en preestre-
na el documental “Gustau, la 
transició al descobert” a l’Ate-
neu Igualadí. L’esdeveniment 
comptarà amb la presència de 
Jaume Domènech, el director 
del documental, Marc Muñoz, 
el germà de Gustau i Joan Va-
lentí, l’actor igualadí que ha 
participat i produït altres obres 
de memòria democràtica.
El documental narra la cerca 
de la veritat i la justícia per a 
Gustau Muñoz de Bustillo, un 
militant independentista de 
setze anys assassinat el 1978 
per un tret de la policia en una 
manifestació organitzada pel 
PCE(i) a Barcelona. El seu cas 
que es va arxivar sense judici ni 
amb cap condemnat arran dels 
fets, actualment s’ha inclòs en 
una querella argentina contra 
el franquisme com a crim de 
lesa humanitat, convertint-se 
així en uns dels primers casos 
de la transició que podrà inves-
tigar-se gràcies a la jurisdicció 
universal.

La producció de Balandra 
Films amb la participació de 
Televisió de Catalunya, és un 
punt de partida per qüestionar 
la transició i els centenars de 
crims silenciats durant dèca-
des. El pròxim 11 de setembre 
TV3 estrenarà el documental 
a televisió, però Gent Repu-
blicana ha organitzat diverses 
preestrenes a diferents punts 
del territori. A Igualada l’espai 
escollit serà el teatre de l’Ate-
neu, tal com ja es va fer amb la 
pel·lícula “La mort de Guillem”.
Totes aquelles persones inte-
ressades a assistir a la projecció, 
hauran de fer reserva d’entrada 
de taquilla inversa mitjançant 
la web de l’Ateneu en el següent 
enllaç: https://ateneucinema.
cat/pelis/gustau-la-transi-
cio-al-descobert/

Preestrena de “Gustau, la 
transició al descobert”
 a l’Ateneu

El documental narra 
la cerca de la veritat i 
la justícia per a Gus-

tau Muñoz de Bustillo, 
un militant indepen-
dentista de setze anys 

assassinat el 1978



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.

PRINCIPIS DE LA DÈCADA DE 1930.

FOTOGRAFIA-DOCUMENT DE LA SÈRIE :
“ELS POBRES AMBULANTS”, del Llibre d’en Procopi Llucià.

Personatges que freqüentaven el centre d’Igualada.
OBRA D’EN PROCOPI LLUCIÀ.

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

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons de Do-
cumentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material recentment digi-
talitzat.

I, atès que totes les fotogra�es, per a una bona conservació, en el seu moment van ser 
cedides o donades a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; se us facilitarà -sempre que sigui 
possible les dades de la fotogra�a en qüestió.

CULTURA / LA VEU 

El proper dimecres 8 
de setembre Òmnium 
Anoia fa l’acte de lliu-

rament dels Premis Compro-
mís Cultural, un reconeixe-
ment que l’entitat atorga des 
de l’any 2004 a aquelles per-
sones i col·lectius que s’hagin 
signi�cat en la defensa de la 
llengua i la cultura catalana. 
Com que l’acte no es va poder 
celebrar l’any passat a causa 
de la pandèmia, enguany s’en-
tregaran els premis als gua-
nyadors de les edicions 2020 
i 2021.
En la XVII edició dels Pre-
mis Compromís Cultural, 
aquest 2021, l’entitat ha deci-
dit reconèixer els fundadors 
d’Òmnium Anoia, coincidint 
amb el 50è aniversari del nai-
xement de l’entitat. Es tracta 
d’una de les seus territori-
als més antigues d’Òmnium 
Cultural en l’àmbit nacional, 
que enguany celebra 60 anys 
d’existència. Els fundadors 
d’Òmnium Anoia ara fa cin-

quanta anys van ser Eduard 
Eroles i Camats  i Antoni 
Dalmau i Ribalta,  que van 
intentar convèncer diversos 
prohoms de la ciutat per tal 
de formar una junta local 
de l’entitat, amb el suport de 
mossèn Josep Còdol. La pri-
mera junta d’Òmnium Ano-
ia l’any 1970 la varen formar 
Manuel Miserachs i Codina, 
com a president; Eduard Ero-
les com a secretari; Jordi Ma-
teu i Lliró com a tresorer; i els 
vocals Antoni Dalmau; Josep 
Marsal i Cortadellas; Ròmul 
Gabarró i Castelltort i Joan 
Serra i Caro. L’acte del dia 8 
de setembre, doncs, serà en 
part un homenatge a aquests 
activistes que van impulsar 
l’entitat a l’Anoia per reivin-
dicar la llengua i la cultura 
catalanes en plena dictadura 
franquista.
Pel que fa al premi col·lectiu, 

Òmnium Anoia ha decidit 
premiar l’entitat “Dones Amb 
Empenta” per la creació de 
serveis i projectes ben diver-
sos com ara l’Equip d’Atenció 
a la Dona i per la seva tasca 
durant 25 anys en defensa dels 
drets de les dones, construint 
espais d’informació i troba-
da i tirant endavant diversos 
programes de sensibilització, 

Òmnium Anoia lliura els Premis Compromís Cultural en 
l’any del seu 50è aniversari

prevenció social i formació 
dirigits a dones, joves, famí-
lies i professionals interessats 
en la perspectiva de gènere.
Els guanyadors dels XVI Pre-
mis Compromís Cultural de 
2020 van ser el mestre i acti-
vista Francesc Ricart i Orús 
(premi a la trajectòria) i la 
companyia anoienca d’arts es-
cèniques Teatre Nu (premi a 

L’acte tindrà lloc el di-
mecres 8 de setembre al 
Teatre Ateneu Igualadí

l’entitat).
L’acte d’entrega dels Premis 
Compromís Cultural tindrà 
lloc el dia 8 de setembre a les 
19:30h al Teatre Municipal de 
l’Ateneu Igualadí, i compta-
rà amb l’actuació musical de 
Quico Tretze. L’acte és gratu-
ït però cal fer reserva prèvia 
d’entrades a través de la web 
tiquetsigualada.cat .

 

Guardonats en la XV edició dels Premis



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

De la icònica i lliure �guració de “Cal Jordana”,  al mural 
de la plaça del Rei, a la història del que va ser aquest 
testimonial “santuari dels llibres”, del carrer d’Òdena

Tot i la seva anunciada caducitat, l’espectacular 
presència del mural dedicat a les llibreries, i en 
especial a “Cal Jordana”, em convida, una altra 

volta, a fer-me propers tots els racons d’una llibreria 
que, per a mi, endemés de ser un espai de culte a la lec-
tura m’era molt familiar a propòsit  d’una llarga i afec-
tuosa relació amb una estimada i admirada Montserrat 
Jordana. Tanmateix, va ser de la mà del seu �ll, Pere 
Torrell, que he estat capaç de transportar-me per un 
minuciós recorregut a través de la història de “Cal Jor-
dana” i, per extensió, de la seva família; una llibreria que 
va tancar porta a �nals del 2017; després de cent catorze 
anys de servei a la ciutat. 
“Cal Jordana”, l’establiment de premsa i llibreria més ve-
terà d’Igualada, va obrir la primera porta en uns baixos 
del número 7, del carrer de l’Argent, a l’any 1903. L’es-
perit emprenedor i la necessitat d’ampliació de l’espai 
van propiciar una nova instal·lació al carrer d’Òdena, 
xamfrà amb el carrer del Clos, en un context d’expansió 
i creixement demogrà�c de la ciutat; alhora que no tar-
daria a convertir-se en una veritable testi�cació de les 
signi�cades transformacions igualadines del segle XX. 
L’afamada popularitat d’aquesta llibreria, al costat de la 
notorietat del cognom Jordana -en els àmbits de la me-
dicina, la política, la música i la cultura- ha estat un fet 
des del moment en què la nissaga llibretera començava 
amb en Miquel Jordana Puig, músic i compositor alta-
ment compromès amb la política i les entitats musicals, 
casat amb la poblatana Pepeta Xaubet Romeu (1892 – 
1970), esdevinguda més tard una destacada poetessa. 
Ells van ser els progenitors de la segona generació de 
“Cal Jordana”: la Maria, el Miquel, el Francesc, el Josep, 
la Cecília i la Montserrat, dels quals només van conti-
nuar el negoci llibreter la Maria i la Montserrat; men-
tre que els tres germans i la Cecília van ser persones 
d’un ferm compromís  polític d’esquerres, �ns l’esclat de 
la Guerra Civil. Regentada per la Maria -la �lla solte-
ra que més va atendre l’ancianitat de la seva mare, la 
Pepeta- i per la Montserrat, la llibreria no va tardar a 
consolidar-se com a una autèntica catedral dels llibres i, 
puntualment, de venda i distribució de diaris, revistes i 
còmics; raó per la qual va arribar a acollir a l’anomena-
da “Penya de la Estufa”: un grup d’amics i devoradors 
de llibres (el Rius i el Jepus, entre altres) que es reunien 
deixant anar llargues dissertacions literàries al voltant 

de l’estufa. Si bé, tal i com era habitual –abans- de viure 
a tocar del negoci, la família vivia a l’entresol i ocupava 
la part interior de la botiga com a cuina, i el que es co-
neix com a rebotiga també servia de menjador. Més en-
davant, als anys seixanta, en augmentar la família Tor-
rell – Jordana amb tres �lls: el Josep, el Pere i el Joan, es 
va haver de llogar el pis de sobre la botiga, amb entrada 
pel portal del carrer d’Òdena. 
Després de la mort, al 1998, de la Maria; del Joan, al 2002 
i de la Montserrat, al 2003, els tres amb edats avançades; 
personalment, cada cop que he tornat a aquest santuari 
de cultura m’han vingut a la memòria les sempre àvides 
salutacions, des del darrera del taulell, de la Maria i la 
Montserrat, i el complaent somriure del Joan (el marit 
de la Montserrat). I, amb els anys, �ns al seu tancament, 
no se m’ha fet gens distant la remembrança de tantes 
piles de llibres ben amuntegats, a més de grans volums 
sobre estanteries, que semblaven donar-te la benvingu-
da abans que els seus amos. Una mena de desgavell a la 
vista, de llibres de totes les mesures, embotits un sobre 
l’altre; un univers bibliogrà�c desordenat que la Mont-
serrat controlava a la perfecció, des de la ubicació de 
cada títol �ns a una mínima referència de cada autor/a. 
Converses plenes de contingut humà i d’ideologia amb 
la Montserrat, van contribuir a enriquir sovintejades 
estones de molts dissabtes a la tarda; només interrom-
pudes per demandes d’altres clients. 
Emperò, mai no oblidaré, entre mitjan dels 60 i la dè-
cada dels 70, quan a l’interior de la rebotiga, la Mont-
serrat, la Maria i unes amigues hi organitzaven un taller 
de fabricació artesanal amb motius, sigui dedicats al 
Nadal, sigui al Carnestoltes. També, al marge d’aquestes 
cites, aquesta rebotiga era l’espai annexat per a mostrar 
l’extensa parada de llibres de cridanera visibilitat i sus-
ceptibles de ser fullejats per si de cas comprar-los. En-
demés, un enorme taulell també servia per a embolicar 
llibres, desempaquetar i ordenar les comandes de 
tants fascicles de col·leccionables de l’època. 
Al capdavall, era realment sorprenent adonar-te de 
les hores que aquesta família dedicava al negoci; una 
dedicació que, des de principis d’aquest segle, el Pere 
i el Joan -perquè el germà gran, el Josep, viu a  Bar-
celona- van continuar �ns a la �nalització dels seus 
drets arrendataris...  I, “Cal Jordana” de seguida va 
passar a la història.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H
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Dexter és un psicò-
pata que, en aca-

bar el seu torn a la 
comissaria, busca a 
criminals qüestio-
nables per saciar 
la seva particular 
moral i els mata.

Sèrie de TV (2006-2013). 
8 temporades. 96 episo-
dis. Dexter és un forense 

especialitzat en anàlisi d’es-
quitxades de sang al Depar-
tament de Policia de Miami. 
També és una �del parella, un 
divertit padrastre, un germà 
con�dent i -per alguns- un 
freak de la sang. Però a més, 
Dexter és un psicòpata que, en 
acabar el seu torn a la comis-
saria, busca a criminals qües-
tionables per saciar la seva 
particular moral i els mata: 
Dexter és un assassí en sèrie. 
L’únic que des de la infància el 
va conèixer realment va ser el 
seu pare adoptiu, Harry Mor-
gan, qui li va donar l’educació i 
el modus operandi amb el qual 
porta a terme els seus crims (o 
la seva particular justícia). 
En adonar-se que l’instint 
assassí del seu �ll era impos-
sible d’evitar, va decidir edu-
car-lo per treure pro�t de la 
seva particular set de sang i 
aportar-li un codi d’actuació 
denominat «el codi d’Harry», 
enfocat a perseguir i eliminar 
a aquells assassins que havien 
aconseguit eludir l’acció de la 
Justícia.
La sèrie és considerada una 
de les millors de la història, i 
aquest 2021 torna a Movistar 
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Les millors Sèries

Dexter, torna la sèrie del “bon assassí psicòpata”
Una de les millors sèries de la història de la televisió, creada el 2006 i amb 8 temporades d’èxit, torna aquest 2021 a 
Movistar per fer-nos passar hores de tensió amb un guió original i inesperat

amb una novena temporada. 
Podeu veure també les vuit 
anteriors a Amazon Prime.
Dexter funciona per moltes 
coses. Una és que després de 
tantes sèries de policies que 
ens estan plantant últimament 
ens ofereix alguna cosa nova. 
I la sèrie aconsegueix engan-
xar. Aquí no tenim molts per-
sonatges. I el protagonista és 
genial. Des de les seves re�exi-
ons, les seves accions, les rela-
cions amb altres persones. És 
una petita joia de personatge. 
També és una sèrie amb una 
veu en o� necessària per sen-
tir aquestes re�exions del 
personatge i amb encertats 
�ash-backs de com el pare 
adoptiu va ensenyar a Dex-
ter a ser com és. Per sort no 
n’abusa i quan apareixen són 
de manera necessària. I a tot 
això li afegim l’atractiu de 
“l’altre” treball de Dexter i un 

assassí en sèrie tan atractiu i 
interessant com ho és el que 
ens presenten en la sèrie.
Per descomptat, Michael C. 
Hall té l’oportunitat de lluir-se 
interpretant al seu personat-
ge. Aquest actor podria tenir 
una bona carrera al cinema 
si volgués però en les sèries 
es maneja bastant bé. Els se-
cundaris també estan molt bé, 
especialment Erik King. Molt 
bon treball el dels guionistes 
que amb un argument senzill 
però indubtablement atractiu 
aconsegueixen enganxar al 
públic.
I per descomptat recoma-
nar-la en versió original. Per 
aquestes re�exions amb la ge-
nial veu de Michael C. Hall, 
per sentir balbucejar de tant 
en tant a David Zayas en es-
panyol (altres com el mateix 
protagonista o Lauren Velez 
també ho fan). I per descomp-
tat perquè no imaginem el 
personatge de “Dexter” amb el 
mateix doblatge que té Micha-

el C. Hall a “A dos metres sota 
terra”...
Ara, Showtime ha con�rmat 
el retorn de ‘Dexter’ amb una 
nova temporada de 10 episo-
dis. Com és lògic, això suposa 
que Michael C. Hall tornarà 
a donar vida a qui probable-
ment va seguir l’assassí més 
estimat de la història de la 
televisió.
A més, Hall no és l’únic que 

torna, doncs aquesta nova 
temporada també recupera a 
Clyde Phillips, showrunner 
de ‘Dexter’ durant les qua-
tre primeres temporades. No 
crec que sigui casualitat que 
els fans de la mateixa coinci-
deixin de forma gairebé unà-
nime a assenyalar que són les 
millors de la sèrie.
Recordem que ‘Dexter’ va 
arribar al seu �nal el 2013 
després de l’emissió de 8 tem-
porades i no va deixar pre-
cisament un bon sabor de 
boca entre els seus seguidors. 
De fet, és habitual llegir que 
el seu �nal està considerat 
com un dels pitjors de tots els 
temps.
D’aquesta manera, ‘Dexter’ 
tindrà l’oportunitat de donar 
una millor comiat a la sèrie, 
ja que en principi tot està 
pensant com si fos una sèrie 
limitada. Que després hi hagi 
la possibilitat o no de conti-
nuar endavant és una cosa 
que està a l’aire. 

Showtime ha con-
firmat el retorn de 
‘Dexter’ amb una 

nova temporada de 
10 episodis. Com és 

lògic, això suposa que 
Michael C. Hall tor-
narà a donar vida a 

qui probablement va 
seguir l’assassí més 
estimat de la història 

de la televisió.

����������������������������������������������������������������������
���������������������

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Intrigues elegants
A Tous •  Les aparences

REDACCIÓ/ 

Eve i Henri són un matrimoni 
francès vivint a Viena. Ella tre-
balla en l’Institut Francès de la 

ciutat i ell és director de l’Òpera. Tots 
dos tenen un �ll, el petit Dolent. En-
cara que les seves vides semblen ab-
solutament perfectes, un dia Eve des-
cobreix que el seu marit li està sent 
in�del amb la professora de cant del 
seu �ll. Tocada i enfonsada, Eve no 
deixarà veure el seu dolor i traïció en 
l’entorn burgès en el qual tan acostu-
mats estan a viure, no obstant això, 

la seva venjança la té preparada per a 
servir freda.
Aquesta pel·lícula se sosté sobre dos sò-
lids pilars. Un és el guió, construït amb 
habilitat: cada cinc minuts succeeix algu-
na cosa que altera, fa avançar la història 
i manté lligat i ben lligat nostre interès; 
de fet, el que al principi semblava una 
trama d’in�delitat amb un suau man-
tell de comèdia deriva de sobte en una 
doble trama d’in�delitat i més tard en 
un melodrama criminal. L’altre pilar és 
l’elegància. Aquí tot és elegant: Viena, els 
escenaris, la pròpia posada en escena de 
Marc Fitoussi i els personatges centrals.

Divertit entreteniment
Estrena •  La patrulla canina

REDACCIÓ/ 

Guy (Ryan Reynolds) treballa 
com a caixer d’un banc, és un 
tipus alegre i solitari que ves-

teix impecable, i al qual res li amarga-
rà el seu dia. És igual que el trepitgin, 
l’atropellin, o l’utilitzin com a ostatge 
durant un atracament al seu banc, ell 
continua somrient com si res. Clar 
que un dia, s’adonarà que Free City 
no és exactament la ciutat que ell cre-
ia. Guy descobrirà que en realitat és 
un personatge no jugable dins d’un 
brutal videojoc de món obert. Ara 
que sap que és un personatge de vide-
ojoc, Guy, acompanyat per Molotov 
Girl (Jodie Comer), decidirà enfron-
tar-se a tots els vilans que assolen la 
ciutat.

Aquesta comèdia d’acció la dirigeix 
Shawn Levy, productor de la sèrie 
Stranger �ings i director de la trilo-
gia de pel·lícules de Nit en el museu.
Free Guy és la nova pel·lícula de 
Ryan Reynolds, més que del director 
Shawn Levy, perquè és un producte 
molt Ryan Reynolds. Una pel·lícula 
realment construïda a la seva mesu-
ra amb aquest Reynolds que portem 
veient aquests anys, el de Deadpool. 
Sempre llançant-se a l’autoparado-
ia dins de les pel·lícules d’acció, els 
blockbusters. En aquest cas estem 
dins del món dels videojocs portat al 
cinema.
Però Free Guy parteix d’un videojoc 
inventat per a la pel·lícula, encara que 
té les seves picades d’ullet a diversos 
videojocs. 

El món dels videojocs
Estrena •  Free Guy

REDACCIÓ / 

La Patrulla Canina està en ratxa. 
Quan Humdinger, el seu major 
rival, es converteix en alcalde de 

la pròxima Ciutat Aventura i comença 
a causar estralls, Ryder i els heroics ca-
dells es posen en marxa per a enfron-
tar-se a aquest nou desa�ament. Men-
tre un dels cadells ha d’enfrontar-se al 
seu passat en Ciutat Aventura, l’equip 

troba ajuda en una nova aliada, la in-
tel·ligent gosseta salsitxa Liberty. Junts 
i armats amb nous i emocionants arte-
factes i equips, la Patrulla Canina lluita 
per salvar als ciutadans de Ciutat Aven-
tura.
Pel.lícula captivadora, divertida i mera-
vellosa: Brunker i els seus co-guionistes 
han trobat la manera d’oferir una histò-
ria complexa que pot atrapar als nens 
al mateix temps que entreté als adults.



AFTER. ALMAS PERDIDAS
Estats Units. Drama. De Castille Landon. Amb 
Josephine Langford, Hero Fiennes-Ti�n, Arielle Kebbel,
Quan Tessa (Josephine Langford) presa la decisió més im-
portant de la seva vida, tot canvia. Els secrets que salin a la 
llum sobre la seva família i la de Hardin (Hero Finnes-Ti-
�n) posen en perill la seva relació i el seu futur junts. La 
vida de Tessa comença a trencar-se en trossos i ja res serà 
com abans. Encara que sap que Hardin la vol, aquestes dues 
ànimes perdudes estan envoltades de gelosia, odi... i perdó..

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS 10 ANILLOS
Estats Units. Fantàstic. De  Destin Cretton. Amb  Simu Liu, 
Awkwa�na, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh
Aquesta història d’orígens gira entorn de l’expert en arts 
marcials i mestre del Kung-Fu nascut en els còmics de Mar-
vel durant els anys 70, escrits per Steve Englehart i il·lus-
trats per Jim Starlin. El seu protagonista respon al nom de 
Shang-Chi, �ll d’un poderós criminal de la Xina. Educat en 
un complex aïllat de la resta del món, Shang-Chi va ser en-
trenat en les arts marcials i ha desenvolupat grans habilitats. 

   MALIGNO
Estats Units. Terror. De James Wan. Amb George Young, 
Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel
Madison és una dona que té uns macabres malsons que la 
deixen completament paralitzada. Aterrida pel que veu en 
elles, Madison no aconsegueix dormir a les nits ni viure pel 
dia. Però el terror cada vegada s’anirà apoderant d’ella quan 
descobreixi que aquests malsons no són somnis, sinó que 
són fets de la vida real.

    REMINISCENCIA
Estats Units. Ciència-�cció.  De Lisa Joy. Amb Hugh Jack-
man, Rebecca Ferguson, �andie Newton
Nick Bannister, un investigador privat que s’interna en el 
fosc i seductor món del passat, ajuda als seus clients a re-
cuperar records perduts. Viu a la vora de la costa de Miami 
que es troba submergida en gran part sota la mar. Un dia, la 
seva vida canvia quan apareix Mae, una nova clienta. Encara 
que Mae només acudeix a la seva consulta per a trobar un 
objecte perdut, es convertirà en una perillosa obsessió. 

LA PATRULLA CANINA
EEUU. Animació. De Cal Brunker. Veus: Iain Armitage, 
Will Brisbin, Ron Pardo, Marsai Martin
La Patrulla Canina està en ratxa. Quan Humdinger, el seu 
major rival, es converteix en alcalde de la pròxima Ciutat 
Aventura i comença a causar estralls, Ryder i els heroics 
cadells es posen en marxa per a enfrontar-se a aquest nou 
desa�ament. Mentre un dels cadells ha d’enfrontar-se al seu 
passat en Ciutat Aventura, l’equip troba ajuda en una nova 
aliada, la intel·ligent gosseta salsitxa Liberty..

    FREE GUY
Estats Units. Comèdia. De Shawn Levy. Amb Ryan Rey-
nolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery,
Guy (Ryan Reynolds) treballa com a caixer d’un banc, i és 
un tipus alegre i solitari al qual res l’amarga el dia. Fins i 
tot si li utilitzen com a ostatge durant un atracament al seu 
banc, ell continua somrient com si res. Però un dia s’adona 
que Free City no és exactament la ciutat que ell creia. Guy 
descobrirà que en realitat és un personatge no jugable dins 
d’un brutal videojoc.
 

     CORPUS CHRISTI
Polònia. Drama. De Jan Komasa. Amb  Bartosz Bielenia, 
Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna,
Narra la història de Daniel, de 20 anys d’edat, qui experi-
menta una transformació espiritual mentre viu en un 
Centre de Detenció Juvenil. Vol ser sacerdot, però això és 
impossible a causa dels seus antecedents penals. Quan és 
enviat a treballar a un taller de fusteria en una petita locali-
tat, a la seva arribada es fa passar per sacerdot i es fa càrrec 
accidentalment de la parròquia local.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

FREE GUY 
Dv: 19:45
Ds: 19:45
Dg: 19:45
Dc: 19:45
Dj: 19:45

LA PATRULLA CANINA 
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 17:30
Dc: 17.30
Dj: 17:30

1/AFTER. ALMAS PERDIDAS
Dv a Dg i Dc: 16:20/18:50/21:20
Dll Dt i Dj: 18:50/21:20

2/AFTER. ALMAS PERDIDAS 
Ds a Dj: 17:20/19:45
2/SHANG-CHI Y LA LEYENDA 
DE LOS DIEZ 
Dv: 16:00/19:00/22:00
2/REMINISCENCIA 
Ds a Dj: 22:10

4/ MALIGNO
Dv a Dj: 17:00/19:40/22:20

5/AFTER. ALMAS PERDIDAS
Dv: 17.20/19:45
5/REMINISCENCIA
Dv: 22:10
SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE 
LOS DIEZ
Ds Dg i Dc: 16:00/19:00/22:00
Dll Dt i Dj: 19:00/22:00
D’ARTACAN Y LOS TRES MOS-
QUEPERROS
Dll Dt i Dj: 17:00

6/A TODO TREN. DESTINO AS-
TURIAS 
Dv a Dg i Dc: 16:00
6/SHANG-CHI Y LA LEYENDA 
DE LOS DIEZ...
Dv a Dg i Dc: 18:00/21:00
Dll Dt i dj: 17:30/20:30

7/JUNGLE CRUISE 
Dll Dt i Dj: 17:30
7/EL BEBE JEFAZO: NEGOCIOS 
DE FAMILIA 
Dv a Dg i Dc: 16:00
7/D’ARTACAN Y LOS TRES MOS-
QUEPERROS 
Dv a Dg i Dc: 18:20
7/FREE GUY 
Dv a Dj: 20:15
7/CANDYMAN 
Dv a Dj: 22:30

8/LA PATRULLA CANINA  
Dv a Dg i Dc: 16:10/18:10
Dll Dt i Dj: 18:00
8/GARCIA Y GARCIA
Dv a Dg i Dc: 20:15
Dll Dt i Dj: 20:00
8/DESCARRILADOS
Dv a Dg i Dc: 22:30
Dll Dt i Dj: 22:15

LES APARENCES (CAT)
Ds: 17:30
Dg: 19:20
CORPUS CHRISTI
Dg: 17:30

Menú de dilluns a diumenge per 7,70€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA
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La colossal riquesa arqueològica de Les Balears, un inexcusable museu a l’aire lliure.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

Diverses investigacions, al decurs del segle passat, van permetre en el 
seu moment de certi�car uns primers assentaments humans amb 
un categòric nivell de desenvolupament a les Illes Balears, i molt 

especialment a les de Menorca i Eivissa. Això és, a propòsit d’una llarga i intensa 
labor arqueològica, des de l’any 1915, s’evidencia tot un procés d’instal·lació 
humana operat en dos grans episodis, i de�nit cientí�ca i històricament com el 
Cicle pre-talaiòtic i el Cicle talaiòtic. El Cicle talaiòtic s’identi�ca amb un context 
de la Prehistòria en què l’home vivia en un entorn de Natura estrictament 
ramader i recol·lector, amb desplaçaments sovintejats i només con�gurant 
estadis d’assentament a partir de la necessitat d’experimentar determinats rituals 
i de practicar el culte funerari.
Entre 2.000 i 1.500 anys abans de l’Era cristiana, l’existència de cavernes 
naturals, excavades a la roca, són una evidència de la tosquedat d’unes primeres 
construccions de l’anomenada Cultura megalítica; i, sobretot, d’una gran 
mancança de materials de treball, si es té en compte la necessitat de trobar 
solucions d’aixopluc immediates -ja fos en coves o bé en cabanes- que acabarien 
denotant un primitiu sedentarisme, al costat d’una inequívoca funció funerària. 
Un següent període ja ens incorpora a l’entorn d’uns assentaments que posen en 
relleu el trànsit  cap a l’Edat dels Metalls; aquí, ja ens trobem amb uns primers 
poblats instal·lats en veritables recintes emmurallats i amb un marcat caràcter 
defensiu, cosa que de retruc constata la conformació d’uns consistents grups 
tribals, altrament unes pioneres societats guerreres.
Tanmateix, els primers nuclis de població relativament sedentària, que basaven 
la seva economia -de subsistència- no solament en la ramaderia sinó també en 
una agricultura força avançada, arribant a dominar a la vegada l’ús dels molins, 
ocupen una franja històrica localitzada amb l’entrada de l’Edat de Bronze, cap 
al 1400, i d’una longeva durada, que es de�neix com a Període Talaiòtic. La 
denominació “talaiòtic” li ve de la rudimentària i popular construcció d’una 
Torre de Talaia, el que de fet va esdevenir un dels llegats més importants d’aquesta 
cultura, els talaiots. Aquesta construcció palesa, emperò, una prou avançada –
aleshores- tècnica constructiva gairebé ciclòpia; avui, un dels tresors més grans 
de les Illes Balears: una obra massissa que consisteix en la utilització de grans 
blocs de pedra, assentats a plom (en sec i sense argamassa) sobre el terra, en una 
disposició estructural de planta circular o bé quadrada i destinada a albergar una 
càmera sostinguda per una ferma columna central.
Tot i que aquestes construccions s’han convertit en una Arquitectura megalítica 
molt pròpia de Les Illes, no és tant si es té en compte que formen part de la 
cultura arquitectònica de tota una  Mediterrània més propera, com és el cas 
de les Illes de Còrsega i Sardenya. Tanmateix, aquí, aquestes realitzacions 
defensives i de culte, i també d’hàbitat, van evolucionar de manera substancial, 
salvades les diferències, donant pas a una primera arquitectura perfectament 
consolidada. I, per tot plegat, un recorregut exprés per les diferents Illes Balears, 
t’apropa a una llarga llista de destins megalítics (sobretot a Menorca) que esperen 
esdevenir Patrimoni mundial de la UNESCO; nombroses troballes d’aquestes 
construccions que permeten descobrir una genuïna varietat constructiva que va 
des dels talaiots circulars o quadrats, a les navetes i altres curioses formacions, un 
admirable segell de diferents in�uències culturals. 
Així, a Mallorca, la majoria dels talaiots són circulares tot i que n’hi ha de quadrats, 
d’uns vuit a disset metres, conformant poblats aïllats, amb  una sola entrada i 
un petit corredor que travessa l’espessor dels murs �ns a arribar a una càmera 
interior proveïda d’una columna central. Mentre que les navetes, summament 
representatives a Menorca, presenten el que fóra el casc d’una nau invertida, 
tot adoptant en alguns casos una planta interior de forma oval amb una funció 
propera a l’habitat; i, en altres, disposades en dues plantes, assumint la superior la 
càmera de la funció funerària o de rituals de sacri�cis d’animals. 
Des d’una altra perspectiva, però, apunten a ser una manifestació molt més 
complexa de construcció els cercles múltiples, uns monuments propis de 
Menorca que consisteixen en una espècie de taula de pedra, de grans proporcions, 
presentades en dues lloses i �xada al terra, i l’altra col·locada horitzontalment 
sobre la primera. La precisa �nalitat d’aquestes insòlites i icòniques construccions 
encara està força qüestionada malgrat que van persistir de forma inalterable; 
però no amaga a aquells primitius pobladors fortament marcats per uns 
incipients moviments  comercials per la Mediterrània, testimoniant el progrés 
de les cultures marineres.



Setembre
3: Gregori el Gran, papa; Basilissa; Simeó Estilita; Sàndal.

4: Mare de Déu de la Consolació; Moisès; Rosalia de Palern. 
5: Mare de Déu de la Cinta; Llorenç Justiniani; Obdúlia.

6: Mare de Déu de Guadalupe; Zacaries; Eleuteri.  
7: Albí; Regina; Judit.

8: Núria; Meritxell; Adrià; Sergi I papa; Adela 
9: Mare de Déu del Claustre; Pere Claver; Felícia 

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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Escriure sobre un com-
pany i amic de tota la 
vida, quan fa poques 

hores que ens ha deixat per 
sempre, és molt difícil, i més 
quan ha estat un amic des de 
la infància.
Tot i així, en Pere, que era un 
personatge prou important en 
la vida igualadina, permet fer 
un resum prou exhaustiu de 
qui era l’estimat amic, per qui 
encara desconegui la seva tra-
jectòria i la seva personalitat.  
Per alguns era un personatge 
introvertit i sorrut (pels qui 
el coneixien super�cialment). 
Per els qui l’havien tractat com 
a company de treball o havien 
mantingut relacions profes-
sionals amb ell (era Enginyer 
elèctric i havia estat Cap de 
manteniment de l’empresa Es-
corpion), sabien que era una 
persona de grans capacitats, 
de tracte fàcil, molt intel·ligent 
i honest de cap a peus.
Pels qui el vam tractar tota la 
vida com a company i amic, 
sabíem (i ha vegades patíem) 
del seu gran sentit del humor. 
Un humor irònic, sorneguer, 
murri i intel·ligent. Sempre 
però, mantenint el respecte i 
les formes d’un “gentelman”.
Ha deixat dues �lles i una mu-
nió de nets que estimava amb 
bogeria, que junt amb la seva 
excompanya i amiga van for-
jar una gran família.  
Ens coneixíem des que érem 
uns marrecs jugant a la place-
ta del Rei amb tota la quitxa-
lla del veïnat i posteriorment 
anant junts a l’Escola dels Ma-
ristes, on també hi anaven la 
gran majoria dels companys 
de joc.
Ens tornàrem a retrobar anant 
junts al Cau. Ell hi va en-
trar d’infant als “Llobatons”, 
jo hi vaig entrar més tard, ja 
que vaig estar 3 anys intern 
a una escola també Marista 
a Guissona. Per tant, quan hi 
vaig entrar als 16 anys, ell ja 
havia fet un gran recorregut 
com a Escolta.
L’escoltisme el va marcar pro-
fundament en el seu caràc-
ter (com suposo a la majoria 
que també ho vàrem ser). Era 
ordenat, meticulós, auster, 
respectuós de la natura, pro-

fundament preocupat per les 
evolucions del país i excel·lent 
company.
Era una persona de profundes 
conviccions i de moltes a�ci-
ons. A�cions, que per cert, 
eren incompressibles per la 
majoria dels mortals. Recor-
do una de les primeres que 
va tenir de molt jove que era:  
Mantenir un arxiu de tots els 
moviments diplomàtics del 
Estat Espanyol. Si de jove ha-
gués pogut estudiar la carre-
ra de Diplomàtic, segur que 
ho haguera intentat. Però fer 
aquesta carrera era prohibitiu 
pel 99’9% dels joves catalans. 
Per tant es va haver de confor-
mar a tenir-ho com una a�ció 
més.  
Algú pot pensar:  com ho feia?  
Doncs “senzill”. Al diari “La 
Vanguardia” d’aquell temps, 
cada cap de setmana hi havia 
una ressenya a peu de les úl-
times pàgines, de tots els mo-
viments del Cos Diplomàtic 
espanyol. Nomenaments de 
nous ambaixadors, destituci-
ons, canvis de destí. Igualment 
es noti�caven els canvis, no-
menaments i destitucions del 
Cos Consular.
En Pere, quan hi havia un 
nomenament obria una �txa 
amb totes les dades conegudes 
del personatge. Si el canviaven 
de destí, l’ubicava en el seu 
arxiu al lloc que corresponia. 
Si el destituïen, l’ubicava en el 
lloc que tenia destinat a la re-
serva.
Per tant mantenia un Arxiu 
del Cos diplomàtic sempre 
al dia. Algú podria pensar; 
què en treia del seu “hobby”?.   
Doncs primerament un conei-
xement profund de la geogra-
�a política mundial. Dels es-
tats existents, les seves capitals 
i de les ciutats més importants 
d’aquests països.
En Pere se savia de memòria 
totes les capitals dels estats del 
món (sempre havia tingut una 
memòria prodigiosa), �ns i 
tot els més recondits i desco-
neguts per la gran majoria de 
ciutadans. Això el convertia 
en un expert de primer nivell 
en geogra�a política mundi-
al. Quan ens volia fer caure 
en ridícul, ens preguntava la 

capital d’un país del qual mai  
havíem sentit a parlar. Alesho-
res feia aquell somriure sorne-
guer que tant ens emprenyava. 
Però a l’hora, havíem après el 
nom d’una capital d’un país 
desconegut.
Tenia també una col·lecció im-
pressionant de postals d’arreu 
del món, naturalment també, 
perfectament arxivades.     
Un altra a�ció que va man-
tenir �ns l’últim minut de la 
seva vida va ser la creació d’un  
impressionant arxiu sobre tots 
els cementiris de Catalunya. 
Un treball de més de 15 anys 
que va realitzar juntament 
amb altres companys que el 
van ajudar en tota la compli-
cada logística que requeria:  
Investigació sobre ubicacions 
reals i possibles. Viatges de re-
cerca per tot Catalunya. Apro-
fundir en la història i l’arque-
ologia...
Tenia més de 4.000 �txes 
obertes de tots els cementiris 
del país. Hem de comptar que 
a Catalunya hi han 947 muni-
cipis i comptant que algunes 
de les grans capitals tenen 
més     d’un cementiri, en po-
dríem arribar a comptar prop 
més d’un miler. D’on en va 
treure més de 4.000? Aques-
ta és la incògnita interessant: 
doncs d’una recerca arqueolò-
gica i historiogrà�ca del país. 
Tots sabem de l’existència de 
necrologia romànica, ibera, 
grega... Doncs fer una recerca 
d’aquests tipus segur que és 
apassionant,  i en Pere sort en 
va tenir de trobar aquest mo-
tiu de vida després de la seva 
jubilació.
Es va divertir molt, va conèi-
xer de cap a peus tota Cata-
lunya. Preparava les sortides 
amb una meticulositat extra-
ordinària. Sortir de bon matí, 
esmorzar pel camí, trobar el 
lloc desitjat, obrir la correspo-
nent �txa amb tots els detalls 
interessants (tipus de cons-
trucció i any de la construcció, 
personatges interessants en-
terrats i la seva historiogra�a, 
estat de conservació...), tot do-
cumentat amb les fotogra�es 
pertinents.
En Pere va gaudir molt fent-
lo. Tant que �ns i tot fent gala 

del seu humor, va fer imprimir 
unes targetes per a ell i els seus 
acompanyants, on al costat del 
nom hi havia la fotogra�a d’un 
xiprer i a sota del nom escrit, 
constava com a Recercador de 
Cementis. Per cert una targeta 
que impressionava a qui li do-
naven.
També li va permetre conèixer 
totes les carreteres, camins i 
senders del país. Podies pre-
guntar-li per el poble menys 
assequible i més desconegut i 
et deia amb tota seguretat com 
arribar-hi i les combinacions 
que havies de fer. Estic con-
vençut que a Catalunya molt 
poques persones tenen els co-
neixements que ell tenia de la 
geogra�a del país.  
Tot aquest immens treball que 
ha quedat, hauria de poder 
ser imprès com un treball ci-
entí�c de primer ordre. Seria 
una llàstima que es perdés en 
l’oblid. Ara serà responsabi-
litat dels companys de treball 
i dels familiars més directes, 
fer-ne possible la seva divul-
gació i publicació.
Com he dit abans, d’en Pere 
Dalmases i Castellví se’n po-
dria escriure un llibre interes-
santíssim de la seva vida.  Amb 
ell havia viatjat per tot Europa, 
junt amb dos companys més. 
Havíem fet també, un munt de 
travesses a peu per tot els Pi-
rineus. Havíem pujat als cims 
més alts i havent passat totes 
les aventures possibles sent 
escoltes. Estimant la natura, 

respectant-la i gaudint-la. Nits 
de bivac, de refugi... amb sol, 
vent, amb pluja o neu, sempre 
però amb aquella il·lusió de 
saber lo privilegiats que érem 
pel que fèiem i les situacions 
en que ens trobàvem.
També havíem pogut fer el 
que podríem dir “el viatge de 
la nostra vida”, que juntament 
amb dos amics més vam re-
alitzar l’any setanta-tres a la 
llunyana (aleshores) Índia. 
Naturalment com sempre, 
amb motxilla i xiruques. Va 
ser un viatge espectacular, ple 
d’aventures i molt enriquidor. 
Ens el va plani�car l’enyorat 
igualadí que feia molts anys 
que vivia com a jesuïta a l’Ín-
dia, el Pare Cortadellas. Amb 
ell vam obrir els ulls a unes 
realitats que desconeixíem i 
que ens van captivar profun-
dament.
Jo crec que aquell viatge també 
ens va marcar a tots, per enten-
dre millor, com som les perso-
nes, les in�uències de l’entorn 
i de les seves creences com a 
comunitat. El viatjar sempre 
t’obre mires i t’ajuda a  veure 
els problemes socials amb més 
profunditat i més objectivitat. 
Sense tòpics ni simplicitats, el 
món és més real.
Amic Pere, descansa en pau. 
Ens has deixat un buit en les 
nostres vides. Espero que ens 
retrobem en el més allà, si és 
que existeix.

Pere Rodrigo i Montserrat

Pere Dalmases i Castellví. Un Homenot igualadí



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

Obert cada dia 
a partir 

de les 19h

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat
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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
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Els artistes la reclamen als espectadors i els jutges la imputen als 
col·laboradors / 2. Mirada de baix, però amb insistència d’ull. No passarà mai per catòdic / 
3. L’eterna còpula. Raure amb tota l’extremitat. Llavor d’aglà / 4. Fa caure el responsable de 
Montserrat. Sebolleix al soterrani / 5. L’avi el penjà a la paret, el pare el va deixar a taula i 
natros ens l’hem embutxacat. El seu és un afer greu / 6. Al cor de la Pura. Escarxofat en son 
segon mandat ponti�ci. El mànec de la paella / 7. Delegació de Mercabarna a casa. Anada 
de tornada / 8. Anèmones gens boniques. No els tastessis, que són animals de closca / 9. 
Enganxeu manifestament. Sia desordenat / 10. Aquella falta de cocció que altera tant en 
Curro. A�lada, esmolada / 11. A la panxa del bou. Exposes la pel·lícula al sol aviam si pren 
mal de cap. En plena boda / 12. Ostento un ventall d’importació. Si citaré re?: no, si vaig 
d’esquena i sense rumb / 13. Enemic del sabadellenc de fa molts i molts anys. L’anglesa de 
cor d’hostessa.

VERTICALS: 1. Ésser de la creació que s’ha anat convertin en nen. Punt de trobada de 
la lluna i el peix / 2. Vocals campiones. Ajuda a superar el llarg camí �ns al sopar. Símbol 
en vaga / 3. Pintura de paret impossible de penjar. És capaç de seguir el promès per tot el 
desert / 4. Ruc com era, es va fer famós precedint-ne un que deia que era jo. Orgull com-
partit per militars i ma�osos / 5. 50, 50 i 500. Per a ells, els mesos de l’estiu són els majors. 
Marxa de Bellcaire / 6. I entra a Ivars. Segons com reposti li sortirà un insecte. Con mal-
mès / 7. Put com una mala cosa, però la mare la troba d’allò més bufona. És un afer de sial 
/ 8. Substància per adobar perquè és astringent i ascendent. Mentre sa mare el buscava la 
mainada s’hi trencava de riure / 9. Esquivada pels capots dels funcionaris. El vehicle nou 
hi queda de seguida / 10. Creen addicció. Planta perpètuament en trajecte. La cosa pública 
/ 11. Admirat per son color i defugit per sa olor. Maternitats d’aus / 12. A�aquides per la 
malaltia, potser travessades com Jesucrist.

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

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 3: 
PILAR

A. Mestre Montaner, 26

DISSABTE 4: 
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIUMENGE 5:  
PAGÈS

Pau Muntadas, 58
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 6:
 LA CREU

P. de la Creu, 7

DIMARTS 7:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 8:  
MR SINGLA

Pujades, 47

DIJOUS 9:  
 JUVÉ

Av. Montserrat, 27



Associació Cultural La Llobreia /  
Organitzadors de l’Anoia Folk

Som una junta formada per unes deu persones actives, amb diferents intensitat de dedicació i 
diferents o�cis: paperer, fuster, arquitecte, gestor cultural, publicista, etc. A tots ens mou l’amor 
per la nostra cultura: la música i les tradicions. Som de la Pobla de Claramunt de pedra picada

Enguany l’Anoia Folk celebra 25 anys. Com va començar 
tot plegat?

Va coincidir amb el �nal de la rehabilitació del castell de 
Claramunt, l’any 1997. Es va proposar a l’Ajuntament que calia 
dinamitzar el castell amb activitats per tal de fer-lo visible i do-
nar a conèixer l’espai. La primera edició la va protagonitzar el 
cantautor Jaume Arnella. En aquells moments encara no estava 
constituïda l’entitat Associació Cultural La Llobreia, que es va 
formalitzar posteriorment uns anys més tard, per poder regular 
el suport a través de la convocatòria de subvencions de l’Ajun-
tament. 

Qui sou l’Associació Cultural La Llobreia? 

Som un grup de poblatans, la majoria dels quals venim del món 
de l’escoltisme. La música folk i la dansa col·lectiva va marcar 
l’inici dels primers concerts. A més del festival al castell, l’entitat 
també organitza altres esdeveniments: la colla de gegants i cap-
grossos, el Pessebre Vivent; la recuperació de la foguera i revetlla 
de Sant Joan des de fa quatre anys i anteriorment havíem orga-
nitzat dins l’Anoia Folk, el concurs de sonadors d’ampolla d’anís, 
cursos de dansa tradicional i el dinar de cantadors. Els darrers 
anys la programació musical del festival ha apostat més per la 
música indie o pop folk.

Per celebrar aquesta efemèride, què podran gaudir els espec-
tadors que assisteixin al Festival d’aquest any?

Pensem que la fusió del Puigdemont i Albert Pla, pot donar un 
resultat interessant... Sempre hem apostat per combinar un es-
pectacle infantil pel públic familiar, amb la proposta d’aquest 
any, l’Albert Pla, considerem que és un plat fort dins la trajec-

tòria del festival, un artista integral de relleu internacional per 
commemorar els 25 anys de l’entitat, amb un espectacle que re-
�exiona sobre el que ens ha passat a tots a partir de la pandèmia 
de la Covid. Promet ser molt interessant.

L’Anoia Folk programa també, des del seus inicis, un concert 
o espectacle per a infants. És una manera d’introduir els pe-
tits en el món de la música tradicional?

Com hem comentat abans, tots som �lls de l’animador infantil 
Xesco Boix, que aquest any hauria complert 75 anys. Molts dels 
espectacles d’animació  han comptat amb els artistes que van for-
mar part del grup “Els cinc dits d’una mà” on cantava en Xesco 
(Àngel Daban, Toni Giménez i Noè Rivas), o bé han seguit la 
seva in�uència com és el cas del Pep Puigdemont. Enguany, vo-
lem retre també homenatge a la seva �gura amb la proposta de 
contes cantats.

El Festival s’ha celebrat ininterrompudament, inclús l’any 
passat se’n va fer l’edició. Enguany, encara en situació pandè-
mica, quines mesures hauran de seguir els espectadors?

Aquest any les mesures són similars a les de l’any passat, amb 
control de l’aforament, venda anticipada i preassignació de se-
ient i separació entre grups bombolla o de convivència. Mas-
careta, distància i gel hidroalcohòlic a l’entrada, com en tots els 
espectacles. 

Durant molt anys també fèieu el Concurs de sonadors d’am-
polles d’anís. Per què va desaparèixer?

Van ser uns anys molt divertits, malauradament la participació va 
anar disminuint cada any, �ns que vam decidir anular el concurs.  

Quins són els records més intensos que teniu d’aquests 25 
anys de vida del festival.

Hi ha concerts que tothom recorda i que han quedat �xats en la 
memòria col·lectiva del festival: el primer concert amb Jaume 
Arnella, que va dedicar romanços personalitzats a la Pobla, els 
mallorquins Música Nostra; el gran Pau Riba, el Quico, el Cèlio 
el mut i el noi de Ferreries, Roger Mas, Joan Miquel Olivé, Maria 
del Mar Bonet, Joana Serrat, el Pont d’Arcalís, i molts més. Tam-
bé s’ha apostat sempre per les formacions locals quan es pro-
gramaven tres grups: La Font de la Carota; El Santi no ve; Dues 
princeses  barbudes, i un llarg etcètera. 

El Festival sempre s’havia fet a primers de juliol. A què és de-
gut el canvi de dates?

L’any passat el canvi de dates va ser degut a la pandèmia de la co-
vid. Inicialment es va decidir anular el festival, però la millora de 
la pandèmia ens va animar a programar-lo. En canvi aquest any, 
el vam posposar per no coincidir amb el concert d’Stay Homas a 
Igualada, que vam pensar que restaria molt públic al festival. Des 
de l’entitat estem valorant la possibilitat de �xar el festival en el 
primer dissabte de setembre, com un comiat de l’estiu. 

Què fa diferent l’Anoia Folk de al resta de festivals de música 
tradicional que es fan al país?

Un dels factors primordials és el marc del Castell de Claramunt. 
Un escenari únic que fa que els artistes s’enamorin de l’entorn i 
donin el millor de si mateixos. El paisatge, la calma, la posta de 
sol i els murs mil·lenaris fan de l’esdeveniment un festival únic. 

“Celebrem 25 anys de l’Anoia Folk 
en l’escenari únic 

del Castell de Claramunt”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67

Divendres, 3 de setembre de 2021

Espai patrocinat per:

L’Afganistan tenia un exèrcit ben armat i entrenat, però “aliè”, que ha fet llufa davant uns barbuts decidits i arrelats a la terra. Entre els 
“col·laboradors” que marxen, diuen que també n’hi ha disposats a continuar “lluitant” en un món occidental ple de contradiccions. Com les 
propostes de no menjar per no cagar i així aturar el canvi climàtic. Hem arribat a l’escatològic moment de dir que tot és una merda i que ja 
podem llençar la gorra al foc. Però no cal patir. Ací encetarem el nou curs discutint com farem l’Onze de Setembre o queixant-nos pels fons 
europeus. I ho fem perquè, sabent les respostes, ens agrada polemitzar. Res és blanc o negre, però els rics segueixen volent ser més rics i els 
pobres ja no fan ni pena. Hom vol erradicar la misèria, però sense ajudar a que els altres puguin fer la seva vida. Seguim conformats davant 
les propagandes polítiques de grans accions, que no serveixen gairebé de res, d’aquells que prediquen que s’ha d’estar content per la sanitat, 
les escoles, poder menjar i de no mullar-se gaire quan plou. L’humorista Tip deia “seguirem parlant del govern”. Però ara hi ha molts tips.




