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Vist a un portal immobiliari: “Pis en venda, bla-
blabla. La comunitat no permet mascotes”. Jo no 
tinc mascotes, però és legal que una comunitat 
de veïns no les accepti?

L’altre dia vaig conèixer un noi que em va dir 
que feia un doctorat. Li vaig demanar pel tema 
i em va dir que no ho entendria perquè era de 
física i era molt difícil. Soc graduada en física.

Hacker que intentaves pispar-me el compte ban-
cari amb un SMS en castellà, quan ho tinc tot 
configurat en català: aprèn idiomes, potencia el 
teu negoci.

Fa quatre anys que faig temes d’educació (!!!!) 
i em segueix al·lucinant la bel·ligerància, el to 
maleducat i les formes amb què s’expressa gent 
del sector. Per sort, són pocs, però són i fa molta 
llàstima. Au, ja ho he dit.

El 10/10/21 vaig comentar l’estat d’algunes bara-
nes a #Igualada i una d’elles era, la que anava del 
pàrquing del Infinit fins el pont de Fátima. Dons 
avui he obs. com s’està arranjant. 

Ara que els preus del combustibles estan pels 
núvols tindríem de promocionar la mobilitat 
sostenible,amb colocacio de punts de recàrre-
ga per a coches elèctrics a les zones blanques 
d’aparcament de @ajigualada , com ho veus @
marccastells?

Amb la que està caient a nivell econòmic (i lo 
que vindrà) el @govern deu estar tan calladet 
perquè tots els seus membres deuen haver anat a 
portar armes personalment a Ucraïna? O estan 
ben amagadets com les ratotes que són? 
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xarxes: El més destacat

#latevaveu  Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 
Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 
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3 Mor als 69 anys Joan Balada, 
qui va ser president del Cine-
club Ateneu

1 Tres camions de Creu Roja 
surten de Tous cap a Ucra-
ïna amb ajuda humanitària

2 Nova àvia centenària 
a Igualada

Jesús Miguel Juárez Tamayo, de sempre 
Schummi. Nascut un 28 de novembre 
del 1975. D’Igualada i des dels 12 anys a 
Sta. Margarida de Montbui, d’on ara en 
soc l’alcalde. Llicenciat en Història per la 
UAB i, com la formació és ad eternum, 
estudiant IOC d’un grau a distància de 
desenvolupament d’aplicacions web.  Ben 
casat des del 2005, pare de 2 fills antònims. 
Polifacètic, sempre tocant més tecles que 
un pianista. TrustBuilder, la confiança 
en les persones és el motor del món i les 
amistats, la família que tu tries. No podria 
tenir un pare i una mare millors i, la figura 
que més admiro, el meu germà. La política 
municipal necessita la implicació de tots 
els veïns i veïnes, per a tot. L’Ajuntament és 
la casa de tothom i, com diria l’escriptor francès, prefereixo els errors de l’entusiasme a la 
indiferència de la saviesa. Escoltar és un plaer, mai una obligació. Montbui, #LoveYou2.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
(La utòpica) Finalitzen tots els conflictes armats arreu del món i es consolida la pau 
mundial.
(La municipal) Sta. Margarida de Montbui es converteix en municipi referència en bons 
llocs de treball,  en la millor qualitat de vida dels seus habitants i els que més es preocupen 
pel futur i el medi ambient de tota Catalunya.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#210 Jesús Miguel Juárez Tamayo FOTO: Cesc Sales

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


