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Joan Ribaudí, Cristina Domènech, Marina Iglesias, Lluís Jubert, Ricard Vila i Ramon Enrich, fundadors del Rec.0

Rec Stores: “La gent tenia 
ganes de tornar al Rec.0” 

  PÀGINA 14

Torna el festival de moda al Rec, 
amb molts actes musicals i culturals

Per als fundadors, mentre no hi hagi 
canvis urbanístics, el Rec.0 seguirà

Apareixen 
les imatges 
en vídeo 
del violador 
d’Igualada

  PÀGINA 31

L’Ajuntament 
de Tous destina 
50.000 euros 
als pressupostos 
participatius

Joan Paradell, 
al festival 
d’orgue de 
Capellades

  PÀGINA 30

  PÀGINES 8-9-10

El Teatre de l’Aurora celebra el 25è aniversari

Guillem Albà & La Marabunta actuaran dissabte a Cal Font.   PÀGINES 44-45 I 64

Més de 85.000 
espectadors han 
vist algun dels 
600 espectacles 
que s’han 
programat

Emissions CO₂ (g/km): 107 – 117 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 4,7 – 5,2 (WLTP).

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

Av. Europa, 4 - 08700 Igualada
Telf: 938 048 230

NOU
AYGO X CROSS
SEMPRE
A L’ALTURA

CALAF  ·  VILANOVA DEL CAMÍ

AMBIENTA 
EL TEU JARDÍ

+20 models 
de barbacoa 
des de 242€ 
(iva inclòs)

www.supermas.cat



L’EDITORIAL

Rec, Rec, i més Rec
E l festival Rec.0 ha tornat aquesta setmana 

i ho ha fet amb un més que notable èxit de 
públic, un sensacional poder de convocatò-
ria arreu del país que ha provocat l’atenció 

de molts mitjans de comunicació. És d’esperar que 
avui i especialment demà Igualada sigui un referent 
indiscutible per a molta gent, i que gairebé col·lapsi 
per l’allau de visitants. Certament, hi havia mol-
tes ganes de recuperar 
la normalitat. I la bona 
climatologia -talment 
sembla que amb el Rec.0 
hagi arribat a la fi el bon 
temps- està ajudant amb 
escreix a donar aquests 
dies a la ciutat una imat-
ge de plena recuperació. 
Podríem dir, pel què 
sembla, que el Rec.0 serà 
el definitiu final d’un tú-
nel fosc que ens ha tocat travessar durant dos anys 
llargs que mai oblidarem. 
L’Anoia -i tampoc Igualada, si és que de debò vol 
presumir de ser-ne la capital- no compta amb unes 
dades econòmiques massa favorables. Aquests dies 
hem sabut que la renda per càpita dels anoiencs era 
el 2019, just abans de  començar la pandèmia, la pit-

jor de la província de Barcelona. Havia pujat respecte 
l’any anterior sí, però era la darrera de la cua. Anem 
amb crosses i ens manca aire. 
D’altra banda, es constata una recuperació clara de 
l’ocupació. Les males dades de l’atur semblen cosa del 
passat, pugen els contractes indefinits i baixa l’atur 
juvenil. Bones notícies. Però compta, que els matei-
xos números confirmen que l’economia de l’Anoia ja 

no es mou, ni de llarg, 
per la Indústria, sinó 
pels Serveis. És aquí 
on generem riquesa. 
Agradi o no, és així. I 
algun dia caldrà expli-
car per què.
Esdeveniments com 
el Rec.0 porten gent a 
la ciutat i ajuden a fer 
negoci, tant al comerç 
local, que ha sabut es-

pavilar-se i trobar en aquell “enemic” inicial un ali-
at per aprofitar-se’n durant tres dies a l’any, com en 
l’hostaleria, que aquesta setmana penja el cartell de 
complet cada dia, o frisa per fer dos torns per enca-
bir tothom. 
Calen més activitats com aquestes. Aprofitem-les per 
avançar i recuperar els trens perduts. 

Sembla que el Rec.0 serà 
el de�nitiu �nal d’un túnel 

fosc que ens ha tocat travessar 
durant dos anys llargs 

que mai oblidarem.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Isabel Rodríguez, ministra porta-
veu del govern de l’Estat, parlant de 
l’escàndol de les escoltes ha dit que 
“Robles i Esteban tenen tot el suport 
del president Sánchez. Som a la fase 
d’aclarir els fets i cada qüestió té el seu 
moment”

Carles Puigdemont, President de la 
Generalitat a l’exili, ha adreçat una 
carta als militants de Junts on els deia 
que “he arribat a la conclusió que al 
partit li cal una presidència més im-
plicada del que jo ho he estat”.

Oriol Junqueras, president d’ERC, 
ha dit que “No tinc cap motiu per 
deixar-ho. Si els meus companys ho 
consideren, estic encantat de conti-
nuar assumint aquesta responsabi-
litat.” I va considerar la renúncia de 

Puigdemont a presidir Junts com 
“una qüestió interna del seu partit”

Jordi Solé, eurodiputat d’ERC i vi-
cepresident de la comissió que in-
vestiga l’espionatge electrònic, en 
assabentar-se que la Conferència so-
bre el Futur d’Europa Cofoe, ha de-
sestimat tractar el dret d’autodeter-
minació dins la UE, ha dit que “s’ha 
de lamentar que les conclusions no 
incloguin l’autodeterminació.”

Pere Aragonès, President de la Ge-
neralitat, ha reaccionat a la informa-
ció de que estava sent investigat amb 
autorització judicial, exigint saber 
“qui en va donar l’autorització políti-
ca i qui en tenia constància” i ha de-
manat que “es desclassi�qui la moti-
vació judicial del meu espionatge per 
poder-me defensar. És inajornable 
l’assumpció de responsabilitats”.

Jordi Puigneró, vicepresident de la 
Generalitat, va instar “activar, més 
d’hora que tard, la segona fase de la 
legislatura que preveu l’acord polític 
subscrit entre Junts i ERC, un cop 
constatat que la taula de negociació 
no ha donat cap fruit, ni sembla que 
l’hagi de donar”

Ignacio Sánchez Galán, president 
d’Iberdrola, ha dit que “el 80% dels 
espanyols no paga el preu del pool 
del mercat elèctric i assegura que 
només els ‘tontos’ que segueixen 
amb la tarifa regulada pel govern 
espanyol paguen més per la llum.”

Elsa Artadi, renuncia a la cursa 
per ser alcaldessa de Barcelona i a 
les seves responsabilitats al Parla-
ment i al partit de Junts per Cata-
lunya. “No és una decisió política. 
Tots tenim el nostre moment de 
dir prou i el meu és aquest. No puc 
més. No estic en condicions de ser-
vir el meu país i la meva ciutat amb 
la mateixa energia i intensitat com 
he fet �ns ara. ”

Ursula von der Leyen, presiden-
ta de la Comissió Europea, en la 
seva intervenció a les jornades del 
Cercle d’Economia, ha dit que “ne-
cessitem dependre menys de l’ener-
gia russa per poder acabar amb el 
xantatge exercit pel Kremlin i seria 
bo reforçar la interconnexió ener-
gètica entre Espanya i França”. No 
ha mencionat explícitament que 
aquesta interconnexió podria ser el 
gasoducte Midcat.”

Una guerra cruel, 
injusta i perillosa 
a Ucraïna
Estem patint els efectes d’una guerra 
antiga a Ucraïna, per la seva crueltat, 
però moderna, pels mitjans emprats. 
Tot plegat, de nou els horrors d’un 
conflicte entre nacions veïnes, una 
guerra pels interessos d’un home 
foll.
Ens havien fet creure que el nostre 
món occidental avançava, i les bon-
dats d’un creixement sostingut. Tot 
això s’està esfondrant, no ho supor-
ten ni dues terres. La globalització 
capitalista ha implicat el comerç 
brut amb dictadures i ara en veiem 
els efectes.
Fem un xic d’història. La guerra de 
Bòsnia als anys 92 amb el setge de 4 
anys a Sarajevo i els crims de guerra 
dels serbis recolzats per Rússia podi-
en ser un crit d’atenció. Sembla que 
no. En temps més recents, el 2014 
ningú fa res per evitar l’annexió de 
Crimea i els conflictes posteriors al 
Donbass, Ucraïna volia ser europea 
(Euromaidan)..,i mireu quin cost li 
ha tingut.
En paral·lel, no és menyspreable 
l’ajut de Putin per part de l’oligarquia 
creixent els darrers anys i el feixisme. 
El seu creixement als USA (America 
First) s’estengué com a gota d’oli per 
l’Atlàntic vers Europa via Londres. 
Massa temps doncs mirant a una al-
tra banda, ni ONU, ni UE, ni ningú 
prou fort per a aturar els monstres 
que hem nodrit i ens devoren. 
La crisi econòmica, els fracassos del 
capitalisme i la mediocritat política 
no són factors aliens al creixement 
del feixisme, de la desigualtat, del 
canvi climàtic i una  guerra paoro-
sa, on s’ataca civils sense pietat quan 
fugen, neteja ètnica, deportacions 
forçades… Una guerra  que utilitza 
també els “ciberatacs”, el xantatge 
amb petroli i gas, i el que és pitjor 
encara, l’amenaça nuclear.
M’aturo un moment aquí; per què no 
s’actua de manera efectiva? Si hi ha 
un Tractat de No proliferació i és vi-
olat, per què no s’expulsa a Rússia del 
Consell de Seguretat? L’OTAN està 
tenint una actuació timorata i poru-
ga, en un món que res s’assembla a 
“La la land”. Hi ha manca de voluntat 
per negociar la pau i no hi ha bons 
mediadors. Ens estem jugant el futur 
de la Humanitat  i estem engendrant 
situacions que no podem controlar, 
creient que tot s’arranjarà sol. Seria 
molt demanar que sortissin algunes 
persones assenyades amb ètica per 
a acabar aquest estat de corrupció i 
crisi moral generals?
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L’escola educa. L’escola és l’espai on els 
infants viuen amb passió el procés 
d’aprenentatge, on compartir amb la 
resta d’infants, on conèixer la comu-

nitat on viuen i on treballar en equip. L’esco-
la és un espai i l’espai educa. Fa anys que les 
mestres dediquen una part de la seva feina in-
gent, apassionada i vocacional a pensar com 
podem fer que els espais siguin inclusius, 
diversos i que ajudin a incentivar els 
propis interessos dels infants. Ho vi-
uen les mestres i els mestres i també 
els pares i les mares que es desviuen, 
des de les associacions de famílies, 
per fer dels patis de les llars d’infants, 
escoles i instituts on van els seus in-
fants i joves uns espais agradables on 
aprendre. Les associacions de famílies 
fan una feina imprescindibles per pre-
parar l’espai de l’hort, redactar pape-
rassa per trobar �nançament per les 
construccions i buscar jocs inclusius. 
Malgrat l’esforç de la docència i les fa-
mílies, l’entorn dels centres educatius 
d’Igualada no és el que voldríem.
Les llars d’infants la Rosella i l’Espígol, les es-
coles Dolors Martí, Mowgli o Gabriel Caste-
llà, els instituts Pere Vives, Milà i Fontanals i 
Badia i Margarit, estan envoltats per carrers 
que no són segurs. I podria posar tants altres 
exemples. Els passos de vianants i les voreres 
per on circulen a peu o en bicicleta els infants 
i joves quan van i tornen de l’escola no són 
camins segurs. Igualada té un problema. El 
govern Castells porta molts anys promovent 
la mobilitat en cotxe: ves amb cotxe per tot i 
arreu! No tenim una ciutat pensada per mou-
re’s a peu, en bicicleta i en transport públic. 

No hi ha carrils bici per anar �ns als centres 
educatius -i ho saben, millor que ningú, els 
usuaris del bicibús-, les voreres en alguns car-
rers són massa estretes i no hi ha connexió 
amb transport públic des d’alguns barris. I els 
mals hàbits dels cotxes són molt habituals: no 
es respecten voreres, ni passos zebra, ni se-
màfors.
Volem que els infants visquin, l’anada i tor-

nada de l’escola, com un camí segur per com-
partir amb les amistats i les famílies. I volem, 
sobretot, que hi hagi espais de joc a l’entorn 
dels centres educatius.
Però a moltes escoles d’Igualada això no és 
així. No hi ha un espai de joc a l’entorn de 
l’Ateneu Igualadí perquè l’Ajuntament no ha 
vianalitzat el carrer Sant Pau. Aneu-hi a les 5 
de la tarda qualsevol dia i veureu. No s’entén. 
No hi ha tampoc jocs infantils a l’entorn de 
l’escola Emili Vallès.
Durant mesos, l’associació de famílies d’alum-
nes ha picat pedra perquè hi hagi dos bancs. 

Els jocs infantils encara els esperen. Millorar 
l’entorn de les escoles costa déu-i-ajuda per-
què el govern Castells té altres prioritats. Si 
revisem tots els centres educatius, són ben 
pocs els que tenen espais de jocs dignes a 
l’entorn de l’escola. L’única excepció: l’escola 
Garcia Fossas. I què passa quan tens espais 
de joc a l’entorn de les escoles? Que és una 
manera, com tantes altres, de crear comunitat 

educativa. Ho saben bé les mares i pa-
res del Garcia Fossas quan gaudeixen 
dels músics del parc.
No és possible tenir un parc enorme a 
costat de cada centre educatiu? Segu-
rament no. Però hem de treballar per-
què tinguem camins segurs i perquè 
l’entorn de les escoles la prioritat sigui 
educar i no posar-hi aparcaments. És 
molt simptomàtic, i preocupant, que 
davant de la darrera escola construïda, 
el Dolors Martí, s’hi posés un aparca-
ment. Per què serveixen les escoles: 
per aparcar infants o fer-los créixer? 
Si hem vingut a educar-los, hem de 
fer que el seu entorn també eduqui. 

I, en aquest sentit, hem fet propostes: viana-
litzar carrers, millorar els passos zebra, crear 
carrils bici… i en seguirem fent. De la ronda 
de reunions amb les associacions de famílies 
d’alumnes en va quedar una cosa clara: la 
mobilitat �ns a les escoles i el seu entorn els 
preocupen. Ho saben les famílies i ho saben 
les mestres. El projecte educatiu no comen-
ça a les portes de l’escola, és arreu: a casa, als 
extraescolars i a l’entorn. Treballarem per fer 
possible que les escoles, i el seu entorn, siguin 
espais segurs i que ajudin a construir, teixir i 
enfortir la comunitat educativa.
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L’entorn de l’escola també educa!

Ets dels que esperes impacient el festival 
d’Eurovisió?

Sí 27,2% No 72,8%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

PAU ORTÍNEZ MARTÍ
regidor de Poble Actiu a l’Ajuntament 
d’Igualada.
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TEATRE DE L’AURORA

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora està de celebració: 25 
anys oferint espectacles de qualitat als espectadors anoiencs cada 
cap de setmana, amb una programació excel·lentment cuidada.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENT
Família Viarnès-Fanega

El dia 1 ens va deixar el Narcís. Ha 
marxat amb tranquil·litat i amb dis-
creció, tal com havia viscut. Els dar-
rers dos mesos ha hagut de passar 
moltes vegades per l’hospital.
La família volem fer arribar un agra-
ïment sincer al servei d’Hematologia 
i Hospital de dia Mèdic per facili-
tar-nos les coses quan començàvem 
a entendre que la situació no millo-
raria… I en aquests darrers dies, a 
tots els torns del Servei d’urgències 
i a la seva Supervisora, a la planta 
d’UGA mèdica, a la secretària de la 
planta pel seu suport… Als metges 
que solien tractar-lo i als que han 
estat de guàrdia aquests tres darrers 
dies de la vida del pare. A tots ells, 
gràcies per intentar curar quan enca-
ra es podia… per alleugerir, conso-
lar i acompanyar quan ja no es podia 
guarir…
De tots vosaltres hem rebut pro-
fessionalitat i competència, però 
també molta sensibilitat, empatia, 
comprensió, respecte, recolzament i 
paraules d’ànim que ens ha ajudat a 
la família i al Narcís a passar aquest 
darrer tram de la seva vida amb mol-
ta tristesa però amb serenitat i molta 
pau.
Gràcies de tot cor... no deixeu de 
cuidar tal com ho feu, sou un bon 
suport i una bona ajuda en aquests 
moments.

ÚLTIMA EMPENTA PER 
SALVAR-LOS LA VIDA!
NÚRIA FERRER

Ara farà un any que la Dolors i 
jo (presidenta i vicepresidenta de 

l’APAN –Associació de Protecció 
d’Animals de l’Anoia) vam deixar la 
Protectora en mans d’una nova Jun-
ta.
Durant vint-i-dos anys l’Apan va ab-
sorbir la gran part de les nostres vi-
des. Hem deixat el refugi... però fins 
el dia que ens enterrin no deixarem 
de lluitar pels drets dels animals.
Avui no us parlo en nom de l’Apan , 
us parlo en nom d’una altra Associa-
ció: MONGATS.
MONGATS és una Associació que va 
néixer ja fa una colla d’anys a San-
ta Margarida de Montbui i s’ha anat 
estenent fins a arribar a la Torre de 
Claramunt. Fins a dia d’avui han es-
tat treballant amb cases d’acollida, 
però ara tenen l’oportunitat de te-
nir el seu propi refugi a la Torre de 
Claramunt.
Fa uns mesos l’Ajuntament de la 
Torre de Claramunt va dedicar una 
partida dels pressupostos a diferents 
projectes. MONGATS va presentar el 
seu projecte per a construir un refugi 
de gats al municipi. Els dos projectes 
amb major nombre de vots es podien 
fer realitat.
Durant varis dies vam anar porta per 
porta a explicar a tots els veïns que 
sabem que s’estimen els animals, el 
projecte de MONGATS. Vam acon-
seguir molt suport, però malaurada-
ment vam quedar a 3 vots del segon 
projecte guanyador.
El desànim i la frustració van poder 
primer amb nosaltres, no hi hauria 
llar per ells. Haurien de continuar 
vivint i morint al carrer. Malgrat el 
gran esforç que vam fer no ens en 
vam sortir.
Passat aquest tràngol sabíem que ha-
víem de continuar lluitant com fos, 
no els hi podíem fallar, les seves vi-
des depenen de nosaltres.

L’Ajuntament de la Torre de Clara-
munt, veient el gran nombre de per-
sones que volen una llar pels gats 
abandonats, s’ha mostrat igualment 
obert a col·laborar amb MONGATS 
en aquest projecte posant un terreny 
a disposició.
MONGATS per la seva banda s’ha 
dedicat a vendre roses i fer altres 
activitats per recollir diners i nosal-
tres hem mirat de trobar ajuda de 
les associacions animalistes que co-
neixem a l’estranger, però en aquests 
moments es troben totes bolcades en 
treure animals d’Ucraïna.
Ens falta molt poc per arribar...ja no 
sabem on més trucar, per això fem 
aquesta crida. Si aconseguim els res-
tants 9.500 Euros ben aviat MON-
GATS podrà començar a treure gats 
del carrer...
Aquests 9.500 Euros es dedicaran a: 
reconstruir la tanca, fer una doble 
porta, posar una casa de fusta, una 
zona de quarantenes i tancar el sos-
tre per a que els gats no puguin saltar 
a fora i ningú pugui entrar a fer mal 
als animals.
Sabem que ho podem aconseguir 
si els doneu un cop de mà, per pe-

tit que sigui. Una mica d’aquí i una 
mica d’allà fins que arribem a posar 
la darrera pedra.
Podeu fer els vostres petits, mit-
jans o grans donatius per Bizum 
0034 643 08 00 11 o al Teaming de 
MONGATS:www.teaming.net/mon-
gats?lang=es_ES.
I pels que són de la vella escola també 
hi hem pensat:
Podeu fer una transferència al compte 
de MONGATS a la Caixa:
ES27 2100 0374 6601 0101 8401
Assumpte: construcció refugi
Per últim us voldria parlar del llibre 
que ha escrit la Manoli Alvarez, Presi-
denta de MONGATS.
“Mi nombre es Rey” és un conte que 
explica la vida d’un gat del carrer que 
va tenir la sort de topar-se amb perso-
nes generoses que li van salvar la vida. 
De fet aquest conte vol ser un home-
natge a totes aquelles persones que 
ajuden els animals de manera altruista. 
Els diners obtinguts amb la venda es 
destinen íntegrament al pagament de 
factures veterinàries. 
Es vendrà a les llibreries, �res i a través 
del Facebook de MONGATS (Mon-
gats La Torre i Mongats Montbuí)
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Som Ciutat Amiga de la 
Gent Gran, i això vol dir 
que la gent gran d’Iguala-
da són una prioritat des de 

fa anys pel govern de Junts.
Les persones grans, les persones 
amb dependència i discapacitat 
han sigut, des del primer dia, una 

prioritat per aquest govern. Cal tenir en compte 
que l’espai de la gent gran és molt ampli, gràcies 
a l’esperança de vida actual i que per tant tenim 
molts perfils de gent gran i assumim el repte de 
fer una ciutat per tots i tenir una oferta de serveis 
i d’oci que doni sortida a aquest ampli ventall de 
realitats.
Hem habilitat nous es-
pais d’atenció a la gent 
gran, a la dependència 
i a la discapacitat. Es-
tan ubicats a la planta 
baixa de l’ECC i són 
totalment accessibles.  
Així mateix disposem 
d’un número de telèfon 
específic amb l’objectiu 
de apropar els servei a 
la ciutadania. Aquesta 
és una ampliació d’es-
pai per a poder garan-
tir l’atenció presencial i 
l’acompanyament social que cadascú necessiti.
Els Serveis d’Atenció Domiciliària s’adrecen en 
general, a persones i/o famílies en situació de 
risc social o en situació de dependència, i que es 
troben, per motius físics, psíquics o socials, amb 
dificultats per realitzar les tasques habituals de la 
vida quotidiana i garantir l’adequat desenvolupa-
ment personal i familiar. Volem que les persones 
puguin estar el màxim de temps possible a casa 
seva amb les millors condicions possibles, a casa 
com enlloc però bé. Així hem potenciat el servei 
de teleassistència, el serveis de suport a domicili 
per neteges o per atenció personals i seguim amb 
el projecte d’arranjament de pisos per a fer-los ac-

A ra que estic jubi-
lat -que no retirat- 
tinc temps de llegir 
i/o d’anar a teatre. 

Recentment he tingut ocasió 
d’entrar en contacte amb l’im-
mortal Hamlet. De llegir-ne 

el famós monòleg del príncep Hamlet que co-
mença amb allò de To be or not to be, he arribat 
a una sorprenent conclusió: William Shakespe-
are era català. I si no ho era, fou tan avançat al 
seu temps que, el 1603 va predir la situació de 
Catalunya en la actualitat.
Jutjeu per vosaltres mateixos:
”Ser o no ser, aquest és el dilema: És més noble 
sofrir calladament les fletxes i els embats d’una 
Fortuna indigna, o alçar-se en armes contra un 
mar d’adversitats i eliminar-les combatent? Mo-
rir, dormir: res més... Per què aguantem, si no, 
l’escarni d’aquests temps, el jou dels opressors, el 
greuge dels superbs, l’amor burlat, la lentitud de 
la justícia, l’orgull de qui té un càrrec o el des-
deny dels ineptes pel mèrit pacient, quan un 
mateix pot liquidar els seus comptes amb una 
simple daga? Qui arrossegaria el pes d’aquest ba-
gatge tan feixuc tota una vida de suors i planys, 
si no fos que el temor d’alguna cosa més enllà de 
la mort, aquell país inexplorat del qual no torna 
mai cap viatger, confon la voluntat i fa que pre-
ferim patir mals coneguts a fugir cap a uns altres 
que desconeixem?
I així la consciència ens fa covards a tots, els 
colors naturals del nostre impuls empal·lideixen 
sota l’ombra de la reflexió, i empreses de gran pes 
i gran volada per aquesta raó desvien el seu curs, 
i perden el nom d’accions... 

Veig claríssim que el bard Shakespeare es la-
menta que els catalans actuals no siguem capa-
ços de deslliurar-nos “del jou dels opressors, el 
greuge dels superbs, la lentitud de la justícia, 
l’orgull de qui té un càrrec i el desdeny dels 
ineptes....”. Desdeny dels ineptes: quina encer-
tada definició del tracte que l’estat espanyol ens 
dona als catalans que sempre és més espanyol 
que estat. Hamlet vol venjar la mort del seu 
pare... però ho va deixant per a mes endavant. 
Com nosaltres fem amb la independència.  
Si Shakespeare no era català, ens coneixia mi-
llor que nosaltres mateixos i fa 425 anys  ho veia 
més clar que nosaltres ara. És hora de treure’ns 
la son de les orelles, d’aixecar la nostra força 
per deslliurar-nos del desdeny dels ineptes i el 
jou de l’opressor. O és que encara teniu alguna 
esperança en una fantasmal taula de diàleg on 
tot el que ens deixaran discutir és la llargada de 
les cadenes que ens oprimeixen?
Ni que sigui per reivindicar l’esperit shakes-
perià hauríem d’anar passant d’Espanya perquè 
Espanya mai voldrà passar de nosaltres: els do-
nem massa. 
És hora de dir: s’ha acabat el bròquil, que no 
és de Shakespeare, sinó de l’Ovidi Montllor. 

És hora de treure’ns la son de les 
orelles, d’aixecar la nostra força 

per deslliurar-nos del desdeny dels 
ineptes i el jou de l’opressor

CARME RIERA MINGUET
Primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada

Shakespeare era 
català?

Igualada, ciutat amiga de la gent gran

JAUME SINGLA
@jaumesingla

cessibles, i per tant fent obres sobretot per adap-
tació de banys i cuines per  fer entorns segurs.
Una de els situacions que més ens preocupa al 
parlar de gent gran, és la solitud, la soledat no 
volguda i tot el que comporta, i que tal com hem 
dit ha empitjorat amb la pandèmia,  per tant ja 
s’estan treballant projectes com RADARS o NE-
XES, per evitar l’aïllament.
Es tracta de desenvolupar plans d’acompanya-
ment personalitzats a les persones grans detecta-
des en situació d’aïllament o soledat no desitjada. 
Mitjançant visites als domicili i la coordinació 
amb els agents socials del territori, s’establiran 
vincles amb l’entorn.

Igualada és un ciutat 
amable, amb una am-
bició clara de ser més 
i més accessible, amb 
una visió important de 
ser més i més verda, 
amb l’anella verda, la 
via blava i tot d’espais 
naturals que ens apor-
tin salut i benestar; 
amb proximitat de ser-
veis com el nou Cen-
tre Cívic Nord, perquè 
tots els barris, tinguin 
accés proper a serveis i 
espais d’oci i de cohesió 

social que els permetin tenir un grau de socialit-
zació important. I una llarga llista de més i més 
coses, com poden ser també les campanyes poli-
cials per garantir la convivència amb els patinets, 
la revisió de la xarxa pública de lavabos per fer 
més confortable els passejos, i un llarg etcètera de 
petites coses que fan que la gent gran, sigui una de 
les prioritats clares del govern de Marc Castells.
Hem recuperat l’alegria, els espais, els carrers i 
la vida social, i cal fer més xarxa que mai, i per 
aquest motiu la Primavera Gran d’aquest any, és 
més gran i necessària que mai. Perquè escoltar i 
estar al costat de la nostra gent gran és fer d’Igua-
lada una ciutat millor. 

Maig de 2012.- Un pi de 17 metres d’alçada 
lluïa al bell mig de la plaça Pius XII. Una se-
tantena de persones es van reunir a les 7 del 
matí a la plaça Pius XII. Havien estat convo-

ERA NOTÍCIA FA 10 ANYS
Es recupera la Festa de l’Arbre de Maig

cades per l’Al-Pi-nisme Club Esportiu, una as-
sociació excursionista de joves igualadins que 
fa pocs mesos va decidir recuperar la Festa de 
l’Arbre de Maig a Igualada
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EINES PER A LA
RECERCA DE FEINA

EN EL NOU MERCAT LABORAL

11a SETMANA DE L’OCUPACIÓ A IGUALADA

FORMAT PRESENCIAL - Obert a tothom  Kiosc del Rec, C/ del Rec, 50 - Igualada

Tota la informació i inscripcions: www.uea.cat / 93 805 22 92

1 de juny 2022 > Conferències i tallers
2 de juny 2022 > Trobada entre empreses i demandants de feina

edició primavera

Inscripcions al Prepara’t
fins el 27/05/22

Consulta aquí les ofertes de feina
del Connecta i envia el CV a
femocupacio@uea.cat fins el 22/05/22



El Rec.0 va obrir portes dimecres i l’èxit de públic va ser total. Foto: Rec Stores.

Rec Stores: “Volem que l’essència d’aquell festival 
que va néixer al 2009 sigui la mateixa”

Igualada

“Hem ampliat la zona 
destinada  al comerç 
igualadí. És una ma-
nera de fer-lo encara 

més visible, i aprofitar 
l’afluència de públic. 

Creiem que és una 
bona fórmula. Crec 

que ara podem dir que 
tenim una bona 

relació, la veritat”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

H a tornat el Rec.0, i 
ho ha fet amb una 
explosió total de 

públic, desitjós d’omplir els 
carrers del barri del Rec amb 
la intenció de passejar i com-
prar. Els primers dies ja han 
demostrat que hi ha ganes de 
recuperar la normalitat que 
va aturar-se a �nals del 2019. 
El Rec.0 és un dels esdeveni-
ments de primer ordre que 
té Igualada i, de llarg, el que 
porta més públic forà. N’hem 
parlat amb els responsables de 
Rec Stores. Marina Iglesias ha 
fet de portaveu dels fundadors 
i creadors d’aquesta iniciativa 
fa ja 12 anys, en una entrevista 
amb La Veu.

Després de dos anys de pan-
dèmia, es recupera el Rec.0. 
Quines sensacions teniu des 
de Rec Stores? 
La veritat, teníem moltes ga-
nes de tornar a celebrar una 
nova edició del Rec, i la sen-
sació que hem tingut és que 
tant les marques, food-trucks, 
col·laboradors, la gent que ho 
coneix... tothom en tenia for-
ça ganes. La sensació gene-
ral és que la gent té ganes de 
tornar a una normalitat més 
o menys com la d’abans de la 
pandèmia, té ganes de sortir, 
passejar, gaudir de tot el que es 
pugui, a més si el temps acom-
panya encara a més. Bé, en tot 
cas, ja ho veurem aquests dies. 

Con�eu que el visitant forà 
seguirà pensant en venir al 
Rec.0?
Con�em que sí. Com sempre 
s’ha comunicat el festival per 
tot Catalunya, ja que el 80% 
del visitants, són de fora de la 
comarca.  La gent es mou. 

Què destacaries més d’aques-
ta edició?
El Rec.0, és un festival eclèctic, 
on tot hi té cabuda, s’hi incor-
poraran tan noves marques 
grans i globals, marques de 
dissenyadors més consolidats, 
com marques i dissenyadors 
emergents que comencen... un 
festival amb propostes molt 
diverses, que enriqueix, per-
què tot suma.
Com a novetat, aquesta edi-
ció obrirem una nova zona, 
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on hi haurà un gran nombre 
de marques i dissenyadors de 
moda sostenible, i també l’es-
pai 080 Barcelona Fashion. 
Volem incorporar també nous 
formats d’entendre i de consu-
mir la moda com el 1r Mercat 
d’Intercanvi de roba que cele-
brarem el dissabte 14 o la pop-
up store que vendrà teixits a 
quilos, perquè la gent pugui 
fer-se les seves pròpies peces.
També destacaria l’oferta 
culinària, els patis plens de 
propostes gastronòmiques in-
teressants, amb activitats cul-
turals gratuïtes, ja siguin ta-
llers, concerts, o inclús visites 
a les adoberies però sobretot 
el poder gaudir de passejar pel 
barri, i descobrir cada edició 
un nou racó, una nova plaça 
o una nova vella adoberia re-
convertida en pop up store. 

Veig que aquesta edició hi 
ha una àmplia representa-
ció d’empreses d’Igualada i 
l’Anoia, també en les activi-
tats que hi ha previstes. Heu 
volgut apro�tar el retorn per 
impulsar més la presència 
d’Igualada en el festival?
La presència d’Igualada al fes-
tival sempre hi ha sigut, des 
de la primera edició, sigui de 
manera més invisible, amb les 
proveïdors, col·laboradors i 
treballadors, tots d’Igualada i 
comarca, com de manera més 
visible amb marques o disse-
nyadors igualadins com Sita 
Murt, Bu�, Punto Blanco, Da-
vid Valls, Munich, Micu Micu, 
Jordi Rafart, I am Bold… 
També tenim moltes marques 
representades per empreses 
igualadines com Pepe Jeans, 
Superdry, Petitoh, Macson, 
Jack & Jones i Only…
Aquest any també, Igualada 

Comerç ampliarà la seva pop 
u store amb més comerços 
igualadins i també ho allarga-
rà als quatre dies. 
També a l’espai de moda sos-
tenible, hi haurà un espai de 
Disseny Marked, amb de set 
propostes de marques i disse-
nyadors igualadins que ven-
dran els seus productes durant 
els quatre dies. 

Fa uns anys la relació entre 
el comerç local i Recstores va 
passar un mal moment. Ja es 
va veure abans de la pandè-
mia que les coses es recondu-
ïen, i ara l’espai de la Divina 
Pastora es dedicarà al Made.
Igd. S’ha trobat la fórmula 
ideal?
Durant els dies del REC.0, 
Igualada rep molts visitants 
de fora d’Igualada, que ve-
nen al Rec, però la proximi-
tat del barri amb la ciutat, fa 
que alguns puguin passejar i 
descobrir la ciutat d’Igualada: 
llocs per dinar o sopar, i tam-
bé comerços de la ciutat que 
apro�ten aquests dies per fer 
promocions especials apro�-
tant l’a�uència d’aquest nou 
públic, com el Igualada Slow 
Shopping. 

Després ja al 2019, es va crear 
una pop-up store dins el ma-
teix circuit del REC.0, i que 
aquesta edició s’amplia l’espai 
de la Divina Pastora, amb més 
espais i comerços, i amb mar-
ques igualadines com Bluton, 
Ingrid Munt o Messcalino i  
també s’allarga als quatre dies. 
És una manera de fer encara 
més visible el comerç igualadí, 
i apro�tar l’a�uència de pú-
blic. Creiem que és una bona 
fórmula. Penso que ara po-
dem dir que tenim una bona 
relació, la veritat. 

Comença una nova etapa 
per al Rec.0, després de dos 
anys d’aturada, o creieu les 
coses que funcionen no cal 
tocar-les gaire?
El format és el mateix, l’es-
sència d’aquell festival que va 
néixer el 2009, volem que si-
gui la mateixa, i tingui els ma-
teixos valors i inquietuds de fa 
12 anys. Però està clar el món 
canvia, i el REC.0 s’hi adapta 
i evoluciona amb els canvis de 
mercat, i sobretot amb el que 
comentàvem abans, amb les 
noves fórmules de consum 
i de la producció de roba. La 
necessitat que la moda sigui 
més sostenible, els canvis i 
evolució que estan fent els 
marques, tot això es veurà re-
�ectit al Rec.0. 
També hem volgut crear debat 
al voltant de la sostenibilitat 
en el món del indústria tèxtil, 
per això, s’han programat dues 

interessants taules rodones al 
voltant d’aquest concepte, una 
ahir dijous, amb el títol, ‘Moda 
circular: obligació o oportuni-
tat?’ i una altra divendres a les 
19h, amb el títol ‘La moda sos-
tenible: una moda, una realitat 
o una necessitat?’, es debatrà el 
futur del sector i veure quins 
reptes haurà d’afrontar.  

Què us plantegeu de cara a 
mig i llarg termini? Alguna 
vegada s’ha dit que el Rec.0 
com a certamen de moda 
efímera tenia data de cadu-
citat... 
El Rec.0, és un festival efímer, 
que dura 4 dies i dos cops 
l’any. És un festival viu i que 
s’adapta molt ràpid als canvis 
socials, culturals i econòmics 
del moment, ja que som una 
estructura petita i ho podem 
fer. I sí, com hem dit sempre, 
el Rec.0 deixarà de tenir sen-
tit, quan hi hagi un nou pla 
urbanístic i ja no quedin ado-
beries per transformar, perquè 
estaran totes plenes d’activitat 
i vida durant tot l’any. Quan 
això arribi, nosaltres donarem 
per tancada aquesta etapa. 

Van passant els anys i el bar-
ri del Rec és molt lluny de re-
cuperar-lo per donar-li vida 
tot l’any. Què en penses? Hi 
ha desídia per part dels po-
lítics? Dels empresaris? És 
un tema econòmic? Encara 
no tenim clar de debò què 
volem pel Rec? 

“El Rec.0 deixarà de te-
nir sentit quan hi hagi 
un nou pla urbanístic i 
ja no quedin adoberies 

per transformar”



Beth Rodergas, amb els igualadins Ricard Vila i Ramon Enrich, dimecres al Rec.0
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Beth Rodergas: “El Rec.0 no seria el que és, sense 
tot el que té al seu voltant”

Quan vam començar el pro-
jecte del REC.0 al 2009, efec-
tivament l’objectiu principal 
era donar visibilitat a un barri, 
que feia anys que vivia d’es-
quena a una ciutat. Han pas-
sat 12 anys, i alguna cosa s’ha 
mogut, però molt poc, encara 
hi ha molta feina fer i a nivell 
normatiu, no ha canviat res i 
no s’ha mogut res. 
Crec que la ciutat té clar què 
vol del Rec: un espai urbà amb 
ànima, que mostri el seu pa-
trimoni industrial, amb nous 
usos, que estigui connectat 
amb el centre, amb la natura, 
respectuós amb els vianants 
i ciclistes, i que pugui liderar 
la Igualada del futur. De fet, 
el barri del Rec està molt viu 
però només “portes endins”. 
L’exposició de fa uns mesos al 
Museu de la Pell, comissari-
ada pel Roger Mula, va mos-
trar tota la riquesa creativa del 
barri, va ser emocionant. I va 
mostrar un cop més el poten-
cial que té el barri. 
Caldria un bon plantejament 
global, però començar actu-
ant de manera parcial, i a poc 
a poc anar convertint el barri, 
en el barri que tots somniem. 

Continua a la pàgina següent

La surienca Beth Roder-
gas es va donar a conèi-
xer gràcies al concurs 

musical Operación Triunfo i 
la seva actuació a Eurovisió. 
Després, va iniciar la seva car-
rera musical, molt enfocada al 
públic català. També va fundar 
la seva pròpia empresa, dedi-
cada a la producció de roba 
amb restes de teixits, i coneix 
el Rec.0 des de fa molt temps.
La bagenca va ser dimecres a 
la presentació del Rec.0 acom-
panyada dels membres de Rec 
Stores, l’empresa organitzado-
ra. Ricard Vila i Ramon En-
rich van conversar una estona 
amb ella sobre el festival, en el 
marc de la nau de les Encava-
llades del Museu de la Pell. “Fa 
10 anys que vaig venir al Rec.0 
per primera vegada, portava 
llavors a la nena al cotxet i em 
vaig �xar sobretot en la roba 
infantil”, explicava la Beth. “Al 
cap d’un temps vaig crear la 
meva empresa, ens ho fèiem 
tot nosaltres, i podem dir que 
ha crescut a mida que anava 

creixent el Rec.0. Nosaltres 
només venem online, però ens 

agrada ser aquí, on és molt fà-
cil deixar-se seduir per l’ambi-
ent que hi ha, i encomanar-se 
d’aquesta eufòria de comprar.  
El cert és que durant aquests 
dos anys de pandèmia us hem 
trobat molt a faltar”. 
La Beth no només ha vingut 
al Rec.0 per temes relacionats 
amb la roba, sinó també pel 

seu altre o�ci, el de cantar. “He 
vingut moltes vegades, i de fet 
el Rec.0 no seria el que és sen-
se tot el que té al seu voltant. 
El poder de convocatòria que 
té és una passada”. 
Beth Rodergas farà avui di-
vendres un concert a les 7 de 
la tarda a l’Escenari Pati Vila.

La bagenca, que can-
tarà avui al Rec.0, té la 
seva pròpia empresa de 
roba, que produeix amb 

restes de teixits
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Més de 50 pop-up stores on triar i remenar, amb la novetat 
del primer mercat d’intercanvi

Actes musicals i 
culturals per avui i demà

En aquesta edició, un total 
de 50 adoberies es con-
verteixen en botigues 

de moda efímeres on amb un 
centenar de marques de moda, 
des de les més consolidades 
�ns a noves marques sorgides 
durant la pandèmia, dissenya-
dors independents, i marques 
de moda sostenible amb noves 
fórmules experimentals.
En un circuit format per 50 
pop-up stores, el visitant anirà 
descobrint espais molt singu-
lars amb propostes de moda 
molt diverses, unes fàbriques 
que habitualment estan buides 
i que dos cops l’any, amb la ce-
lebració del Rec, tornen a om-
plir-se de vida. 

Estricte  control 
d’aforament
Per tal d’evitar aglomeracions, 
l’organització serà estricta en el 
control de l’aforament i adop-
tarà totes les mesures sanitàri-
es vigents per tal que sigui un 
esdeveniment completament 
segur. El circuit del Rec estarà 
convenientment senyalitzat i 
és d’entrada lliure, ja que són 
carrers del mateix barri. Per ar-
ribar-hi, s’habiliten busos llan-
çadora gratuïts des d’un gran 
aparcament, també gratuït, a 
cinc minuts del Rec.
En aquesta edició del Rec.0, 
doncs, s’hi podran trobar, al 
costat de la vuitantena de mar-
ques consolidades com Levi’s, 
Munich, Desigual, Superdry, 
Puma, New Balance, SKFK, 
Jack and Jones, Sita Murt o 
Pepe Jeans pop-up stores de 
marques de tendència com Pa-
loma Wool, Designers Society 
o propostes desconegudes per 
al gran públic ja sigui perquè 
han nascut els darrers temps, 
en plena pandèmia, o bé per-

ACTES MUSICALS

Divendres 13 de maig
Sessió de DJ: Dj Brown
13:00h. Espai Estrella Damm.
Sessió de DJ: Rick-A-Man
13:00h. Escenari Pati Vila.
Sessió de DJ: Knob Rite
15:00h. Esc. Estrella Damm.
Concert: Beth Rodergas
19:00h. Escenari Pati Vila.
Sessió de DJ a càrrec de Festi-
val MAIG: Mackaulin
20:00h. Escenari Pati Vila.
Concert: Rally Ray
20:00h. Esc. Estrella Damm.
Concert: Sexenni
21:00h. Es. Estrella Damm.

Dissabte 14 de maig
Sessió de DJ: Andreu Presas / 
Flaixbac
12:00h. Escenari Pati Vila.
Concert: �e Grooving Septet
13:00h. Esc. Estrella Damm.
Sessió DJ: Heinech
14:00h. Esc. Estrella Damm.
Sessió de DJ: Dj Perill
17:00h. Espai Estrella Damm.
Concert: Le Nais
19:00h. Escenari Pati Vila.
Sessió de DJ a càrrec de Festi-
val Maig: Te Jodes y Bailas DJ
20:00h. Escenari Pati Vila.
Concert: Arc De Triomf
21:00h. Esc. Estrella Damm.

KIOSK DEL REC:
20.00 h �e Jerrycans
Ove Dj + Toni Amador (Tech-
no-House)
DJ Tony Boy (Grans èxits 
atemporals)
�e Forest Shotgun Motorcy-
cle Djs (Indie)
PLAÇA DE CAL FONT:
20.00 h Guillem Albà & La 
Marabunta - Teatre de l’Aurora 

TALLERS I ACTIVITATS 
CULTURALS I DE LLEURE

Divendres 13 de maig
Assessoria de la pell i maqui-
llatge Dr. Hauschka
10:00h. Placeta Granotes.
Exposició dissenys escoles 
10:00h. Espai Moda Sosteni-
ble / Museu .
Visita guiada a Cal Granotes
11:00h. Pati de Cal Granotes.
La Mà: Acció artística col•lec-
tiva.
11:00h. Estudi dels Horts 
d’Olya Dubovik.
Visita guiada a Curtits Badia
12:00h. Pati de Cal Granotes.
Tallers infantils d’artesania en 
pell
18:00h. Adoberia Bella
Taula Rodona: ‘Moda soste-
nible: moda, realitat o neces-
sitat?’
19:00h. Espai Moda Sosteni-
ble / Museu .

Dissabte 14 de maig
Assessoria de la pell i maqui-
llatge Dr. Hauschka
10:00h. placeta Granotes.
Exposició dissenys escoles
10:00h. Espai Moda Sosteni-
ble / Museu .
Tallers infantils d’artesania en 
pell
11:00h. Adoberia Bella.
Visita guiada a Cal Granotes
11:00h. Pati de Cal Granotes.
Taller Infantil de la mà de 
l’inQuiet: Tie Dye amb per-
manents
11:00h. Espai Rec Kids
Ball: Swing Anoia
12:00h. Esc. Estrella Damm.
Taller infantil d’hort - Get 
Growing
12:30h. Espai Rec Kids.

què tenen produccions peti-
tes. L’espai del Pop-up Day Es-
trella Damm també mostrarà 
noves propostes del món de la 
moda amb nous dissenyadors 
emergents.

Espai per la moda sostenible 
i amb valor social
Per primera vegada hi haurà 
un espai dedicat exclusivament 
a la moda sostenible i amb 
valor social: l’espai Rec+Sos-
tenible, situat a la sala de les 
Encavallades del Museu de la 
Pell d’Igualada. Allà s’hi con-
centraran vint-i-cinc marques 
que fan producció de proximi-
tat, que treballen amb materi-
als respectuosos amb el medi 
ambient, i que són responsa-
bles amb l’entorn social, econò-
mic i territorial, i concentrarà 
marques com Bohodot, Nuuo, 
Zer Era, Natura Moda, Analua 
Brand, i Land Studio. També hi 
seran presents Top Manta, la 
marca gestionada pels manters 
de Barcelona que posa a la ven-
da productes dissenyats pels 
propis manters i produïts en 
tallers de proximitat, i Arrels 
Fundació, amb productes fets 
a mà per persones sense llar al 

seu taller ocupacional.
L’espai també inclourà el De-
sign Marked, una proposta 
igualadina de producció Km0 
amb Terrazzzo (ceràmica sin-
tètica), Omnea (roba), Elizari 
Bags (complements en pell), 
Akin (accessoris textils per a 
bicicletes), Zebra Designs (jo-
ieria), Mun BCN i Nubuckcuir 
(bosses de mà); i també l’espai 
de moda sostenible amb les 
marques Imarit, Miu Sutin, 
Moraduix, Nathalia Garcia 
Studio i �e Milky Way.

1r Mercat d’Intercanvi Rec
En la mateixa línia de re�ectir 
noves tendències i amb la vo-
luntat d’incorporar les noves 
formes de consum de moda 
que van més enllà de la venda 
tradicional, neix el 1r Mercat 
d’Intercanvi Rec, un mercat 
d’intercanvi de roba que esta-
rà en funcionament el dissabte 
dia 14 a l’adoberia Bella i on 
tothom hi podrà participar. 
Qualsevol persona podrà por-
tar-hi roba usada que ja no vol 
guardar i podrà intercanvi-
ar-la per roba que hagin por-
tat altres usuaris. Aquest mer-
cat compta amb el suport del 

projecte social Roba Amiga.
A banda del Mercat d’Inter-
canvi, també es podrà par-
ticipar a l’experiència “1x1”: 
qualsevol persona en qualse-
vol moment al llarg del circuit 
del Rec.0 podrà intercanviar 
una peça de roba que por-
ti posada en aquell moment, 
només caldrà identi�car amb 
un adhesiu visible la peça de 
roba que vol intercanviar. La 
persona que vulgui participar 
en aquesta nova experiència 
caldrà que reculli un adhesiu 
identi�cador al punt d’infor-
mació del Rec.

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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D esprés de dos anys 
l’Ajuntament i l’Asso-
ciació de Gent Gran 

han reprès la celebració de la 
Primavera Gran que aglutina 
un ampli programa d’activitats 
destinades a les persones de la 
tercera edat de la ciutat. 
Els actes de la Primavera Gran 
d’aquest any es realitzaran del 
19 al 29 de maig i contemplen 
diverses sortides i excursions, 
espectacles i els tradicionals 
sopars per les persones que 
han complert 80 anys i pels 
matrimonis que fa 50 anys que 
es van casar. En aquesta ocasió 
s’homenatjaran les persones 
corresponents als anys 2020, 
2021 i 2022 que no es van po-
der homenatjar en el seu mo-
ment per les restriccions de la 
pandèmia.
La tinenta d’alcalde, Patrícia 
Illa, acompanyada del presi-
dent de l’Associació de la Gent 
Gran, Enric Senserrich, ha es-
tat l’encarregada de presentar 
les activitats que conformen la 

Dijous vinent comença la Primavera Gran, amb moltes 
visites, concerts i espectacles

Primavera Gran d’aquest any. 
Illa ha posat en valor la “re-
cuperació d’una activitat molt 
necessària per als nostres avis 
i àvies, cal que reprenguem, 
amb les mesures que siguin 
vigents a cada moment, el 
contacte social i les trobades”. 
A més a més també ha explicat 
que els actes d’aquesta Prima-
vera Gran “són transversals i 
compten amb la participació 
de diversos departaments de 
l’ajuntament com són el d’Es-
ports,Cultura o Salut. A ban-
da també es fa una aposta pels 
actes intergeneracionals que 
facilitin la interacció entre di-
verses generacions”. 
La inauguració de la Prima-
vera Gran 2022 es farà diven-
dres 20 de maig a dos quarts 
de cinc de la tarda al Casal del 
Passeig. Amb el grup de cam-
bra de l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada s’inaugura-
rà una exposició de treballs i 
manualitats i es faran diversos 
homenatges als col·laboradors 
del Casal. 
Seguidament hi haurà un es-

pectacle de contes i boleros 
a càrrec de Mònica Torra i 
Txema Riera. Dissabte 21 de 
maig es realitzarà un concert 
d’Habaneres a la Plaça del Ga-
sogen amb el grup Sons del 
Mediterrani. Diumenge 22 
serà el torn de la primera sor-
tida amb la caminada Fem Sa-
lut per l’Anella Verda d’Igua-
lada. La sortida serà a les 9.30 
del matí al Parc Central. A la 
tarda hi haurà ball amb el mú-
sic Fernando al Casal del Pas-
seig.
Els Músics del Parc seran els 
encarregats del concert de 
dilluns 23 de maig al Pati del 
Museu de la Pell a les 11h del 
matí. Dimarts 24 de maig es 
farà una visita guiada mo-
dernista que començarà a les 
11 del matí a l’antic edi�ci 
de l’Escorxador. A les 18h, a 
la Biblioteca Central, es pre-
sentarà la guia d’audio IGDA 
impulsada per Ràdio Igualada 
per conèixer la història i el pa-
trimoni de la ciutat. 
Dimecres 25 de maig es realit-
zarà una matinal d’activitat fí-

sica al Parc Central a les 10.30 
del matí. Ja a la tarda, a les 17h, 
el Casal del Passeig acollirà el 
concert del grup Visacos de 
Capellades amb música dels 
anys 60, 70 i 80. Dijous 26 de 
maig, organitzada des del Ca-
sal del Passeig, es farà una ex-
cursió a la Sagrada Família de 
Barcelona que inclou esmor-
zar, dinar, autocar i una visita 
guiada a l’interior del temple. 
A les 20h al Cineclub es passa-
rà la pel·lícula “No Molestar” 
de 2014. 
Divendres 27 de maig l’activi-
tat s’iniciarà a les 11.30 amb 

una missa a l’Esglèsia de la 
Soledat seguida d’un dinar de 
germanor al Casal del Passeig 
a les 14h. Una gimcana fa-
miliar intergeneracional per 
compartir activitats amb avis 
i nets serà l’activitat princi-
pal de dissabte 28 de maig de 
16.30 a 18.30 a la Plaça de Sant 
Miquel. És una activitat que es 
troba en el marc del projecte 
“Igualada ciutat Jugable” i està 
oberta a tothom. A la tarda, a 
les 19h, al Centre Cívic Nord, 
es farà un espectacle de la 
Companyia de Dansa Flamen-
ca i Contemporània.

ULLERES
DE SOL

Vidres monofocals gratuïts
NOMÉS MAIG I JUNY

Rambla General Vives, 15 · 08700 Igualada · 938 04 76 47

www.opticarodrigo.com

Òptica Rodrigo

home/dona
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L’augment dels con-
tractes inde�nits és del 

206%, una xifra mai 
vista a la comarca, i la 
major part de la recu-

peració de l’ocupació és 
al sector Serveis

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Anoia ha viscut un 
augment d’un tímid 
3,4% de la renda fami-

liar disponible bruta respecte 
l’any anterior, quedant-se en 
un nivell de 88,2 respecte els 
100 de Catalunya. En total, la 
renda per càpita se situa en 
16.100€ anuals, i, en global a 
tota l’Anoia, de 1.960 milions 
d’euros. Són xifres del 2019 
respecte el 2018 -les últimes 
que s’han donat a conèixer- i 
corresponen, és clar, a l’època 
prepandèmia.
Del mateix estudi de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, 
s’observa que totes les comar-
ques augmenten la renda fa-
miliar, però l’Anoia és a la cua 
de totes les de la província de 
Barcelona, quedant-se (veure 
quadre) a la part mitjana-bai-
xa del rànquing del país, que 
encapçalen l’Aran, el Gironès 
i l’Alt Urgell, i que tanquen el 
Segrià, el Berguedà i l’Alt Em-
pordà.
La renda familiar disponible 
bruta (RFDB) per habitant a 
Catalunya és de 18.200 euros 
(2.100€ més que l’Anoia), xi-
fra que suposa un augment 
del 4,2% respecte de l’any an-
terior, i és el creixement més 
elevat des del 2014. 
El Barcelonès continua sent la 
comarca catalana amb la ren-
da per habitant més elevada, 
amb 20.400 euros l’any 2019, i 
supera en un 12,2% la mitja-
na catalana, seguida del Baix 
Llobregat (18.900 €), el Garraf 
(18.600 €), el Vallès Occiden-
tal (18.500 €) i el Maresme 
(18.400 €). La resta de comar-
ques se situen amb una renda 

La renda per càpita de l’Anoia és la que menys augmenta 
de tota la província de Barcelona

Comissions Obreres, satisfeta per la reducció de l’atur 
en un 20% a l’Anoia en el darrer any
REDACCIÓ / LA VEU 

E l mes d’abril l’Anoia 
es va situar amb 7.122 
persones desocupades, 

amb una reducció de més del 
20% respecte 2021 evidenciant 
que el ritme de recuperació es 
manté i contribueix a revertir 
la situació prepandèmica. 
El sindicat Comissions Obre-
res a l’Anoia ha explicat que 
“la reducció notable de l’atur 
es dóna tant en homes com 
en dones, joves, i, sobretot, 
en persones immigrants, de 
manera força homogènia per 

tot el territori català. El sector 
serveis és el sector on més ha 
caigut la desocupació, seguit 
de la construcció”. 
Per al sindicat, el compor-
tament de la contractació 

“evidencia l’efecte positiu de 
la Reforma Laboral, ja que 
la contractació indefinida 
ha augmentat en un 206,6% 
respecte el 2021. Malgrat les 
millores evidents, cal recor-
dar que continuen sent vitals 
i necessaris tots els instru-
ments de protecció social 
possibles per arribar a totes 
aquelles persones que han 
quedat sense recursos bàsics, 
així com polítiques d’ocu-
pació eficaces i eficients per 
donar resposta a les perso-
nes treballadores i als sectors 
d’activitat més castigats”. 

inferior a la mitjana catalana, 
i n’hi ha quatre amb un nivell 
de renda inferior al 20%: el 
Baix Ebre (14.500 €), la No-
guera i les Garrigues (ambdu-
es amb 14.300 €), i el Montsià 
amb 13.200 €.
Els principals components de 
la renda han crescut en rela-
ció amb l’any anterior. Pel que 
fa als ingressos, la remunera-
ció d’assalariats va créixer un 
5,3%, l’excedent brut d’explo-
tació un 4,4% i les prestacions 
socials un 6,6%. Pel que fa als 
usos, les cotitzacions socials 
s’han incrementat un 7,7% i 
els impostos un 4,2%.
Dels 458 municipis estudi-
ats (amb més de 1.000 habi-
tants), només 109 se situen 
per sobre la mitjana catalana 
(18.200 €). Sant Just Desvern 
(amb 29.700 € per habitant) 
és el municipi amb el nivell 
de renda més elevat, un 63% 
superior a la mitjana catalana 

i es caracteritza per tenir una 
elevada proporció d’ingres-
sos procedent de les rendes 
salarials (68,4%) i una baixa 
proporció procedent de pres-
tacions socials (12,9%). El se-
gueixen Matadepera (28.100 
euros) i Cabrils i Alella (amb-
dues amb 27.600 euros), totes 
aquestes amb una renda per 
habitant per sobre del 50% de 
la mitjana catalana.
A l’altre extrem, trobem que 
Santa Margarida de Mont-
bui és el vuitè municipi del 
país amb pitjors rendes per 
habitant, amb 12.800 €,  in-
ferior al 30% de la mitjana 
catalana. La llista la tanques 

Ulldecona, al Montsià, i Ai-
tona, prop de Lleida, amb-
dues amb 12.100 euros. Tot 
i això, en relació amb l’any 
anterior, pràcticament tots 

els municipis estudiats (438 
dels 458) han registrat una 
variació anual positiva de 
renda familiar disponible 
bruta per habitant.

Santa Margarida de 
Montbui, amb 12.800€, 
és la vuitena població 
del país amb menys 

renda per càpita

R e n d a  f a m i l i a r  d i s p o n i b l e  b r u t a .  2 0 1 8 - 2 0 1 9
P er h abitant

Variació
anual

C omarca Milers € Milers € C at= 1 0 0 Milers € Milers € C at= 1 0 0 1 9 - 1 8  ( % )
A ran 1 5 6 .3 5 6             1 5 , 8           9 0 , 1       1 6 9 .4 7 1             1 6 , 9           9 3 , 0          7 , 5 %
G ironè s 3 .0 7 8 .7 9 1          1 6 , 4           9 4 , 0       3 .3 4 4 .2 1 0          1 7 , 6           9 6 , 6          7 , 1 %
A lt U rgell 2 7 6 .8 7 9             1 3 , 7           7 8 , 5       2 9 3 .9 8 3             1 4 , 6           8 0 , 4          6 , 7 %
A lta R ibagorç a 5 7 .4 6 1               1 5 , 1           8 6 , 1       6 1 .6 4 8               1 6 , 1           8 8 , 2          6 , 7 %
T erra A lta 1 5 7 .7 4 7             1 3 , 9           7 9 , 3       1 6 6 .5 6 9             1 4 , 7           8 0 , 8          6 , 1 %
N oguera 5 2 2 .2 3 4             1 3 , 7           7 8 , 1       5 5 0 .3 0 4             1 4 , 3           7 8 , 7          4 , 9 %
P allars J ussà 1 8 5 .8 6 9             1 4 , 4           8 2 , 2       1 9 5 .9 6 7             1 5 , 1           8 2 , 9          4 , 9 %
P riorat 1 3 2 .1 4 8             1 4 , 4           8 2 , 1       1 3 7 .8 5 7             1 5 , 1           8 2 , 6          4 , 8 %
B aix E mpordà 1 .9 2 8 .8 4 1          1 4 , 6           8 3 , 7       2 .0 3 6 .8 0 4          1 5 , 3           8 4 , 1          4 , 7 %
C onca de B arberà 3 1 3 .8 5 3             1 5 , 7           9 0 , 0       3 2 6 .8 1 2             1 6 , 5           9 0 , 5          4 , 7 %
G arraf 2 .6 1 1 .0 5 0          1 7 , 7           1 0 1 , 5     2 .7 6 7 .6 4 0          1 8 , 6           1 0 2 , 0        4 , 7 %
P la d' U rgell 5 2 8 .5 7 9             1 4 , 3           8 1 , 7       5 5 6 .0 2 7             1 5 , 0           8 2 , 1          4 , 7 %
B aix P enedè s 1 .4 7 6 .0 9 8          1 4 , 3           8 1 , 8       1 .5 8 2 .0 6 0          1 5 , 0           8 2 , 1          4 , 6 %
Vallè s O ccidental 1 6 .2 9 5 .7 1 8        1 7 , 7           1 0 1 , 3     1 7 .2 3 5 .8 1 6        1 8 , 5           1 0 1 , 7        4 , 6 %
B aix E bre 1 .0 6 8 .3 0 1          1 3 , 8           7 9 , 1       1 .1 2 1 .2 2 0          1 4 , 5           7 9 , 4          4 , 5 %
M aresme 7 .8 2 7 .2 5 3          1 7 , 6           1 0 0 , 7     8 .2 8 3 .6 8 3          1 8 , 4           1 0 1 , 0        4 , 5 %
B arcelonè s 4 4 .1 8 0 .4 8 9        1 9 , 6           1 1 2 , 2     4 6 .5 9 2 .7 3 9        2 0 , 4           1 1 2 , 2        4 , 2 %
G arrotxa 9 4 2 .3 4 6             1 6 , 8           9 6 , 2       9 9 9 .0 9 3             1 7 , 5           9 6 , 2          4 , 2 %
Vallè s O riental 7 .0 0 2 .9 5 7          1 7 , 2           9 8 , 4       7 .3 7 3 .9 7 6          1 7 , 9           9 8 , 5          4 , 2 %
B ages 2 .9 2 6 .5 8 2          1 6 , 6           9 5 , 2       3 .0 8 5 .6 7 4          1 7 , 3           9 5 , 1          4 , 1 %
U rgell 5 1 6 .0 1 8             1 4 , 2           8 1 , 4       5 4 4 .2 0 2             1 4 , 8           8 1 , 4          4 , 1 %
B aix L lobregat 1 4 .8 0 0 .1 5 7        1 8 , 1           1 0 3 , 8     1 5 .5 4 7 .4 2 8        1 8 , 9           1 0 3 , 6        4 , 0 %
T arragonè s 3 .8 8 1 .7 5 4          1 5 , 2           8 6 , 9       4 .1 0 6 .9 6 1          1 5 , 8           8 6 , 7          4 , 0 %
P allars Sobirà 1 0 3 .5 8 8             1 5 , 0           8 5 , 9       1 0 7 .5 2 0             1 5 , 6           8 5 , 5          3 , 8 %
R ipollè s 4 2 2 .6 8 6             1 7 , 0           9 7 , 1       4 3 9 .9 8 2             1 7 , 6           9 6 , 6          3 , 7 %
A lt C amp 6 8 8 .3 8 3             1 5 , 5           8 8 , 9       7 1 9 .0 5 9             1 6 , 1           8 8 , 4          3 , 6 %
B aix C amp 2 .9 1 4 .7 5 5          1 5 , 3           8 7 , 2       3 .0 6 2 .0 2 1          1 5 , 8           8 6 , 8          3 , 6 %
O sona 2 .6 8 5 .4 2 1          1 7 , 0           9 7 , 4       2 .8 2 7 .7 2 7          1 7 , 6           9 6 , 9          3 , 6 %
ANO IA 1 . 8 6 4 . 8 5 4          1 5 , 5           8 8 , 9       1 . 9 6 0 . 9 0 5          1 6 , 1           8 8 , 2          3 , 4 %
M ontsià 8 6 9 .6 0 8             1 2 , 8           7 3 , 0       9 0 7 .0 7 4             1 3 , 2           7 2 , 4          3 , 3 %
P la de l' E stany 5 2 6 .5 6 5             1 6 , 5           9 4 , 2       5 4 8 .6 3 7             1 7 , 0           9 3 , 4          3 , 2 %
G arrigues 2 6 2 .2 4 6             1 3 , 9           7 9 , 5       2 7 1 .1 6 3             1 4 , 3           7 8 , 6          3 , 1 %
Selva 2 .4 3 9 .3 8 0          1 4 , 6           8 3 , 3       2 .5 5 1 .6 9 4          1 5 , 0           8 2 , 5          3 , 1 %
A lt P enedè s 1 .7 6 5 .3 7 7          1 6 , 3           9 3 , 4       1 .8 3 5 .6 2 7          1 6 , 8           9 2 , 4          3 , 0 %
C erdanya 2 7 3 .9 8 5             1 5 , 3           8 7 , 6       2 8 7 .6 4 7             1 5 , 8           8 6 , 6          3 , 0 %
M oianè s 2 2 4 .6 0 5             1 6 , 8           9 5 , 8       2 3 5 .1 4 0             1 7 , 2           9 4 , 6          2 , 9 %
Segarra 3 2 3 .4 7 5             1 4 , 4           8 2 , 1       3 3 5 .6 8 5             1 4 , 8           8 1 , 1          2 , 9 %
Solsonè s 2 0 1 .7 7 2             1 4 , 9           8 5 , 0       2 0 9 .2 8 4             1 5 , 3           8 3 , 9          2 , 9 %
R ibera d' E bre 3 1 9 .6 7 6             1 4 , 8           8 4 , 4       3 2 8 .0 1 9             1 5 , 2           8 3 , 3          2 , 8 %
Segrià 3 .2 0 7 .9 6 2          1 5 , 6           8 9 , 3       3 .3 1 9 .1 7 0          1 6 , 0           8 7 , 8          2 , 4 %
B erguedà 6 6 0 .9 9 1             1 6 , 9           9 6 , 6       6 8 1 .9 1 7             1 7 , 2           9 4 , 6          2 , 1 %
A lt E mpordà 1 .9 7 9 .7 4 9          1 4 , 4           8 2 , 3       2 .0 3 3 .5 7 2          1 4 , 7           8 0 , 5          1 , 8 %

C a t a l u n y a 1 3 2 . 6 0 2 . 5 6 1      1 7 , 5           1 0 0 , 0     1 3 9 . 7 4 1 . 9 8 8      1 8 , 2           1 0 0 , 0        4 , 2 %

P er h abitant P er h abitant
2 0 1 8 2 0 1 9
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L’Ajuntament d’Igualada 
ha demanat a la Gene-
ralitat que augmenti 

l’oferta de transport públic de 
viatgers per carretera amb Vi-
lafranca del Penedès, després 
que hagi entrat ja en servi un 
increment notable des de la 
capital de l’Anoia amb Man-
resa.
Durant la presentació de l’aug-
ment de freqüència de viatges 
entre Igualada i la capital del 
Bages, l’alcalde Marc Castells 

L’Ajuntament demana més freqüència 
de bus entre Igualada i Vilafranca

Noves activitats 
d’Igualad’Acull
REDACCIÓ / LA VEU 

Diumenge 8 de maig, 
l’Associació Igua-
lad’Acull va organit-

zar una nova sortida oberta 
a totes les persones que d’una 
manera o altra hi col·laboren. 
L’activitat va consistir en una 
visita al Museu Molí Paperer i 
l’Abric Romaní de Capellades, 
i un pícnic al parc de la Bassa, 
amb la intenció que els usua-
ris puguin conèixer una mica 
més del nou entorn on ara vi-
uen i ampliar la seva xarxa so-
cial. El temps va acompanyar i 
les més de trenta persones que 
hi van assistir van poder gau-
dir d’una magní�ca jornada 
d’esbarjo i convivència.
Se’ls va explicar la iniciativa de 
proposta de llei “Regulariza-
ción YA”, amb la qual es pretén 
regularitzar la situació de les 
persones nouvingudes a qui la 
llei actual obliga a “malviure 
durant tres anys sense papers” 
abans de poder començar a 
tramitar el seu permís de resi-
dència i de treball.

ha agraït al govern català la 
mesura, al mateix temps que 
ha recalcat que “el proper 
curs augmentarà en 40 places 
el grau d’Infermeria al cam-
pus d’Igualada, passant a 90 
alumnes de primer curs, i això 
ens fa pensar que aniria molt 
bé disposar de més transport 
amb el Penedès”. 
La directora general de Trans-
ports i Mobilitat de la Genera-
litat, Mercè Rius, ha explicat 
que “els nous busos del ser-
vei de Masats tenen molt en 
compte els horaris dels alum-

nes universitaris, però són 
oberts a totes les persones, 
amb tres parades que es faran 
segons la demanda dels usua-
ris a través del portal clic.cat o 
per telèfon, a Salelles, Maians i 
Castellfollit del Boix. El nostre 
objectiu és descarbonitzar el 
transport públic”, ha dit.
D’aquesta manera, la comu-
nicació amb transport pú-
blic entre Anoia i Bages pas-
sa de tenir un sol servei l’any 
2019, a set serveis d’anada i 
el mateix nombre de torna-
da, cada dia laborable.

Calen 500.000 signatures a ni-
vell estatal per poder presen-
tar la proposta de llei al Con-
grés espanyol. A Igualada, de 
moment hi ha dos punts on es 
pot anar a signar: l’o�cina de 
CC.OO. (Passeig Verdaguer, 
50), i la Llibreria Llegim (Pas-
satge Capità Galí, 4).
El propòsit de l’associació 
és facilitar la inclusió dels 
nouvinguts. Amb el projecte 
“Acompanyament” intenten 
oferir una atenció persona-
litzada a cada cas. Però ne-
cessiten més col·laboradors. 
Truqueu al 623155090 o en-
vieu un mail a:
 igualada.acull@gmail.com.

NO ET QUEDIS SEC. 
TANCA L'AIXETA!
Cada petit gest que facis per estalviar aigua serà 

una gran contribució davant l’actual situació d’aler-

ta per sequera que afecta 14 municipis de l’Anoia. 

Si no aturem aquest descens continuat de les 

reserves d’aigua, es podrien establir restriccions 

de consum.

Per això, et proposem diversos consells per preser-

var aquest recurs essencial. Perquè el consum 

responsable comença a casa i cada gota que 

estalviïs serà una gota més per al planeta.

Descobreix els consells d’estalvi a 

aiguaderigat.cat

@AiguadeRigat_ aiguaderigat.cat
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Brian Raimundo C.M. 
apareix a les imatges, 

que el col·laborador de 
La Veu Ramon Vallès 
va gravar per poder 
presentar denúncia i 
identi�car uns joves 

que causaven danys a 
vehicles aparcats

MARC VERGÉS / LA VEU 

U n cop es va aixecar 
el secret de sumari 
del cas de la viola-

ció d’Igualada, els Mossos 
d’Esquadra van explicar el 
seu relat dels fets. La policia 
catalana relatava que es van 
registrar tots els fets delictius 
del darrer any a la ciutat, però 
n’hi hauria un d’aquella ma-
teixa nit que va ser clau per 
identi�car al violador. 
La nit de la Castanyada, abans 
que es produís la violació, un 
grup d’11 joves van protago-
nitzar un altercat a Igualada 
causant danys a diversos ve-
hicles estacionats al carrer 
d’Alemanya. En Ramon Vallès 
va gravar els fets per poder 
presentar posteriorment la 
denúncia als Mossos i aquest 
vídeo va acabar sent clau en la 
investigació de la violació. En 
les imatges es veu a Brian Rai-
mundo C.M., caminant sol, és 
l’últim de la cua on hi ha els 
joves i tapat amb una caputxa.
En declaracions a La Veu de 
l’Anoia, Vallès explica que es 
va topar amb l’incident quan 
sortia de sopar amb un grup 
de gent i que un dels cotxes 
que s’estava colpejant era el 
del seu cunyat, que també 
formava part del grup que 
va anar a sopar. “Jo vaig gra-
var el vídeo per poder fer una 
denúncia per les destrosses 

Apareixen les imatges del violador en el vídeo que va resultar 
clau en la investigació

REDACCIÓ / LA VEU 

E l col.legi Maristes 
d’Igualada va rebre el 
passat 11 de maig el 

premi a guanyadors autonò-
mics del 38è Concurs Esco-
lar del Grup Social ONCE. El 
centre igualadí també podria 
guanyar la fase estatal d’aquest 
concurs.
Els guanyadors autonòmics 
han estat premiats amb una 
experiència escape room per 

que estaven fent els vàndals. 
Quan vam veure de lluny 
que un grup de persones es-
tava donant puntades de peu 
als cotxes, saltant-hi a sobre, 
jo vaig treure el mòbil i vaig 
començar a gravar tot el que 
vaig poder”. 
Quan els joves que van pro-
vocar les destrosses als cot-
xes van marxar, el Ramon 
i el grup amb qui va sortir a 
sopar es van quedar al lloc 
dels fets, des d’on van trucar 
a la Policia Local i Mossos, i 
els van ensenyar el vídeo. Al 
cap de 3 o 4 dies va anar al 
jutjat d’Igualada per prestar 
declaració sobre aquells fets. 
“Evidentment, ni em podia 
imaginar que hauria acabat 
gravant el violador”, comenta 
en Ramon.
De fet, no ho va començar a 
sospitar �ns que, al gener, els 
mossos es van posar en con-
tacte amb ell i li van demanar 

de trobar-se en una prefectu-
ra i que portés el telèfon amb 
què va gravar el vídeo. “Des 
del moment en què me’l van 
demanar vaig tenir clar que 
si els Mossos volien el vídeo 
original que vaig gravar era 
perquè serviria per la inves-
tigació sobre la violació de la 

noia d’Igualada”, explica.  
La policia, però, en cap mo-
ment li va explicar per què vo-
lia aquell vídeo. No va ser �ns 
fa deu dies que una amiga que 
treballa als mitjans de comu-
nicació li va dir que el vídeo 
que havia gravat ell havia estat 
important per la investigació.

Sobre el moment de gravar el 
vídeo, Vallès explica que tenia 
molt clar que l’havia de gravar, 
tot i ser conscient que alguns 
dels vàndals el podria haver 
agredit per robar-li el mòbil 
per esborrar el vídeo. “Afortu-
nadament no va ser així, i si 
aquest vídeo ha pogut ajudar 
a descobrir qui era el violador, 
jo me n’alegro”, acaba.

La defensa del detingut re-
correrà l’escrit d’ingrés a pre-
só
La defensa del detingut per la 
violació de la menor a Igua-
lada recorrerà l’escrit d’ingrés 
a presó, segons han explicat 
a l’ACN fonts coneixedores 
del cas. El lletrat ha al·legat 
vulneració del dret de defen-
sa perquè en el moment de 
la declaració el noi no tenia 
còpia de les actuacions pel fet 
que encara hi havia secret de 
sumari. Per aquest motiu, la 
defensa de l’acusat demana la 
nul·litat de l’escrit per vulne-
ració de drets fonamentals.
De moment, però, el pre-
sumpte violador continua 
tancat a la presó de Brians 
1, on després de passar els 
primers dies al mòdul d’in-
gressos, ara ja es troba en un 
mòdul amb la resta de presos 
amb delictes greus com el seu.

Podeu veure el vídeo complet 
a www.veuanoia.cat

L’ONCE lliura al col.legi Maristes 
el premi del Concurs Escolar

a tota la classe. A Catalunya, 
han participat un total de 

6.219 estudiants i 133 profes-
sors de 103 centres educatius.

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

D I P Ò S I T C O N T R O L A T
D E R U N E S I V A L O R I T Z A D O R

D E R C ' D

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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REDACCIÓ / LA VEU 

El passat diumenge 8 de 
maig Igualada va ser l’es-
cenari de la 25ena Tro-

bada Nacional dels Tres Tombs, 
que va donar per �nalitzada la 
temporada traginera i que fou 
organitzada per la Federació 
Catalana dels Tres Tombs con-
juntament amb l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada. 
Fou una jornada assolellada en 
la qual va transcórrer tot amb 
èxit, on van des�lar i col·labo-
rar-hi més de 50 poblacions 
procedents d’arreu del país 
amb les seves banderes, que 
van omplir els carrers del re-
corregut, amb una vuitantena 
de carros i carruatges i gairebé 
300 èquids dels quals 28 anaven 
muntats. La jornada va ser pos-
sible també gràcies a la tasca i 
col·laboració de la seixantena 
de voluntaris i voluntàries que 
es van mobilitzar i van oferir el 
seu suport, ja sigui preparant 
i oferint un total aproximat 
d’uns 600 esmorzars per a tots 
els participants, acompanyant a 

Més de 50 poblacions i gairebé 80 carruatges van participar 
en la Trobada Nacional dels Tres Tombs a Igualada

les poblacions foranes, vetllant 
diferents trams del recorregut, 
etc. Des del Gremi volen fer ar-
ribar un sentit agraïment a tot 
el voluntariat.
En la Trobada hi eren l’alcalde 
Marc Castells, la subdirectora 
general de Ramaderia, Mercè 
Soler; la diputada al Congrés, 
Carolina Telechea; el regidor de 
Cultura, Pere Camps, així com 
altres regidors de l’Ajuntament; 
l’alcalde d’Alcarràs, Jordi Janés; 
el president de la Federació 
Catalana dels Tres Tombs,  An-
dreu Bernadàs; i la presidenta 
de l’Antic Gremi de Traginers, 
Montserrat Argelich. 
Tots ells van presenciar la des-
�lada des de l’empostissat situ-
at al passeig Verdaguer, des del 
qual Mossèn Pasqual va rea-
litzar la típica benedicció a les 
cavalleries, i on des de també 
Adolf Bargues presentava les 
poblacions i feia una breu des-
cripció dels carros i carruatges 
i de les seves càrregues per al 
públic assistent de la zona.
La des�lada va �nalitzar a 
l’avinguda Catalunya (Parc 

Central), en el mateix punt 
on es va iniciar i es van con-
centrar tots els assitents. Acte 
seguit es va celebrar un dinar 
de germanor per a tots els par-
ticipants, amb els parlaments 
oportuns i així tancar amb 
èxit la jornada i la temporada.

Concurs fotogrà�c
Recordem que properament 
tindrà lloc el 42è Concurs Fo-
togrà�c sota el lema “Típics 
Tres Tombs 2022”, que s’orga-
nitza des de l’Antic Gremi de 
Traginers amb la col·labora-
ció de l’Agrupació Fotogrà�ca 
d’Igualada. 
En aquesta ocasió i de forma 
excepcional, tots els partici-
pants podran presentar foto-
gra�es de les dues efemèrides: 
dels Tres Tombs celebrats el 
passat gener i/o de la Troba-
da Nacional realitzada aquest 
passat 8 de maig. El termini de 
tramesa de les obres �nalitza 
el 16 de juny. Podeu consultar 
les bases del concurs a la web 
del Gremi: www.gremitra-
ginersigualada.org

Ortodòncia
Invisible*

15%
de descompte

Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97
Promoció vàlida fins al 30/06/2022 no acumulable a altres descomptes i/o promocions.Tractaments subjectes a prescripció facultativa. Consulti les tarifes dels tractaments en la seva clínica Vitaldent. No acumulable a altres ofertes o 
promocions. Registro Sanitari: E08683011

CAT 250x183 MayoVitaldent Igualada.indd   1 4/5/22   17:10
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Els guanyadors de 
3.000€ en premis ha-
vien comprat els vehi-
cles a Maas Exclusivas 

Pont, Servisimó 
i Anoia Motor

REDACCIÓ / LA VEU 

La 20 edició de la Fira de 
vehicles d’ocasió Au-
tomercat, organitzada 

per Fira d’Igualada, ha dei-
xat un molt bon balanç pel 
que fa l’assistència de públic, 
amb una xifra de visitants 
pròpia d’abans de la pandè-
mia, procedents de diverses 
comarques d’arreu del país i 
especialment de la Catalunya 
Central.
Pel que fa a la xifra de cotxes 
venuts, dels 300 cotxes expo-
sats s’han venut un total de 80 
vehicles durant els dos dies 
que ha durat el certamen. Per 

Prop de 80 cotxes venuts en la fira 
de vehicles d’ocasió Automercat

L’Escola Pia guanya el 
concurs Joves a Debat 
de Jove Cambra
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte dia 7 
de maig, la Jove Cam-
bra Internacional 

d’Igualada va celebrar un any 
més el concurs Joves a Debat.
L’acte es va celebrar al nou au-
ditori del Centre Cívic Nord 
d’Igualada i durant el matí es 
va fer una formació d’oratò-
ria pels equips participants, 
formats per alumnes de 1r de 
Batxillerat dels instituts Joan 
Mercader, Badia i Margarit, 
Milà i Fontanals i l’Escola Pia. 
L’institut Pere Vives �nalment 
no va poder participar-hi. La 
formació prèvia al concurs la 
va dur a terme Georgina Ro-
dríguez, júnior de l’entitat. 
Setmanes abans, es va realitzar 
una formació d’oratòria per a 
tots els alumnes de 1r de bat-
xillerat en cadascun dels cen-
tres participants al concurs, 
en aquest cas a càrrec de Magí 
Senserrich, membre de JCI 
Igualada.
El concurs va tenir lloc, a par-
tir de les 16:30 h de la tarda, al 
nou auditori del Centre Cívic
Nord, un espai recentment 
inaugurat que va resultar ido-
ni pel desenvolupament del 
programa. El concurs, presen-
tat per Eva Motis, va constar 
de dues semi�nals i una �nal, 
on cadascun dels equips par-
ticipants va haver de defensar 
un seguit de temes, uns a favor 
i els altres en contra. 
El jurat va estar format per 
Carlota Carner, tercera tinent 
d’alcalde de l’ajuntament 
d’Igualada, Antoni Font, 
president del Rotary Club 
d’Igualada, Carme Plassa, 
d’Òmnium Cultural Anoia, 
Jordi Marcè, com a col·labo-

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l festival Vadefoodi-
es tornarà del 28 de 
maig al 4 de juny amb 

un canvi de format. Així es va 
anunciar dimarts en la presen-
tació del festival, que es va fer 
en el marc del celler de César 
Martinell d’Agro Igualada Co-
operativa, al “sindicat”. 
Amb la presència de l’alcalde 
Marc Castells, qui va agrair 
que l’entitat “posi en valor 
la gastronomia de la nostra 
ciutat”, el president de Vade-
foodies, Joan Fontanella, va 
explicar que, després de dos 
anys de pandèmia, el certa-
men “torna amb un canvi de 
format, no seran només dos  
dies com abans, sinó allargat 
en el temps, amb diverses ac-
tivitats”.
L’acte central serà el 4 de juny 
durant tot el dia, amb la parti-
cipació de cellers de la comar-
ca a la Rambla St. Isidre en 

gentilesa dels concessionaris 
es van sortejar 3.000 euros en 
premis al moment de tancar 
la �ra, diumenge al vespre. 
Els guanyadors havien adqui-
rit vehicles als concessionaris 
Maas Exclusivas Pont S.A.U, 
Servisimó SL i Anoia Motor 
SA.
Fira d’Igualada fa un molt bon 

balanç d’Automercat, que ha 
permès recuperar la norma-
litat pre-pandèmica i agraeix 
la bona resposta de visitants. 
Els concessionaris expositors 
també s’han mostrat molt sa-
tisfets de les vendes assolides 
en aquesta edició.
Durant tot el cap de setmana, 
un total de 14 concessionaris 
han exposat en més de 7.000 
metres quadrats a l’aire lliu-
re, al barri de les Comes, una 
atractiva oferta de vehicles se-
minous i d’ocasió de les prin-
cipals marques del sector de 
l’automoció, amb una àmplia 
gamma de preus i models, ga-
rantits i en perfecte estat.

rador de Jove Cambra i, �nal-
ment, Jordi Xaubet, president 
del jurat i de Jove Cambra In-
ternacional d’Igualada.
El gran nivell dels partici-
pants no va resultar fàcil per 
part del jurat a l’hora de deli-
berar però, �nalment, l’equip 
guanyador del concurs Joves 
a Debat 2022 va ser l’Escola 
Pia.
Posteriorment es va fer l’en-
trega de premis als guanya-
dors del concurs, al millor 
orador i al millor capità i es 
van lliurar els diplomes per-
tinents als guanyadors i a la 
resta de participants.
El president del jurat, Jordi 
Xaubet, va ser l’encarregat de 
fer l’entrega del primer pre-
mi als membres de l’Escola 
Pia: Ot Aguilera, Dephca 
Junyent, Nerea Lara, Arnau 
Albareda i Gianna Riba. El 
premi de l’edició d’aquest any 
va comptar amb la participa-
ció de la Papereria Codorniu.
Per altra banda, Carme Plas-
sa va atorgar el guardó que 
concedia Òmnium Anoia al 
millor orador, que en aquest 
cas va ser per a Unai Boada 
de l’institut Badia i Marga-
rit. De la mateix manera, el 
premi a millor capità, atorgat 
pel president del Rotary Club 
d’Igualada, Antoni Font, va 
ser per a Raquel Dalmases, 
de l’institut Joan Mercader.
Finalment, i amb la partici-
pació de Caves Duran Galan, 
es va fer entrega d’un petit 
obsequi a càrrec del director 
del programa Francesc Sedó, 
a tots els membres del jurat 
i a la resta de col·laboradors 
del programa, com a mos-
tra d’agraïment per la seva 
enorme tasca.

Vadefoodies torna amb canvi de format, 
dedicat als vins i la cuina responsable

una jornada dedicada als vins 
de la comarca. La capitalitat 
cultural d’Igualada també es 
deixarà notar amb la presen-
tació d’un llibre d’Empar Mo-
liné, amb la presència de l’au-
tora, al Cercle Mercantil, en 
un acte maridat amb vins de 
l’Anoia. També es farà una jor-
nada professional amb la par-
ticipació de 19 dels 24 cellers 
que hi ha a la comarca. 
Fontanella va afegir que “de-
diquem també aquest Vade-

foodies a la cuina responsable 
de proximitat, fomentant que 
cal fer les coses ben fetes, res-
pectant el medi ambient i els 
materials reciclables, utilitzant  
el productes de temporada 
i ecològics”. Per això es farà 
una Setmana Gastronòmica 
“i estem molt contents que 
els restauradors de la ciutat hi 
vulguin participar”. També es 
farà la presentació d’un llibre, 
en aquest cas de la xef catalana 
Maria Nicolau.



L’acte donarà veu a 
onze dones que han 

excel·lit en àmbits di-
versos i combinarà xe-
rrades, taules rodones, 
entrevistes i actuacions

Olga Jiménez, amb la regidora Carlota Carner.

Torna la Fira-Festa 
de Primavera
 de Nou Centre
 al Parc Garcia Fossas
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Matí (10 a 13h) 
Presentació i obertura de 
l’acte – Carlota Carner, re-
gidora d’Igualtat de l’Ajunta-
ment d’Igualada i Olga Jimé-
nez, empresària i escriptora .
- Descobreix què vols: Po-
nència d’Èlia Corral, actriu 
i docent.
- Impulsa’t cap a la teva 
meta: Ponència d’Elisa Mas, 
cantant i esportista.
- Afronta i supera les teves 
pors: Entrevista a Georgina 
Gabarró, esportista.
- Digues al món allò que vols:

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte 14 de 
maig de 2022 l’Ajun-
tament d’Igualada 

organitzarà la primera Jorna-
da de referents igualadines, 
una jornada que neix amb 
l’objectiu de visibilitzar el ta-
lent femení que hi ha a la nos-
tra ciutat i comarca. 
La jornada s’adreça a tots els 
públics i el seu objectiu és 
impulsar el talent femení, ins-
pirar i motivar a tothom qui 
hi participi a partir d’experi-
ències reals d’igualadines que 
estan destacant en diferents 
àmbits de la nostra societat. 
La conducció de l’acte anirà a 
càrrec d’Olga Jiménez, empre-
sària i escriptora. Durant la 
jornada es donaran a conèixer 
les trajectòries, els assoliments 
professionals, les motivacions 
i inspiracions i compartirem 
aprenentatges amb onze do-
nes d’Igualada i comarca que 
són referents esportives, em-
presarials, artístiques o pro-
fessionals d’altres activitats. 
La presentació de l’acte va 
comptar amb la regidora 
d’Igualtat, Carlota Carner 
acompanyada de la conducto-
ra de l’acte Olga Jiménez. Car-
ner posava en valor aquesta 
primera edició “que vol visi-
bilitzar i donar espai al talent 
i a les experiències vitals i de 
trajectòria de dones molt dife-
rents però que tenen en comú 
haver excel·lit en algun dels 
seus àmbits”. 
Una jornada que servirà, 
ha explicat Carner, per “fer 
d’altaveu del talent femení 
que molt sovint queda ocult 
o invisibilitzat darrere d’ex-
periències d’èxit masculines”. 
En la mateixa línia va parlar 

Demà, primera Jornada de Referents Igualadines, 
dedicada al talent femení de la comarca

la conductora de l’acte, Olga 
Jiménez qui va explicar el 
funcionament de l’acte que 
serà divers i tindrà diversos 
formats amb ponències, en-
trevistes i taules rodones que 
s’aniran repartint al llarg del 
dia, acompanyades d’algunes 
actuacions musicals. Jiménez 
assegurava que les partici-
pants “coneixeran històries 
d’èxit que a vegades queden 

invisibilitzades i conjunta-
ment podran compartir ide-
es, reptes i estratègies que 
hagin funcionat amb l’objec-
tiu de construir una xarxa de 
sororitat i apropar referents 
també per a les més joves.” 
Des de l’organització de l’acte 
es parlarà dels sostres de vi-
dres que s’han hagut de tren-
car i de quina manera s’han 
superat obstacles, des de les 

discriminacions pel fet de ser 
dones o els masclismes que 
imperen en la societat.
Com a complementa a les 
intervencions, durant la jor-
nada hi haurà actuacions del 
grup de ball de l’Ermy Gon-
zález i de la cantant Elisa Mas 
i, al �nal de la jornada, sor-
teig de regals facilitats per les 
ponents.
La jornada es farà a la sala 
d’actes del Centre Cívic Nord 
i les inscripcions s’han de fer 
anticipadament, �ns el 10 de 
maig, a través de l’aplicatiu 
municipal: https://centreci-
vicnord.miram.cloud La ins-
cripció és gratuïta, però cal 
reserva prèvia, doncs les pla-
ces són limitades. 

Programa de la jornada
Entrevista a Ermy González, 
ballarina i coreògrafa.
- La seguretat al discurs em-
prenedor: Ponència de Xènia 
Castelltort, emprenedora i 
formadora en oratòria.
- Lidera’t per liderar als al-
tres. Lideratge constructiu en 
femení: taula rodona amb la 
participació de Olga Jiménez, 
empresària i escriptora, Anna 
Vilarrúbias, empresària, Judit 
González, directora d’hotel i 
Sílvia Giralt, empresària.

Tarda (15 a 17 h)

- Les claus de l’alta producti-
vitat: Ponència d’Olga Jimé-
nez, empresària i escriptora.
- Converteix-te en una per-
sona magnètica: Entrevista 
a Melina Peña, advocada 
Recorda que no estàs sola. - 
Maternitat, cicle hormonal, 
emprenedoria: Ponència de 
Montse Jiménez, doula.
- Aconsegueix un sí: Ponèn-
cia de Judit González, direc-
tora d’hotel.
- Assoleix la plenitud: Tan-
cament d’Olga Jiménez, em-
presària i escriptora.

Demà dissabte dia 14 de 
maig al matí, a partir de les 
9.30, al Parc del Garcia Fos-
sas, torna la fira-festa de Pri-
mavera Nou Centre, amb ac-
tivitats i actuacions musicals. 
Prop del centenar d’establi-
ments dels barris del Poble 
Sec, Set Camins i Les Comes, 
de Nou Centre, estaran a la 
vostra disposició. 
L’eix de la fira-festa el prota-
gonitzaran els firaires i ar-
tesans, les dues actuacions 
musicals centrals, l’animació 
al carrer, un esmorzar per la 
mainada i vermut musical 
per a tothom. 
Començarà la Festa de Pri-
mavera de Nou Centre a 
les 9.30 h amb l’obertura 
de l’espai firal. Més tard, a 
les 10.00 h, els nens que ho 
vulguin podran esmorzar de 
la mà de la Pastisseria Pla i 
d’Opcinatura i participar de 
les activitats infantils propo-
sades. 
A les 11.00 h, el grup igua-
ladí “Can Cantem” presenta-
ran el seu “El ritme de l’ale-
gria”. El Jordi amb la seva 
guitarra, l’ukulele o l’harmò-
nica, l’Albert amb el baix i les 
percussions del Diego, tots 
tres a dalt de l’escenari mou-
ran petits i grans al ritme de 
la música més divertida. Es 
tracta d’una proposta famili-
ar, amb un directe molt ani-
mat i participatiu.
La festa clourà amb un ver-
mut musical i l’actuació del 
duo acústic igualadí Marta 
Bossa i Eugeni Muriel, que 
a partir de les 12.30h delec-
taran amb veu i guitarra. El 
vermut el prepararà l’Antiga 
Cafeteria Soler i així fins a 
l’hora de dinar. 

14 de maig de 10  a 13 h i de 15 a 17 h
al CENTRE CÍVIC NORD 

ORGANITZAT PER:

INQUIETA
uea

CONDUCCIÓ DE L’ACTE: AMB LA COL·LABORACIO DE:

OLGA JIMÉNEZ MUNTANÉ

NO TE LA PERDIS!

Un dia de masterclass, ponències i espectacles

Vine a gaudir-la aquest dissabte!

Sortejos

Regals per a tothom

Cafè de benvinguda

Plaçes disponibles!
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E l dissabte 21 de maig, a 
partir de les 7 del matí 
i durant tot el dia, a la 

plaça Pius XII se celebrarà la se-
tena edició de la Festa de l’Arbre 
de Maig. Els orígens d’aquesta 
festa es remunten a l’època me-
dieval, amb gran arrelament ar-
reu de Catalunya. Era un ritual 
per a la veneració dels esperits 
de la naturalesa amb l’objectiu 
d’aconseguir, a partir del sacri-
�ci d’un arbre, que fos un any 
de prosperitat i abundància. 
A Igualada va mantenir-se viva 
�ns a �nals del segle XIX i no 
va ser �ns al maig de l’any 2012 
quan l’entitat l’Al-pi-nisme Club 
Esportiu va recuperar aquesta 
festa. Anys més tard, l’entitat 
de la Festa de l’Arbre de maig 
d’Igualada va agafar el relleu en 
l’organització. Enguany se cele-
bra la desena edició i ja s’ha pu-
blicat el cartell, obra de Dídac 
Sanjosé. El dia de la celebració, 
tot el conjunt de gent aplegada 
es dirigirà a buscar l’arbre (ano-
menat Maio) a un bosc proper 

La Festa de l’Arbre de Maig tornarà 
el proper 21 de maig

Escolars de l’Anoia 
aprenen el compostatge 
en tallers del Consell
REDACCIÓ / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia porta a terme 
en diferents centres 

escolars de l’Anoia, durant el 
mes de maig, tallers educatius 
amb motiu de la Setmana In-
ternacional del Compost, la 
#ICAW2022. El passat 4 de 
maig es van fer els primers 
tallers amb l’alumnat de les 
escoles Maria Borés de la Po-
bla de Claramunt i Serra de 
Coll-Bas de Carme. En total 
es visitaran onze escoles, al 
llarg de tot aquest mes, als 
municipis d’Igualada, Jorba, 
El Bruc, Vilanova del Camí, 
Piera, Vallbona d’Anoia, i Ca-
brera.
En aquest taller, una educa-
dora explica quin és l’origen 
del compost orgànic o adob, 
que prové de la matèria or-
gànica que se separa a casa o 
a les pròpies aules, com ara 
restes de verdura, fruita, pi-
nyols o closques i, a través de 
la seva descomposició, s’apro-
�ten aquestes restes per ado-

bar l’hort o el jardí. El mateix 
procés de compostatge també 
es realitza a gran escala amb 
la matèria orgànica que se se-
para a les llars de la comarca i 
que, gràcies a la recollida por-
ta a porta en bona part dels 
municipis, es transporta a la 
planta de compostatge de Jor-
ba, on s’obté un adob de gran 
qualitat gràcies al fet que el 
nivell de residus impropis és 
molt baix. Aquest compost és 
utilitzat posteriorment per la 
pagesia i jardineria. 
El vicepresident 2n del Con-
sell Comarcal i responsable 
de l’àrea de Sostenibilitat i 
Territori, Santi Broch, a�r-
ma que “cal que els nostres 
infants i joves prenguin cons-
ciència de la importància de 
fer una gestió responsable 
dels residus, quelcom bene�-
ciós no només per al planeta 
sinó també per les activitats 
tradicionals del nostre terri-
tori; per això, des del Consell 
Comarcal promovem accions 
com aquests tallers, que re-
sulten de gran utilitat”.

d’Igualada, on es realitzarà la 
tala. Allà mateix hi haurà un 
bon esmorzar gratuït de boti-
farra a la brasa o coca amb xo-
colata per a tots els participants. 
Seguidament, es transportarà 
l’arbre a força de braços �ns a la 
plaça. Un cop s’arribi a la plaça 
Pius XII es durà a terme l’es-
corxament de l’arbre (12.30 h), 
retirant l’escorça i les branques 
per tal que quedi el tronc ben 
llis i que el Maio només tingui 
un plomall al capdamunt. Així 
arribarà el moment més espe-
rat, espectacular i emocionant 
de la festa: la plantada de l’ar-
bre, on tota la plaça col·labora 
per alçar verticalment l’arbre. 

Un cop aconseguit l’objectiu, es 
recuperaran les forces amb un 
bon dinar popular (14.00 h). 
Els tiquets del dinar es poden 
reservar a través d’un formula-
ri i comprar a la plaça el mateix 
dia (10€).
A la tarda es celebrarà l’espec-
tacular concurs de grimpaires 
(17.30 h), en què els més in-
trèpids podran en�lar-se �ns 
a dalt de tot de l’arbre. Les ins-
cripcions del concurs es faran al 
moment. Finalment, per cloure 
la festa hi haurà una � de festa 
musical a càrrec del duet Bon-
joch&Massana i, més tard, es 
donarà pas al punt de trobada 
de música folk i tradicional, on 
es convida a tothom a portar el 
seu instrument.
L’’activitat és una gran festa 
oberta a la participació de tota 
la ciutat, que agrupa gent de 
totes les edats, des dels més pe-
tits �ns als més grans. L’entitat 
ha agraït poder a tornar a cele-
brar l’edició de la manera tradi-
cional, després que l’any 2020 
s’anul·lés i el 2021 només es po-
gués fer un acte simbòlic.
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P #latevaveu
Calen inversions per un transport públic de 
qualitat. No a l’ampliació de l’A2!

 La sentència del TSJC a segons quin centres 
afavorirà l’ús del català. #tristperoreal

No hi ha tristor més amarga que la pèrdua de 
qui es desvivia per a fer-nos riure. Gràcies Joel! 
#igualada #cultura

Reutilitzar el tall de llimona del gintònic d’ahir a 
la nit pel te d’avui al matí compta com a esmor-
zar alcohòlic?

Avui he sortit a fer un cens per #Igualada a les 
07:00 i me trobat gent pel centre beguda i tirats 
al terra, cridant, ocupant tot el carrer, donant 
puntades a portes i per acabar-ho, he estat in-
crepat per un grup. Lamentable la situació.

L’autovia A2 en el seu pas per l’Anoia només es 
col·lapsa els diumenges a la tarda quan tornen 
els de Barcelona d’esquiar. Entenc que aquesta 
deu ser la necessitat d’ampliar-la.

Si matemàtiques no us agrada, pot ser coneixe-
ment del medi; i si educació física tampoc no us 
agrada pot ser manualitats. La qüestió és que es 
promogui l’ús espontani de la llengua, que és el 
que estem perdent.

XARXES | 19Divendres, 13 de maig de 2022

xarxes: El més destacat

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

@latossademontbui @soni0097 @barrufetbrunet 

www.veuanoia.cat

3 Més de 50 poblacions parti-
cipen a la Trobada Nacional 
dels Tres Tombs

1 El vídeo que va conduir 
els Mossos a la detenció 
del violador d’Igualada

2 Mor l’actor i dramaturg 
igualadí Joel Grau als 47 anys

Soc la Montserrat Soler, dissenyadora i 
artesana, enamorada de la vida senzilla 
i rural. Llicenciada amb Belles Arts i 
igualadina, durant l’etapa d’estudiant a 
Barcelona hem vaig adonar que la ciutat no 
era un lloc per a mi, que on era més feliç 
era al camp encara que fos amb més solitud 
i amb menys de tot.
Estic darrere de la marca Nubuckcuir, on 
dissenyo i creo tots els complements de 
cuir artesanalment i de forma respectuosa 
amb el planeta.
Ho faig des del meu petit taller, envoltat 
de natura, al costat de Barcelona. Treballo 
amb proveïdors locals apostant per una 
economia circular. M’apassiona poder 
transformar un material noble com el cuir amb objectes d’ús quotidià, com ara bosses, 
motxilles, ronyoneres, simplement amb les meves mans.
Agraïda que les meves peces ajudin en la transformació d’un món més conscient i menys 
consumista, donant suport a un estil de vida més pausat i connectat amb la natura.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que el 80% del consum de l’Anoia es genera a nivell local, fruit de l’economia circular 
del territori.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#219 Montserrat Soler
FOTO: Cesc Sales

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

Neus Carles Roqué @NeusCarles

Ramon Vicens @ramonvicens1

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

David Serarols @dserarols

Daniel Macia Marti @Macia_daniel

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce

M. Carme Junyent @CarmeJunyent



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Acceptar és resignar-se?

Lo que ignoro es si el precio �nal de ese petróleo de NOR, NIG o 
PROXOR es igual al que venía de RUS. Si es mayor la diferencia 
deberá compensarse de algún modo, y si es menor, ¿por qué no se 
hizo antes la sustitución?.

“Dos de cada tres euros d’inversió estrangera captats per Catalunya 
l’últim any són pel sector industrial, cosa que demostra que som com-
petitius i alhora atractius en aquest àmbit”.

La in�ació perjudica sobretot  a les persones i famílies amb menys ingressos, 
famílies amb hipoteques... que representen una part important de la població. 

“Parlem de les 12 principals tendències 
en el món econòmic per als propers anys”. “No pots nedar a contracorrent.” 

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

ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat

 de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

Tendències econòmiques post-covid

És una pregunta important. 
Acceptar alguna cosa és 
igual que resignar-se? 

Potser és una pregunta filosòfica. Jo 
no ho veig així. Lluites per no estar 
malament. Et diuen que la situació 
és la que és i que no pots canviar-la. 
Has d’acceptar-la. 

Diuen que no pots nedar a contra-
corrent. Que si no acceptes el mo-
ment que vius i lluites contra ell lla-
vors no seràs feliç. 

Hi ha moltes dites i refranys sobre 
acceptar les coses. Sobretot, una ma-
laltia. Per a mi acceptar-la no és el 
mateix que resignar-se. Clar que des-
prés de viure molt de temps una situ-
ació és fàcil rendir-se. De totes ma-
neres, vull creure que tenir la il·lusió 
de poder o intentar canviar les coses 
no és dolent. Estic totalment d’acord 
amb acceptar allò que no pots can-
viar. D’aquesta manera evitaràs patir. 
Mantenir una petita flama viva, un 
desig que algun dia aquesta situació 
pugui canviar, si no és obsessió pot 
ser bona. 

El món avança amb passes de ge-
gant. En l’àmbit de la medicina els 
assoliments que s’estan aconseguint 
són inimaginables. Pròtesis que pots 
moure amb la ment, persones que 
poden tornar a caminar, persones 
amb Parkinson que poden tornar 
a menjar soles. Repeteixo, crec que 
mantenir una petita flama sense ob-
sessionar-se pot ser bo. Posats a po-
sar refranys, “L’esperança és l’últim 
que es perd”. Canviem resignar-nos 
per esperar que arribi el moment 
adequat?

Albert Einstein deia: “La ment és 
com un paracaigudes, només funci-
ona si s’obre”. Per tant... obre la teva 
ment. Ho sé, una cosa és dir-ho i l’al-
tra fer-ho. 

Us donaré unes pistes de com obrir 
la ment per a motivar-se, per a car-
regar-se d’energia, per a emprendre. 
Després és tan senzill com buscar les 
mateixes fórmules, però en la direc-
ció en la qual vulguis obrir la teva 
ment. Us donaré exemples de llibres 
que us obriran la ment en la direcció 
que abans esmentava. L’alquimista, 
100 impulsos positius. El millor ve-
nedor del món. 

La part de la història és estupenda. 
La de vendes si no us agrada, no la 
llegiu. Buscar vídeos de motivació, 
fòrums, blogs. Anar a conferències, 
per exemple ara mateix si busqueu 
“Ments expertes” trobareu vídeos i 
conferències excepcionals. 

Algun banc també ha publicat con-
ferències molt interessants. Per 
exemple, si busqueu “Tot el que em 
van ensenyar els nens. José Antonio 
Fernández Bravo, mestre” veureu un 
vídeo per a reflexionar i riure, us as-
seguro que val la pena. 

Quan busques obrir la teva ment en 
una direcció, fins i tot pots descobrir 
pel·lícules com “El guerrer pacífic” 
o “A la recerca de la felicitat”, pel-
lícules basades en fets reals. 

Descobreix la teva pròpia fórmula i 
obre la ment. 

Et sorprendràs i gairebé segur que 
descobriràs noves parts del món. 

Mckinsey ha elaborat un 
petit informe infogrà-
fic sobre quines po-
drien ser les 12 princi-

pals tendències en el món econòmic 
per als propers anys. És una visió 
àmplia i global que ens podria do-
nar algunes pistes a l’hora de triar 
les nostres estratègies empresarials. 

Som-hi:
1. Els llocs de treball canvien. S’ac-
celera l’automatització i el treball 
remot. El món e-commerce fa que 
sigui prioritari actualitzar els em-
pleats.

2. Reequilibri corporatiu. El mercat 
de treball s’enfronta a canvis, des de 
tecnològics fins a les noves deman-
des de les empreses.

3. Habilitats laborals a la Xina. La 
Xina està construint noves habili-
tats pels seus treballadors. Es calcu-
la que un 30% del personal es veurà 
afectat per l’automatització.

4. La inclusió importa. Les accions 
específiques per abordar els dese-
quilibris i les bretxes salarials ra-
cials podrien donar grans resultats 
per als grups marginals.

5. El consum a Àsia puja. Es calcula 
que el 2030 un 70% de la població 
d’Àsia entrarà en el mercat de con-
sum i s’obriran nous mercats i opor-
tunitats.

6. Canvien les preferències dels 
consumidors. Els nous patrons en el 
consum on-line continuen. Restau-
ració, viatges i educació tornaran a 
nivell pre-pandèmics.

7. Pivots empresarials i productivi-
tat. Expandir els avantatges en les 
operacions aconseguides durant la 
pandèmia pot ampliar els resultats 
positius en les cadenes logístiques

8. Nous moments per als sectors 
tradicionals. Els productors tenen 
noves oportunitats, ja sigui canvi-
ant les estructures productives, in-
corporant noves tecnologies o nous 
productes.

9. Intercanvi de dades financeres. 
Un bon sistema obert de comparti-
ció de dades financeres podria cre-
ar més valor. Es calcula que a l’Ín-
dia aquest model podria fer créixer 
el PIB entre un 4 i un 5%.

10. Prioritzant la salut. La mala sa-
lut té un cost molt alt per a Europa. 
Cal cercar mecanismes per reduir 
els costos de salut.

11. Tangibilitzar els intangibles. In-
vertir en propietat intel·lectual i re-
cerca fa augmentar la productivitat.

12. Riquesa dels maons i del mor-
ter. Tot i que l’economia cada cop 
és més digital, el principal motor de 
l’augment de patrimoni és l’immo-
biliari.

Aquests són elements que pots in-
corporar en el teu procés de refle-
xió estratègica i que espero puguin 
servir per trobar noves oportuni-
tats.
Ens hi posem?. 

en el món econòmic per als propers anys”.

Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director de FeedBackGround
@cescalcal

Juan Juncosa
Escriptor creixement personal / AMIC
www.juanjuncosa.com
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Amb la col·laboració de:

English&Tea: 15 anys ensenyant i fent 
gaudir i créixer als seus alumnes 

Aquest 2022, English&Tea, bufa les espelmes pel seu 15è aniversari. Sota 
l’emprenedoria de l’Anna Vilarrubias, que va posar llavor a aquesta 
acadèmia d’idiomes, el centre es mou amb el leitmotiv “learn, enjoy 
& grow” (aprèn, gaudeix i creix), arribant ja a més de 400 alumnes 

de totes les edats i nivells; i �ns i tot, a empreses que volen potenciar el seu nivell 
d’anglès. 

Amb una �loso�a clara d’ensenyar l’idioma en un ambient distès, íntim, familiar 
i confortable; i alhora, amb una pedagogia i estètica allunyada de les aules i cen-
tres més convencionals; va néixer English&Tea, per ensenyar l’idioma, potenciant 
les habilitats comunicatives dels seus alumnes, i sobretot, a fer perdre la por als 
temuts speakings en una immersió total de la cultura: coneixent i gaudint de les 
diades més celebrades i típiques com Saint Valentine’s Day, Halloween, Easter, en-
tre altres; conversant amb professors titulats i/o nadius o bé, visionant tot tipus de 
material per a millorar i conèixer l’idioma; per tal d’aprendre l’anglès, des de totes 
les seves vessants -la gramàtica, la lectura, la comprensió, la parla-tot prenent una 
tassa de te en un ambient agradable i acollidor, al jardí o a les aules d’English&Tea.

Ja abans de la pandèmia, Englihs&Tea, va apostar fortament per la implantació de 
noves tecnologies: totes les seves aules disposen de pissarres interactives i grans 
pantalles per tal de fer més còmodes les seves classes. 

English&Tea ofereix classes d’anglès a partir dels 4 anys; tot i que ofereix classes 
tant per a infants com per adults. Prèviament, es realitza un test de nivell per com-
provar el grau d’assoliment de l’idioma de l’alumne, per posteriorment, poder ubi-
car-lo segons el seu per�l, al seu nivell més adequat i preparar-lo per als exàmens 
o�cials de Cambridge que es vulgui presentar. De fet, aprendre un idioma ajuda a 
una millor presa de decisions, augmentar la memòria, a tenir més independència, 
i millorar oportunitats laborals, entre altres aspectes. 

Obertura d’un nou centre a Capellades
Recentment, English&Tea ha fet un pas més, creixent com a negoci. El que va 
ser una llavor al Passeig Verdaguer d’Igualada, ha fet �orir un nou centre a un 
altre municipi de la comarca, a Capellades, al Passeig Miquel i Mas. En aquest 
sentit, la seva expansió li ha fet obrir una nova acadèmia d’idiomes, convertint 
a English&Tea en una acadèmia d’idiomes de referència de la comarca gràcies a 
l’obertura d’aquests dos centres.

Cambridge Learning Partner- Centre número 217
Una altra mostra d’aquest fet és que és l’únic centre d’Igualada i de la zona en ser 

Cambridge Learning Partner, com a centre número 217. Aquest 2022, la prestigi-
osa Universitat de Cambridge i l’editorial Cambridge University Press els han ator-
gat ser membre soci exclusiu “Cambridge Learning Partner” (partner educatiu) 
als seus clients d’English&Tea després d’haver passat els rigorosos requisits, veure 
i constar els seus resultats acadèmics i la seva metodologia. En aquest sentit, aquest 
projecte educatiu es basa en l’excel·lència i suport d’aquesta universitat a l’hora de 
preparar o�cialment els exàmens de Cambridge. Això, com a resultat fa que sigui 
una garantia per al futur laboral: el segell de qualitat de Cambridge és una referèn-
cia mundial en l’acreditació de l’anglès en els àmbits acadèmic i empresarial.

Business&Tea, anglès per a empreses i professionals
Mai és tard per aprendre un idioma, o per a millorar-lo. English&Tea ofereix pro-
grames a mida de les necessitats de cadascú, ja sigui fent classes amb grups reduïts, 
amb parelles, o classes particulars. 

Aquest últim cas és una fórmula basada en el face to face, amb programes com 
Refresh&Tea, You&Tea, Speak&Tea... I que permet tenir més �uïdesa amb l’idio-
ma gràcies a la conversa entre l’alumne i el professor.

Tenint en compte que les empreses cada cop s’obren més al món i on l’anglès és 
un idioma imprescindible per a vertebrar i generar relacions de negoci; una de les 
línies que s’ofereix i que està més enfocada per a les empreses és Business&Tea, un 
programa adequat a tots els per�ls professionals i empresarials de la comarca. En 
aquest sentit, s’adeqüen als horaris, necessitats i peticions de cada empresa, oferint 
un programa a mida i exclusiu per a professionalitzar els departaments i les perso-
nes treballadores de l’empresa; �ns i tot, sense moure’s de casa -segons el que vul-
gui l’empresa-, ja sigui a través de classes virtuals, al centre o a la mateixa empresa. 

Fins al moment, hi con�en empreses com Codina Metal, Curtits Badia, Dürr 
Dental, Espai Gastronomia, Grafopack, Intersports ccs, Original Bu�, Schneider 
Electric, entre altres.

T’animes a provar-ho?
Descobreix la metodologia d’English&Tea!
www.englishandtea.com 

e&t Igualada
Passeig Verdaguer 127

08700 Igualada

e&t Capellades
Passeig Miquel i Mas 6 

08786 Capellades

englishandtea_igualada englishandtea_capellades

Vine a veure’ns a les nostres acadèmies
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REDACCIÓ / LA VEU 

C aixaBank i la Funda-
ció Mobile World Ca-
pital Barcelona, en el 

marc de la Mobile Week Cata-
lunya a Igualada, han organit-
zat el taller “Un món connec-
tat” a l’o�cina de CaixaBank, 
Store de la ciutat. L’activitat, 
que pretén fomentar el bon ús 
de la tecnologia entre els més 
petits, ha reunit a un grup de 
33 nens i nenes d’Igualada, 
amb edats d’entre 8 i 12 anys.
L´objectiu d´aquests tallers 
és fomentar l´ús responsable 
de la tecnologia i ensenyar als 
més petits com pot utilitzar-se 
per crear iniciatives, projectes 
i empreses que ajudin a que 
el món sigui més sostenible. 
Durant el taller, amb un en-
focament dinàmic i de la mà 
d’experts consultors, s’han ex-
plicat alguns exemples de com 
la tecnologia pot ajudar a mi-
llorar el món, i els nens i nenes 
participants han generat idees 
per impactar positivament en 
el planeta i en la societat a tra-
vés de la tecnologia.
“Un món connectat” té el 
propòsit d´apropar les pro-
fessions STEM als més petits 
i promoure les vocacions cien-
tí�ques i tecnològiques entre 
nens i nenes. Aquests tallers es
duran a terme a les Mobile 
Week que tindran lloc durant 
aquest any a diferents munici-
pis de tota Espanya. 

El premi Makeathon 
Anoia 2022 que llança-
va el repte de millorar 
la qualitat de l’aigua 

del riu Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’equip d’Igualada pel 
Clima ha guanyat el 
premi Makeathon 

Anoia 2022 que llançava el 
repte de millorar la qualitat 
de l’aigua del riu Anoia. A la 
sessió de presentació dels pro-
jectes i veredicte del jurat, ce-
lebrada el passat divendres 6 
de maig a l’Adoberia la Bella, 
el grup integrat per Sílvia del 
Fresno, Salvador Esquerra i 
Blanca Roma ha presentat el 
projecte “Riu Anoia Detox” 
amb l’objectiu de fer front 
als principals problemes que 
presenta el riu: una llera amb 
una signi�cativa presència de 
fangs anòxis, una alta concen-
tració residus sòlids i, molt 
especialment, de tovalloletes 
higièniques, i l’existència de 
construccions humanes que 
interrompen o di�culten el 
curs �uvial. 
El projecte proposa dur a 
terme una prova pilot sota el 
tram del Tanatori, habilitant 
una bassa amb un sistema de 
sifó submergit de recollida de 
residus sòlids, d’una banda, i 
la reintroducció a l’entorn de 
vegetació autòctona, com ara 
jonc, lliri groc, boga i canyís, 
que actuaria com a depura-
dora natural. 
Els costos inicials haurien 
d’afrontar l’eliminació de llots 
contaminats, l’adequació de la 
bassa, i la substitució del pas 
actual per un pont, amb un 
cost energètic nul i un man-
teniment mínim. A canvi, els 
bene�cis serien un augment 
de la biodiversitat, la millo-
ra de la qualitat de l’aigua, 
l’equilibri de l’ecosistema i la 
rehabilitació d’un espai natu-
ral per a la ciutadania. Segons 
els seus autors, el projecte 
compleix els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) 3, 6 13 i 14 de l’Agenda 
2030 de l’ONU. 

Igualada pel Clima guanya el premi 
Makeathon

En el torn d’agraïments per 
l’obtenció del premi, les com-
ponents d’Igualada pel Clima 
van anunciar la reinversió dels 
400,00 euros en activitats de 
millora del riu Anoia. El pre-
mi ha estat patrocinat per les 
empreses Waterologies i Ona-
labs, i les entitats vinculades al 
riu Leather Cluster Barcelona 
i Amics del Rec.
A criteri del jurat, presidit pel 
biòleg ambiental Robin Cor-
rià i integrat per Toni Cuevas 
(Waterologies), David Vives 
(Espai Malla), Jordi Solà (TI-
CAnoia) i Miquel Vives (regi-
dor de Sostenibilitat i Mobilitat 
de l’Ajuntament d’Igualada), el 
projecte “Riu Anoia Retox” 
assolia satisfactòriament els 
criteris d’avaluació, com ara 
el grau d’adaptabilitat al repte 
plantejat, disseny, innovació 
digital, presència de dones a 
l’equip, viabilitat tècnica ope-
rativa i qualitat en la comuni-
cació i presentació. 
No obstant això, en el tanca-
ment de l’acte, el regidor Mi-
quel Vives va valorar la qua-
litat conceptual i formal dels 

altres projectes presentats 
que, lluny de competir, eren 
complementaris. L’equip for-
mat per l’Alex Pineda i Albert 
Campillo proposà la instal·la-
ció de diversos tipus d’estruc-
tures amb reixes per capturar 
els residus sòlids i sensors per 
determinar la seva presència. 
L’equip DoneSteam, represen-
tat en aquesta ocasió per Beth 
Mauri, plantejava fer visibles 
els punts de màxima conta-
minació de l’aigua i el focus 
causant, mitjançant la creació 
d’una app de geolocalització i 
un mapa digital de les aigües 
freàtiques, com a eines de 
sensibilització ciutadana. Un 
quart projecte, presentat per 
Jordi Rica, partia de la hipò-
tesi del cientí�c japonès Ma-
saru Emoto sobre la capacitat 
de la consciència humana 
d’alterar l’estructura de l’aigua 
i proposava l’estudi molecular 
de mostres d’aigua obtingu-
des a diferents punts del curs 
del riu i reconèixer, d’aquesta 
manera, el grau d’harmonia 
dels seus cristalls.
La Makeathon Anoia 2022 
ha estat una iniciativa de 
l’Espai Malla i de la Funda-
ció i2Cat, amb el suport de 
la Diputació, l’Ajuntament, 
el Consell Comarcal i el De-
partament de Vicepresidèn-
cia i Polítiques Digitals de la 
Generalitat.

CaixaBank organitza un 
taller infantil a Igualada 
sobre l’ús de la tecnologia

Igualada ha estat un dels 16 
territoris de Catalunya que 
han participat a la iniciativa 
Mobile Week Catalunya 2022.
CaixaBank, empresa patrona 
de la FMWC, és una de les en-
titats impulsores de la Mobile
Week Catalunya. 
La tecnologia i la digitalitza-
ció són clau en el model de 
negoci de l’entitat, que compta 
amb un percentatge de clients 
digitals del 73,1%. Gràcies 
a la seva estratègia de trans-
formació digital, CaixaBank 
s’ha situat entre els bancs més 
ben valorats del món per la 
qualitat dels seus productes 
i serveis digitals, havent re-
but per primera vegada en la 
seva història el màxim guar-
dó nacional que atorguen les 
tres principals publicacions 
econòmiques sectorials in-
ternacionals. L’entitat també 
ha rebut aquest any múltiples 
reconeixements en l’àmbit de 
la banca digital i de la innova-
ció, com el de ‘Banc més In-
novador del Món 2021’ en els 
premis EFMA&Accenture; o 
els d’‘Entitat �nancera més 
innovadora a Europa Occi-
dental 2021’, ‘Millor banc di-
gital en banca de particulars 
a Espanya 2021’, ‘Millor dis-
seny web en banca de parti-
culars a Europa Occidental 
2021’ i ‘Millor aplicació mò-
bil en banca de particulars a 
Europa Occidental 2021’, per 
part de Global Finance. 



Cada any es denuncien 
més casos d’agressions 

contra el col·lectiu 
LGTBIQ+

  IGUALADA | 23Divendres, 13 de maig de 2022

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dimarts 17 de 
maig es commemora a 
nivell mundial el Dia 

Internacional contra l’homo-
fòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, 
la transfòbia i la interfòbia 
(LGTBIfòbia). 
Al voltant d’aquesta data, les 
regidories d’Igualtat i LGTBI 
dels set municipis de la Man-
comunitat de la Conca d’Òde-
na han organitzat diferents 
actes de sensibilització, pre-
venció i visibilització del col-
lectiu sota el títol “Transforma 
la mirada”.
Amb aquesta agenda d’actes 
la Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena vol fer visibles les 
discriminacions que el col-
lectiu LGTBI segueix patint 
malgrat els avenços en lleis i 
reglaments. A pesar d’aquest 
reconeixement de drets, se-
gueix havent-hi estigma so-
bre el col·lectiu i és necessari 
avançar per viure en ciutats 
respectuoses i diverses on la 
normalitat social faci que les 
persones LGTBI es puguin 
mostrar tal com són, sense por 
i amb plena acceptació. Per tal 
de fer realitat aquest objec-

Actes de sensibilització i prevenció contra la LGTBIfòbia 
a Igualada i la Conca d’Òdena

tiu, la MICOD treballa per 
la tolerància zero a qualsevol 
discriminació per orientació 
sexual, identitat o expressió de 
gènere.
Una de les activitats orga-
nitzades amb motiu del dia 
contra la LGTBIfòbia és l’ex-
posició “Reapropiant-nos de 
les nostres vides. Visibilitzem 
per a transformar”, creada per 
l’entitat Enruta’t, que mostra 
històries LGTBI per re�exio-
nar sobre sexualitats, relaci-
ons amoroses i identitats de 
gènere. Es podrà veure del 
17 de maig al 30 de juliol a 
l’equipament juvenil la Kaser-
na. Organitzades també per la 
Kaserna, durant els mesos de 
maig i juny es faran activitats 
de sensibilització sobre identi-
tat, expressió de gènere i nor-
mativitat afectiva als instituts 
d’Igualada.
A Òdena, el Punt Informatiu 
i de dinamització de l’Espai 
Jove organitza una píndo-
la sobre el Dia Internacional 
contra la LGTBIfòbia i el sig-
ni�cat de les sigles LGTBIQ+ 
a l’alumnat de primer i segon 
d’ESO de l’Institut-Escola 
Castell d’Òdena.

A Castellolí el mateix 17 de 
maig a la tarda tindrà lloc el 
Taller per a joves “Més enllà 
del gènere... intersecciona-
litat”, per abordar les desi-
gualtats socials presents a la 
societat des de l’òptica del fe-
minisme interseccional i per 
explorar d’una manera inte-
gral i holística com la diversi-
tat es pot traduir en privilegis i 
opressions, re�exionant sobre 
com aquests conceptes i pro-
cessos s’interrelacionen en la 
nostra identitat.
El dissabte 21 de maig se ce-
lebrarà una trobada de famí-
lies LGTBI, de 10h a 12h al 
Centre Cívic Nord d’Igualada. 
La trobada està oberta a totes 
aquelles famílies LGTBI i tam-
bé a totes aquelles famílies que 
vulguin participar d’un espai 
de trobada i compartir dubtes.
També a Igualada, el dijous 
2 de juny es presentarà a la 
seu de l’entitat Dones amb 
Empenta el llibre “A la con-
questa del cos equivocat” 
amb el seu autor Miquel Mis-
sé. Podeu consultar l’agenda 
completa i els horaris al web 
www.micod.cat
A nivell més intern, s’han 
organitzat dues jornades de 
presentació del servei SAI 
LGTBI als tècnics i represen-

tants dels departaments de 
Sanitat, Salut Pública i Con-
sum, Cooperació i Joventut 
de l’Ajuntament d’Igualada 
per explicar-los en què con-
sisteix aquest Servei d’Atenció 
Integral (SAI) LGTBI, qui s’hi 
pot adreçar, quines qüestions 
s’aborden i com derivar-hi ca-
sos.
Finalment, als ajuntaments 
d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, La Pobla de 
Claramunt, Jorba i Castellolí 
es penjarà la bandera LGTBI 
durant la setmana del 16 al 22 
de maig. La mateixa setma-
na, les biblioteques públiques 
dels municipis de la Conca 
d’Òdena oferiran un recull i 
exposició de bibliogra�a re-
comanada de temàtica LGT-
BI.
Tots aquests actes estan coor-

dinats per l’àrea d’Igualtat de 
la Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena i compten amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona, el Departament 
d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i de 
la xarxa SAI. A la comarca de 
l’Anoia existeixen dos serveis 
especialitzats d’atenció a les 
discriminacions que són el 
SAI (Servei d’atenció integral) 
LGTBI Igualada i Anoia. Per 
contactar-hi es pot escriure 
un correu a sai@aj-igualada.
net o a sai@anoia.cat.

Incrementen les denúncies
Catalunya va tancar l’any 
2020 amb un rècord pel que 
fa als casos de discriminaci-
ons i violència contra el col-
lectiu LGTBI. 
Segons el darrer informe del 
Departament d’Igualtat i Fe-
minismes de la Generalitat 
de Catalunya, el 2020 es van 
registrar un total de 83 de-
núncies rebudes, una xifra 
superior a la de l’any anterior, 
quan en van registrar 54, i més 
elevada que la del 2018, amb 
un total de 71. 
Les dades de l’any 2021 encara 
no s’han fet públiques però tot 
indica que podrien mantenir 
aquesta tendència creixent.

Un dels actes és l’expo-
sició “Reapropiant-nos 

de les nostres vides. 
Visibilitzem per a 
transformar”, que 

mostra històries LGTBI 
per re�exionar sobre 
sexualitats, relacions 
amoroses i identitats 

de gènere, que es podrà 
veure a la Kaserna

El dissabte 21 de 
maig se celebrarà una 

trobada de famílies 
LGTBI, de 10h a 12h 
al Centre Cívic Nord 

d’Igualada, també 
oberta a tothom qui 

vulgui resoldre dubtes

Dissenyem, elaborem i gestionem projectes de refrigeració i clima globals. 
Construïm instal·lacions eficients, eficaces, i fàcils de mantenir.

Patrocinador oficial del C.F. Igualada

Conservem el temps, 
preservem la qualitat.

Refrigeració industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

S.A.T.
Servei manteniment 24/365
Plataforma Intel·ligent de Manteniment (PIM)

C/ de Ripoll, 31  Vic T. 93 889 00 26  
C/ de Santa Teresa, 14 Igualada T. 93 804 55 09

www.friotex.com
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La candidata a 
l’alcaldia Alba Vergés 

va trobar-se amb el 
President Aragonès, 
qui es va posar a dis-

posició d’Igualada per 
“ajudar a fer avançar 
la ciutat, la comarca 

i el territori”

Ignasi Vich, amb el president Puigdemont a Brusel.les i els delegats 
exteriors del Consell per la República.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidata d’ERC a 
l’alcaldia, Alba Ver-
gés, s’ha reunit amb el 

President de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonès, per 
tal de comunicar-li personal-
ment la seva voluntat de ser la 
primera alcaldessa d’Igualada 
així com també per compar-
tir-li les “necessitats, reptes i 
oportunitats d’Igualada i de 
l’Anoia”. El President, per la 
seva part, s’ha posat “a dispo-
sició” d’Igualada i de l’Anoia 
per tal de “fer avançar la ciu-
tat” i ha assegurat que “el terri-
tori sap perfectament que pot 
comptar amb el Govern del 
país per treballar i avançar”. 
La candidata a l’alcaldia 
d’Igualada va compartir-li al 
President de Catalunya els 
reptes de present i futur que 
fa “12 anys” que Igualada 
encara té i que, malaurada-
ment, no han millorat” com 
per exemple “les mancances 
a nivell de transport públic 
connectant Igualada amb 
Barcelona i la resta de capitals 
de comarca, com Vilafranca, 
Manresa, Vilanova i la Geltrú, 

Pere Aragonès dona suport a la 
candidata d’ERC Alba Vergés 

Ignasi Vich, delegat 
exterior per Costa Rica del 
Consell de la República
REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte 7 de maig a 
la tarda, a l’o�cina 
del Consell per la 

República de Brussel·les, s’ha 
produït la primera Presenta-
ció de nou Delegats Exteriors. 
Encapçalats pel president del 
Consell, Carles Puigdemont, 
s’han nomenat els Delegats 
Exteriors en el marc del des-
plegament de la Xarxa Diplo-
màtica, un projecte que forma 
part del pla de Govern del 
Consell.
Entre els primers delegats, hi 
trobem, en representació de 
Costa Rica, l’igualadí Ignasi 
Vich, qui té una estreta relació 
amb aquell país centreamericà 
des de fa més de quinze anys.
Vich, qui també va ser candi-
dat a l’alcaldia d’Igualada per 
Solidaritat Catalana per la In-
dependència,  va ser el primer 
autoinculpat pel 9N i el van 
seguir milers de persones. Ha 
participat activament en l’or-
ganització del 9N, l’1-O i al-
tres accions per la llengua i la 
llibertat. Ha estat divulgador 
del procés català a les facultats 
de ciències polítiques de dife-

REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Actiu, grup muni-
cipal vinculat a la Cup, 
ha anunciat que rebut-

ja la proposta d’ampliació del 
tram de l’autovia A-2 entre 
Igualada i Martorell perquè, 
en un “context d’emergència 
climàtica, és bàsic que tota la 
inversió en infraestructures es 
concentri en millorar el trans-
port públic”. La regidora Neus 
Carles ha recordat que el dis-
sabte 7 de maig farà 45 anys de 
la històrica manifestació per 
reclamar millores al Carrilet i 

Lleida o Cerdanyola del Va-
llès (UAB)”, també la “urgent 
necessitat de reindustrialitzar 
el territori per crear llocs de 
feina ja que Igualada té un 
atur superior a la mitjana de 
la província de Barcelona”. 
Vergés també li ha destacat 
els “importantíssims proble-
mes d’accés assequible a l’ha-
bitatge que hi ha a Igualada, la 
manca de plani�cació urba-
nística, ja que l’actual POUM 
data del 1986, i la voluntat de 
crear una �scalitat justa i pro-
gressiva ja que Igualada és la 
ciutat mitjana amb els impos-
tos més cars del país”.   
Vergés ha fet aquesta reunió 
just després d’haver-se tro-
bat amb les entitats veïnals 
d’Igualada, ja que considera-

va “prioritari” i “cabdal” po-
der parlar amb el President 
del país per poder “revertir” 
el poc “pes polític” que té el 
govern municipal de l’Ajun-
tament d’Igualada. 
En aquest sentit Alba Vergés 
ha assegurat que “necessitem 
una alcaldia d’Igualada forta, 
amb una molt bona relació 
amb el Govern del País, amb 
els partits polítics del govern 
de la Generalitat, amb els 
alcaldes i alcaldesses de Ca-
talunya i, especialment, amb 
els de la comarca de l’Anoia”  
i ha assegurat que “malaura-
dament ara no és així”. 
La candidata ha conclòs que 
“l’Anoia i Igualada neces-
siten un govern municipal 
que sigui capaç de sumar, de 
teixir confiances i consen-
sos” i ha explicat que “quan 
vaig ser Consellera de Salut 
vaig veure perfectament com 
d’important era que els alcal-
des i alcaldesses de Catalu-
nya fossin persones capaces 
d’arribar a acords, és vital 
aconseguir-ho i jo vull posar 
tota la meva experiència de 
govern a la ciutat que estimo, 
a Igualada”.

rents universitats americanes.
En la seva intervenció inicial 
de presentació, el vicepresi-
dent del Consell, Toni Comín 
ha destacat el per�l acadèmic, 
cientí�c, empresarial, docent 
i del món de les �nances que 
tenen el conjunt dels Delegats 
Exteriors nomenats avui i ha 
augurat que “poden dur a ter-
me una tasca molt rellevant 
per arribar allà on l’autonomia 
catalana no pot en l’àmbit in-
ternacional”. Alhora, ha a�r-
mat que “el que iniciem avui 
és molt important” en el pla 
del Consell d’internacionalit-
zació i in�uència global i ha 
destacat que se seguirà amb 
l’estratègia de cercar “llocs es-
tratègics” com ara fora la Unió 
Europea i ha destacat comen-
çar a tenir presència i veu a 
Nova Zelanda, Nova York o 
l’Amèrica llatina. A més, ha 
recordat que en els mesos que 
venen hi haurà més candidats 
nomenats amb Delegats Exte-
riors arreu del món.
La reunió ha comptat també 
amb la presència de manera 
telemàtica de la consellera res-
ponsable d’Acció Internacio-
nal, l’anoienca Neus Torbisco. 

Poble Actiu s’oposa a l’ampliació de l’A-2 i prefereix el carrilet
que, des de llavors, la conne-
xió en transport públic entre 
Igualada i Barcelona només ha 
fet que empitjorar. El temps de 
trajecte en tren entre Igualada 
i Barcelona actualment és de 
més d’una hora i mitja, el do-
ble del temps que es tarda a fer 
el mateix trajecte en vehicle 
privat, perquè el tren va a una 
mitjana de 44 km/h.
Pau Ortínez, regidor de Po-
ble Actiu, ha anunciat que no 
consideren oportú per afron-
tar l’emergència climàtica se-
guir invertint únicament en 
autovies, fomentant el trans-

port en vehicle privat, i recla-
men que hi hagi una aposta 
decidida pel transport públic. 
La candidatura municipalista 
lamenta que les promeses dels 
governs espanyols en infraes-
tructures “són sempre fum” i 
ha posat d’exemple el corredor 
mediterrani.
Neus Carles, ha reclamat uni-
tat d’acció a totes les forces 
polítiques de l’Anoia per exi-
gir una infraestructura bàsica 
per millorar la vida de milers 
de persones que es desplacen 
cada dia a l’àrea metropolita-
na de Barcelona per treballar 

o estudiar. Carles ha recor-
dat que alguns municipis de 
l’Anoia, com Castellolí, ja han 
anunciat que presentaran al-
legacions al projecte i que és 

el moment d’unir-se per re-
clamar que cada euro invertit 
en infraestructures a l’Anoia 
es concentri en el tren entre 
Igualada i Martorell. 



comarca

CALAF / LA VEU

El Desfolca’t, festival de 
música tradicional i 
popular de Calaf i l’Al-

ta Segarra, celebra enguany la 
30a edició els dies 17 i 18 de 
juny amb un cartell de luxe 
format per bandes com Luar 
Na Lubre, Ebri Knight, Kor-
rontzi, Electrogralla, Itzipa, 
Pasquines, Moonshine Wa-
goon, Orquestrina Trama, La 
Portàtil FM i una mostra de 
música tradicional en home-
natge a Jordi Fàbregas. La cita 
estival de Calaf torna al for-
mat pre-pandèmia per omplir 
de música els espais més em-
blemàtics del municipi.

La programació
Després de tres dècades, el 
Desfolca’t s’ha consolidat com 
una de les cites ineludibles de 
la música popular i tradicional 
a Catalunya. Enguany torna al 
format habitual i aposta per 
oferir activitats per a tots els 
públics i gratuïtes, per mante-
nir el vincle i el treball en xar-
xa amb les associacions que 
participen al festival i alhora 
presentar una programació 
de qualitat i que compta amb 
la presència d’artistes de gran 
nivell i ressò internacional, 
així com propostes emergents 
locals.

Amb més de 35 anys de tra-
jectòria, la banda gallega Luar 
Na Lubre farà parada al Des-
folca’t per presentar Vieiras e 
vieiros, historias de peregrinos, 
un disc que recull l’empremta 
artística, cultural i natural del 
Camino de Santiago, a través 
de les històries i llegendes dels 
pelegrins. Per la seva banda, 
els concerts de Korrontzi són 
un gran homenatge a la músi-
ca popular basca, així com als 
sons ancestrals i tradicionals 
de la seva terra, amb un aspec-
te més modern i contempora-
ni. La seva música es basa en 

la trikitixa i altres instruments 
tradicionals com la txalaparta 
o l’alboka.
Els maresmencs Ebri Knight 
combinen a la perfecció la tra-
dició i les arrels, la rebel·lia i 
la sonoritat festiva. Després 
de desenes de cançons que 
han fet tremolar places i fes-
tivals d’arreu, presenten el seu 
cinquè disc d’estudi, Carrer, 
on exploren noves sonoritats 
i parlen de la realitat que ens 
ha acompanyat aquests últims 
anys. En el cas d’Electrogralla,
el projecte de Roger Andorrà 
ha trencat les fronteres de la 
música folk per reconvertir-la 
des del respecte i l’admiració. 
Es tracta d’una proposta nova 
i transgressora que fa evolu-
cionar el so de la gralla cap a 
nous paisatges sonors propis 
de la música electrònica i ho 
demostra al nou disc, Empelt.
L’aposta del Desfolca’t és do-
nar veu any rere any a propos-
tes emergents en el terreny del 
folk i la música tradicional. 
Itzipa són un grup que gira al 
voltant de dues veus, acompa-
nyades de guitarra, contrabaix 
i percussió, i que presentaran 
la intimitat i sensibilitat que 
desprenen les cançons del seu 
debut, Estatz. Pasquines es 

mouen entre la cançó d’auto-
ra i la música tradicional i fan 
d’allò més íntim i més propi, 
cançó, poesia i lluita. Al Des-
folca’t presentaran el seu pri-
mer disc, A Sol i Serena. 
Provinents de la Cerdanya i 
l’Alt Urgell, Orquestrina Tra-
ma són un grup de joves vin-
culats a la música i la cultura 
tradicional del Pirineu. Ens fa-
ran reviure melodies i cançons 
que, amagades rere les munta-
nyes, de�neixen una forma de 
viure i entendre el món.

L’històric grup de folk  La Por-
tàtil FM oferirà el seu reperto-
ri més ballable en format trio, 
amb Clara Ayats (violí i veu), 
Francesc Marimon (acordió 
diatònic) i Marcel Marimon 
(guitarra i veu). Amants dels 
ritmes festius, Moonshine 
Wagon és sinònim de festa, 
diversió i ball a ritme de hea-
vy-bluegrass. La banda basca 
ha fet gires per Europa i Amè-
rica de manera autogestiona-
da i han publicat quatre refe-
rències discogrà�ques.
El Desfolca’t també vol recor-
dar la �gura de l’enyorat Jordi 
Fàbregas. El músic de Sallent 
va ser un dels pioners en la 
recuperació de la música d’ar-
rel al nostre territori i va estar 
molt implicat en el Desfolca’t 
des dels inicis. És per això que 
el festival vol homenatjar-lo 
en aquesta edició amb una 
mostra de música tradicional 
protagonitzada per músics 
amics.

“La folkie”, la cervesa artesa-
na o�cial del festival
La 30a edició potencia l’oferta 
gastronòmica amb un espai 

Luar Na Lubre, Ebri Knight i Korrontzi, caps de cartell 
de la 30a edició del Desfolca’t

El Desfolca’t també 
retrà homenatge a 

l’enyorat Jordi Fàbregas, 
referent de la música 

d’arrel, amb una mostra 
de música tradicional

El festival se celebrarà 
els dies 17 i 18 de juny 
a Calaf i recupera el 

format pre-pandèmia 
amb diferents escenaris 
que ompliran de músi-
ca els espais emblemà-

tics del nucli antic

exclusiu amb ‘food trucks’ 
amb productes de proximi-
tat. Com a novetat, el festival 
presenta una cervesa artesana 
exclusiva, batejada com a “la 
folkie”, elaborada per la cerve-
sera Minairons. La beguda es 
podrà tastar durant tot el cap 
de setmana del Desfolca’t.

30 anys del Desfolca’t
Ara fa uns 30 anys un cone-
gut veí de Calaf, en Joanet de 
les colònies, i un grup d’amics 
van anar de festival a Arsèguel, 
a la trobada d’acordionistes del 
Pirineu, i allà va començar tot. 
Van tornar i l’any següent van 
organitzar la trobada interna-
cional d’acordionistes i música 
popular de Calaf, que va ser el 
27 de juny del 1992. A partir 
d’aquí, el festival va anar evolu-
cionant i va anar creixent el tei-
xit de la música popular i tradi-
cional a Calaf i la comarca.

Desfolca’t, festival de música 
tradicional i popular de Calaf
Acostar la música d’arrel a di-
ferents públics és un dels ma-
jors objectius del festival. El 
Desfolca’t no és només una 
clara aposta per impulsar el 
ric patrimoni musical de di-
ferents regions del món, sinó 
que pretén aconseguir que les 
músiques tradicionals siguin 
viscudes per totes les genera-
cions, dels més petits als més 
grans. La 30a edició tindrà 
lloc el 17 i 18 de juny. Tota la 
informació a www.desfolcat.
cat i a Twitter, Facebook i Ins-
tagram @desfolcat.
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ÒDENA / LA VEU

Aquest cap de setmana 
el nucli de l’Espelt va 
celebrar les Festes del 

Roser organitzades per l’As-
sociació Cultural Centre de 
l’Espelt i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Òdena.
El programa com és habi-
tual, va incloure diferents 
activitats culturals i tradi-
cionals; àpats populars, el 

pregó, concerts, activitats 
infantils, exposició, cercavi-
la, entre altres.
Dels actes tradicionals cal 
destacar la recuperació 
d’una antiga tradició que és 
la creació de ramets de flors 
que van lluir a la tarda en la 
missa solemne.
Tots els actes van ser molts 
participats i es van viure 
amb molta germanor i bona 
companyonia.

Celebrades les Festes 
del Roser, la Festa Major 
de l’Espelt

ÒDENA / LA VEU

Es va fer en el marc de la 
trobada de socis i sòcies 
de l’Agrupació de De-

fensa Forestal d’Òdena
Dissabte la plaça Mestre Vila 
Vell d’Òdena va acollir una 
exposició de vehicles contra 
incendis i d’emergències. La 
mostra va servir també per fer 
públic el nou vehicle, cedit per 
l’Ajuntament, del que dispo-

sa l’Agrupació un Ford Ran-
ge i donar a conèixer part de 
l’equipament del que disposa 
l’Agrupació per a la realització 
de treballs forestals, tasques de 
control, vigilància, prevenció i 
extinció d’incendis forestals.
L’activitat es va emmarcar en 
la trobada de l’Agrupació de 
Defensa Forestal d’Òdena 
adreçada als socis i sòcies de 
l’entitat que van compartir un 
esmorzar popular.

L’ADF Òdena exposa 
diferents vehicles contra 
incendis i d’emergències 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Dissabte, una quinzena 
de persones voluntà-
ries van participar en 

la campanya de neteja organit-
zada en el marc de la jornada 
global europea de conscienci-
ació mediambiental. L’objectiu 
era portar a terme la neteja de 
diferents punts d’abocament 
de deixalles que GEDEN té 
localitzats al municipi, però 
no es va poder fer la neteja de 
tots.
Així i tot, la quinzena de vo-
luntaris va arribar a recollir un 
total de 1.300 kg de residus. La 
majoria eren fustes, restes de 
runa i d’obres, i també, força 
envasos i cartons. Fins i tot, 
algun electrodomèstic.
Des de la regidoria de Medi 
Ambient assenyalen que tam-
bé es va detectar molta acumu-

lació de deixalles i construcci-
ons fetes amb plàstics i fustes, 
al costat del riu (d’antics horts 
que han quedat abandonats), i 
que malmeten espais i racons 
naturals del nostre terme.
A més, constaten que els punts 
detectats d’abocadors incon-
trolats al municipi, any rere 

Recullen mil tres-cents quilos 
de residus de diferents abocaments 
incontrolats, en un matí  

any, no disminueixen. Això 
fa plantejar un treball més a 
fons per poder avançar en la 
conscienciació ciutadana so-
bre el deteriorament i perju-
dici mediambiental que tenen 
aquestes accions incíviques, 
que poden comportar sanci-
ons importants.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha signat un 

nou conveni de col·laboració 
amb les dues associacions 
comercials del municipi: Vi-
lanova Comerç i el Mercat de 
Sant Hilari. Aquest conveni 
renova el compromís de les 
parts per al foment i la dina-
mització del comerç local que 
aquest any aposta per avançar 
en la professionalització del 
sector i la seva promoció a les 
xarxes socials.
La rúbrica ha anat a càrrec 
de l’alcaldessa Noemí Truc-
harte i dels presidents de les 
dues entitats, Albert Viscarri 
de Vilanova Comerç i Con-
xita Roca de l’associació de 
comerciants del Mercat Sant 
Hilari. També hi ha assistit el 
regidor de Promoció Econò-
mica, Jordi Barón.
La col·laboració entre l’ajun-
tament i el comerç es traduirà 
en la realització de diferents 
activitats de promoció i dina-
mització com les tradicionals 
campanyes de La Castanyada, 
la Fira de Nadal o l’Omplim 
de �ors Vilanova del Camí, 
però també d’altres iniciatives 
relacionades amb la innova-

ció i la digitalització dels co-
merços, així com amb la for-
mació continuada del sector.
Tant Vilanova Comerç com 
el Mercat de Sant Hilari estan 

Compromís municipal amb el comerç 
local que aposta per la seva professio-
nalització i promoció a les xarxes 

fent un esforç per facilitar als 
associats la digitalització dels 
seus establiments així com la 
formació continuada per fer-
los més competitius. 
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CASTELLOLÍ / LA VEU

Feia dos anys que Caste-
llolí no celebrava actes 
tan multitudinaris com 

els que s’han viscut aquest 
cap de setmana de Festa Ma-
jor. El municipi anoienc tan-
ca una de les edicions més 
participades de la seva festa 
grossa, que ha complert amb 
satisfacció les expectatives 
dels organitzadors.
La Festa Major va engegar el 
diumenge 1 de maig amb la 
Tuga Trail, que va comptar 
amb 1.200 corredors. L’ar-
rossada popular d’aquest dis-
sabte va aplegar més de 300 
persones a la pista poliespor-
tiva, l’espectacle del Mag Lini 
d’ahir diumenge va exhaurir 
entrades, i altres activitats 
com el conta contes per als 
més menuts, el partit de fut-
bol entre l’AMPA de Caste-
llolí i l’Acadèmia Igualada, els 
concerts o el correfoc també 
han tingut molt bona partici-
pació.
El regidor de Festes, David 
Arana, subratlla que la comis-
sió organitzadora fa “una va-
loració molt positiva de com 
ha anat aquesta Festa Major, 
que hem pogut celebrar sen-
se por després de dos anys 
de pandèmia, i gràcies a això 
hem fet el ple en moltes de les 
activitats programades”. Ara-
na destaca, entre d’altres, la 
visita al nou gimnàs munici-
pal, que “ha agradat molt als 
veïns”, i també els actes que 
s’han fet per commemorar 
els 500 anys del Camí Ignasià, 
com la sortida a la Cova de 
Manresa.
Un altre dels plats forts 
d’aquesta Festa Major ha estat 
la recuperació del Concurs 

de Pintura Ràpida Josep Gui-
xà -en honor a l’artista caste-
llolinenc Josep Guixà-, que 
feia anys que no se celebrava. 
En la categoria d’adults s’hi 
van presentar una vintena de 
quadres. El primer premi va 
ser per a Julio Garcia Iglesias, 
el segon per a Joan Vila Ari-
many, i el tercer per a Joan Jo-
sep Pérez. En la categoria in-

Castellolí recupera amb èxit els actes 
multitudinaris de la Festa Major

fantil, les guanyadores van ser 
la Tània Villamurt Saiz (1a 
classi�cada) i la Irina Guixà 
Jorba (2a classi�cada).
Enguany també s’ha pogut 
recuperar la realització d’un 
reconeixement a una persona 
del municipi, que s’ha fet a la 
Marta Guixà Carné, una cas-
tellolinenca de 94 anys molt 
popular al poble.

JORBA / LA VEU

Aquest passat diumen-
ge 8 de maig el grup 
de mes de 60 pele-

grins dels Amics del Camí 
de Sant Jaume de Sabadell 
que van començar el Camí 
de Sant Jaume a Montserrat 
el passat mes de gener va fer 
l’etapa de Jorba a Sant Antolí. 
L’Alberg de joventut de Jor-
ba fou el lloc d’inici, allà els 
caminants van rebre la Bene-
dicció dels Pelegrins per part 
de Mn. Enric. La primera 
parada del dia va ser a San-
ta Maria del Camí. El grup 
va fer el café de mig matí al 
B&B del nucli on alguns dels 
caminants havien fet la nit 
anterior. A mitja pujada de 
la Panadella els pelegrins es 
van desviar cap a Montma-
neu on foren rebuts per l’Al-

calde i regidors locals, que 
els comunicaren la voluntat 
del poble d’establir un lloc 
d’acollida per als pelegrins 
del Camí de Sant Jaume i del 
Camí de Sant Ignasi. La resta 
de l’etapa, ja lluny de la car-
retera fou un dolç passeig en 
suau descens en direcció a 
Pallerols i Sant Antolí. A Pa-
llerols la Teresa de Cal Roca 
els obrí l’església de Sant Jau-
me i segellà les Credencials 
dels caminants. A Sant Anto-
lí, final d’etapa, el grup com-
partí un bon dinar al reobert 
Bar l’Amistat.
El proper 12 de juny tindrà 
lloc la propera etapa que 
durà els pelegrins de Sant 
Antolí al Talladell. L’entitat 
publica la informació de les 
activitats a les seves xarxes 
socials i al seu web:
 www.camidesantjaume.com

Seixanta pelegrins camí 
de Lleida passen per Jorba

MONTBUI / LA VEU

L’Associació TeAnoia ha 
organitzat una forma-
ció per a docents i pro-

fessionals de l’àmbit educatiu. 
L’objectiu és fer conèixer el 
Trastorn de l’espectre autis-
ta i ajudar als professionals 
que treballen amb infants i 
adolescents a portar a poder 
entendre millor a tot aquell 
alumnat que pateix aquest 
trastorn. La formació serà a 
càrrec del psiquiatra infan-
to-juvenil Dr. Luis Villar Ál-
varez i Judith Comajuan Lo-
renzo (psicòloga de Adana).
La formació, que serà gratu-
ïta, es durà a terme el pro-

per DIJOUS dia 19 de maig 
a les 19h al Centre Cultu-
ral Mont- Ágora de Santa 
Margarida de Montbui, tots 
aquells professionals que 
s’hi vulguin apuntar cal que 
s’inscriguin enviant un cor-
reu a teanoia@hotmail.com 
abans del 17 de maig.

TEA Anoia fa formació 
per a docents i professio-
nals de l’àmbit educatiu

INSCRIPCIONS
OBERTES

Curs 2022-2023
Places limitades!

670 389 860
elisabetseuba@gmail.com
www.elisabetseuba.com

C l a s s e s  d’ a ngl è s  i  j a ponè s  
pe r  a  t ot e s  l e s  e da t s !
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MONTBUI / LA VEU

El passat dissabte 7 de 
maig es va celebrar a 
Santa Margarida de 

Montbui la primera edició de 
la Fira Sostenible. Una quinze-
na de parades d’artesans i pro-
ductors locals van omplir els 
jardins de la Vinícola en una 
jornada primaveral en què no 
van faltar jocs infantils i tallers 
per a totes les edats. 
La Fira va comptar amb la par-
ticipació de molts montbuiencs 
i montbuienques, i també hi 
van ser presents visitants dels 
municipis veïns, així com d’ar-
reu de la comarca de l’Anoia. 
Tots plegats es van donar cita 
en un certamen que va respon-
dre a les expectatives i que va 
saldar-se amb un notable èxit 
organitzatiu i de visitants.
Poc abans de començar la Fira, 
a les 9.30 h, es va fer una sor-
tida etnobotànica amb sortida 
des del Parc Central, orga-
nitzada pel Parc Agrari de la 
Conca d’Òdena, en la qual es 
va aprendre com és el paisat-
ge que ens envolta, quin paper 
juguen els pagesos i pageses, i 
a identi�car plantes silvestres 
comestibles. Seguidament, a 
partir de les 10 h, amb totes les 
parades establertes als jardins 
de la Vinícola, va començar 
un taller per confeccionar bra-
çalets amb la tècnica de l’es-
tampat sobre pell, un altre de 
disseny d’arracades amb paper 
japonès i un de reciclatge artís-
tic. Més tard, a les 11 h, es van 
fer els tallers de “Fes una �gura 

de fang amb torn de terrisser” i 
“Collage amb papers reciclats”. 
Tots aquests tallers, organitzats 
per La Tribu Anoia, van tenir 
un gran èxit i, �ns i tot, el de 
la �gura de fang i el d’arracades 
amb paper japonès es van repe-
tir a la tarda. No van ser, però, 
els únics tallers que es van fer 
després de dinar, ja que també 
se’n van fer dos: el de crear un 
xaiet de llana cardada i el d’en-
quadernació sostenible.
Tanmateix, no tots els tallers 
van ser d’artesania; també se’n 
van fer de gastronòmics, els 
quals van ser dinamitzats pel 
Col·lectiu Eixarcolant. El pri-
mer va arrencar a les 10.30 h 
amb la cuina de la tagarnina, 
una verdura silvestre que creix 
arran de terra. Més tard, es van 
fer els tallers d’untables vege-
tals cíclics i el de cuina amb 
malves a l’estil marroquí. Si bé 

tots aquests tallers van adre-
çar-se a adults, a la tarda se’n va 
fer un dirigit al públic familiar. 
D’altra banda, al matí es va fer 
una caracterització pública per 
veure com recicla la ciutadania 
de Montbui. Així mateix, du-
rant tot el dia es van lliurar ele-
ments d’utillatge per facilitar la 
separació dels residus.
A la Fira també es va poder fer 
el vermut i, a l’hora de sopar, va 
tenir un gran èxit el “margari-
tu”, un kebab farcit d’hortalis-
ses, llegums i carn. A més dels 
àpats, a la Fira tampoc hi va 
faltar música. El grup Pájaros 
Mojados va amenitzar l’hora 
del vermut i Versión Imposible 
va tancar la jornada amb un 
gran concert amb interacció 
del públic. Com a cloenda, des-
prés de l’actuació de Versión 
Imposible, l’artista Markus D 
va pintar dos murals amb la 

tècnica de la pintura a l’aigua.
La primera edició de la Fira 
Sostenible, que va afavorir els 
productes de proximitat, va 
causar bones sensacions entre 
els paradistes i els assistents. 
L’activitat va organitzar-la 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui, a través de les 
regidories de Comerç, Cultura 
i Medi Ambient, amb el suport 
de La Tribu Anoia, Ecomerca-
deret, col·lectiu Eixarcolant, la 
Unió d’Establiments de Mont-
bui, Anoia Turisme i la Dipu-
tació de Barcelona.

La I Fira Sostenible, cloenda 
d’una Setmana del Comerç 
on va destacar la conferència 
d’Emilio Duró
Del 2 al 7 de maig es va cele-
brar la Setmana del Comerç, 
organitzada per l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-
bui i la Unió d’Establiments de 
Montbui (UEM).
L’acte principal va ser la confe-
rència motivacional d’Emilio 
Duró, que va tenir lloc el pas-
sat 5 de maig a Mont-Àgora i 
va aplegar unes 300 persones. 
Duró, empresari i professor 
lleidatà, va exposar la seva �-
loso�a de vida, fent menció als 
aspectes més importants de la 
vida i a com cal afrontar-se als 
problemes. El col·loqui va ser 
presentat pel regidor de Pro-
moció Econòmica, Jordi Bòria 
i Taixé, que va lloar el teixit co-
mercial del municipi.
D’altra banda, el dissabte 7 de 
maig, a la carpa de la UEM 
de la Fira Sostenible, es va fer 

Montbui va superar amb bona nota la 1ª Fira sostenible

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diu-
menge es durà terme 
la Festa Major de La 

Tossa, el popular Aplec del 
Roser que es realitzarà el ter-
cer diumenge de maig, tal i 
com estableix la tradició. Serà 
l’Aplec del Roser de la recupe-
ració de la normalitat després 
que no es poguès celebrar 
l’any 2020 i que durant l’any 
2021 es visqués amb diferents 
limitacions.
Serà un matí de retroba-
ments, natura i música, que 
començarà a dos quarts de 
9 del matí amb una camina-
da popular des dels diferents 
nuclis montbuiencs. A dos 

quarts 10 s’organitzarà la 
tradicional Arengadada per 
esmorzar. A un quart d’onze 
tindrà lloc, a l’esplanada del 
Castell, una ballada de sarda-
nes a càrrec de la Cobla Ressó. 
A dos quarts de 12 es farà la 
inauguració de l’exposició de 
fotogra�es “Índia-Rajasthan, 
de Neus Aguilera i Vilama-
jó” i un quart d’hora després 
es faran diferents sortejos 
entre els assistents. A les 12 
del migdia es farà un repic de 
campanes i el tradicional o�ci 
solemne celebrat per Mossèn 
Josep Maria Pujol, i cantat 
per la coral montbuienca Si 
Fa Sol.
En finalitzar la missa es rea-
litzarà el repartiment de les 

roses, l’aigua de roses de les 
almorratxes i el punt de lli-
bre de l’Aplec. Finalitzarà la 
festa amb els Gegants de La 
Tossa, la colla El Xaragall i 
també el Grup Drac i Dia-
bles de Montbui.
Cal tenir en compte que, 
com ja ha succeït en edicions 
anteriors, no es podrà pujar 
en cotxe fins dalt del cim 
montbuienc. Només podran 
accedir en vehicle les perso-
nes amb mobilitat reduïda.
Hi haurà servei de bus llen-
çadora des del Passeig Es-
panya del Nucli Urbà, amb 
parada a la Plaça de la Sort 
del Nucli Antic, a partir d’un 
quart de nou del matí, i cada 
mitja hora.

Diumenge, Aplec del Roser al castell 
de la Tossa

la divertida activitat grupal 
“Desactiva la bomba”, un es-
cape commerce organitzat per 
l’Ajuntament de Santa Margari-
da de Montbui, la Unió d’Esta-
bliments de Montbui i Divere-
vent, en el qual els participants 
—per grups de màxim sis per-
sones— havien de desactivar la 
bomba amagada als comerços 
del municipi. Les guanyadores 
van ser el grup “Los Angelos”.
Altres propostes que es van 
dur a terme durant la Setma-
na del Comerç van ser l’acti-
vitat “Logo amagat”. Situat a 
les botigues de la UEM, calia 
escanejar el codi QR, omplir el 
formulari i, així, guanyar dife-
rents premis. 
També es va fer l’activitat “En-
tra, compra i recicla” i una 
plantada d’arbres del comerç 
montbuienc. Així, des de la 
setmana passada, cada establi-
ment llueix un arbre autòcton.
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Les propostes es poden 
entrar �ns el 20 de 
juny a la 1 del migdia, 

preferentment de manera te-
lemàtica, a través de la plata-
forma Participa 311 https://
participa311-capellades.diba.
cat/. Si això no és possible, 
també presencialment a l’O�-
cina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Capellades, 
de dilluns a divendres de 9 a 
15 hores. 
Poden presentar propostes 
tots els ciutadans –màxim 
dues per persona-, les entitats 
i els col·lectius de Capella-
des amb projectes d’inversió 
de �ns a 30.000 euros per a 
qualsevol actuació de compe-

Ja es poden presentar propostes per al primer pressupost participatiu 

tència municipal: inversions, 
restauració, compres de mo-
biliari...
Fins el 20 de juny a les 13 
hores es poden presentar les 
diferents idees. Seguidament 
començarà una fase de valo-
ració tècnica de les propostes 
i a partir del novembre es vo-
tarà entre les propostes que 
compleixin els requisits esta-
blerts i la normativa actual. 
Segons s’estableix a les bases, 
els projectes han de complir 
els següents requisits:
- Han de ser inversions de 
qualsevol àmbit de compe-
tència municipal. Una inver-
sió és un bé inventariable que 
és permanent en el temps. 
Des de la renovació o creació 
d’un equipament o infraes-

tructura, la millora d’un espai 
públic, l’adquisició de mo-
biliari, la creació d’una web 
o aplicació, vehicles, eines, 
equips informàtics, materials 
esportius... entre altres exem-
ples de bens inventariables.
- Respectar el marc jurídic i 
legal existent.
- Ser de competència muni-
cipal.
- Ser viables tècnicament.

- No superar el límit pressu-
postari establert en la convo-
catòria (30.000 euros).
- Complir amb criteris de 
sostenibilitat. Que és la soste-
nibilitat? És un concepte eco-
nòmic, social i ecològic que 
es de�neix com la satisfacció 
de les necessitats actuals sen-
se comprometre la capacitat 
de les generacions futures de 
satisfer les seves, garantint 

l’equilibri entre creixement 
econòmic, cura del medi am-
bient i benestar social.
- Complir amb criteris d’in-
clusió social i diversitat de 
col·lectius.
- Complir amb criteris d’equi-
tat social i de gènere.
- No ser contràries als drets i 
llibertats individuals i col·lec-
tives ni als valors democràtics 
i els drets humans.

JORBA / LA VEU

Es podrà visitar el castell 
per primer cop des que 
s’ha acabat la 2a fase de 

restauració
L’Ajuntament de Jorba, amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i de l’empresa 
Tradebe, ha organitzat dos 
caps de setmana de celebra-
cions al voltant de Sant Isidre. 
Dissabte 14 començarà la festa 
amb el repic de campanes i la 
missa en honor de Sant Isidre 
a les 19.30 h.
L’endemà a primera hora, co-
mençarà la caminada de puja-
da al castell de Jorba. La sor-
tida serà a les 9 del matí i la 
caminada �ns allà comptarà 
amb l’amenització de l’asso-
ciació de violes de Catalunya. 
A les 9.30 h es farà la primera 
visita guiada del castell des-
prés de la segona fase de res-
tauració. Després, a les 10.15 
h, es repartiran entrepans a 
tots aquells qui s’hagin ins-
crit abans de divendres dia 13. 
Després, a les 11 h la camina-

da popular seguirà �ns a la 
bandera. La jornada acabarà 
al migdia, amb el concert de la 
coral juvenil Xalest a la plaça 
de la Font a les 13 h, seguit de 
l’arrossada popular a les 14 h, 
a la pista de l’escola Guerau de 
Jorba, per a la qual també cal 
inscripció prèvia i tindrà un 
preu de 8 euros.
L’última de les activitats serà el 
cap de setmana següent, apro-
�tant la capvuitada del sant. 
Diumenge dia 22 de 12 a 15 h 
el jovent de Jorba han organit-
zat un vermut musical a la pis-
ta de l’escola Guerau de Jorba.

Jorba celebra Sant Isidre 
amb una caminada popular 
de pujada al castell

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La Festa de la Rosa del 
PSC Anoia ha reunit 
més de 300 persones 

de tota la comarca a Vilano-
va del Camí. Es tracta de la 
primera edició d’aquesta fes-
ta dels socialistes de l’Anoia i 
que ha servit per retrobar-se 
i encarar l’any que queda per 
les eleccions municipals. La 
Festa de la Rosa ha comptat 
amb la presència dels alcal-
des i regidors i regidores del 
partit a la comarca, el diputat 
al Parlament i centenars de 
militants i simpatitzants tot 
omplint l’espai de Can Mus-
cons.
Els parlaments han estat 
protagonitzats pel primer 
secretari del partit, Salva-
dor Illa, a través d’un vídeo 
i també per l’alcaldessa de 
Vilanova Noemí Trucharte, 
l’alcalde d’Òdena i primer 
secretari del partit a l’Anoia 
Francisco Guisado, el dipu-
tat al Parlament de Catalu-
nya Jordi Riba i l’eurodiputat 
Javi López. Durant els parla-

ments s’ha destacat la bona 
feina que estan duent a ter-
me tots els grups socialistes 
als Ajuntaments de la comar-
ca i al Consell Comarcal, tan 
si són al govern com si són a 
l’oposició, en una tasca d’es-
tar a peu de carrer, pensant 
en tothom i donant soluci-

Més de 300 persones celebren la primera 
Festa de la Rosa del PSC Anoia

ons als problemes reals de la 
gent.
Sota el missatge “Sumem per 
l’Anoia”, la Festa de la Rosa 
del PSC Anoia s’ha viscut en 
un ambient festiu amb actua-
cions musicals, una excursió 
pels voltants de Vilanova i 
paella popular.

SUPORT FAMILIAR INTEGRAL

Tel. 623 561 301

Acompanyament i atenció 
domiciliària integral a persones 

grans, dependents i infants

Sumem Igualada

Necessitem esteticista pel centre 
DEPIMÉS

Interessada deixar CV a recepció
(Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 36) 

o enviar a info@depimes.com
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L’igualadí serà el pro-
tagonista del concert 
“Del Barroc als nos-

tres dies” que es farà aquest 
diumenge a les 6 de la tarda 
a l’església de Santa Maria de 
Capellades.
Joan Paradell i Solé és l’orga-
nista emèrit de les celebraci-
ons litúrgiques del Sant Pare 
a la basílica de Sant Pere del 
Vaticà i de la capella musical 
pontifícia Sixtina. Va comen-
çar el seus estudis musicals a 
Igualada i després va conti-
nuar al Conservatori Supe-
rior de Música de Barcelona 
amb la professora Montserrat 
Torrent. Ha ofert nombrosos 
concerts per Europa, ha par-
ticipat en importants festivals 

Joan Paradell, protagonista del proper 
concert del Festival Internacional 
d’Orgue de Capellades

internacionals d’orgue i ha 
donat recitals pràcticament 
a totes les grans catedrals eu-
ropees. Ha rebut nombrosos 
premis i reconeixements pel 
seu treball.
Actualment també és el direc-
tor artístic del Festival Inter-
nacional d’Orgue d’Igualada.
El programa que oferirà a 
l’orgue Freixas Vivó de Ca-
pellades és “Del barroc als 
nostres dies”, començant amb 
la “Fantasia en Re major” de 
Johan Christian Kittel i aca-
bant la “Fiesta” d’Emma Lou 
Diemer, passant per la “Fan-
tasia (TWV 33-2) de Georg 
Philipp Telemann.
Les entrades per aquest con-
cert es poden comprar a en-
trapolis.com o bé el mateix 
dia del concert.

Juan de la Rubia i Daniel 
Espasa van oferir el primer 
concert
Aquest primer diumenge de 
maig ha començat a Capella-
des la setena edició del Festi-
val d’Orgue de Capellades.
Juan de la Rubia i Daniel Es-
pasa van oferir un concert de 
primer nivell amb l’orgue i el 
clavicèmbal establint un dià-
leg amb les “Variacions Gold-
berg de J.S. Bach”. Al llarg 
d’una hora els assistents van 
poder gaudir amb els dos mú-
sics tocant el seu instrument, 
compartint-lo a 4 mans i �ns 
i tot, intercanviant-lo en un 
moment donat.
Abans del concert el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, va 
inaugurar el Festival expli-
cant com en aquesta setena 
edició continuada del Festival 
a Capellades s’ha anat progra-
mant des de l’excel·lència, tre-
ballant per ajudar a descobrir 
aquest instrument, sempre 
amb els millors autors i intèr-
prets.
En aquesta línia també va 
parlar Isidre Romeu, dels 
Amics de l’Orgue, destacant 
com en aquest temps s’ha 
presentat aquest instrument 
com a base, incorporant-hi 
totes les possibilitats que ofe-
reix la música: instruments, 
corals, solistes, �lms...
Els propers 3 diumenges de 
maig seguirà el Festival amb 
més propostes. El dia 15 serà 
amb Joan Paradell, organis-
ta del Vaticà; el dia 22 amb 
Jonatan Carbó i el Cor de 
Cambra de Granollers i per 
acabar el 29 amb Monica 
Melcova improvisant sobre 
el film “The Kid”.

CAPELLADES / LA VEU

Amb la presència de 
l’alcalde, Salvador 
Vives, i el regidor de 

Cultura, Àngel Soteras, per 
part de l’Ajuntament, i de 
mossèn Josep Aguilar, per 
part de la Parròquia, s’ha for-
malitzat novament la voluntat 
de continuar col·laborant en 
l’organització de diversos es-
deveniments que tenen lloc 
totalment o parcialment a les 
instal·lacions de la parròquia, 
com ara les Festes del Carrer, 

l’arribada dels Reis d’Orient o 
la celebració del Festival In-
ternacional d’Orgue així com 
altres concerts al llarg de l’any.
Enguany s’arriba a la setena 
edició d’un festival que esdevé 
internacional i on hi partici-
pen músics de primer nivell. 
D’altra banda, se seguirà amb 
la línia pedagògica enceta-
da en anteriors edicions que 
permet als alumnes de cicle 
superior de les dues escoles de 
la vila poder escoltar i viure la 
música d’aquest instrument 
tan espectacular.

L’Ajuntament i la 
Parròquia renoven 
la seva col·laboració

CAPELLADES / LA VEU

Capellades acollirà el proper 
dissabte 21 de maig la prime-
ra Festa Infantil de la Cultu-
ra Popular, l’InCulCAT.
Durant tot el dia es podrà 
gaudir amb diferents colles 
de cultura popular: gegants, 
dimonis... ompliran Capella-

des d’actuacions i cercaviles 
que permetran a grans i pe-
tits gaudir i conèixer millor 
aquest món.
Més de 500 nens i nenes 
vindran a Capellades amb 
les seves colles de dimonis, 
falcons, esbart, gegants, cap-
grossos i altres elements de 
cultura popular.

Tot a punt per la 1a Festa 
Infantil de la Cultura 
Popular, l’InCulCAT

EMP RESA: D ona a c onè ix er  les tev es of er tes de f eina!
CANDIDAT: F es ar r ib ar  el teu  C V  p er  ser  esc ollit!

TANT SI ETS EMP RESA COM CANDIDAT,  ENTRA A 
L A NOSTRA W EB  I G ESTIONA 

L ES TEV ES NECESSITATS DE MANERA G RATU Ï TA!

www.jobanoia.cat
NOMÉ S CAL  REG ISTRAR- SE A
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L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous destinarà 
50.000 euros al progra-

ma de pressupostos participa-
tius 2022-2023. L’objectiu és 
realitzar actuacions de mante-
niment i millora a tots els bar-
ris del municipi, després d’es-
coltar les demandes dels veïns. 
Aquest procés de participació 
es realitzarà fent reunions de 
petit format per les diverses 
zones del poble.
El consistori farà arribar a to-
tes les llars una carta amb el 
dia i hora de la trobada, per 
zones. La primera reunió ja va 
tenir lloc el passat 5 de maig 
a la Zona Nord (Plaça Fàti-
ma-Camp del Bagó-Carrete-
ra �ns a l’entrada del nucli). 
També es convocaran prope-
rament els veïns de la resta de 
zones de Tous: Zona Nord-Est 
(Plaça Fàtima-Carretera-Sant 
Sebastià-Diputació i traves-
sers); Zona Sud-Oest (La 
Fou-Sant Valentí i travessers); 

Zona Sud (Major des de l’Ate-
neu Municipal-�ns a les Vol-
tes des d’Escoles al Torrent); 
Zona Sud-Est (Nucli Antic); 
Zona Nord-Oest (Serral); i 
Entorn Natural (Disseminats, 
Sentfores, Aubareda i Fillol).
A banda, s’ha habilitat una 
bústia especí�ca a les o�cines 
municipals on s’hi podran 
aportar propostes concretes 
o de caire general, i els veïns 
també podran aportar pro-
postes a través de la nova apli-
cació mòbil de l’Ajuntament 
(eAgora), ja disponible a les 
plataformes de descàrrega. El 
termini �nalitza el 30 de se-
tembre.
L’alcalde de Tous, David Al-
quézar, destaca que la xifra de 
50.000 euros “és gens menys-
preable tenint en compte la 

capacitat econòmica del mu-
nicipi” i assegura que s’ha op-
tat per aquest format partici-
patiu per zones perquè “hem 
vist que és molt més produc-
tiu i satisfactori pels veïns po-
der resoldre problemes petits 
de cada barri o carrer que no 
pas fer-los votar un projecte 

L’Ajuntament de Tous destina 50.000 euros als pressupostos 
participatius

gran, com ja vam fer el 2020 
amb el Pla d’Actuació Muni-
cipal (PAM)” -un document 
que recull i plani�ca els ob-
jectius i les accions més im-
portants a realitzar els anys 
posteriors-.
Així mateix, des del consis-
tori fan una crida a assistir a 

les reunions “per tal d’aprofun-
dir en el model transparència 
i participació ciutadana” i fo-
mentar la col·laboració direc-
ta de la ciutadania en la gestió 
municipal, fet que “ens permet 
gaudir d’un municipi ben man-
tingut i amb un bon nivell de 
convivència cívica”, subratllen.

Es faran reunions amb 
els veïns de totes les 
zones del municipi 

per conèixer 
les seves demandes

PRIMERA QUOTA: 4.900€
AMB PLA MOVES III INCLÒS
INCLOU ESTACIÓ DE CÀRREGA**

PER 199 *

RÈNTING AMB TOT INCLÒS

PROVA’L ALS  
e-XPERIENCE DAYS

Gamma e-2008. Motor elèctric: consum homologat WLTP (Wh/km) 18,3. Emissions CO₂ WLTP 

*Quota mensual amb IVA per a clients particulars d’un 2008 5P Active Elèctric 136 (100 kW) 
a la Península i les Balears, en lloguer a 36 mesos i 30.000 km, incloent-hi l’ajuda del PLA 
MOVES III amb desballestament (condicionada al cobrament previ d’aquesta i �nançada pel 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme). Primera quota: 4.900 € (amb IVA inclòs). Inclou els 
serveis de manteniment, reparacions, assistència en carretera, gestió de multes, impostos 

amb domicili al c. Eduardo Barreiros, 110, Madrid, condicionada a acceptació �nancera. Oferta 
vàlida des de l’1/5/2022 �ns al 31/5/2022. El model visualitzat pot no coincidir amb l’ofert. 
**Per la compra d’una estació de càrrega easyWallbox es farà un descompte addicional equivalent 
al PVP (amb IVA inclòs) sobre comandes d’un e-2008 entre l’1/5/2022 i el 31/5/2022 fetes a la 
Península i les Balears per un client particular i vehicles matriculats �ns al 31/5/2022.

e-2008
CONQUEREIX LA CIUTAT
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Continua el cicle de 
contes per adults 
contes XXL

Avui divendres 13 de maig a 
les 20.45h hi ha programada 
la 2a de les 4 sessions de con-
tes per adults organitzats per 
la Biblioteca de Piera
És el torn de la narradora i 
actriu Sandra Rossi qui sota 
el títol La voz tras las tapas 
de madera nacarada, presen-
ta un espectacle que ens en-
dinsarà, passant les planes de 
la vida, per un recorregut on 
l’autobiogra�a es �la i des�la 
amb històries literàries i po-
esies convidant-nos al viatge 
fecund de la paraula. Diuen 
que si una història és bona, 
et deixa entrar-hi, i que per 
això els llibres tenen forma 
de porta. La Sandra Rossi ho 
descobreix quan era petita i 
escoltà per primera vegada la 
veu que xiuxiuejava rere “las 
tapas de madera nacarada” 
d’un increïble exemplar que 
reposava solitari dalt d’un 
prestatge... ara ens explica 
que els llibres tenen dues o 
més històries, la que porten 
escrita i la pròpia aventura 
que crea qui els llegeix...
L’activitat és d’accés lliure i 
gratuït. 

La biblioteca de Piera obre 
inscripcions per participar a 
dues propostes infantils
La Biblioteca de Piera obre 
inscripcions per participar a 
dues activitats que es duran a 
terme aquest mes de maig

Ahir dijous es van obrir les 
inscripcions per participar 
a la sessió del club infantil i 
familiar “Primeres passes” 
adreçat a famílies amb nens i 
nenes de P3 a 1r de primària. 
El termini s’allargarà mentre 
hi hagi places disponibles i 
es durà a terme el dijous 26 
de maig a les 17.15h. Aquest 
club familiar, que es du a ter-
me els darrers dijous de cada 
mes en època escolar i en el 
que es treballen diferents 
conceptes, és un espai on 
gaudir de la lectura en família 
associant les estones de lectu-
ra compartida amb moments 
agradables i plaents per fami-
liaritzar l’infant amb el llibre i 
les primeres imatges. 
I el proper dimarts 17 de 
maig s’obre el termini d’ins-
cripcions per participar al 
taller infantil “El color i el 
vitrall”. La proposta s’adreça 
a nens i nenes a partir de 6 
anys i es durà a terme el di-
marts 31 de maig a les 18h. 
Els participants descobri-
ran el color des d’una part 
experimental i faran la seva 
pròpia pintura per aplicar-la 
al seu vitrall que acabaran 
decorant al seu gust. Totes 
les propostes són gratuïtes. 

Properes activitats 
a la Biblioteca de Piera

PIERA / LA VEU

Des de les regidories 
de Festes, Sanitat i 
Benestar Animal de 

l’Ajuntament de Piera s’im-
pulsa la Festa de l’Adopció 
d’Animals, una iniciativa que 
se celebrarà dissabte vinent a 
la pista del Gall Mullat de Pi-
era. La festa començarà a les 
17 hores i es preveu que �na-
litzi a les 22 hores.
Diverses associacions anima-
listes de la comarca portaran 
gats i gossos que busquen ser 
adoptats i acollits per una fa-
mília en una nova llar. És per 
això que l’acte comptarà amb 
la des�lada de peluts, on els 
responsables de les protecto-

res mostraran els animals en 
adopció.
 A més, la festa comptarà amb 

Dissabte se celebrarà la Festa 
de l’Adopció d’animals

PIERA / LA VEU

Aquest mes de maig, l’Asso-
ciació FORGENDER SEAL, 
de conformitat amb la Norma 
SG CITY 50-50, ha certi�cat 
que l’Ajuntament de Piera ha 
implementat la certi�cació de 
gènere per a la integració de 
la perspectiva de gènere en 
la seva organització i en les 
polítiques i actuacions muni-
cipals.
Aquest distintiu és el primer 
segell de qualitat i reconei-
xement públic a favor de la 

igualtat de gènere en l’àmbit 
municipal. Es tracta d’una 
eina que afavoreix la integra-
ció de la perspectiva de gène-
re en les polítiques i actuaci-
ons de l’administració local.
L’Associació FORGENDER 
SEAL es l’encarregada d’ator-
gar el distintiu, que represen-
ta un reconeixement públic a 
la gestió municipal de les po-
lítiques de gènere i, a més, la 
voluntat d’establir el compro-
mís de millora del municipi a 
favor de la igualtat de gènere 
entre homes i dones.

L’Ajuntament de Piera 
rep un distintiu per la 
igualtat de gènere

exhibicions d’agility i obedi-
ència bàsica; un punt de re-
collida de material i aliments 
per a animals que organitza 
el Consell d’Infants de Piera; 
l’exposició d’un cathotel, con-
tenidor adaptat i convertit en 
refugi per als gats de les colò-
nies ferals; i  estands de pro-
ductes artesans, menjar vegà, 
i molt més.
Cal remarcar que la part 
animalista, és a dir, la de les 
exhibicions, la des�lada de 
peluts i les  adopcions �na-
litzarà, com a màxim, a les 
20 hores per tal de garantir 
un correcte benestar animal. 
Posteriorment, �ns a les 22 
hores, es mantindran oberts 
els estands.

EDICTE

Jo, Carlos  Jiménez Fueyo, Notari d'Igualada, amb despatx a Rambla Sant 
Isidre, número 31-33, baixos,

Faig constar:

I.-Que en aquesta notaria al meu càrrec, i a requeriment del senyor 
Ramon Solà Borràs, s'està tramitant acta de declaració d'hereus abintes-
tat, relativa al difunt senyor JOSEP MARIA SOLA SEGURA, amb DNI 
número 77.108.845-B, mort el 26 de desembre de 2021, sent el seu últim 
domicili a Igualada (Barcelona), baixada Sant Nicolau  número 1, planta 
2ª, porta 3.

II.-Que el difunt havia nascut a Igualada (Barcelona) el dia 6 de desembre 
de 1962, era �ll de senyor Juan Sola Casanellas i senyora Enriqueta Segura 
Rabell, el seu estat civil era el de solter i no convivia en unió estable de 
parella. No tenia descendents, havent-li premort els seus esmentats 
pares i avis paterns, senyor Pablo Solà Sensarrich i  senyora Ramona Casa-
nellas Gumà, i materns, senyor Francisco Segura Morera i senyora Rosa 
Rabell Basomba.

III.-Que en el requeriment es pretén declarar que els únics hereus abintes-
tat del difunt són els seus cosins germans, per via paterna, senyors 
Ramon Sola Borras, Jose Sola Borras i Juan Sola Borras, �lls dels difunts 
senyor Jose Sola Casanellas i senyora Aurora Borras Tomasa.

IV.-Que entre els interessats en aquesta successió �guren els possibles 
oncles paterns del �nat, si n' hi hagués, germans del pare i oncle del 
difunt senyors Juan Sola Casanellas i Jose Sola Casanellas; o materns, 
germans de la mare del difunt senyora Enriqueta Segura Rabell, les iden-
titats i domicilis dels quals s'ignoren o altres possibles cridats �ns al quart 
grau en línia colateral, de conformitat amb l'article 442-11 de la Secció 
Quarta, del Codi Civil Català.

V.-Conforme a l' article 56 de la Llei del Notariat es publica el present 
anunci per tal que qualsevol interessat pugui oposar-se a la pretensió, 
presentar al.legacions o aportar documents o altres elements de judici 
dins el termini d' un mes a comptar des del dia de la publicació.

Igualada, 10 de maig de 2022.- Carlos Jiménez Fueyo.
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Santa Coloma de Queralt 
acollirà del 12 de maig 
al 5 de juny l’exposició 

“Tocant el cel amb una corda. 
Les campanes de la Conca de 
Barberà”. Una iniciativa im-
pulsada pel Consell Comar-
cal de la Conca de Barberà i el 
Museu Comarcal de la Conca 
de Barberà i que rep el suport 
de l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Queralt.
Es tracta d’una exposició 
dedicada al món de les cam-
panes, que mostra els cam-
panars, campaners i tocs de 
campana de la Conca de Bar-
berà. Està formada per una 
dotzena de plafons, un vídeo 
sobre les persones que toquen 
les campanes, una antiga ma-
traca i una petita campana 
fabricada expressament per 
a l’exposició, que permetrà a 
les persones visitants efectuar 
i reproduir els tocs manuals.
Al llarg d’aquest període 
l’exposició es podrà visitar 
al castell dels Comtes en un 
horari que es detallarà més 
endavant. També s’han pro-

gramat visites guiades per les 
escoles durant el mes de maig 
i per al públic en general el 4 
i 5 de juny. Aquesta activitat 
anirà a càrrec del comissari 
de l’exposició Jesús Martínez 
Casanelles i a més de visita a 
l’exposició, també està previs-
ta la pujada al campanar.
L’exposició que �ns ara ha tin-
gut un gran èxit de visites ja 
ha estat a Montblanc, Solive-
lla, Passanant i Belltall i l’Es-
pluga de Francolí. Després de 
Santa Coloma de Queralt ani-
rà a Rocafort de Queralt.

L’exposició dedicada al 
món de les campanes, a 
Santa Coloma de Queralt

LA TORRE DE C. / LA VEU

Agents de la Policia 
de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra 

de la comissaria d’Iguala-
da van detenir dos homes, 
de 36 i 45 anys, com a pre-
sumptes autors d’un delicte 
contra la salut pública i de-
fraudació de fluid elèctric.
Les detencions són el resul-
tat d’una investigació ober-
ta el passat mes de març, 
després que els vigilants 
municipals de la Torre de 
Claramunt informessin de la 
possible existència d’una plan-
tació de marihuana en una 
fàbrica en desús del municipi.
Després de diverses inda-
gacions, ahir es va fer una 
entrada i perquisició a la fà-
brica i a l’habitatge adjacent. 
A l’interior de la nau van lo-
calitzar quatre estances amb 
un total de 1.200 plantes de 
marihuana en diferents es-
tats de creixement. A més, hi 
havia una complexa instal-
lació amb transformadors, 
focus, extractors, filtres i al-
tres objectes destinats al cul-

tiu indoor.
A l’interior de la fàbrica no-
més s’hi podia accedir a tra-
vés de l’habitatge contigu, 
ja que les portes d’accés es-
taven bloquejades per dins. 
En l’escorcoll de l’habitatge 
també es va localitzar una 
pistola d’aire comprimit i en 
una de les habitacions es van 
trobar diversos objectes pel 
cultiu de marihuana.
Dins l’habitatge els mossos 

Detinguts dos homes per cultivar 
1.200 plantes de marihuana en 
una fàbrica de la Torre de Claramunt

van localitzar dues persones 
que van quedar detingudes 
per la seva presumpta rela-
ció amb un delicte contra la 
salut pública. També se’ls va 
denunciar per defraudació 
de fluid elèctric, ja que ha-
vien manipulat el subminis-
trament elèctric.
Els detinguts van passar a 
disposició del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàr-
dia d’Igualada.

VALLBONA D’A. / LA VEU

L ’Institut de Vallbona 
d’Anoia ha participat al 
projecte “Erasmus TV 

International”, cofinançat 
per l’Unió Europea i el pro-
grama Erasmus+, com a cen-
tre coordinador durant tres 
cursos (2019-2022) i es dis-
posa a tancar el projecte amb 
l’última trobada europea a 
Vallbona d’Anoia del 23 al 27 
de maig de 2022 amb la visi-
ta dels cinc centres de secun-
dària socis d’Itàlia, Polònia, 
Portugal, Romania i Turquia.
Han estat tres cursos inten-
sos amb una pandèmia que 
ens ha obligat a paralitzar les 
mobilitats físiques i organit-
zar trobades i grups de treball 
online. Hem après a utilitzar 
eines de comunicació noves 
i a adaptar-nos a les mesu-
res sanitàries en cada fase 
del projecte. Vem poder fer 
una primera trobada de co-
ordinació i formació física a 

Istambul, Turquia a l’octubre 
de 2019, una trobada virtual 
a Polònia al març de 2021 i 
finalment, hem pogut orga-
nitzar trobades físiques amb 
alumnes a Onesti, Romania, 
sobre nutrició i hàbits salu-
dables al gener de 2022, una 
altra a Livorno, Itàlia, sobre 
art  i patrimoni cultural al fe-
brer de 2022 i una cinquena 
trobada a Viana do Castelo, 
Portugal, sobre coeducació i 
ciutadania activa a l’abril de 
2022. 
La trobada final del projec-
te té lloc a Vallbona hi està 
enfocada a la reflexió i acció 
sobre temes mediambientals 
i a donar a conèixer el nos-
tre patrimoni cultural. Es 
visiten diferents poblacions 
de l’Anoia, Bages, el Garraf 
i Barcelona i es fan diferents 
tallers de conscienciació. 
D’altra banda s’està gravant 
un curt de ficció ambien-
tat en diferentes localitza-
cions del territori: la Casa 

de la Festa i Can Granotes 
d’Igualada, la Colònia Güell, 
Montserrat, Vallbona d’Ano-
ia i Sitges.
Per al nostre Institut és una 
prioritat incrementar la di-
mensió europea entre el 
nostre alumnat i professorat 

oferint experiències educa-
tives i accions de mobilitat 
europea amb altres països. 
Cal fer créixer en la nostra 
comunitat educativa el sen-
timent de pertànyer a una 
Europa unida, tolerant i so-
lidària, que cerca la pau i 

està oberta a nous projectes 
de cooperació que facilitin 
l’oportunitat d’experiències 
personals integradores que 
enriqueixin la persona i po-
tenciïn el plurilingüisme, la 
convivència i el respecte a 
altres cultures.

L’Institut Vallbona d’Anoia clou el seu projecte Erasmus TV 
International
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

E l dissabte 7 de maig la 
Companyia Fem Tea-
tre ha estrenat a Santa 

Coloma de Queralt SOLES, 
una obra de teatre ideada, 
escrita, interpretada i dirigi-
da pels integrants de la com-
panyia colomina.
Una obra que denuncia la 

violència masclista, prota-
gonitzada per quatre dones 
del SXXI que pateixen en 
primera persona violència 
física, mental i emocional en 
un entorn laboral, d’oci, con-
jugal i en caure a les mans 
d’una xarxa de prostitució.
Amb una escenografia mini-
malista, una interessant po-
sada en escena i mitjançant 

Fem Teatre estrena “Soles” 
a Santa  Coloma

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Des de l’Ajuntament de 
Santa Coloma s’ha 
organitzat la projec-

ció d’Alcarràs al teatre l’Estre-
lla, on el diumenge 8 de maig 
350 persones han visionat la 
premiada pel·lícula de Carla 
Simón. Prèviament, dues de 
les actrius protagonistes han 
fet una breu introducció i al 
�nal de la projecció s’ha creat 
un petit col·loqui per compar-
tir impressions amb els assis-
tents. Amb la ferma intenció 
de reactivar el cinema a Santa 
Coloma, pròximament es pro-
jectarà la pel·lícula Batman.

Santa Coloma té la ferma intenció 
de reactivar el cinema

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

El Centre Excursionis-
ta de Santa Coloma ha 
organitzat el diumenge 

8 de maig la XXIX Caminada 
Popular, amb un recorregut de 
33 quilòmetres. Una vuitantena 
de participants han sortit de la 
Plaça Major de Santa Coloma a 
les 8 h del matí, han fet parada 
a Biure per esmorzar, han pujat 
�ns a Sant Miquel i �nalment, 
coincidint amb l’Aplec del Ro-
ser, han fet una paella per di-
nar al Castell de Queralt. Prop 
d’un centenar de persones han 
compartit el dinar en un entorn 
únic i excepcional.

Celebrada la XXIX Caminada Popular

monòlegs entrellaçats, cada 
protagonista aconsegueix 
transmetre la duresa del que 
li ha tocat viure. Entre cada 
escena i al desenllaç final els 
280 espectadors assistents 
han gaudit de moments de 
música en directe que han 
intensificat les emocions 
evocades per les quatre ac-
trius colomines.

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Diumenge 8 de maig s’ha ce-
lebrat la 2a Festa de la Prima-
vera a la Llavor de l’Om, un 
projecte educatiu a la natura 

ubicat a Les Roques. Durant 
l’agradable vetllada s’han 
ofert tallers en família, un 
teatret i música en viu entre 
altres propostes estimulants 
per a petits i grans.

Celebrada la Festa de la 
Primavera a la Llavor 
de l’Om

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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



HOSTALETS DE P / LA VEU

Aquest dilluns 9 de 
maig va tenir lloc el 
lliurament dels di-

plomes resultat de l’Infor-
me sobre Transparència que 
presenta l’equip del projecte 
Infoparticipa i que atorga 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona. En aquest sentit, 
l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola es converteix en 
el municipi més ben valorat 
de la comarca amb un índex 
del 90,38%.
L’alcalde Gerard Parcerisas i 
la regidora de Transparència 
de l’Ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola, Àngels Lorés, 
van rebre el diploma amb el 
segell que acredita l’admi-
nistració local a la qualitat 
i transparència de la comu-
nicació pública local. En-
guany només un 14% dels 
municipis catalans, 3 dipu-
tacions i 11 consells comar-
cals han superat el 80% dels 
ítems que valoren d’índex de 

transparència.
Des de l’àrea de Transparèn-
cia i Comunicació s’ha fet un 
esforç per aconseguir el salt 
qualitatiu que posa l’Ajunta-
ment dels Hostalets entre els 
municipis que assoleixen el 
segell que atorga la Universi-
tat de Barcelona. Després que 
en els anys anteriors l’índex 
que avalua la transparència es 
movia entre el 30 i el 40%, en 
la 9a edició que es fa aquest 
reconeixement, els Hostalets 

Els Hostalets de Pierola rep el segell 
d’Infoparticipa

de Pierola ha rebut el segell 
amb un índex del 90,38%.
Amb el resultat que avalua les 
dades del 2021, els Hostalets 
de Pierola passa a ser el mu-
nicipi amb l’índex més ele-
vat de la comarca de l’Anoia 
on només un altre municipi 
anoienc (Calaf) ha aconse-
guit el segell d’Infoparticipa. 
L’objectiu, ara, és arribar al 
100%, una xifra que actual-
ment han assolit només 43 
municipis de tot el país.

MASQUEFA / LA VEU

E l mes de maig, a Mas-
quefa, és sinònim de 
festivitat. I és que el 

municipi, com ja és costum 
per aquestes dates, es prepa-
ra per acollir una nova edició 
de Sant Isidre, la Festa Major 
Petita de Masquefa.
Enguany la celebració tindrà 
lloc els dies 13, 14 i 15 de 
maig i oferirà diverses pro-
postes per a totes les edats de 
la mà de les entitats locals, el 
Seguici Festiu i l’Ajuntament.
Entre elles, un torneig de 
petanca, dansa, animació 
infantil, els versots satírics, 
una carretillada, espectacles 
de foc, el Sopar de Faves i el 
lliurament de les Faves d’Ar-
gent 2022, concerts, campio-
nat de tir al plat, l’actuació de 
Susana Sheiman en el marc 
del Masquefa sona bé, un 
concurs de trencaclosques, 
el trenet, un recorregut his-
tòric per la vila, zumba, pas-
sejades dels gegants, la Colla 
de Diables i el Ball de Bas-
tons, cercaviles, ball de gar-
landa, correfocs, taekwondo, 
la 35a Trobada de gegants de 
Masquefa, parc infantil; així 
com diverses novetats i actes 
lúdics, esportius i culturals 

que ompliran de festa els 
carrers de Masquefa durant 
tres dies.
En el cas del Sopar de Faves, 
que tindrà lloc divendres 13 
de maig a les 22 h a la pla-
ça Josep M. Vila, els tiquets 
es poden adquirir fins al 12 
de maig a l’estanc i a les ofi-
cines de l’Alzinar al preu de 

Festa Major de Sant Isidre a Masquefa
7€. Durant l’esdeveniment es 
farà el lliurament de les Fa-
ves d’Argent 2022 i hi haurà 
l’actuació musical de Víctor 
Puertas & Marc Ferrer Trio 
Feat. Big Dani Pérez.
Es poden consultar tots els 
actes a la pàgina web de 
l’Ajuntament, 
www.masquefa.cat.

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Mas-
quefa -de la mà de la 
Diputació de Barcelona 

i amb l’acompanyament de 
l’associació Dones amb Em-
penta- segueix treballant en 
la redacció del nou Pla Local 
d’Igualtat (PLI); una eina clau 
de plani�cació i implementa-
ció de les polítiques públiques 
de gènere dels propers anys al 
municipi que incorporarà la 
perspectiva de gènere i inter-
seccional a totes les àrees i ac-
tuacions municipals, des d’un 
abordatge estratègic i plena-
ment transversal.
I un cop més, vol comptar 
amb la participació de la ciu-
tadania per a poder nodrir el 
projecte. Així, per tal de com-
plementar les aportacions que 
es van realitzar el passat 23 de 
març en el taller participatiu 
obert a tota la població i enti-
tats, el consistori ha habilitat 
recentment un qüestionari 
virtual que es pot respondre 
en aquest enllaç.
L’enquesta és de caràcter anò-
nim, ha estat elaborada per 
l’entitat Dones Amb Empen-
ta, es pot respondre telemà-
ticament del 3 al 15 de maig 
-ambdós dies inclosos- i és 

oberta a tots els veïns i asso-
ciacions del municipi.

Què és un Pla Local d’Igual-
tat?
Un Pla Local d’Igualtat de�-
neix objectius i mesures que 
permeten desenvolupar una 
estratègia integral per la mi-
llora de la igualtat d’oportu-
nitats entre dones i homes, 
identi�car les desigualtats es-
tructurals i fer hi front.
Permet fer una mirada amplia 
del municipi, des d’una pers-
pectiva de gènere, de la plani-
�cació urbanística, el disseny 
d’edi�cis i equipaments, la 
seguretat, la comunicació… 
�ns a la vida i la cura de les 
persones que hi viuen.
Les actuacions que estableix 
s’encaminen a afavorir la 
igualtat de dones i homes en 
els diferents àmbits de la vida, 
i a propiciar un model de ciu-
tadania que fomenti l’equitat i 
la diversitat.

Masquefa demana a la 
ciutadania que participi 
en la redacció del Pla 
Local d’Igualtat

Fins al 15 de maig es 
pot trobar al web 

www.masquefa.cat/
igualtat una enquesta 

telemàtica oberta a 
tota la població
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VECIANA / LA VEU

E l proper diumenge 15 
de maig el nucli veci-
anenc de Sant Pere del 

Vim celebrarà la seva festa 
grossa en honor a Sant Isi-
dre, patró dels pagesos. La 
missa de festa major comen-
çarà a les 12 hores i estarà 
oficiada per mossèn Carles 
Riera.
El mateix dia i hora tindrà 

Diumenge arriben les 
primeres festes majors 
del municipi de Veciana

COPONS / LA VEU

El proppassat diumenge 
24 d’abril es varen ce-
lebrar les tradicionals 

Caramelles a Copons. La jor-
nada va tenir grans moments 
d’emoció i molta il·lusió com-
partida, amb alegres cantades 
i enèrgiques picades de bas-
tons per part dels Bastoners 

de Copons.
Vam voler tenir present de 
manera simbòlica la dramà-
tica situació d’Ucraïna in-
terpretant la popular cançó 
ucraïnesa “Ucraïna ets tu” i 
ingressant tots els donatius 
de la cistella en un compte  de 
Càritas Diocesana de Vic des-
tinat a sufragar les despeses 
d’acollida i atenció a la nostra 

diòcesi de les persones refugi-
ades ucraïneses. Els vilatans, 
des de les �nestres i balcons, 
es mostraren especialment 
generosos amb aquesta cau-
sa i es va més que duplicar la 
recaptació habitual. Es varen 
recollir 1420,02 Euros. 
Moltes gràcies a tothom per 
la generositat i per gaudir de 
la festa amb nosaltres!

Copons va viure, amb moltes emo-
cions, les tradicionals caramelles

CALAF / LA VEU

Aquest mes de maig, la 
Gent Gran de Calaf 
tornarà a gaudir del 

diumenge 22 al diumenge 29 
de maig d’una setmana plena 
d’activitats. El programa es 
dirigeix especialment a per-
sones majors de 65 anys, tot 
i que moltes de les activitats 
també estaran obertes al pú-
blic en general. Al llarg de la 
setmana, la programació in-
clourà propostes com: teatre, 
visites guiades, tallers, sorti-
des, missa i ball.
Una de les novetats de la 
Setmana de la Gent Gran 
d’aquest 2022 serà la celebra-
ció de les 1es Olimpíades per 
a la Gent Gran que estaran 
obertes a tots els municipis 
de l’Alta Segarra i dinamit-
zades per alumnes de 1r de 
batxillerat de l’INS Alexan-
dre de Riquer. Es realitzaran 

des del dilluns 23 al dimecres 
25 de maig a la plaça Barce-
lona 92 i inclouran un seguit 
de competicions esportives 
com: petanca, mini golf, bàs-
quet, llançament de pes, cur-
sa de relleus, entre d’altres.
Tampoc faltaran dos dels 
actes més multitudinaris i 
esperats de la setmana, com 
són el IV Festival d’Havane-
res de Secà a càrrec del Grup 
Arjau i el Grup Havaneres 
Barcarola el dissabte 28 de 
maig a les 19h al Casino. I 
el tradicional dinar popular 
que tindrà lloc el diumenge 
29 de maig a les 14h també 
al Casino.  
A més, durant aquella setma-
na hi haurà portes obertes a 
l’Esplai de la Gent Gran per 
poder conèixer algunes de 

les activitats que s’hi fan set-
manalment com: gimnàstica 
de manteniment, taixí, infor-
màtica, dansa, balls en línia, 
ioga, manualitats, català, en-
tre d’altres.
La majoria d’activitats són 
gratuïtes excepte les havane-
res, que tindran un cost de 
3€ per a majors de 65 anys i 

Del 22 al 29 de maig torna la Setmana de la Gent Gran de Calaf

Un dels actes destacats 
seran les Olimpíades 

per a la Gent Gran que 
tindran lloc durant tres 
dies a la plaça Barce-
lona 92, amenitzades 
per l’alumnat de 1r de 
batxillerat de l’institut 

5 € l’acompanyant; i el dinar, 
que s’haurà de pagar, 4 € el 
beneficiari i 6 € l’acompa-
nyant. També caldrà inscriu-
re’s prèviament a les Olimpí-
ades, a la visita guiada a les 
botigues o a la sortida a l’Es-
pai Simón Coll i als tallers de 
cuina saludable, memòria o 
manualitats.  

De la programació, 
cal destacar el tradi-
cional dinar popular 

i el IV Festival 
d’Havaneres de Secà

Per comprar els tiquets o ins-
criure’s prèviament, s’haurà 
de fer a través de l’Ajunta-
ment  al telèfon 93 869 851 
2 ext. 6,correu lamourfs@
calaf.cat o whatsapp a 677 
190 049. També es podrà fer 
a través de l’Esplai de la Gent 
Gran de Calaf via  telefònica 
93 869 85 24.

lloc també la missa de festa 
major al nucli vecianenc de 
Montfalcó el Gros que cele-
bra la seva festa grossa coin-
cidint amb el tercer diumen-
ge de maig. En aquest cas 
l’acte litúrgic serà oficiat per 
mossèn Enric Garcia.
Aquests actes seran un bon 
moment per visitar aquestes 
contrades que actualment 
presenten uns paisatges pri-
maverals espectaculars.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

La Festa de la Diversitat 
torna aquest diven-
dres amb nou format 

i més activitats. Tot i que 
l’acte central serà novament 
la trobada festiva i gastronò-
mica de la mà de les entitats, 
també destaquen les dues ac-
tuacions musicals previstes 
per a les nits de divendres i 
dissabte.   
Després de degustar un tast 
de vins organitzat pel CF Vi-
lanova del Camí, a ritme del 
Grup Sevillanes i castanyo-
les de la Casa de Andalucía 
de l’Anoia, i la vinyalada, a 
càrrec de la Confraria de la 
Vinyala, el primer plat fort 

musical el serviran dos grans 
artistes vilanovins: Albert 
Nieto i Carlos Gómez. A 
partir de dos quarts de deu 
de la nit pujaran a l’escenari 
amb la complicitat que des 
de fa anys comparteixen.
Dissabte, la festa gastronò-
mica de les entitats estarà 
ambientada també amb mol-
ta música. A les deu de la nit, 
actuarà la banda tribut Ver-
sión Imposible, que combina 
la posada en escena i la in-
teracció amb el públic, amb 
molt sentit de l’humor. 
Recordem que seran mitja 
dotzena d’entitats les que es 
posaran el davantal per fer 
gaudir, dissabte, a tothom 
qui vulgui d’un sopar a base 

de tapes. L’Associació Cultu-
ral Camp del Rei, la Unión 
Cultural Extremenya Anoia, 
Rocieros del Camino, la Casa 
de Andalucía de l’Anoia, l’As-
sociació d’Agermanament i 
l’Esbart Dansaire Vilanova 
del Camí s’instal·laran a la 
plaça, amb diferents parade-
tes, per servir les tapes ela-
borades fins a esgotar exis-
tències. 
Es calcula que entre totes 
prepararan unes dues mil 
tapes. Els tiquets es podran 
adquirir el mateix dia al preu 
de 5 € per 5 tapes, a partir de 
dos quarts de nou del vespre.

L’expositor municipal pro-
mocionarà els agerma-

naments amb Calcinaia i 
Amilly i els vincles d’amis-
tat amb Pozo Alcón i Al-
cántara
En el marc de la Festa de 
la Diversitat, l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí pre-
para un expositor per pro-
mocionar el municipi i la 
transformació que ha anat 
experimentar en els darrers 
anys amb la construcció i 
urbanització de noves zones, 
com el parc de Puig Andela, 
el Cruyff Court, o l’actualit-
zació de places i parcs com 
la Picasso, Calcinaia, la pla-
ça dels Claramunt o la del 
Joc de la Pilota, al barri Sant 
Nicolau. També recull altres 
projectes en marxa com les 

de l’edifici annex a les pis-
cines Can Titó, o la coberta 
de la pista poliesportiva.
A l’expositor també es farà 
promoció i divulgació de 
l’agermanament amb Calci-
naia i Amilly que aquest any 
arriben al seu 30è i 20è ani-
versari, respectivament.
L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí també està teixint 
els vincles per formalitzar 
en els pròxims mesos els 
agermanaments amb Pozo 
Alcón, a Jaén, i Alcántara, a 
Cáceres. Amb Pozo Alcón, 
per exemple, ja s’ha signat un 
primer compromís d’amistat 
i amb Alcántara està previst 
fer una visita institucional 
aquest mateix mes de maig.

La Festa de la Diversitat torna aquest divendres amb nou format 
i més activitats

CALAF / LA VEU

Aquest cap de setmana, 
el Casino de Calaf aco-
llirà la interpretació 

de ‘La Gàbia de les Boges’ per 
partida triple. El divendres 13 
de maig a les 21 h, el dissabte 
14 de maig a les 21 h i el diu-
menge 15 de maig a les 18. 30 
h, l’escenari del Casino s’ompli-
rà d’artistes cala�nes i cala�nes 
que s’han aventurat al món del 
teatre per posar-se a la pell dels 
protagonistes d’aquesta obra 
revolucionària i dirigida per 
Carme Sala. 
La tranquil·la vida de Ferdinan 
i l’Antoine, una parella homo-
sexual, propietaris d’un club 
nocturn anomenat “LA JAU-
LA DE LAS LOCAS” es veu 
totalment alterada davant l’im-

minent casament de Marcel, 
el �ll de Ferdinan, amb la �lla 
d’un senador ultraconservador 
i homòfob. El polític, que vol 
promocionar els valors tradici-
onals de la vida familiar, deci-
deix visitar la família del nuvi, 
sense saber amb el que es tro-
barà. La trobada entre les dues 
famílies serà explosiva.

Venda d’entrades
Les entrades es poden com-
prar al portal web www.en-
trapolis.com o reservar-les 
al telèfon 93 869 83 77 // 620 
134 018 (Josep). També es po-
dran aconseguir a taquilla des 
d’una hora abans de l’especta-
cle, sempre que en quedin de 
disponibles. L’entrada té un 
cost de 18 (públic general) i de 
15 € (socis/es).

CALAF / LA VEU

Després del parèntesi 
obligat per la pandè-
mia, el proper mes de 

juliol se celebrarà la cinque-
na edició dels Festivals Alta 
Segarra (FAS), una proposta 
itinerant, cultural i gastronò-
mica, que aquest any organit-
za el Casino de Calaf. Aquesta 
nova cita musical estiuenca ja 
té con�rmada la participació 
del compositor Manu Guix i 
la seva banda �e Veterans, la 
cantautora Joana Serrat, que 
actuarà acompanyada per la 
seva germana Carla, i el pia-
nista Marco Mezquida.
Durant el segon cap de set-
mana de concerts, concreta-
ment el divendres 15 de ju-
liol, Manu Guix presentarà 
el seu darrer disc Moments, 
un àlbum que va començar 
a escriure durant el primer 
con�nament. Un dels artis-
tes més populars i reconeguts 
del panorama musical torna 
en concert amb la seva míti-
ca banda �e Veterans. Ho fa 
amb un so totalment nou on 
l’electrònica i el pop es donen 
la mà per explicar una història 
que parla tant de la superació 
personal com de la col·lectiva 
davant el que ha viscut el món 
els últims temps. 
El tercer cap de setmana, el 22 
de juliol, pujarà a l’escenari la 
cantautora vigatana Joana Ser-
rat que actuarà en format duet 

acompanyada de la seva ger-
mana Carla. Serrat, amb cinc 
discos publicats, es con�rma 
com un dels grans valors de 
l’escena  musical catalana i 
internacional i ens deixarà 
escoltar el seu folk intimista i 
evocador de clares in�uències 
nord-americanes i canaden-
ques. 
L’últim cap de setmana de 
concerts, el 30 de juliol, clourà 
la cinquena edició dels Festi-
vals el pianista i compositor 
menorquí Marco Mezquida, 
que presentarà Letter to Mi-
los (Carta a Milos), al costat 
dels músics Martín Meléndez 
(violoncel) i Aleix Tobías a la 
bateria i les percussions, els 
companys d’aquesta aventura 
a trio que va començar amb 
Ravel’s Dreams (2017). Mez-
quida presenta aquest treball 
com un projecte molt perso-
nal, una carta d’amor al seu 
�ll Milos durant el seu primer 
any de vida. 

Una fórmula triomfadora
La cinquena edició dels Fes-
tivals Alta Segarra segueix 

apostant per la fórmula que 
l’ha fet créixer i consolidar-se 
com a cita estiuenca de refe-
rència a la Catalunya Central. 
Un certamen itinerant que 
busca posar en valor els pobles 
de l’Alta Segarra i els seus in-
drets més emblemàtics, oferir 
una proposta cultural de qua-
litat als veïns i als turistes que 
visiten aquest territori i ser un 
referent gastronòmic apostant 
per tastos amb productes qui-
lòmetre zero de gran qualitat.
El certamen se celebrarà du-
rant quatre caps de setmana, 
del 8 al 30 de juliol, en 4 po-
bles diferents de l’Alta Segar-
ra: Calaf, Veciana, Calonge de 
Segarra i Copons, que aquest 
any s’incorpora al circuit del 
festival.
El preu de les entrades és de 
20 € i 17 € per als socis del 
Casino de Calaf (entrades 
numerades). Per a més in-
formació podeu consultar la 
pàgina web del Casino de Ca-
laf (www.casinodecalaf.cat) o 
trucant als telèfons 620 134 
018 (taquilla) i 629 433 571 
(informació general).

Manu Guix, Joana Serrat i Marco Mez-
quida, primers artistes con�rmats 
a l’edició dels Festivals Alta Segarra

Cala�ns i cala�nes s’en-
dinsen dins la ‘La Gàbia 
de les boges’
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HOQUEI PATINS / LA VEU

CP MANLLEU 6
IGUALADA FEMENÍ HCP 2

Set anys després torna-
va l’Igualada Femení 
Grupo Guzman a uns 

quarts de final de la Copa de 
la Reina, la gran fita del mi-
llor hoquei femení estatal, i 
on es trobava per començar 
amb l’actual campió, el Mar-
tinelia CP Manlleu. Com si 
d’un presagi es tractés per a 
les osonenques, abans de co-
mençar el matx, la jugadora 
igualadina del CP Manlleu 
Maria Díez rebia la insígnia 
commemorativa de la Fede-
ración Española de Patinaje 
en reconeixement a la seva 
extraordinària trajectòria. 
El partit era tot un repte per 
l’equip de Carles Marín, que 
buscaria sorprendre a un 
completíssim rival, que ar-

ribava com un dels favorits, 
però sense haver enlluernat 
a les darreres setmanes. Les 
igualadines, a més, compta-
ven amb el precedent del dia 
anterior, quan el Deportivo 
Liceo havia donat la gran 
campanada eliminant als 
penals un CP Vila-sana que 
exercia com a virtual amfi-
trió.
Durant el matx, les opcions 
per a les igualadines van ser 
limitades, ja que les osonen-
ques van ser, des del mateix 
xiulet inicial, un adversari 
duríssim. L’Igualada Femení 
Grupo Guzman va sortir sen-
se complexes, jugant de tu a 
tu i mostrant unes credenci-
als d’equip valent i en creixe-
ment. El Manlleu, però, duia 
moltíssim perill a la porteria 
de Cristina Riba, i als sis mi-
nuts de joc una Nara López 
en estat de gràcia avançaria 
les osonenques en el marca-

dor. Sense temps per pair el 
gol en contra, una llunyana 
canonada d’Aida Mas signi-
ficaria el provisional empat 
a un per a les igualadines. I 
només tres minuts després, 
novament Nara López avan-
çava el Manlleu. A partir 
d’aquí, el joc va entrar en una 
fase d’anades i tornades que 
va afavorir el joc més físic de 
les manlleuenques, liderades 
per Anna Casarramona, qui 
seria la jugadora més valuosa 
de tota la competició.
Durant molts minuts les 
igualadines van mantenir el 
2-1 en el marcador, superant 
situacions d’inferioritat nu-
mèrica i fins a quatre juga-

des de bola aturada a favor 
del Manlleu -Rocío “Piojo” 
Ramon també va tenir una 
opció de falta directa per a 
les igualadines, sense sort-. 
Les porteres Cristina Riba i 
Mònica Ferrer (aturant dos 
penals) van tenir moltíssi-
ma feina, ben resolta. Però a 
dos minuts del descans Anna 
Casarramona faria el 3-1, un 
gol que començaria a com-
plicar molt les coses a l’Igua-
lada Femení Grupo Guzman.
A la represa, Carla Claramunt 
no va poder transformar la 
falta directa com a conse-
qüència de la desena falta del 
Martinelia CP Manlleu, i poc 
després Nara López faria el 
quart gol osonenc, frustrant 
les opcions de remuntada 
igualadina. El joc va conti-
nuar amb alternatives a les 
àrees, però amb un Igualada 
Femení Grupo Guzman que 
va jugar de forma precipita-
da i que no va fer perillar la 
victòria del Manlleu, que va 
tibar d’ofici i va ampliar el 
resultat amb un gol d’Ona 
Castellví. A nou minuts de la 
conclusió, la capitana iguala-
dina Pati Miret faria el segon 
gol igualadí, en transformar, 
en segona instància, una fal-
ta directa que li havia fet la 
portera osonenca Anna Fer-
rer. Era el 5-2…però només 
dotze segons després la man-
lleuenca Ona Castellví faria 
el 6-2, un resultat que seria 
definitiu tot i els intents ata-
cants de l’Igualada Femení 
Grupo Guzman.
Per l’Igualada Femení Grupo 
Guzman van jugar en aquest 
històric partit Cristina Riba 
i Mònica Ferrer a la porteria 
i com a jugadores de pista 
Pati Miret, Aida Mas, Caro-
lina Herrera, Rocío “Piojo” 
Ramón, Laura Crespo, Gina 
Balcells, Carla Claramunt i 
Helena de Sivatte.
L’Igualada Femení Grupo 
Guzman acabaria sent la 
primera víctima del campió 
Martinelia Club Patí Man-
lleu, conjunt que acabaria 
superant en semifinals al 
Telecable HC Gijón (2-1) i a 
la gran final el Generali Ho-
quei Club Palau, després de 
guanyar a la tanda de penals 
un partit que va finalitzar 
2-2 en el temps reglamentari 
i 3-3 després de la pròrroga.

L’Igualada Femení HCP s’acomiada de la Copa de la Reina 
perdent contra el campió
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FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 2
SANT CUGAT FC 0

E l CF Igualada femení 
rebia a un dels equips 
capdavanters de la 

Preferent Femenina. Un duel 
directe entre dues maneres 
de jugar molt diferenciades.
L’equip de Víctor Torrijos va 
mostrar la seva millor versió 
i va disposar de moltes opor-
tunitats per avançar-se en el 
marcador, durant els primers 
45 minuts. L’equip no va ser 
capaç de trencar l’empat, 
però es va mostrar molt sòlid 
en defensa.

A la represa, l’equip seria 
més vertical i just iniciar-se 
la segona meitat, Peke va 
forçar un penal que Mar va 
estavellar al travesser, però 
que Marina convertia en el 
primer gol local. L’alegria 
va seguir quan en una gran 
jugada col·lectiva, Peke as-
sistia a Marina,que amb una 
vaselina superava magistral-
ment a la portera del Vallès 
Occidental. Un resultat més 
que just que les blaves van 
saber aguantar per sumar 
tres punts clau en les aspira-
cions a l’ascens a Nacional.
El proper cap de setmana, 
l’equip visita Porqueres en 
una nova final.

Nou pas endavant del CF 
Igualada femení

A remolc del Gavà

FUTBOL / LA VEU

CF GAVÀ 2
CF IGUALADA 2

Els igualadins tenien 
l’opció d’escalar posi-
cions a la classi�cació, 

davant un equip que es jugava 
la salvació. Aquesta diferèn-
cia en els objectius es va notar 
durant els primers instants, 
quan al minut 2, després 
d’un contracop local, el Gavà 
s’avançava en el marcador.
El gol va fer reaccionar als 
anoiencs, que tot i no mostrar 

la seva millor versió, va co-
mençar a assetjar la porteria 
de l’equip del Baix Llobregat. 
Franco i Tommy van provar 
xuts llunyans, però no va ser 
�ns al minut 18, que Max es 
va girar a la frontal de l’àrea 
i col·locava la pilota lluny 
de l’abast del porter local. 
El marcador estava igualat i 
s’havia de seguir insistint.
Des d’aquell moment, l’Igua-
lada va tenir opcions d’avan-
çar-se, però el ritme va ser 
més lent. S’arribava al des-
cans amb un empat que no 
acontentava a ningú.

A la represa, es va repetir el 
mateix guió i el Gavà es va 
tornar a avançar en una er-
rada en la sortida de pilota 
igualadina. L’equip no va ser 
capaç de reaccionar tant ràpi-
dament, però Tommy va en-
galtar un xuc sec per fer, de 
nou, l’empat, al minut 60.
Des d’aquell moment, es van 
veure molt poques oportuni-
tats. La més clara va ser pel 
Gavà, quan al minut 89 va 
exigir a un Arturo que va es-
tar molt encertat.
Diumenge vinent, l’equip rep 
al Martorell a Les Comes.

HOQUEI PATINS / LA VEU

L’equip júnior A de 
l’Igualada HC ha ob-
tingut la medalla de 

bronze del campionat de 
Catalunya en guanyar per 2 
a 0 al GEiEG en el partit pel 
tercer i quart lloc. D’aquesta 
manera els de Gabri Ramírez 
jugaran el campionat d’Espa-
nya en el lloc del Sant Celoni 
que no el pot disputar perquè 
els seus jugadors són júniors 
de 3r any.
L’IHC ha fet un molt bon 

partit. Ha sabut controlar el 
joc en els primers 10 minuts 
de cada part i després ja amb 
el marcador a favor ha sabut 
aguantar la bola i desempol-
sar-se la pressió angoixant 
dels gironins. Els gols han 
arribat un a cada part. El pri-
mer en un jugada confosa que 
primer els àrbitres han anotat 
com en pròpia porta i des-
prés li han donat al Nil. L’al-
tre, a l’inici de la segona part, 
amb un míssil de Llanes, que 
rubricava un gran campionat 
dels igualadins.

Bronze al Campionat 
de Catalunya júnior

VÒLEI / LA VEU

El SFA es va desplaçar 
aquest passat cap de 
setmana a Barcelona 

per disputar el partit contra 
les terceres classi�cades. Les 
igualadines van jugar un dels 
seus millors partits tant en de-
fensa com en atac i van aguan-
tar física i mentalment l’esforç 
que suposava desplaçar-se a 
un partit sense cap suplent a la 
banqueta, aconseguit guanyar 
a les barceloní per 0-3. Aquest 
resultat fa que segueixin op-
tant a una 4a posició molt tre-
ballada i tornen a ser el David 
d’aquesta fase, on tots els Goli-

ats de la lliga han perdut punts 
quan s’han enfrontat a elles.
Per la seva banda, el passat dis-
sabte el Sènior Masculí A es va 
enfrontar contra el Volei Giro-
na. L’equip va tenir una mala 
setmana, amb un sol dia d’en-
trenament per moltes baixes 
i es va veure molt re�ectit al 
partit. Tot i haver guanyat 3-0, 
l’equip va començar el primer 
set amb molts errors de re-
matada i de servei, fent que el 
marcador estigués molt igua-
lat tota l’estona. En adonar-se 
del mal set que s’havia jugat, 
ràpidament es va minimitzar 
l’error al segon i es va veure 
molt re�ectit al marcador i el 

qual va donar un respir i un 
plus de con�ança a l’equip. Al 
tercer es van provar uns can-
vis de joc per preparar l’equip 
de cara a la temporada que ve, 
canviant de col·locador i pro-
vant un estil de joc més acce-
lerat, el qual no va donar molt 
bon resultat malgrat també 
la victòria del tercer set. Tot i 
així, l’equip segueix enfocat a 
poder millorar i adaptar-se a 
un joc més ràpid de cara a la 
temporada que ve.
El Sénior Masculí A segueix 
al capdavant a la taula i com 
sempre, deixant clar que la 
temporada que ve ha de lluitar 
per l’ascens amb els millors.

Cap de setmana amb victòries 
dels dos sèniors de l’Igualada VC
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WATERPOLO / LA VEU

Dissabte passat va tenir 
lloc l’última jornada 
de la Lliga Catala-

na de Waterpolo Absoluta 3a 
divisió. El CN Igualada es va 
desplaçar �ns a Sant Pere de 
Ribes, per jugar contra el CW 
Garraf. 
Va ser un partit sense sorpre-
ses, l’Igualada va dominar el 
joc en tot moment. A les dues 
primeres parts, l’equip va acon-
seguir agafar distància al mar-
cador i encara que l’equip rival 
no va abaixar els braços en cap 
moment, lluitant totes les pi-

lotes �ns a esgotar els temps, 
l’Igualada va seguir marcant el 
ritme del partit i incrementant 
així la distància al marcador.
Amb aquest últim partit, 
l’equip absolut dona la com-
petició per finalitzada, aca-
bant així en 5a posició a la 
classificació de la lliga. 
El club aprofita també per 
donar tot el suport al jugador 
numero 8 de l’equip, Toni 
Mallofré que per una lesió a 
la cama no ha pogut acabar 
la temporada, estant absent 
en els últims dos partits de 
lliga. Esperem que et recupe-
ris ben aviat! 

El CN Igualada tanca la 
temporada amb victòria

ESQUAIX / LA VEU

El germans Jaume van 
tenir una gran actuació 
a Santa Cristina d’Aro, 

on es van celebrar els campi-
onats absoluts de Catalunya 
d’esquaix.
Va anar molt justet que per 
primer cop en l’historia 
d’aquesta competició, la �-
nal no fos entre dos germans 
i igualadina 100%, ja que el 
Joel va perdre el seu partit 
de semis per un renyidíssim 
3-2 davant el tarragoní Nilo 
Vidal.
A la �nal, victòria del Bernat 
per 3-0 sumant així el seu 
segon absolut de Catalunya 
desprès de l’aconseguit l’any 
2017, precisament a Igualada.
Per la seva banda, el Joel va 
poder pujar al tercer calaix 
desprès de guanyar el par-
tit pel tercer lloc al gironí 
Ramon Lafuente, qui prè-
viament s’havia desfet en la 
ronda de quarts de �nal del 
montbuienc Nacho Fajardo 
per un ajustat 3-2.
A nivell femení, gran �nal la 

disputada per la jove Montse 
Fajardo, que va plantar cara a 
la també joveníssima de Llo-
ret Ona Blasco, perdent la 
gran �nal per un renyit 3-1 
i aconseguint el que potser 
ha estat el seu millor resultat 
tenint en compte que parlem 
d’una jugadora encara en 

edat júnior.
Paral·lelament als absoluts, 
es va celebrar una prova de 
3a categoria del circuit català 
amb la presència del Sergio 
Rivero pare, 6è lloc, el Carlos 
Sánchez acabant en 10è lloc i 
el Sergi Rivero �ll �nalitzant 
en 15è lloc �nal.

Bernat Jaume aconsegueix el seu segon 
Campionat de Catalunya

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Pels voltants de la pobla-
ció occitana francesa de 
Bretenoux es va dispu-

tar el Ral·li Castine, puntuable 
per l’estatal francès de ral·lis, 
així com pel Trofeu Renault 
Clio de ral·lis de terra.
Hi va participar el pilot igua-
ladí Marcel Abad, copilotat 
per Pere Requena, d’Alcover, 
amb Renault Clio R5, sent 
l’únic equip català i espanyol 
participant. El ral·li constava 

de tres trams el dissabte que 
es feien dues vegades cadas-
cun d’ells: Cauvaldor, Cazillac 
i Maison de la Tru�e. I el diu-
menge es feien dos trams que 
es repetien dues vegades, els 
de Miers i Reilhac.
Entre els quasi 200 parti-
cipants, 29 ho feien dins el 
Trofeu Clio. Abad i Requena, 
mentre no van tenir proble-
mes, van fer uns cronos sensa-
cionals: un quart, dos sisens i 
un setè. A la jornada del dis-
sabte, per problemes amb els 

frens, van tenir una sortida 
de tram amb bolcada inclosa, 
sense gaires danys en el cotxe 
que els hi va permetre tornar a 
competir el diumenge, jorna-
da aquesta en la que van pun-
xar un pneumàtic.
Va ser un ral·li amb uns trams 
estrets i amb terra trencada, 
fet que va provocar bastants 
problemes en general a la ma-
joria d’equips, així com força 
abandonaments. El proper ral-
li puntuable serà el del Lan-
gres el mes de juliol.

Molt bones cronos de Marcel Abad 
i Pere Requena al Ral.li Castine
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CAMINADA / LA VEU

Després de dos anys 
de suspensió, aquest 
passat diumenge dia 

8 va tornar a celebrar-se una 
nova edició de la Caminada 
Popular de l’Anoia, enguany 
amb sortida i arribada a Ca-
laf, i que organitza la secció 
de muntanya del Grup de 
Lleure “La Clau”.
Son ja 21 edicions d’aquesta 
caminada no competitiva que 
permet als seus participants 
gaudir d’un itinerari novedós 
cada vegada i conèixer bells 
indrets de la nostra comarca.
En aquesta edició prop de 320 
caminaires vinguts d’arreu de 
Catalunya van recórrer 19 
quilòmetres de camins i sen-
ders dels municipis de Calaf, 
Calonge de Segarra, Pujalt, 
Sant Martí Sesgueioles i Prats 
de Rei, gaudint d’uns magní-
�cs paratges primaverals. La 
meteorologia hi va col·labo-
rar amb una bona fresqueta 
matinal i moderada tempera-
tura al migdia.
Els caminaires van disposar 

de diferents i ben assortits 
avituallaments al llarg de 
l’itinerari, inclòs un repara-
dor esmorzar, i van rebre una 
bossa d’obsequis a l’arribada 
que incloïa una samarreta 
tècnica.
L’activitat va comptar amb 
l’organització i col·laboració 
de més de 20 voluntaris/àries 

que van permetre una ma-
tinal sense cap incidència i 
amb gran satisfacció i anima-
ció per tots els participants.
L’entitat està molt satisfeta 
amb la recuperació de la Ca-
minada i de la seva partici-
pació i ja treballa en la pro-
pera edició prevista pel maig 
del 2023.

Gran participació en la 21a edició 
de la Caminada Popular de l’Anoia

Els clubs anoiencs 
triomfen al Campionat 
de Catalunya CCEE

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat diumenge 8 
de maig es va cele-
brar a Torredembarra 

el Campionat de Catalunya 
individual, on van partici-
par  part de les gimnastes de 
l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula. 
El matí va ser el torn del ni-
vell V, amb Paula Sallent i 
Anna Casado en infantil cèr-
col, i Julia Gabarró i Julene 
Piñero en categoria júnior 
corda,  que van sortir de nou 
a tapís per defensar els seus 
exercicis. Cal destacar la 4a 
posició de la Julene  d’un to-
tal de 43 gimnastes.
El torn de la tarda va ser per 
les escolars de CCEE nivell 2 
i nivell 3. 
Començant per la categoria 
benjamí nivell 2, Angeles 
Alonso va  aconseguir la 7a 
posició,  Noa Castelltort  va 
quedar 8a  i Laia Cos en la 9a 
posició.
En la categoria aleví mans 
lliures, Ashley Salazar va 
quedar en 3a posició en edat 
escolar.
Les alevines amb l’aparell de 
pilota van defensar els seus 
exercicis quedant en 4a po-
sició Elsa Ruiz, en 10a  Iona 
Luna  i 12a posició Aina 
Manzaneda.
Seguidament, en categoria 
infantil corda, Martina Ga-
baldà  va aconseguir la 3a po-
sició,  la 5a posició va ser per 
Tània Villamurt i  la 6a po-
sició per Melanie Rodríguez.
En categoria infantil cèrcol, 
Edurne Gonzàlez va quedar 
9a i Gala Roig 12a.
L’ICG Aula va �nalitzar la 
jornada de la competició a 
Torredembarra amb les gim-

nastes júniors amb l´aparell 
de cèrcol, on  Kira Dueñas 
va obtenir la 1a posició pro-
clamant-se Campiona de 
Catalunya, Clàudia Álamo 
va assolir la 3a posició i Júlia 
Barroso la 9a.
El C.G. Ballerina va despla-
çar-se �ns a Torredembarra 
per participar al Campionat 
de Catalunya de nivell CCEE, 
una cita molt important per 
a les participants en aquest 
nivell. 
En la categoria Benjamí Ni-
vell 2 van participar-hi  Da-
niela Vera i Paula Vitoria, 
aconseguint  el títol de cam-
piona i subcampiona de Ca-
talunya respectivament. To-
tes dues van realitzar un gran 
exercici ensenyant el seu es-
forç diari amb una molt bona 
execució i amb la expressivi-
tat que les caracteritza.
En la categoria Sènior nivell 
3 amb les maces, Judit Vito-
ria va aconseguir  el bronze, 
realitzant un molt bon exer-
cici i així, superant-se com-
petició a competició.
A mesura que avança la 
temporada veiem una gran 
evolució de les gimnastes, 
per això, des del Club feli-
citen al Cos Tècnic i gim-
nastes per la seva capacitat 
de superació i el seu esforç i 
les animen a seguir lluitant i 
gaudint de l’esport.

INTENSIUS 
D’ESTIU!

C l a s s e s  d’ a ngl è s  i  j a ponè s  
pe r  a  t ot e s  l e s  e da t s !

670 389 860
elisabetseuba@gmail.com
www.elisabetseuba.com

DIVENDRES / DISSABTE / DIUMENGE / PREU / 20 H 19 H 16 € / 13 €
ENTRADES WW.TEATREAURORA.CAT  

/ UN HOMENATGE ALS ACTORS I ACTRIUS QUE NO 
ES RECORDEN. EL NOU ESPECTACLE DE ELS PIRATES 
TEATRE PROTAGONITZAT PER LAURA AUBERT I BERNAT COT.

20/21/22 MAIG / TEATRE 

ELS SECUNDARIS
ELS PIRATES TEATRE

PROGRAMACIÓ GENER/MAIG 2022
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ATLETISME / LA VEU

Els atletes de l’equip 
masculí de categoria 
Sub-20 del C.A. Igua-

lada Petromiralles van asso-
lir diumenge una brillant 2a 
posició i el sotscampionat de 
Catalunya per clubs Sub-20 
aire lliure, en les proves dis-
putades a Cornellà de Llobre-
gat, amb la participació dels 
8 equips capdavanters de la 
categoria. Cal ressaltar tam-
bé el nou rècord d’Igualada 
absolut de Roger Suria en els 
3.000 m. Obstacles.
El CAI Petromiralles assolia 
una magní�ca 2a posició amb 
94 punts, en la competició 
guanyada per l’Avinent Man-
resa, i per davant del Cornellà 
Atl., 3ers classi�cats al podi. 
Individualment, van sobre-
sortir les 4 victòries assolides:  
de Roger Suria en 3.000 m. 
obstacles,  amb 9’10”89, nou 
rècord d’Igualada absolut, 
millorant els  9’20”60 del ma-
teix atleta, del passat 3 d’abril 
a Igualada. Aleix Camats era 
el guanyador en Disc, amb 
49,77 m., Guim Morcillo 
s’imposava en javelina amb 
48,31 m. i Isaac Baltà en alça-
da, amb 1,89 m.
Eren 2ns Ian Alves en Perxa 
amb 4,15 m., i Rubén Sánchez 
en llargada, amb 6,56 m. Els 
components del relleu de  4 x 
100 m., eren 3ers  amb 45”56, 
amb l’equip format  per Joel 
Giménez - Ian Alves - Isaac 
Baltà i Joan Sendra.
Eren 4ts Joan Sendra en els 
110 m. tanques, amb 15”23, 
Nil Cabello en 400 m.ll. amb 
53”97, Joel Giménez en triple 
salt, amb 12,92 m., Albert Gil 
en Pes, amb 11,45 m. i Aleix 
Llorens en martell, amb 31,42 
m. Oriol Alonso era 5è en els 

3.000 m.ll., amb 9’31”18. 
Els components del relleu 
de  4 x 400 m. eren 7ens amb 
3’45”52, amb l’equip format 
per Nil Cabello - Marc Agui-
la - Pedro M. Cancañón i 
Roger Suria. També van ser 
7ens Marc Aguila  en 400 m. 
tanques, amb 1’09”54, Iván 
Bermúdez en els 1.500 m.ll. 
amb 4’38”07, Ulisses Caldito 
en 100 m.ll. amb 12”35, Da-
vid Blázquez en els 5.000 m. 
marxa amb 32’39”14 i Pedro 
Miguel Cancañón en els 200 
m.ll. amb 25”71.  Hamza Ze-
roual era 8è en els 800 m.ll. 
amb 2’20”18.  

L’equip femení Sub-20 que-
den cinquenes                  
Les femenines del CAI Pe-
tromiralles, assoliren una 
molt meritòria 5a posició al 
Campionat de Catalunya per 
Clubs Sub-20, diumenge, a 
Cornellà de Llobregat, amb 
81 punts.  
Pujaren al podi el Cornellà 
Atl., campiones, seguides de 
l’A.A. Catalunya, 2es., i de 
l’Aldhara Leida, 3eres.  
Individualment cal ressaltar 
la victòria d’Aina Eberlé en 
salt d’alçada, amb 1,60 m., 

i les 2es posicions de Núria 
Moix en pes, amb 10,72 m., i 
que era a més 3ª en javelina 
amb 31,13 m., de Júlia Solé en 
1.500 m.ll. amb 5’10”12, i de 
Clara Enrich en els 3.000 m.ll. 
amb 11’32”39.      
Elsa Alías era 4a en martell, 
amb 36,77 m., i 5a en disc 
amb 29,31 m. Jana Planell 
era 4ª en perxa, amb 2,80 m.
Eren 5enes Lucía Molina en 
200 m.ll. amb 26”63, Alba 
López en 100 m.ll. amb 
12”78,  a més de  7a en  llar-
gada, amb 5,02 m., Laura 
Giménez en 5.000 m. marxa 
amb 31’44”47, i Èlia Ramos 
en triple salt, amb 11,02 m.   
Mar Planas era 6a en 100 
m. tanques amb 18”09, Ju-
dit Navarro 6ª en 400 m.ll. 
amb 1’03”40,   i Andrea Gil 
6ª en 400 m. tanques, amb 
1’16”89. Les components 
del relleu de 4 x 100 m. eren 
6enes amb l’equip format per 
Andrea Gil - Cora Moreno 
- Mar Planas i Elia Ramos, 
amb 53”24. Eren 7enes les 
components del relleu de 
4 x 400 m. format per Aina 
Eberlé - Judit Navarro - Júlia 
Solé i Laura Giménez, amb 
4’31”28.

El sub-21 masculí del CAI queda sots 
campió de Catalunya per equips

El Club Atlètic Igualada 
convoca a tots els seus as-
sociats, a l’Assemblea Ge-

neral Ordinària de l’entitat, que 
es durà a terme el proper dia 27 
de maig 2022, divendres,  a par-
tir de les 19,30 h., en primera 
convocatòria, i de les 20,00 h. en 
segona convocatòria, a la Sala 
de Reunions de l’Estadi Atlètic 
Municipal d’Igualada.

Els punts de l’ordre del dia seran 
els següents:
1)Memòria econòmica de l’enti-
tat, temporada 2021-22.
2)Memòria esportiva de l’enti-
tat, temporada 2021-22.
3)Participació  d’atletes del club 
en Lliga estatal.
4)Actes del 70è Aniversari del 
CAI.
5) Precs i preguntes.

Assemblea ordinària 
del CAI el 27 de maig

ATLETISME / LA VEU

Aquest passat diumen-
ge, Barcelona ha sigut 
un espectador més 

en la gran festa que com cada 
any, la Marató acull en els seus 
carrers, als milers d’esportistes 
que hi participen. El motiu de 
satisfacció de la secció de Po-
pulars és doble, un donat per 
la �nalització de tots els inte-
grants de la prova i l’altre per 
la posterior notícia en major 
participació.
Al llarg dels 42 quilòmetres 
i 195 metres, els atletes de la 
secció han fet valer el seu grau 
de preparació tant física com 
mental per superar un repte 
titànic com és el de �nalitzar 
una marató. Alguns d’ells, amb 
el repte entre celles de rebaixar 
el temps en edicions passades i 
d’altres pel fet de ser la primera 
participació en la distància.
Cal donar l’enhorabona a tots i 
totes ells i elles que demostren 
no tenir aturador i que gràci-
es a la tasca que desenvolupen 
setmana rere setmana veuen 
que tot allò que es proposen; 
amb temps, dedicació, esforç i 
sacri�ci ho assoleixen. També 
agrair la tasca dels companys/
es de la secció que han estat al 
costat dels corredors durant el 
transcurs de la prova. Han es-
tat uns grans gregaris.

El CAI també hi és present
La triatleta del CAI Triatló 
Petromiralles Francina Gon-
zález, va assolir la 8a posició 
en categoria W-45 a la Mara-
tó de Barcelona.
Hi prengueren part un  grup 
d’atletes del CAI Triatló, i 
membres del C.A. Igualada 
Petromiralles. 
Els guanyadors absoluts de 
la Marató foren els atletes  
Yihuniligne Adane - Etiòpia 
- amb 2h. 05m. 51seg., i Me-
seret G. Dekebo (Etiòpia) 1.ª 
fem. i  19ª general amb 2h. 
23m. 09seg., establint amb-
dós atletes els nous rècords 
de la prova. 
D’altra banda, es va disputar 
també la cursa de 10 Km., en 
què hi participaren els cor-
redors del CAI Petromiralles 
Carles Riba, 1.342è amb 1h. 
01 m. 30 seg., i Jordi Riba, 
1.343è amb 1h. 01m. 32 seg.
Aquests foren els registres i 
classificacions  dels corre-
dors del  CAI Petromiralles 
classificats en la  Marató de 
Barcelona 2022: 
-462è - Robert Rey  - 3h. 
09m. 27 seg. - 
-550a -  Francina González - 
3h. 13m. 29 seg. – 8ª W-45 -
-1.383è - Carles Mas - 3h. 
33m. 23 seg. -

Àmplia participació a 
la Marató de Barcelona

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

Equipament de regal. Finançament a 24 mesos 

PROMOCIÓ PRIMAVERA!
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TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora està 
de celebració. Vint-i-
cinc anys enrere, con-

cretament el 17 de maig de 
1997, el teatre obria les portes 
a la ciutat com a nou espai in-
dependent de cultura. És per 
aquest motiu que aquest dis-
sabte 14 i el diumenge 15 de 
maig l’Aurora celebra el seu 
25è aniversari amb un pro-
grama d’actes que vol ser un 
agraïment a la ciutat i també 
als Amics i voluntaris que han 
fet possible el projecte tots 
aquests anys. El dissabte 14 de 
maig tindrà lloc l’espectacle 
Guillem Albà & La Marabun-
ta, un show de clown enèrgic i 
energètic, catapultat per la mi-
llor música en directe. L’espec-
tacle, que serà gratuït, es po-
drà veure a les 20 h a la plaça 
de Cal Font. El diumenge serà 
el torn d’homenatjar els Amics 
i voluntaris. Per a ells, l’Aurora 
ha organitzat una funció ex-
clusiva de Hamlet.01 a l’Au-
rora. Un espectacle de Sergi 
Belbel protagonitzat per Enric 
Cambray en què Hamlet, pro-
tagonista de la tragèdia més 
famosa i celebrada de William 
Shakespeare, apareix davant 
els espectadors del segle XXI 
per a explicar, analitzar, co-
mentar, disseccionar i jugar 
amb les rèpliques, personat-
ges i accions del primer acte 
de l’obra. I ho fa ben bé com 
un comediant de Stand-up 
Comedy. Per arrodonir la ce-
lebració dels 25 anys, tindrà 
lloc una exposició de totes les 
portades dels programes de 

mà d’aquests 25 anys al vestí-
bul del teatre.
La cooperativa Unicoop Cul-
tural, hereva de les històriques 
entitats cooperativistes que 
havien tingut com a seu l’em-
blemàtic edi�ci que alberga el 
teatre, amb el suport i compli-
citat d’entitats, institucions i 
ciutadans i ciutadanes, assu-
mia el repte d’impulsar, per 

una banda, un espai de petit 
format, amb una programació 
professional estable i de qua-
litat, i que a la vegada fos un 
motor del dinamisme cultural 
i social al territori. Avui, vint-
i-cinc anys després, el Teatre 
de l’Aurora és un referent cul-
tural a l’Anoia i a la Catalunya 
Central.
L’Aurora vol agrair la col·labo-
ració dels patrocinadors Grup 
Carles, Ultramàgic Ballons 
i Events; de les institucions 
Ajuntament d’Igualada, Gene-
ralitat de Catalunya, Diputa-
ció de Barcelona i dels mitjans 
de comunicació AnoiaDiari, 
Canal Taronja, Ràdio Iguala-
da, La Veu i La Cultural, que 
faran possible la celebració de 
l’aniversari.

Un projecte col·lectiu obert a 
la ciutat

Actualment, el Teatre de l’Au-
rora compta amb dues sales, 
la sala del Teatre de l’Aurora, 
amb un aforament de 110 lo-
calitats, i la sala Les Golfes, 
amb una capacitat per a 60 
persones. També compta amb 
una cafeteria, unes o�cines i 
diverses sales i despatxos, que 
s’ofereixen en règim de lloguer 
i que també funcionen com a 
casal d’entitats. En un lloc pri-
vilegiat com és la plaça de Cal 
Font –símbol i record, al bell 
mig de la ciutat, de la potent 
Igualada industrial del segle 
XX- l’edi�ci compta amb uns 
700m2 per a serveis culturals 
i d’oci, oberts al teixit associ-
atiu, cultural empresarial, etc., 
d’Igualada i comarca. Des de 
la seva obertura, el Teatre de 
l’Aurora ofereix una progra-
mació teatral basada en la pro-
fessionalitat, la qualitat dels 

El Teatre de l’Aurora celebra 25 anys
espectacles i la proximitat dels 
actors amb els espectadors. 
Més de 85.000 espectadors 
han vist algunes de les 1.300 
representacions dels més de 
600 espectacles que s’han pro-
gramat a la sala independent 
igualadina durant aquests 
vint-i-cinc anys, període du-
rant el qual el Teatre de l’Au-
rora ha produït 25 espectacles.
Això és fruit d’un projecte 
col·lectiu independent, sen-

se ànim de lucre, basat en la 
complicitat, la participació 
i la cooperació de diverses 
entitats i persones, des dels 
membres de la cooperativa 
Unicoop Cultural, els Amics 
del Teatre de l’Aurora, la Co-
missió de programació for-
mada per espectadors que 
participen en el disseny de la 
programació estable del te-
atre, �ns als els establiments 
amics, patrocinadors, me-
cenes i institucions que do-
nen suport a aquest projecte 
de gestió privada (a través 
de la cooperativa Unicoop 
Cultural), però amb vocació 
d’obertura a la ciutadania i 
amb la voluntat que el teatre, 
i la cultura en general, siguin 
accessibles per a tothom.

HISTÒRIA / LA VEU

Aprincipis del pas-
sat segle XX, l’edi-
�ci on avui s’ubica 

el teatre de l’Aurora, era la 
seu d’una entitat cooperati-
va de consum, amb mútua 
social, forn, farmàcia i, �ns 
i tot, moneda pròpia. Les 
cooperatives originals, “La 
Económica” i “La Igualadi-
na” (1904), van donar pas, 
al llarg dels anys, a ”La Unió 
de Cooperadors” (1936) i, al 

�nalitzar la guerra, a la “So-
cietat Cooperativa de Consu-
midors La Victoria” (1939), 
a la qual seguiria, un cop 
restablerta la democràcia, la 
“Unió Cooperativa Unicoop” 
(1976). Aquesta entitat coo-
perativista entra en una greu 
situació jurídico-�nancera. 
Per tal de salvar-la, un grup 
de persones membres d’en-
titats que gaudien de l’obra 
social de l’esmentada coope-
rativa se’n fan socis i, davant 
el buit de poder existent, ac-

cedeixen al Consell Rector 
per mitjà d’una Assemblea 
General de socis.
El resultat és que s’aconse-
gueix salvar la cooperativa 
adaptant els seus estatuts so-
cials als principis i les dispo-
sicions de la nova Llei 4/1983 
de Cooperatives de Catalu-
nya, modi�cant el seu objec-
te social que passarà a ser a 
partir d’aleshores la prestació 
de serveis pel cultiu del temps 
lliure i l’organització d’activi-
tats culturals. La nova Junta 

es proposa no tan sols eixu-
gar el greu dè�cit existent en 
aquell moment, sinó aconse-
guir elaborar un projecte que 
permeti rehabilitar la seva seu 
del carrer de l’Aurora (plaça 
de Cal Font) i recuperar la 
seva vida social. Així neix el 
projecte del Teatre de l’Aurora 
com a veritable motor de di-
namisme de l’entitat. La Jun-
ta, a partir d’aquell moment, 
dedica temps i esforços d’una 
manera totalment altruista a 
fer realitat els seus objectius: 

D’una cooperativa social a una cooperativa d’activitats culturals
fent de promotors, gestors, 
animadors, electricistes, pa-
letes, porters, homes i dones 
de la neteja, etc. Gràcies a 
aquesta iniciativa i als ajuts 
econòmics de les instituci-
ons públiques i de nombro-
ses persones adherides al 
projecte, es pot dotar l’edi�ci 
de les condicions de segure-
tat necessàries i fer realitat 
el Teatre de l’Aurora, amb 
la seva programació estable 
i amb un equip professional 
de gestió al capdavant.

Dissabte es podrà 
gaudir de l’espectacle 

Guillem Albà & La 
Marabunta, un show 

de clown enèrgic i 
energètic, catapultat 
per la millor música 
en directe, que serà 

d’accés gratuït

Durant aquests 25 
anys més de 85.000 

espectadors han vist 
algunes de les 1.300 re-
presentacions dels més 
de 600 espectacles que 

s’han programat
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Aquesta setmana el Te-
atre de l’Aurora posa 
punt i �nal al Cicle 

Música de Primera Fila de 
la Programació Gener/Maig 
2022 amb dos concerts. El 
primer va ser ahir dijous, 
amb un concert íntim amb 
Rita Payés (veu i trombó), 
Juan Pablo Balcazar (con-
trabaix), Dídac Ruiz Lázaro 
(percussió) i Alfred Artigas 
(mandolina i guitarra). I del 
jazz passarem a la música 
clàssica amb el segon concert 
a càrrec de David Riba i Lali 
Solà, que tindrà lloc avui di-
vendres 13 de maig, a les 20 h. 

Un viatge a la música de cam-
bra més pura a través d’obres 
de Schubert interpretades 
amb �auta i piano.

David Riba i Lali Solà
Un viatge a través de l’atmos-
fera íntima que desprenen les 
obres del magní�c compositor 
Franz Schubert, que inclourà 
la Sonata Arpeggione i diver-
sos lieds interpretats pel �au-
tista igualadí David Riba i la 
pianista Lali Solà. Música de 
cambra de primera �la en l’es-
tat més pur.
Riba és un músic polifacètic 
que ha compaginat la seva fei-
na com a intèrpret de �auta 
amb la direcció d’orquestres. 

Solà ha actuat en nombrosos 
cicles de concerts com a solis-
ta, amb orquestra i en forma-
cions de cambra, i també for-
ma duo habitual amb diversos 
cantants amb els quals ha ofert 
nombrosos recitals de lied. Els 
dos músics imparteixen clas-
ses a l’Escola/Conservatori 
Municipal de Música d’Igua-
lada.

Horari i venda d’entrades
Les entrades dels concerts te-
nen un cost de 12 € i 10€ (amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció.

David Riba i Lali Solà porten a l’Aurora un viatge a la música 
de cambra més pura a través de Schubert

TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora, 
gestionat per la coope-
rativa Unicoop Cultu-

ral, és un projecte col·lectiu 
basat en la complicitat i la 
cooperació. Es tracta d’una 
sala polivalent de petit for-
mat apta per a tot tipus de 
manifestacions artístiques i 
equipada amb els recursos 
humans i la infraestructura 
tècnica necessaris.
Un espai per a les arts nascut 
a Igualada amb la voluntat 
de mostrar, en totes les seves 
dimensions, les representaci-
ons artístiques més variades 
i, especialment, aquelles que 
aportin facetes noves i inno-
vadores dins l’àmbit de les 
arts de l’espectacle. Inaugu-
rat o�cialment el 17 de maig 
de 1997, el Teatre de l’Aurora 
compta amb una programa-
ció estable de teatre, música 

i dansa des de la tardor de 
1996.
Actualment el Teatre de l’Au-
rora és membre de l’Associa-
ció d’Empreses de Teatre de 
Catalunya (Adetca) i de la 
Red de Teatros Alternativos 
(la Coordinadora Estatal de 
Sales Alternatives).
A més de l’exhibició d’arts 
escèniques, el Teatre de l’Au-
rora es dedica a la producció 
d’espectacles principalment 
dirigits a tots els públics. El 
nostre compromís ha estat 
contribuir a la millora del 
sector professional que es 
dedica al teatre familiar en el 
panorama català. Des de l’any 
1999, el Teatre de l’Aurora ha 
participat en 20 produccions 
amb companyies professio-
nals catalanes i des de 2015 
porta a escena les seves prò-
pies produccions.
El Teatre de l’Aurora és un 
projecte col·lectiu indepen-

El Teatre de l’Aurora: un projecte col·lectiu basat en la complicitat 
i la cooperació

dent, sense ànim de lucre, ba-
sat en la complicitat, la par-
ticipació i la cooperació de 
diverses entitats i persones, 
des dels membres de la coo-
perativa Unicoop Cultural, els 
Amics del Teatre de l’Aurora, 
la Comissió de programació 
formada per espectadors que 
tenen cura del disseny de la 
programació estable del te-
atre, col·laboradors, establi-
ments amics, patrocinadors, 
mecenes i institucions que 
donen suport a aquest projec-
te de gestió privada (a través 
de la cooperativa Unicoop 
Cultural), però amb vocació 
d’obertura a la ciutadania i 
amb la voluntat que el teatre, 
i la cultura en general, siguin 
accessibles per a tothom.

Els Amics del Teatre de l’Au-
rora
Els Amics del Teatre de l’Auro-
ra és un grup de persones que, 
de forma voluntària i altruista, 
destinen temps o diners a col-
laborar amb el Teatre de l’Au-
rora. Són una peça fonamen-
tal per tirar endavant aquest 
projecte cultural col·lectiu, 
sense ànim de lucre i basat en 
la complicitat i la cooperació.
Amb una col·laboració de 50 
euros anuals, els Amics aju-
den a fer possible que es pu-
gui gaudir d’una bona oferta 
teatral a Igualada. Els Amica 
gaudeixen de diversos avan-
tatges: entrades gratuïtes, en-
trades “a preu d’amic”, reserva 
telefònica exclusiva, invitaci-
ons exclusives a assajos i altres 

activitats, avantatges en altres 
activitats culturals de la ciu-
tat, invitació al sopar de �nal 
de temporada, etc.

La Comissió de Programa-
ció
Des de 2015, i com a inicia-
tiva sorgida pel Pla de Ges-
tió de Públics elaborat pel 
Teatre de l’Aurora, està en 
funcionament la Comissió 
de Programació del teatre, 
integrada per espectadors 
habituals d’aquest espai in-
dependent de cultura a Igua-
lada. Ells són els encarregats, 
de forma voluntària, de veu-
re espectacles arreu i fer pro-
postes dins la comissió, que 
és l’encarregada de dissenyar 
les programacions estables.
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Diumenge al Teatre 
Municipal l’Ate-
neu, es podrà gaudir 

d’un extraordinari especta-
cle circense. Es tracta d’Estat 
d’emergència de a Producció 
Nacional de Circ, un espec-
tacle pensat per mostrar, a 
través del circ, com veuen el 
món i com s’enfronten als pro-
blemes d’un planeta a punt 
de col·lapsar-se els i les joves 
artistes d’avui. L’esdeveniment  
serà a les 6 de la tarda i el preu 
de les entrades és de 15 i 18€.
El Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
el Grec Festival de Barcelona 
2020 coprodueixen la primera 
Producció Nacional de Circ 
com un projecte de país que 
s’integra dins les mesures es-
tablertes en el Pla d’Impuls del 
Circ 2019-2022 que impulsa 
el Departament de Cultura en 
col·laboració amb l’Associació 
de Professionals del Circ de 
Catalunya (APCC).
La producció compta amb el 
suport de La Vela de l’Estruch 
de l’Ajuntament de Sabadell i 
la complicitat dels grans equi-
paments escènics municipals 
de Catalunya. Es tracta d’una 

peça de gran format escènic 
amb artistes emergents, di-
rigida per Joan Ramon Gra-
ell i la producció executiva a 
càrrec de La Persiana, que té 
com a principal objectiu visi-
bilitzar, compartir i apropar el 
circ a públics més amplis, en el 
marc del Pla d’Impuls del Circ 
2019-2022. 
La companyia ha apostat per 
una creació responsable; man-
tenint un fort compromís amb 
els joves, per a molts dels artis-
tes aquesta era la seva primera 
creació, aplicant una perspec-

tiva de gènere i prioritzant cri-
teris de sostenibilitat i acces-
sibilitat a l’hora de dissenyar 
escenogra�es i continguts.  
La creació de l’espectacle en 
plena emergència sanitària 
l’any 2020 no va ser gens fàcil 
però el juliol 2020 esdevingué 
una realitat.  

Espectacle de circ contempo-
rani
Amb un aire fresc i juganer, 
Estat d’Emergència és un es-
pectacle de circ contempora-
ni on la música en directe, les 

La Producció Nacional de Circ porta “Estat d’emergència” 
a Igualada

La Producció Nacional 
de Circ �nalitza la seva 

gira a Igualada dins 
la programació de la 
Capital de la Cultura 

Catalana 2022

veus de testimonis (també les 
de les àvies, abans que apare-
guessin en el nou disc de la 
Rosalía!), la dansa i l’acrobàcia 
es combinen per oferir un es-
pectacle amb canvis de ritmes 
i moments altament poètics.
Estat d’Emergència ha estat 
guardonat amb el premi de 
“millor companyia emergent” 
als Premis Zirkòlika. 

La Producció Nacional de 
Circ, una mesura del Pla 
d’Impuls del Circ
El Pla d’Impuls del Circ 2019-

2022 és una iniciativa del De-
partament de Cultura i l’As-
sociació de Professionals del 
Circ de Catalunya (APCC). 
El Pla consta d’onze mesures 
�nançades pel Departament 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, amb aportaci-
ons especí�ques de l’Ajunta-
ment de Barcelona i l’Institut 
Ramon Llull. Compta amb la 
col·laboració del Centre de les 
Arts del Circ Rogelio Rivel, 
L’Ateneu Popular 9Barris, La 
Central del Circ, La Vela de 
L’Estruch, la Xarxa d’Espais 
de Circ de Catalunya (XECC) 
i Nilak, i la participació de 
diversos municipis, entitats i 
equipaments de Catalunya. El 
Pla d’Impuls del Circ té com a 
objectiu principal crear un es-
cenari d’oportunitats per a la 
promoció i difusió del circ en 
la vida cultural, social i econò-
mica del país i més enllà de les 
nostres fronteres. 

AUDIOVISUAL / LA VEU

Quines són les formes de 
consum de continguts 
audiovisuals del futur? 

Cap a on han d’anar les televi-
sions públiques? Han d’inclou-
re publicitat les plataformes 
digitals? Són re�exions que el 
Zoom Festival Internacional 
de Continguts Audiovisuals 
de Catalunya -que tindrà lloc 
a Igualada del 22 al 27 de no-
vembre- ha portat a debat a la 
�ra tecnològica més important 
del sector audiovisual, l’Inte-
grated Systems Europe (ISE), 
que se celebra a Barcelona del 
10 al 13 de maig.

El certamen igualadí va orga-
nitzar juntament amb Avixa 
-copropietària de la �ra- una 
taula rodona que va tenir lloc 
ahir sobre la nova era del con-
sum de continguts audiovisuals. 
L’acte, presentat per la periodis-
ta Xantal Llavina, va comptar 
amb l’opinió d’experts de pri-
mer nivell: Jorge Ortiz, director 
de programes de Movistar+; 
Alberto Fernández, director 
de continguts de RTVE-PlayZ; 
i Geni del Villar, adjunta a di-
recció de mitjans digitals de la 
Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA).
Una realitat que genera consens 
entre els mitjans és la dismi-

nució del consum tradicional 
de televisió i l’augment dels 
consum de continguts audio-
visuals a les plataformes com 
Net�ix, HBO, Amazon, etc, i 
també als portals a la carta de 
les televisions. Els nous mitjans 
audiovisuals han obligat els 
tradicionals a replantejar el seu 
model i tots els seus continguts. 
Davant d’això, els professionals 
del sector asseguren que cal 
“parlar menys d’audiències i 
més del temps que dediquen 
els espectadors a visualitzar un 
contingut en concret per valo-
rar-ne l’èxit”.
En l’acte d’ahir també va que-
dar palès que l’usuari té ara 

molta més llibertat per escollir 
què vol veure i què vol escoltar. 
És per això que les producto-
res treballen adaptant-se als 
interessos de la plataforma, 
com per exemple a quin públic 
volen arribar, per crear con-
tinguts molt més segmentats. 
Ho van posar de manifest els 
representants de tres produc-
tores que també van partici-
par en la taula rodona d’ahir: 
Agustí Esteve, director general 
d’El Terrat; Orlando Pedrago-
sa, director de Film.io; i Maria 
López, CEO de New Media.
La codirectora del Zoom, 
Anna Cervera, va agrair a 
Avixa l’oportunitat de ser pre-

sents a l’ISE, considerada la 
�ra tecnològica més impor-
tant després del Mobile Wor-
ld Congress, i va celebrar que 
el certamen hagi incorporat a 
Barcelona -durant 16 anys es 
va fer a Amsterdam- els con-
tinguts audiovisuals amb el 
nou espai Av Experience Zone, 
“on es pot debatre i analitzar 
el sector amb els creadors, les 
plataformes i les televisions. 
Els continguts donen sentit a la 
tecnologia”, va concloure Cer-
vera. També va recordar que 
enguany el Zoom Festival cele-
bra el vintè aniversari amb no-
vetats importants que s’aniran 
coneixent properament.

El Zoom Festival present a la fira ISE, la més important 
de tecnologia audiovisual

FEM BÀSQUET - JULIOL 2022
Pavelló Les Comes de 17:30 a 19:00

De dilluns a divendres durant les setmanes de juliol

APRENDREM I ENS DIVERTIREM FENT BÀSQUET!Inscriu-te aquí!
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En un diàleg moderat 
per Quico Tretze, els 
compositors i músics 

Clara Peya i Carles Viarnès, 
compartiran la seva visió de 
la música i els seus proces-
sos creatius. El diàleg també 
ajudarà a re�exionar sobre el 
paper que juga la música en 
la nostra societat. Com l’ente-
nem? Com la creem? Com la 
consumim? Una conferència - 
concert que ens permetrà fer 
una immersió en un univers 
en què paraules i música es 
fusionaran per revelar-nos la 
seva visió artística del panora-
ma musical.
Tindrà lloc el dijous 19 de 
maig, a les 19.30 h, a l’Auditori 
de l’Escola Municipal de Mú-
sica d’Igualada. L’entrada és 

gratuïta i cal reservar-la prèvia-
ment a www.tiquetsigualada.cat.

Clara Peya
Clara Peya Rigolfas és una pia-
nista, compositora i intèrpret. 
El 2019 va rebre el Premi Na-
cional de Cultura. Des de 2009 
ha produït un seguit d’àlbums 

amb jazz, música de cambra, 
rap, música electrònica i pop, 
col·laborant amb diversos 
cantants. Els seus textos tenen 
sovint un contingut feminista.
Al 2015, Clara Peya va home-
natjar la seva tieta, la pianista 
igualadina Jose�na Rigolfas, 
amb el disc esPIral.

La música serà la protagonista del pròxim Diàlegs Capitals 
amb Clara Peya i Carles Viarnès

Carles Viarnès
Pianista i compositor igua-
ladí, de formació eminent-
ment clàssica, amb un bagat-
ge estilístic ampli, de Bach 
a Pärt, passant per Gorecki, 
Camarón, Davis o Haden, 
que combina amb tocs sub-
tils de l’estètica electrònica i 
produccions interdisciplinà-
ries. La seva obra se centra 
estèticament en el terreny de 
la contemporània i el mini-
malisme, l’experimentació i 
el pianisme més exquisit. Va 
estudiar música clàssica al 
Conservatori de Música de 
Barcelona i a l’Escolania de 
Montserrat 

Els Diàlegs Capitals en for-
mat Podcast i vídeo
Tots els Diàlegs Capitals s’en-

registren i es poden tornar a 
escoltar posteriorment en 
format Podcast. Estan dis-
ponibles a Spotify, Ivoox i a 
Ràdio Igualada. El darrer Di-
àleg Capital, entre Carme Pi-
nós i el col·lectiu d’arquitec-
tes joves d’Igualada, es pot 
visualitzar també a Youtube. 
Diàlegs Capitals és el cicle 
de pensament organitzat 
amb motiu de la capital de 
la cultura catalana, uns dià-
legs que conviden a reflexi-
onar entorn dels reptes del 
segle XXI, explorar diferents 
àmbits del pensament i la 
cultura contemporània. S’or-
ganitzaran un cop al mes i 
s’abordaran temes d’actuali-
tat a través d’un diàleg entre 
experts locals i pensadors 
d’àmbit nacional. 

MÚSICA / LA VEU

Amb l’arribada del bon 
temps, l’Ajuntament 
d’Igualada ha pre-

sentat un nou cicle de mú-
sica que, durant els propers 
vuit caps de setmana, omplirà 
de concerts diferents espais 
de la ciutat. L’esdeveniment 
s’anomena “Músic ON” i neix 
amb l’objectiu de fer arribar 
música a diferents barris de 
la ciutat. La tinenta d’alcalde, 
Carlota Carner ha estat l’en-
carregada de presentar el cicle 
de concerts, aquest dimecres, 
a la plaça de la Creu on es 
farà un dels concerts. Car-
ner ha explicat que el “Músic 
ON”, que comença aquest ma-
teix diumenge, “vol portar la 
cultura i la múisca a tots els 
barris amb un esdeveniment 
que ambienta els espais i que 
afavorirà i potenciarà l’acti-
vitat econòmica del comerç 
i la restauració”. Els concerts 
s’iniciaran aquest diumenge 
15 de maig a les 12.30 al Parc 
Central amb la música elec-
trònica del plojecte EFTEE. 
Dissabte 21 de maig la música 
es traslladarà al barri de Les 
Comes, a les 19h el grup ano-
ienc “Lluna Plena” serà l’en-
carregat d’actuar dins del fes-
tival. La setmana següent serà 
el torn de “Xillona” que actua-

rà al Passeig Verdaguer el dis-
sabte 28 de maig a les 19h. El 
Barri de Montserrat acollirà 
l’actuació del duet Marc i Lí-
dia el dissabte 4 de juny a les 
12.30h. El Parc Central nova-
ment acollirà un concerts de 
música disco el diumenge 12 
de juny. El pati de la Sagra-
da Família, al Barri del Poble 
Sec serà l’escenari del concert 
del dissabte 18 de juny. A les 
19h la solista Carlota Cos serà 
l’encarregada d’interpretar di-
versos temes en aquest espai. 
Quico 13 actuarà el dissab-
te 25 de juny a la plaça de la 
Creu en un concert que s’ini-
ciarà a les 19h. Tancarà el cicle 
“Músic On” el dia 2 de juliol, 

Igualada estrena el cicle de música 
“Músic ON”, concerts diversos espais 
de la ciutat durant 8 caps de setmana

Núria Scarp, amb un concert 
de música electrònica al Parc 
Central a les 12.30h. Carner 
ha destacat que es tracta d’un 
nou festival que “aposta per 
donar veu a artistes molt di-
versos, principalment artistes 
locals i joves”.

El primer concert després 
del Ioga&Music 
Aquest diumenge 15 de maig 
el primer concert del “Músic 
ON” es farà després de l’acti-
vitat de ioga al Parc Central. 
Aquest espai es transformarà 
i Fran Martínez, amb el seu 
nou projecte ESTEE de músi-
ca electrònica, serà l’encarre-
gat d’animar el Parc Central.

TEATRE / LA VEU

Aquest diumenge 
la Casa del Teatre 
Nu obre les seves 
portes per acollir 

a nens i famílies amb l’es-
pectacle de titelles “Maure 
el dinosaure”, una història 
senzilla, emotiva, clara i 
poètica dirigida a infants a 
partir de dos anys. Un relat 
que se centra en una relació 
d’amistat, en un univers de 
complicitat i confiança en-
tre una nena i el seu insepa-
rable dinosaure. Aquest es-
pectacle posa en un mateix 
pla el món real i el món fan-
tàstic dels infants, per expli-
car una història on el més 
important és la necessitat de 
sentir l’ajuda i l’amistat de 
l’altre ben a prop
La Martina és una nena pe-
tita, valenta i pèl roja. En 
Maure és un dinosaure blau, 
gros i de banyes blanques. 
Són amics inseparables. 
Comparteixen jocs, somnis i 
aventures. Què faria la Mar-
tina sense en Maure? I en 
Maure sense la Martina? Es-
perem que no s’hagin de se-
parar mai. Però… i si un dia 
ho haguessin de fer? Gaudiu 
dels jocs i les aventures de la 
Martina i el seu gran amic: 

En Maure el dinosaure.
L’obra és una producció de 
Teatre Nu escrita i dirigida 
per Víctor Borràs, interpre-
tada per Víctor i Maria Her-
vàs. Amb la música d’Oriol 
Canals i Dani Ferrer. 
La cita serà diumenge a les 
12:00. Les entrades poden 
aconseguir-se a través de 
la web del teatrenu.com o 
directament a la platafor-
ma https://entradium.com/
events/unic. Els subscrip-
tors de La Veu de l’Anoia 
gaudeixen de descomptes 
especials: 2€ en els especta-
cles per a adults i 1€ en els 
espectacles familiars

Teatre infantil a La Casa 
del Teatre Nu amb 
“Maure el dinosaure”
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MÚSICA / LA VEU

Divendres de la set-
mana que ve, dia 20 
de maig, a les 21h, al 

teatre Ateneu d’Igualada, la 
Xalest celebra el seu concert 
d’estiu amb l’energia fresca i 
juvenil que la caracteritza. 
El repertori d’aquest concert 
serà d’estils variats, des del 
gòspel fins a cançons d’estil 
més contemporani, passant 

per cançons d’estil pop que 
de ben segur reconeixereu! 
El cor estarà acompanyat 
d’una banda musical per a 
fer del concert una explosió 
de bona música i bon humor.
A més, en la gira d’estiu de 
la coral els podreu sentir els 
dies 14 de maig (a les 19h al 
Teatre La Lliga de Capella-
des) i 15 de maig (a les 13h 
a Jorba, en motiu de la fes-
ta major del poble). També 

Concert d’estiu de la Coral Xalest
el dia 3 de juliol en el festi-
val Llegendes de Tous, i la 
primera setmana de juliol a 
Igualada en motiu dels actes 
de l’European Balloon Festi-
val. 
Estigueu atents a les xarxes 
socials (@coralxalest, a twit-
ter i instagram) per a poder 
seguir de prop aquest riu de 
bona música i jovialitat que 
ens acompanyarà fins a l’en-
trada de l’estiu!

CULTURA / LA VEU

Un any més, i ja en són molts, 
els que Francesc Bailón ve 
a l’AUGA. Aquesta vegada 
presencialment després de 
dos cursos per televisió. Fou 
molt aplaudit, com cada any, 
o potser més. L’acompanyava 
la història de Louise Arner 
Boyd. Una milionària ameri-
cana que va gastar tota la seva 
fortuna en la descoberta del 
Pol Nord. Va patrocinar les 
primeres expedicions i va ai-
xecar els primers mapes. Va 
detallar les serres i pics més 
alts i les serralades submergi-
des als oceans. Tot plegat un 
esforç increïble sense com-
pensació que, a la �, fou molt 
valuós per a l’exèrcit americà 
en la Primera Guerra Mundi-
al. Va morir pobre en diners.

Propera sessió: “Els nostres 
parents microbians”
Dilluns serà el torn de Ra-
mon Massana  que ens parla-
rà sobre “Els nostres parents 

microbiants”. 
La humanitat ha conviscut 
amb microorganismes sovint 
sense saber-ho, i avui ja sabem 
com d’importants són en ter-
mes mèdics, biotecnològics, 
i per entendre processos eco-
lògics i evolutius. A part de 
ser molt petits, poques coses 
tenen en comú, ja que inclo-
uen una enorme diversitat de 
formes, metabolismes i com-
portament Tot i que els mi-
croorganismes més populars 
son els bacteris, també n’hi ha 
molts que són eucariotes i que 
tenen la mateixa estructura 
cel·lular d’allò que ens és més 
quotidià, com les plantes, ani-
mals i fongs. 
En aquesta xerrada farem un 
passeig entre aquestes formes 
microbianes eucariotes, que 
tenen vida lliure sent una sola 
cèl·lula, i veurem com es dis-
tribueixen en els oceans.   
Ramon Massana Molera (Bar-
celona, 1964) és Investigador 
del CSIC a l’Institut de Ciènci-
es del Mar, a Barcelona.

La propera sessió 
d’AUGA parlarà sobre 
microbis

MÚSICA / LA VEU

Diumenge 15 de maig 
tindrà lloc el segon 
concert dins el Ci-

cle de Concerts a Esglésies i 
Castells a diferents esglésies  
i llocs emblemàtics de la ciu-
tat o de la comarca de l’Anoia 
protagonitzats per alumnes 
de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música d’Igua-
lada. 
El concert serà el  diumenge 
15 de maig  a les 12:30 a la 

Sala Gran de l’Espai Jove de 
Cal Badia, Concert protago-
nitzat per diversos alumnes 
amb el seu instrument prin-
cipal del grup de M6 PdA  i 

Cicle de concerts a esglésies i castells 
de l’ECMMI

acompanyats pel pianista 
Joan Vila, també hi participa 
el “Trio Sesquialtera” (2 �au-
tes de bec i clave). 
L’entrada és gratuïta

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal

Empresa de treball 
temporal i selecció 

93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai164881617110_Anunci_horitzontal_premsa_02.pdf   2   1/4/22   14:29



40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf
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1992. Celebrem 10 anys de professió amb dues fotos ben diferents. La primera es fa entendre ella sola. És una foto de la rambla del General Vives d’Igualada i hi 
veiem la façana de l’Hostal España mentre s’està enderrocant l’edi�ci. Actualment als baixos d’aquest edi�ci hi podem trobar el Bazar el Regalo.
Per la segona foto ja he hagut de mirar l’hemeroteca. Jo la tenia identi�cada com Aerosport, però he llegit que realment va ser una mostra d’aeronàutica espor-
tiva. Aquesta mostra es va celebrar dintre dels actes de la XXXIX Fira de Setembre i després creixeria i es convertiria en l’Aerosport.
Inicialment a l’Aerosport coincidien tots els aparells de vol, amb motor o sense. Anys més tard la participació dels globus es va independitzar i es va convertir 
en l’European Balloon Festival.

ART / LA VEU

Amb l’objectiu d’esti-
mular la creació ar-
tística en l’àmbit lo-

cal, l’Ajuntament d’Igualada 
a través del Departament de 
Promoció Cultural, convoca 
de nou el concurs de projec-
tes d’arts visuals inèdit en 
qualsevol de les seves disci-
plines: pintura, escultura, di-
buix o gravat, com també en 
fotografia, videoart o la com-
binació de qualsevol d’elles. 
No s’acceptaran projectes 
que ja estiguin executats 
completament, però tampoc 
idees sense cap element rea-
litzat prèviament ni projecte 
ben definit. El candidat hau-
rà de poder demostrar que 
la seva idea és executable, ja 
sigui com a responsable d’un 
projecte de comissariat o a 
títol individual o bé agrupat 
en un col·lectiu. La imatge 
de les bases d’enguany, està 
creada per l’estudi RENEC! 
Format per Nil Morist i Ma-
rina que enguany també han 
creat la nova imatge dels pre-
mis Ciutat d’Igualada. L’ajut 
està dotat amb 2.000 euros 
i l’import es farà efectiu en 
dues parts iguals: Una en 
la proclamació del projec-
te guanyador i la resta, en 

el moment de dur a terme 
l’exposició. Poden optar-hi 
comissaris i artistes a títol 
individual o col·lectiu a par-
tir de 18 anys, que presen-
tin una proposta de creació 
d’acord amb les bases, la qual 
es pugui desenvolupar en al-
guna de les sales disponibles 
del Departament de Promo-
ció Cultural, encara que no 
es descarta la proposta d’ac-
cions fora d’aquests espais. 
Els candidats hauran d’estar 
empadronats amb una anti-
guitat mínima de dos anys a 
Igualada o a qualsevol mu-
nicipi de la Mancomunitat 
de la conca d’Òdena, (Caste-

llolí, Jorba, la Pobla de Clara-
munt, Òdena, Santa Marga-
rida de Montbui i Vilanova 
del Camí). Si formen part 
d’un col·lectiu, almenys el 50 
% dels seus membres hau-
ran de complir el requisit. 
Només es podrà presentar 
una única sol·licitud i caldrà 
fer constar per escrit que es 
tracta d’un projecte original 
i inèdit que no ha estat pro-
duït amb anterioritat.
Els candidats hauran de tra-
metre el projecte per correu 
electrònic a cultura@aj-igua-
lada.net (màxim 6 Mb), i in-
cloure-hi la següent informa-
ció: a) Dades personals (nom 

Convocat el premi a Projectes d’Arts Visuals 
Igual’ART 2022/23

i cognoms, adreça, telèfon, 
data de naixement), un breu 
currículum i el DNI escane-
jat. b) Projecte tècnic en el 
qual han de constar els ob-
jectius, plantejament teòric i 
tècnic, i calendari d’execució 
(entre el mes de novembre 
de 2019 i el mes de març de 
2020, aproximadament) Mí-
nim 4 pàgines. c) Tota la do-
cumentació addicional que 
els aspirants creguin oportú. 
El termini de presentació fi-
nalitza el dia 18 de setembre 
de 2022. 
El veredicte del jurat es farà 
públic a finals del mes d’oc-
tubre. El jurat estarà inte-
grat per un representant de 
l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny Gaspar Camps, un 
representant de l’entitat dis-
seny=igualada, un repre-
sentant de Disseny Marked, 
vocals especialitzats en l’es-
pecialitat dels candidats, i 
un representant del Depar-
tament de Promoció Cultu-
ral. Els projecte guanyador 
l’any 2021/22 ”Sempreviva” 
de Rita Bosser i Nadia Gime-
nez, es podrà veure a l’espai 
CUB del Museu de la Pell, a 
partir de la segona quinzena 
de setembre i fins al 9 d’oc-
tubre. Un treball col·lectiu de 
música i fotografia.

MÚSICA / LA VEU

El cor Exaudio va ser fundat 
el curs 1996-1997 pel director 
igualadí Daniel Mestre. En-
guany, aquest cor semiprofes-
sional, actualment format per 
una vintena de dones, celebra 
el seu 25è aniversari. Apro�-
tant un any culturalment tan 
viu a la ciutat, aquesta entitat 
està preparant un gran projecte 
que inclourà músics en directe 
i un joc de llums el qual tindrà 
lloc el vespre de l’11 de juny 
al Cementiri Nou d’Igualada. 
Aquest esdeveniment compta-
rà també amb l’estrena de l’obra 
“Cançó de fer camí”, un poema 
de Maria Mercè Marçal musi-
cat pel compositor igualadí i 
actual director del cor, Carles 
Prat Vives. Per tal de dur a 
terme un espectacle d’aques-
tes dimensions en un lloc tan 
inusual com és aquesta obra 
arquitectònica d’Enric Mira-
lles i Carme Pinós, les can-
taires han començat a fer una 
cerca d’empreses i negocis de 
la ciutat i voltants per patro-
cinar aquest concert. Si voleu 
formar part d’aquest projecte 
que promet no deixar el públic 
indiferent, podeu contactar 
amb el cor a través del correu 
corexaudio@gmail.com.

El cor Exaudio 
prepara un gran 
espectacle per 
celebrar els 25 anys
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SARDANES / LA VEU

Dins dels actes que és 
celebren enguany en 
el marc d’Igualada 

Capital de la Cultura Catala-
na 2022, aquest proper dis-
sabte 14 de maig i a les 18:00 
h. tindrà lloc a l’am�teatre de 
l’estació vella, l’acte de cloen-
da del curset d’ensenyament 
de la sardana a diferents es-
coles de la ciutat i comarca. 
Després de dos anys d’aturada 
obligatòria, aquest curs s’ha 
reprès la tasca d’ensenyar a les 
escoles la nostra dansa; recor-
dem les escoles participants: 
Castell d’Òdena i Guerau de 
Jorba, les dues de la nostra 
comarca; en quan a Iguala-
da participen les vuit escoles 
següents: Dolors Martí, Ger-
mans Maristes, Monalco, Ate-
neu Igualadí, Escola Pia, Mare 
del Diví Pastor, Mares Escolà-
pies i Mogwli.
En l’acte actuarà la cobla Llu-
ïsos de Taradell i serà una ba-
llada per tothom, excepte a la 
3a, 4a i 5a peça, en què serà el 
moment que els nens i nenes 

faran la seva demostració del 
que han après durant el curs, a 
continuació hi haurà un petit 
refrigeri i es repartiran els di-
plomes corresponents, tot se-
guit continuarà l’audició per 
tot el públic que desitgi ballar.
El repertori és el següent: 
Jorn Alegre de Josep Serra, 
Mas Lloreda de Ricard Vi-
ladesau, Galop d’entrada, els 
Al·leluies i Cridant Revolta
de Xavi Capdevila, a partir 
d’aquest moment ja es con-
tinuarà la ballada per a tot-
hom; seguiran les sardanes: A 
Mataró de Ricard Viladesau, 
L’esperxador de somnis de J. 
Jordi Beumala, Una de curta 
i balladora de Jordi Leon, Els 
saltimbanquis de Jordi Paulí, 
La colla dels setze de Francesc 
Mas i clourà l’acte La Santa 
Espina d’Enric Morera.

Sortida a l’Aplec Pairal de 
Catalunya de Calella
Continua oberta la inscripció 
per la sortida que l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada orga-
nitza per el proper dissabte 
4 i diumenge 5 de juny per 
assistir al 94è Aplec de la Sar-
dana de Calella.
L’hora de sortida està pre-
vista a les 15 h. del dissabte 
a l’estació d’autobusos. En ar-
ribar a Calella, seran assigna-
des les habitacions del hotel 
corresponent.
A les 18:30 h. es podrà assis-
tir al concert de la cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona. 
A continuació sopar al ho-
tel i qui vulgui pot anar a les 
22:00 h. a la doble audició de 
sardanes.
El diumenge s’assistirà a 
l’aplec i dinar al hotel. A l’ho-
ra establerta es farà la torna-
da a Igualada.
L’assistència als actes de 
l’aplec és voluntària, per això 
cada u es lliure d’anar on vul-
gui.
Les cobles actuants, a part de 
la mencionada, són: La Prin-

cipal de la Bisbal. Montgrins, 
La Principal del Llobregat i 
Marinada.   
El viatge inclou, sopar, dor-
mir, esmorzar, dinar i entra-
da a l’Aplec; el preu estipulat 
per persona és de 100 €. Su-
plement a determinar per ha-
bitació individual.
Les persones interessades po-
den adreçar-se, això sí el més 
aviat millor, als telèfons se-
güents: 618978733 (Joaquim) 
o al 648091555 (Dolors); pre-
guem de tindre la con�rma-
ció d’assistència màxim el 22 
de maig per encarregar les 
habitacions.

92è Aplec de la Sardana 
d’Igualada
També després de dos anys 
d’aturada obligatòria, l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada, 
torna a treballar per posar a 
punt el 92è Aplec de la Sar-
dana, que serà el diumenge 
12 de juny durant tot el dia al 
lloc habitual dels últims anys, 
al passeig Verdaguer, concre-
tament entre els carrers St. 
Vicenç i Pare Carles; en prin-

cipi la trobada de plaques de 
cava es volia suspendre, però 
al �nal si es farà, això si amb 
la novetat de que plaques no-
ves aquest any no n’hi haurà, 
tindrem la que hauria servit 
per el 2021, ja que les empre-
ses del cava comenten que no 
els hi surt rentable fer tirades 
molt curtes.
També tindrem el dinar de 
germanor, elaborat per la 
tieta Rosa, de Sant Privat 
d’en Bas. Les persones inte-
ressades en quedar-se a di-
nar poden fer, a partir d’ara 
les seves reserves al telèfon 
618978733, el preu serà de 
15€, al mateix que l’any 2019; 
d’aquesta forma tindríem 
una orientació de com pot 
evolucionar el dinar i quanta 
gent hi podem comptar. 
L’aplec en si serà similar al 
d’anys anteriors, comptant 
amb les cobles Ciutat de Gi-
rona, durant tot el dia i Mari-
cel al matí i Ciutat de Terras-
sa per la tarda.
Anirem informant a mesura 
que tinguem més informació 
sobre el mateix.

Finalitza el curset de SardANOIA
Després de dos d’anys 
d’aturada, el curset ha 

reprès la tasca d’en-
senyar a les escoles la 

nostra dansa

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 15 de maig de 2022

a les 18:00 h

   

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

2 0 %  dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

Preu: 18 i 15€

Venda d’entrades:
������������������������������

Estat d’emergència
Producció Nacional de Circ
Direcció: Joan Ramon Graell. Dramatúrgia: Joan Arqué. Moviment: Spela Vodeb
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REDACCIÓ / LA VEU

Òmnium Cultural Anoia i 
el Col·lectiu Eixarcolant han 
signat aquesta setmana un 
acord de col·laboració per 
treballar per la sobirania ali-
mentària amb diverses acci-
ons que apostin pel consum 
de productes agroecològics 
sostenibles. Per ambdues en-
titats, la sobirania alimentària 
ens permetrà ser una societat 
més resilient a fenòmens com 
el canvi climàtic i la crisi ener-
gètica, i més independents de 
la globalització del mercat ali-
mentari. A més, apostant pels 
productes de Km 0 es reforcen 
les cadenes de valor locals i 
això contribueix a la cohesió 
social i territorial. El conveni 
l’han signat Marc Talavera, en 
representació del Col·lectiu 
Eixarcolant, i Pere Joan Vinós, 
president d’Òmnium Anoia.
En aquest acord de col·labora-
ció, Òmnium Anoia es com-
promet a treballar perquè en 
aquells esdeveniments orga-
nitzats per l’entitat on hi hagi 
consum d’aliments i begudes, 
aquests siguin de caràcter lo-
cal i agroecològic sempre que 
sigui possible. El Col·lectiu 
Eixarcolant oferirà assessora-
ment i acompanyament a l’ho-
ra de fer la tria dels aliments i 
begudes.
Les dues entitats també elabo-

raran conjuntament el menú 
del Sopar Estellés que tindrà 
lloc a Igualada organitzat per 
Òmnium i que s’inclourà a la 
Jornada Gastronòmica de les 
plantes Oblidades que se ce-
lebrarà el 17 de setembre. El 
conveni també recull l’orga-
nització conjunta de diverses 
activitats culturals i gastronò-
miques entorn de les plantes 
oblidades, com ara tallers de 
cuina adreçats a persones de 
diferents cultures i on la llen-
gua vehicular de l’activitat serà 
el català. Aquestes activitats, 
que vincularan multicultura-
litat, llengua i gastronomia, 
tindran periodicitat mensual.
La seu territorial d’Òmnium 
Anoia, amb cinquanta-un 
anys d’història, és actualment 
l’entitat més nombrosa de 
la l’Anoia, amb 3.266 socis i 
presència als trenta-tres mu-
nicipis de la comarca. El Col-
lectiu Eixarcolant, amb seu a 
Jorba, treballa des del 2016 en 
diversos projectes de recerca i 
formació sense ànim de lucre 
arreu del país, sempre amb 
l’objectiu de fomentar un mo-
del de producció, distribució, i 
consum d’aliments més soste-
nible, ètic i just, i de recuperar 
espècies silvestres comestibles 
i varietats agrícoles tradicio-
nals. Eixarcolant compta amb 
300 socis a l’Anoia i un miler 
al conjunt del país.

Òmnium i Eixarcolant 
acorden treballar plegats 
per la sobirania alimentària

CULTURA / LA VEU

La revista Descobrir de-
dica, al seu número del 
mes de maig, un ampli 

especial als castells de l’Ano-
ia. La publicació fa un extens 
recorregut per les forti�caci-
ons i la història medieval de 
la comarca, recordant episo-
dis rellevants i acompanyant 
els diferents reportatges amb 
espectaculars fotogra�es de 
Maria Rosa Vila i Magí San-
josé. Els texts han estat ela-
borats per Daniel González, 
Maria Garganté i Pepa Mañé. 
El contingut s’estructura en 
tres grans blocs, directament 
relacionats amb els reis i els 
senyors que hi van deixar 
petjada. A l’Anoia Est, sota 
l’ombra de Jaume I el Con-
queridor, destaquen les for-
taleses de Claramunt, Òdena, 
Castellolí, Piera i Cabrera. Al 
Nord, marcat per les lluites 
de Guifré el Pilós contra els 
sarraïns, ho fan els castells 
de Castellfollit de Riubregós, 
Boixadors, Jorba i Calonge, 
així com la Torre de la Man-
resana. I a l’Anoia Oest s’hi 
troben els grans vestigis de 
l’època de la Marca Hispà-
nica i el regnat de Pere III el 
Cerimoniós, amb edi�caci-
ons com les de Tous, Mont-
bui, Miralles, Vilademàger o 
Orpí. S’hi inclou, a més, in-
formació de com visitar cada 

castell, dels elements naturals 
i patrimonials d’interès que 
els envolten i dels principals 
municipis del territori que 
conserven vestigis i elements 
medievals. També s’hi pot 
trobar una guia pràctica amb 
recursos turístics, d’allotja-
ment o de gastronomia, útils 
per a completar la visita a la 
comarca. L’especial el tan-
ca un article de l’escriptora i 
articulista, Teresa Roig, que 
porta per títol Un panda a 
l’Anoia. El conseller de Turis-
me, Dani Gutiérrez, celebra 
que “una publicació referent 

La revista ‘Descobrir’ dedica un ampli 
especial als castells de l’Anoia

en l’àmbit del turisme de pro-
ximitat com és Descobrir, faci 
aquest complet recorregut 
visual i històric pels castells 
i paisatges de l’Anoia”. Això 
referma, assegura, “el nostre 
convenciment que la comarca 
té uns grans actius per esde-
venir un pol d’atracció turís-
tica, a Catalunya i més enllà, 
per atraure cada cop més 
persones que busquin un tu-
risme actiu amb experiències 
autèntiques”. La revista Des-
cobrir es podrà adquirir als 
quioscos i llibreries durant el 
mes de maig.

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Policia
Pol Esteller

Periodista 'Diari ARA'
Laia Vicens

Mossèn
Xavier Bisbal

Pacient oncològica
Montse Sanou
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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

Una fotogra�a de l’Arxiu del Col·legi, i totalment tes-
timonial de l’època, inscrita en el tradicional i tan fes-
tejat “Mes de Maria”.

Dades de la Història d’aquest mes:
El mes de maig és el mes de la Mare de Déu.
És el moment de l’any en què els catòlics han lloat i 
lloen d’una manera especial a la Mare de Déu. Un 
temps en què es resava més el rosari, a casa i a les es-
glésies. i, encara són freqüents els pelegrinatges o ro-
miatges als santuaris i ermites de la Mare de Déu. En-
demés, la devoció popular a la Mare de Déu de sempre 
es veia i es veu afavorida per les ofrenes de �ors, i l’acte 
“sacramental” de les “Primeres Comunions”.

I aquí teniu les advocacions més populars, del mes maig:
Mare meva amantíssima...
Déu-vos-salve-Maria i Ave Maria...
Sant Rosari. Misteris de goig, de llum, de dolor, de glòria.
o altres formulacions de la Salve.
l tot un llarg Devocionari a la Mare de Déu...

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 Docu-
mentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

MAIG DE L’ANY 1925.
ALUMNES DEL COL·LEGI DE LA DIVINA PASTORA, EL DIA DE LA CELEBRACIÓ DE LA SEVA “PRI-

MERA COMUNIÓ”, AL PATI DEL MATEIX CENTRE ESCOLAR.

TEATRE / LA VEU

L’actor i dramaturg 
igualadí Joel Grau, de 
47 anys, va ser trobat 

mort a casa seva diumenge 
passat al migdia. Grau, que 
ja feia força anys que vivia a 
Manresa, va ser el fundador i 
un dels integrants de la com-
panyia de teatre infantil de-
Parranda. També havia escrit 
alguna obre per a adults, com 
és el cas de El Teo va de putes, 

Mor l’actor i dramaturg 
igualadí Joel Grau 
als 47 anys

lectura dramàtica que va es-
trenar a Igualada el 2013.
Un dels últims projectes que 
va impulsar a Igualada va 
ser l’espectacle Xiques, du-
rant la Festa Major del 2019 
i juntament amb el Teatre de 
l’Aurora. Es tractava de cinc 
espectacles de 15 minuts amb 
cinc històries diferents i que 
es representaven en espais no 
convencionals del teatre on 
gaudir dels espectacles amb 
pocs espectadors.

MÚSICA / LA VEU

La Coral de Santa Ma-
ria començà les festes 
del seu 83è. aniver-
sari amb una missa 

solemne a la basílica. Els actes 
commemoratius continuaran 
els propers mesos. 
L’arxiprest de l’Anoia-Segarra i 
rector “in solidum” de la par-
ròquia basilical Mn. Eduard 
Flores va presidí la celebració, 
acompanyat pel diaca Mn. 
Pere Roig. La senyera de la 

Coral �gurava a la barana del 
presbiteri.
Els cants foren a càrrec de la 
Coral sota la direcció de Coni 
Torrents i amb l’acompanya-
ment a l’orgue de Lluís Vic-
tori. S’iniciaren amb el cant 
de´”Poble de Déu en marxa”, 
de X. Marlans, per continuar 
“Un sol Senyor” de L. Deiss 
en l’asperges, i el “Glòria” d’A. 
Taulé.  El salm va anar a càrrec 
de la solista Ra� Pérez, core-
jat polifònicament per tota 
la Coral que també va oferir 

l’”Al·leluia” de Taizè. “Crec 
en un Déu” de L. Romeu i a 
l’ofertori “Espòs de Sang” de 
J. Martínez-Colàs. El “Sant” i 
l’”Anyell de Déu” ho foren de 
V. Miserachs. El “Parenostre” 
de M. Cubeles i a la comunió 
“Panis angelicus” de C. Fran-
ck. Clogué el repertori “Hem 
sentit una paraula” de X.Mar-
lans.
Finalment hom es traslladà a 
l’altar del sant Crist de la cape-
lla fonda i l’acte va acabar amb 
una fotogra�a de grup.

Solemne inici de les festes del 83è. 
aniversari de la Coral de Santa Maria



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Calidoscopi”, de Maria Àngels Pujabet, o els bells 
efectes de llum, color i �guracions dels calidoscopis 

Igualant i �ns i tot superant els bells efectes òp-
tics de llum, color i �guracions que pots veu-
re re�ectits en un calidoscopi; aquests dies de 

maig, la Sala d’Exposicions de l’Ateneu, et convida 
a descobrir, sota el reclam “Calidoscopi”, una mag-
ní�ca mostra de l’emmirallament artístic que, re-
centment, tant ha seduït a la Maria Àngels Pujabet. 
Això és, amb una nova presentació de les seves cre-
acions pictòriques, de l’interior cap a l’exterior o, si 
es vol, de l’exterior cap a l’interior, et situes davant 
d’un conjunt d’imatges que, lluny de no deixar-te 
indiferent, apunten a ser una suggeridora mane-
ra d’interpretar diversos objectes i �guracions, 
de color i formes desiguals, que juguen a 
multiplicar-se de manera asimètrica com 
volent escapar-se dels límits amb què es 
veuen segrestades pel suport a pintar.
Pas a pas, des de diferents angles, pots 
mirar i admirar una obra i una altra, 
deixant-te enlluernar per un consoli-
dat domini de la tècnica de sobreposar 
i aglutinar pigment a pigment, deixant 
entreveure des de formes disperses i 
translúcides fins a capes molt ben fixades 
plàsticament. En suma, cada pintura és 
una potent superfície nodrida amb guai-
xos, guixos, llapis..., que presenta una 
gamma de qualitats, mate o brillant, o bé 

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa
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opaca o transparent, per a il·lustrar i per què no 
magnificar un concepte; una idea que emana de 
l’ànima de l’artista.
Definitivament, per a aquesta avinentesa, se’t con-
voca novament a gaudir d’una col·lecció d’obres, 
d’un format respectable, que sempre parteixen 
d’uns discrets esbossos, i que una vegada més pre-
senten un univers pictòric agosaradament insòlit 
i atrevit, i concebut a partir d’un rerefons reflexiu, 
crític i també reivindicatiu. 
Una obra, al cap i a la fi, que no deixa de ser una 
oportuna invitació a la lliure interpretació de ca-
dascú.

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



AGENDA

ofereix i comparteix, a més de musi-
calitat, sorpresa i harmonia filosòfica 
als seus directes.
Diumenge a la 1 del migdia al Kiosk 
del Rec

VISITA GUIADA
Igualada 

Igualada medieval. Descobreix els 
orígens mil·lenaris de la ciutat tro-
bant els principals elements patri-
monials del nucli antic.
Diumenge a la 12 des del Punt d’In-
formació Cultural

TEATRE
Sant Martí de Tous 

Torna el Tous en família amb “Maure 
el dinosaure” del Teatre Nu, un es-
pectacle entranyable pensat per als 
més petits,
Diumenge a les 12 del migdia a la 
Casa del Teatre Nu.

FESTIVAL D’ORGUE
Capellades 

“Del Barroc als nostres dies” a càr-
rec de l’igualadí Joan Paradell, direc-
tor artístic del Festival Internacional 
d’Orgue d’Igualada.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’es-
glésia de Santa Maria.

DILLUNS 16 
CONFERÈNCIA 

Igualada 
Ramon Massana parlarà sobre “els 
nostres parents microbiants”. La hu-
manitat ha conviscut amb microorga-
nismes sovint sense saber-ho. Orga-
nitza AUGA. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 17
PRESENTACIÓ LITERÀRIA 

Igualada 
Presentació de llibre: “Camus vs. 
Sartre. Entre la llibertat i la justícia”
Antoni Gelonch és l’autor d’aquest 
assaig que aprofundeix entre la in-
tensa polèmica que van viure aquests 
dos fars de la intel·lectualitat paris-
enca.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Tots els colors 
del negre” de Jordi Borràs. Presenta-
rà l’acte Jordi Gabarró. Jordi Borràs 
presenta la investigació periodística 
de tota una vida.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Lli-
breria Aqualata

DIVENDRES 13 
MÚSICA
Igualada 

“Schubert, la música íntima” a càrrec 
de David Riba i Lali Solà. Un viatge a 
la música de cambra més pura a tra-
vés d’obres de Schubert interpreta-
des amb flauta i piano.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

VISITA GUIADA
Igualada 

Visita guiada a l’empresa Curtits Ba-
dia per conèixer el procés industrial 
actual de l’adob de la pell de qualitat
Divendres a les 12 del migdia des del 
patí de Cal Granotes

CONTES XXL
Piera 

“La voz tras las tapas de madera 
nacarada” amb la Sandra Rossi, un 
recorregut on l’autobiografia es fila 
amb històries literàries i poesies.
Divendres a 3/4 de 9 del vespre a la 
Biblioteca.

TEATRE
Calaf 

“La jaula de las locas” a càrrec del 
grup teatral de Calaf
Divendres a les 9 del vespre al Ca-
sino

TALLER FAMILIAR
Sta. Margarida de Montbui 

“Harry Potter amb Hama Beads”. Ta-
ller amb motiu dels 20 anys de l’es-
trena de la primera pel·lícula. A càr-
rec de Toñi Rodriguez.
Divendres a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Mont-Àgora

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de persones que han llegit 
el mateix llibre per comentar-lo. En 
aquesta ocasió “El port de les aro-
mes” de John Lanchester
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a la 
Biblioteca Mont-Àgora

DISSABTE 14 
TALLER
Igualada 

“Pedra a pedra”. Activitat familiar per 
descobrir la tècnica de la pedra seca. 
A càrrec d’Abraham Guillén i Mont-
serrat Traver.
Dissabte de les 11 del matí a la 1 del 
migdia a la Biblioteca Central

TEATRE
Igualada 

El Teatre de l’Aurora celebra 25 anys 
amb l’espectacle “Guillem Albà & La 
Marabunta”, un show de clown enèr-

gic i energètic, catapultat per la mi-
llor música en directe.
Dissabte a les 8 del vespre a la plaça 
de cal Font

VISITA GUIADA
Igualada 

Visita guiada a l’antiga adoberia de 
Cal Granotes, del segle XVIII,  per 
conèixer el procés artesanal de l’adob 
de la pell
Divendres a les 11 del matí a l’antiga 
adoberia Cal Granotes

VISITA GUIADA
Igualada 

Visita guiada a la sala “Un univers 
de pell” per descobrir els usos i ca-
racterístiques de la pell a partir de 
l’observació de diferents objectes del 
Museu
Divendres a les 12 del migdia al Mu-
seu de la Pell

TEATRE
Calaf 

“La jaula de las locas” a càrrec del 
grup teatral de Calaf
Dissabte a 2/4 de 7 i a les 9 del ves-
pre al Casino

TALLER
Capellades 

Taller de risoteràpia. La risoteràpia 
és una experiència molt divertida i 
relaxant destinada a millorar l’estat 
físic i psicològic a través del riure, tot 
provocant una enorme alegria i ben-
estar
Dissabte a les 11 del matí al Saló 
Rosa de la Lliga

MÚSICA
Capellades 

Concert de la Coral Juvenil Xalest, un 
concert per tocar totes les emocions 
amb repertori de Queen, Toto i Eric 
Whitacre, entre d’altres
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga

DIUMENGE 15
CIRC

Igualada 
“Estat d’emergència” de la Produc-
ció Nacional de Circ. Un espectacle 
pensat per mostrar-nos, a través del 
circ, com veuen el món i com s’en-
fronten als problemes d’un planeta a 
punt de col·lapsar-se els i les joves 
artistes d’avui,
Diumenge a les 6 de la tarda al Tea-
tre Municipal l’Ateneu

MÚSICA
Igualada 

“Piedras Paqué”. El format duo entre 
Sergio Piedras, cantant i guitarrista, i 
Diego Paqué, músic multidisciplinar, 

XERRADA 
Piera 

“La neurociència ens ajuda: eines per 
a ajudar els fills i les filles a créixer”. 
Aquesta activitat pretén millorar la co-
municació i les relacions en l’àmbit fa-
miliar i crear un clima favorable.
Dimarts a les 6 de la tarda en línia

DIMECRES 18 
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Igualada 
“L’Amor quin cas”. De les autores Anna 
Ma i Elisabet Serra. «Vols ser el meu 
nòvio?» pregunta la Sara a l’Alan. Què 
vol dir ser ‘nòvios’? 
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central

VISITES GUIADES
Igualada 

Visita al Celler Martinell de l’antic Sin-
dicat de Vinyaters, una de les obres 
considerades com “les catedrals del vi” 
Dimecres a les 11 del matí des del car-
rer Joan Abat, 6

DIJOUS 19

CONFERÈNCIA
Igualada 

“L’ofici de margener i la tècnica de la 
pedra seca al Penedès i l’Anoia”. A càr-
rec de l’antropòleg Abraham Guillén. 
Amb motiu de l’exposició Tota pedra fa 
paret.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIÀLEGS CAPITALS
Igualada 

Clara Peya i Carles Viarnés, “La músi-
ca salvarà el món”. En un diàleg mo-
derat per Quico Tretze compartiran la 
visió de la música i el paper que juga 
en la nostra societat.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a l’auditori 
de l’ECMMI.

FESTIVAL EVA
Capellades 

La primera proposta del Festival EVA 
a Capellades són els “Contes erràtics” 
de Patricia McGill.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Biblio-
teca el Safareig.

CONFERÈNCIA
La Pobla de Claramunt 

“Posición lisboa” El centre estratè-
gic de l’exèrcit republicà a la pobla de 
Claramunt. Conferència del cicle de 
xerrades Km0 a càrrec d’Isidre Surroca 
i Ivet Garriga
Dijous a les 7 de la tarda a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal.
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Tragèdia a El Salvador
A Tous •  Llegaron de noche

Classes i lliçons
Estrena •  Libertad

REDACCIÓ / RICARD FUSTÉ

El dijous 19 de maig, el Cine-
club presenta, a les vuit del ves-
pre, a l’Ateneu Cinema i dintre 

del Cicle Gaudí, la producció del 2021 
Libertad, dirigida per Clara Roquet.
La família Vidal passa l’estiu a casa de 
l’àvia Àngela, malalta d’Alzheimer. La 
Nora, de catorze anys, ja no gaudeix 
com quan era més petita, però tam-
poc no es troba a gust en companyia 
d’uns adults a qui encara no comprèn. 
L’arribada de la Libertad, una nena un 
any més gran, �lla de la colombiana 

que té cura de l’àvia, traurà a la Nora 
de la seva bombolla i li obrirà les por-
tes d’un món diferent en el qual se 
sentirà més lliure que mai (el nom de 
l’amiga ha resultat premonitori).
Libertad és la història d’una amistat 
adolescent, però també una mira-
da lúcida i subtil a les diferències de 
classes que persisteixen en la nostra 
societat burgesa. I un dels títols més 
notables de la temporada, amb un re-
partiment excepcional en què trobem 
a Nora Navas, Vicky Peña o David 
Selvas, entre d’altres.REDACCIÓ / 

Narra la història real de Lucía, 
l’única testimoni en la matan-
ça dels jesuïtes a El Salvador. 

La matinada del 16 de novembre de 
1989, en plena guerra civil salvado-
renca, sis sacerdots jesuïtes, profes-
sors universitaris, i dues empleades 
van ser assassinats en la Universitat 
Centreamericana José Simeón Cañas 
(UCA) a San Salvador. Immediata-
ment el govern culpabilitza a la guer-
rilla del FMLN, però una testimoni 
presencial tira per terra la versió o�ci-
al: es diu Lluïa Barrera i treballa com a 
empleada de la neteja en l’UCA. Lucía 
ha vist qui són els veritables assassins: 
l’exèrcit. Aquella mirada serà clau per 

a esclarir la veritat i fer justícia, però a 
més canviarà per sempre la seva vida i 
la de la seva família.
Llegaron de noche s’explica des d’una 
perspectiva inèdita, la de Lucía –el 
�lm es va titular inicialment La mira-
da de Lucía–, l’única testimoni de la 
massacre, forçada al fals testimoniatge 
i a l’exili pel seu propi govern i per la 
CIA. De fet, el gruix del metratge de 
la pel·lícula se centra en els interroga-
toris que Lucía (Juana Acosta, en un 
memorable registre dramàtic) i el seu 
marit (interpretat pel també colom-
bià Juan Carlos Martínez) van sofrir 
durant la seva retenció a Miami, rele-
gant-se la recreació de l’assalt homici-
da per al �nal del metratge.

REDACCIÓ/ 

En aquesta nova aventura, el 
Doctor Strange posarà a pro-
va els límits dels seus poders 

i això li portarà a explorar una nova 
dimensió de les seves capacitats. 
Com mai abans, el famós embrui-
xador de Marvel explorarà els fos-
cos racons del multivers, on haurà 
de comptar amb nous i vells aliats 
si vol sobreviure a les perilloses 
realitats alternatives del multivers 
i enfrontar-se a un nou misteriós 
enemic.
Cinemania diu “Doctor Strange en el 
multiverso de la locura és fosca, vis-
ceral, terrorífica; també és tendra, 
emocional, tràgica. Rara avis total-

ment disfrutable en l’Univers Cine-
matogràfic de Marvel. És una festa 
abarrotada de gent, però el focus de 
la qual il·lumina les pupil·les dels 
seus protagonistes per a explorar els 
seus majors anhels i penediments. 
És pura acció de principi a fi i, alho-
ra, resulta profundament íntima. És 
un exercici de nostàlgia ben entesa i 
el títol que ens dona esperances en 
l’era post-Iron Man. Quin plaer que 
Marvel Studios es llevi complexos i 
abraci sense embuts el terror de Rai-
mi, quin gran gust veure a Elizabeth 
Olsen una vegada més esmicolant 
a Wanda i què bé pinta el futur de 
l’Univers Cinematogràfic de Mar-
vel. Inabastable. Deslligat. Apoteò-
sic. I sí, meravellosament caòtic.

Univers cinematogrà�c 
Marvel
Estrena •  Doctor Strange en el multiverso de la locura

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat



Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVER-
SO DE LA LOCURA
Dv: 19:30/22:15
Ds i Dg: 16:45/19:30/22:15
1/LOS TIPOS MALOS
Dv: 17.25

2/DOCTOR STRANGE...
Dv a Dll Dc i Dj: 17:45/20:30
Dt: 17:45
2/DOCTOR STRANGE... (VOSE)
Dt: 20:30
2/EL SECRETO DE VICKY
Ds i Dg: 15:45

3/ LA CIUDAD PERDIDA
Dll a Dj: 22:30
3/ DOWNTON ABBEY: UNA NUEVA ERA
Dv a Dll Dc i Dj: 17:10
3/ DOWNTON ABBEY: UNA NUEVA ERA 
(VOSE)
Dt: 17:10
3/ EL HOMBRE DEL NORTE
Dv a DJ: 19:45
3/ALCARRAS (VOSE)
Dv a Dg: 22:30

4/ LOS TIPOS MALOS
Ds i Dg: 16:00
4/ SONIC 2 LA PELICULA
Dv Dll a Dj: 17:45
Ds: 18:15
Dg: 17:50
4/ ALCARRÀS (VOSE)
Dv Dg a Dj: 20.15
4/ X
Dv Dg a Dj: 22:45
4/ EUROVISION SONG CONTEST
Ds: 21:00

5/DOCTOR STRANGE...
Dv: 18:30/21:15
Ds i Dg: 15:45/18:30/21:15

6/OJOS DE FUEGO
Dv Dll a Dj: 18:00/20:00/22:00
Ds i Dg: 16:00/18:00/20:00/22:00

7/LA CIUDAD PERDIDA
Dv i Dg: 17:00/19:15
Ds: 17:00
7/ LOS TIPOS MALOS
Dll a Dj: 17:25
7/ DOCTOR STRANGE...
Dll a Dj: 19:30/22:15
7/ ALCARRÀS (VOSE)
Ds: 19:10
7/ ANIMALES FANTASTICOS...
Dv a Dg: 21:35

8/EL MILAGRO DEL PARE STU
Dv a Dg: 17:15/19:50/22:25
Dll Dc i Dj: 17:00/19:30
Dt: 19.30
8/ EL MILAGRO DEL PADRE STU 
(VOSE)
Dt: 17:00
8/ ANIMALES FANTASTICOS...
Dll a Dj: 22:00
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Casal
St. Martí de Tous

LLEGARON DE NOCHE
Ds: 17:30
Dg: 19:15
MEDITERRANEO
Dg: 17:30

SALA GRAN

DOCTOR STRANGE EN EL MUL-
TIVERSO DE LA LOCURA  
Dv: 17:30/20:30
Ds: 17:30/20:30
Dg: 17:00/20:00
Dll: 19:15
Dc: 17:30/20:30

LIBERTAD (Cicle Gaudí) 
Dj: 20:00

SALA PETITA

ALCARRÀS 
Dv: 17:45/20:45
Ds: 17:45/20:45
Dv: 17:15/20:15

CINEXIC:
LA MEVA SETMANA EXTRAOR-
DINÀRIA AMB LA TESS 
Ds: 11:30

     ALCARRÀS
Catalunya. Drama. De Carla Simon. Amb: Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch 
L’avi ha deixat de parlar, però ningú de l’extensa família Solé 
sap per què. Com cada estiu, a Alcarràs, una petita localitat 
rural de Catalunya, la família conrea una gran extensió de 
presseguers. Després de vuitanta anys conreant la mateixa 
terra, la família Solé es reuneix per a realitzar junts la seva 
última collita

   ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS SECRETOS...
Regne Unit. Fantàstic.  De David Yates. Amb Mads Mikkel-
sen, Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller,  
El professor Albus Dumbledore sap que el poderós mag fosc 
Gellert Grindelwald està fent plans per a apoderar-se del món 
màgic. Incapaç de detenir-lo ell només, con�a en el Magi-
zoólogo Newt Scamander per a dirigir un intrèpid equip de 
mags, bruixes i un valent forner Muggle en una missió perillo-
sa, on es troben amb antics i nous animals i s’enfronten a una 
legió cada vegada més nombrosa de seguidors de Grindelwald.
otagonistes i els clients que han sol·licitat els seus serveis.

   EL HOMBRE DEL NORTE
Estats Units. Aventures. De Robert Eggers. Amb Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, 
Islàndia, principis del segle X. Un príncep nòrdic emprèn 
una missió de venjança després que hagin assassinat al seu 
pare. Aquesta història de venjança en el món dels vikings la 
dirigeix el cineasta Robert Eggers, responsable de El Faro
(2019) i La bruja: Una leyenda de Nueva Inglaterra (2015).

   DOCTOR STRANGE
Estats Units. Acció. De  Sam Raimi. Amb  Benedict Cum-
berbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong
En aquesta nova aventura, el Doctor Strange posarà a prova 
els límits dels seus poders i això li portarà a explorar una 
nova dimensió de les seves capacitats. Com mai abans, el 
famós embruixador de Marvel explorarà els foscos racons 
del multivers, on haurà de comptar amb nous i vells aliats

   MEDITERRÁNEO
Espanya. Drama. De Marcel Barrena. Amb Eduard 
Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo Sergi Lopez,
Tardor de 2015. Dos socorristes, Óscar (Eduard Fernández) i 
Gerard (Dani Rovira), viatgen �ns a l’illa de Lesbos, a Grècia, 
impactats per la fotogra�a d’un nen ofegat en les aigües del 
Mediterrani. En arribar descobreixen una realitat colpidora: 
milers de persones arrisquen les seves vides cada dia creuant 
la mar en precàries embarcacions i fugint de con�ictes ar-
mats. No obstant això, ningú exerceix labors de rescats.

   EL SECRETO DE VICKY
França. Drama. De Denis Imbert. Amb Vincent Elbaz, 
Shanna Keil, Marie Gillain, Tchéky Karyo. 
Stéphane decideix mudar-se a una bonica regió muntanyenca 
del centre de França per a reprendre la relació amb la seva �-
lla de 8 anys, Victoria, que ha perdut la parla des que va morir 
la seva mare. Durant un passeig pel bosc, un pastor li regala 
a la nena un cadell anomenat “Mystère”. Amb aquest regal, la 
nena comença a obrir-se a l’exterior. Però, de seguida, Stépha-
ne descobreix que el cadell és en realitat un llop

   DOWNTON ABBEY, UNA NUEVA ERA
Regne Unit. Drama. De Simon Curtis. Amb Hugh Bonne-
ville, Michelle Dockery, Imelda Staunton,
Lord i Lady Grantham anuncien que estan encantats de 
tornar a comptar amb la grata companyia dels amants del 
cinema en la seva mansió de Yorkshire aquest pròxim nadal 
2021 en aquesta seqüela de l’adaptació cinematogrà�ca de 
la popular sèrie.

Gràcies per con�ar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments
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“How I Met Your Father”, trobar l’amor a Nova York per poder 
formar una família

REDACCIÓ / LA VEU

Fa 17 anys va començar 
la sèrie How I Met Your 
Mother, una història en 

la qual el públic era testimoni 
de com Ted Mosby (Josh Rad-
nor), el protagonista, explica-
va als seus dos �lls en el 2030 
l’aventura que el va portar a 
conèixer a la mare dels dos 
adolescents. Nou temporades 
després, la sèrie arribava a la 
seva � i es revelava qui era “la 
mare”, a la qual descobrim al 
�nal de la temporada 8.
Molt es va parlar de possibles 
continuacions de la història: 
un spin-o� sobre la mare, 
protagonitzada per Cristin 
Milioti, un altre sota les or-
dres de Greta Gerwig que 
tampoc va veure la llum. Es 
veu que a la tercera va la ven-
çuda.
Ara, arriba la continuació 
d’aquella història, en la qual 
Hilary Du� presa el testimoni 
de Radnor i serà ella qui pro-
tagonitzi aquesta nova histò-
ria. How I Met Your Father 
començà a emetre’s als EUA 
el passat 18 de gener, i va ar-
ribar a les nostres pantalla 
aquest dimecres 11 de maig. 
Una temporada formada per 

10 capítols que s’emet en Dis-
ney+ farà reviure la famosa 
història del grup d’amics de 
Nova York, encara que aques-
ta vegada el McLaren’s, la tuba 
blava i els vestits no siguin 
protagonistes.

Sinopsi
Oblidem-nos ja de Ted, el 
McLaren’s, Barney, Robin i 
companyia... És el torn de 
Sophie. Ara és ella la que, 
en un futur pròxim, explica 
al seu �ll com va conèixer al 
seu pare: una història que ens 
trasllada al present on Sophie 
i el seu grup d’amics desco-
briran qui són, què esperen 
de la vida i com enamorar-se 
en l’era on les aplicacions de 
cites i les opcions il·limitades 
envaeixen el dia a dia de la 
societat.
Sophie (Hilary Du�) vol 
trobar un amor per a tota la 
vida. Creu sincerament que 
existeix la mitjana taronja 

encara que porta desenes i 
desenes de cites de Tinder 
frustrants amb tipus amb els 
quals té zero connexió en una 
ciutat de Nova York on li cos-
ta una barbaritat sobreviure 
com a fotògrafa. Però la seva 
vida social canvia el dia que 
té una cita molt prometedo-
ra, quan passa a desenvolupar 
una amistat amb el conductor 
d’Uber (Chris Lowell) que la 
porta camí a la seva cita.
De moment la història està 
més oberta perquè els cre-
adors de la nova sèrie estan 
interessats a escoltar els seus 
fans, per la qual cosa es man-
tindran una mica més oberts 

que els creadors de l’anteces-
sora: l’escena �nal dels �lls de 
Mosby es va rodar vuit anys 
abans del �nal de la sèrie. 
Aquí sembla que no faran el 
mateix, vist que coneixem a 
Sophie amb uns cinquanta 
anys a l’inici de la sèrie (Kim 
Cattrall).

Els personatges
Una estrella juvenil de Disney 
com Hilary Du�, coneguda 
pel seu treball com Lizzie, 
McGuire o Younger, es col·lo-
ca en el rol protagonista amb 
Kim Cattrall de Sex and the 
City interpretant a la versió 
de Sophie del 2050. La colla 
d’amics la completen altres 
rostres coneguts.
França Raisa (Vida secreta de 
una adolescente) és Valentina, 
la companya de pis de Sophie 
i estilista; Tom Ainsley (�e 
Royals) és Charlie, la parella 
de Valentina que té proble-
mes per a adaptar-se a una 
rutina a Nova York perquè 
prové dels cercles aristòcrates 

d’Anglaterra i està acostumat 
a un alt nivell de vida.
Chris Lowell (Veronica, Mars, 
Glow) és Jesse, el conductor 
d’Uber i músic que està trau-
matitzat per una proposta de 
matrimoni fallida que es va 
tornar viral; Tien Tran (Space 
Force) és Ellen, la germana de 
Jesse que s’acaba de mudar a 
la ciutat després d’un divor-
ci; i, �nalment, Suraj Sharma 
(La vida de Pi) és Sid, el pro-
pietari d’un bar. 
Els creadors de la sèrie ori-
ginal, Carter Bays i Craig 
�omas, estan implicats en 
el projecte com a productors 
executius. 

Connexió amb la sèrie ori-
ginal?
S’han d’entendre How I Met 
Your Father i How I Met Your 
Mother com dues sèries di-
ferents: ni consten membres 
del repartiment original en 
la nova sèrie, ni es repeteix la 
mateixa �loso�a narrativa (la 
versió femenina no està tan 
pendent de deixar pistes so-
bre la identitat del pare mis-
teriós). Però, com s’ambien-
ten en un Nova York present, 
sí que deixa espai perquè les 
dues sèries puguin connectar 
en moments determinats, ja 
sigui per l’aparició d’escenaris 
recognoscibles o cameos.

Sophie vol trobar un 
amor per a tota la 

vida. Creu sincera-
ment que existeix la 

mitjana taronja

Els creadors de How 
I Met Your Mother, 
Carter Bays i Craig 

�omas, estan implicats 
en el projecte com a 

productors executius
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Maig
13: Mare de Déu de Fàtima; Muç o Muci, Miquel 

14: Maties o Macià; Gemma Galgani; Pasqual I, papa.
15: Isidre; Torquat; Joana de Lestonnac

16: Honorat;  Joan Nepomucè; Simó Stock; Margarida  
17: Pasqual Bailon; Restituta

18: Joan I, papa; Pròsper; Fèlix de Cantalici 
19: Celestí, papa; Ciríaca. 

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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Ventura Vives Corona

Ens va deixar el dia 24 d’abril del 2022 a l’edat de 93 anys. Els seus fills, 
Ninis, Mariona, Georgina i Ramon; els seus gendres, Josep Maria i Joan; 
els seus néts; Eduard, Joaquim, Sara, Ingrid, Carlota i Guillem, Jana, 
Bernat i Nona, Diana i Manel, Ramon i Natàlia; i els seus bésnets.

Estarà sempre en el nostre record. 
La família agraeix les mostres de condol i de suport rebudes.

Igualada, maig del 2022

Vídua de Ramon Carrer Marcè

E l dia 2 de maig del 
2022 la Paulita Sellés 
ens va deixar amb 96 

anys. La seva família hem 
volgut escriure aquesta crò-
nica per fer extensiu el co-
neixement de la seva marxa i 
també per fer arribar el nos-
tre sentiment d’orgull i afec-
te a una persona realment 
excepcional.
La Paulita va ser una dona 
lluitadora, revolucionària, 
avantguardista. Tots dèiem 
que va néixer 100 anys abans 
del que tocava, amb ideals 
que no eren propis de la seva 
època. Una dona que ara 
qualificarien amb altes capa-
citats.
Va ser la primera dona en 
conduir una moto a Iguala-
da. Es va separar als anys 50 
i, havent-se de fer ella matei-
xa d’advocada (no hi havia 
advocats que apostessin pel 
seu cas, ja que segons es cre-
ia estava perdut), va defen-
sar-se en un llarg judici per 
la custòdia dels seus fills, 
guanyant i aconseguint dels 
primers, possiblement el 
primer, document de pàtria 
i potestat cedit a una dona 
en plena època franquista. 
Una gran emprenedora que 
va ajudar a fer créixer una 
de les empreses més impor-
tants de la ciutat, aportant 
i implantant coneixements 
innovadors en l’àmbit de la 

producció. Pel context de 
l’època, necessità validar-se i 
reinventar-se contínuament 
davant l’exclusió del gène-
re femení, accentuada en el 
seu sector i posició. També 
es va obrir a l’era digital fins 
al punt que a 96 anys conti-
nuava sorprenent a totes les 
persones que la coneixem 
per la facilitat amb la qual 
utilitzava les noves tecnolo-
gies, com qualsevol dels seus 
néts.
Amant i apassionada dels lli-
bres. Moltes persones la co-
neixien per aquest motiu. En 
la seva vellesa havia fet bons 
llaços amb les bibliotecàries 
d’Igualada i voltants, amb 
la Llibreria de Cal Rabell i 
amb la colla d’Enquaderna-
ció de l’Ateneu. Tenim una 
gran biblioteca a casa que 
ella va construir amb llibres 

de totes les temàtiques, tots 
llegits, alguns fins i tot més 
d’una i de dues vegades, or-
denats amb una base de da-
des digital que ella mateixa 
va crear.
Les persones que la conei-
xien sempre tenien parau-
les d’admiració, agraïment i 
afecte cap a ella. Era una per-
sona que creava petjada allà 
on anava, generosa, atenta i 
amb un gran sentit de l’hu-
mor. Veia les oportunitats 
en tot el que vivia i vivien 
els altres, de manera que so-
vint animava a les persones 
a créixer i avançar en el seu 
camí. Durant la seva vida va 
fer molts amics i els portava 
en el seu record.
Aquesta atenció i generositat 
la tenia també amb la seva 
família, que era el seu valor 
més apreciat. Sempre deia 
que totes les dificultats que 
havia viscut havien valgut 
la pena només per veure’n 
el resultat, la seva família. 
Estem ben orgullosos de for-
mar part del seu llegat.
Va marxar animant-nos a 
continuar vivint amb il·lu-
sió i felicitat, dient-nos adéu 
amb alegria i serenitat com 
sempre feia davant dels obs-
tacles de la vida.

Adéu iaia, que estiguis bé 
allà on estàs. A reveure. 

La família

En la mort de Paulita Sellés i Ginestà

ESGLESIA / LA VEU

Les Hospitalitats de la 
Mare de Déu de Vic i 
Solsona, després de dos 

anys sense poder fer el tradi-
cional pelegrinatge a Lourdes 
de França, tornaran aquest 
any al santuari pirinenc per 
compartir uns dies de convi-
vència, acompanyament, ale-
gria, pregària i servei. Serà del 
11 al 15 de juny.

Una experiència única i inol-
vidable
Aquest pelegrinatge constitui-
rà un gran retrobament, que 
es viurà amb molta joia. La 
dedicació de totes les persones 
voluntàries, l’esperit del grup 
de pelegrins i el somriure i la 
fe dels malalts fan que tot ple-
gat sigui una experiència úni-
ca i inoblidable.
De ben segur,  trobarem a 
faltar-hi molta gent, sobre-
tot els qui durant aquests dos 
anys ens ha deixat. El primer 
record, la primera pregària, 
el primer pensament tan bon 
punt hi arribarem serà per tots 
ells i les seves famílies. Però 
potser també trobarem a faltar 
gent que, malgrat la millora de 
la situació sanitària, encara té 
una comprensible por i s’esti-
ma més esperar un any més; 
o gent que, malgrat les ganes 
d’anar a Lourdes, per man-
ca de salut no ho poden fer. 

També a tots ells els tindrem 
presents quan siguem davant 
la Gruta. I és la seva força, la 
seva fe, les seves il·lusions les 
que com a entitat ens han de 
fer retornar amb més força 
que mai a Lourdes, i a tornar 
a engegar els pelegrinatges i la 
resta d’activitats que fèiem du-
rant l’any.
Les activitats seran similars 
a les d’altres anys, amb algun 
canvi en alguna, com ara en 
les anomenades «piscines», ja 
que, si res no canvia, en comp-
tes de fer el bany tradicional es 
farà només el gest de rentar-se 
les mans i la cara. Una pràctica 
que per altra banda pot acos-
tar més gent a fer aquest gest 
de fe personal i tan simbòlic.
Una altra de les novetats és 
que, com estava programat fa 
dos anys, s’assistirà a l’espec-
tacle musical «Bernardette de 
Lourdes», un musical que ens 
acosta a la vida humil de la 
Bernadeta i als fets de Lour-
des.

Informació i inscripcions
Fins al 20 de maig
Lloc: Despatx arxiprestal. Car-
rer Santa Maria nº 8 Igualada. 
Tel.: 933800040
Horari: Dimarts de 9 a 13. Di-
mecres de 9 a 13 i de 16 a 20. 
Dijous de 9 a 13. Divendres de 
16 a 20
Persona responsable: Mn. 
Eduard Flores

Després de dos anys, torna 
el pelegrinatge a Lourdes



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

www.kubbdeliris.cat  ·  info@grupjardi.com
Tel. 93 804 91 64  

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· De dimarts a 
divendres menú 

de migdia

· Dissabtes i 
diumenges vermuts 
i dinars a la carta

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

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

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

12,90

Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena · 
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

12,90

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

Menú diari
Encàrrec i domicili



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

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

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

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

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.

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Des del 15 de març de 2019 va entrar en vigor la nova 
Llei Hipotecària amb la �nalitat de protegir qui sol·li-
cita una hipoteca. Contempla dos aspectes rellevants:

a) L’obligatorietat d’assessorament notarial gratuït als 
prestataris prèviament a la formalització de la hipote-
ca, podent el mateix client escollir el Notari que exerci-
rà aquest assessorament. 

b) Totes les despeses que es deriven del préstec hipote-
cari són assumides per l’entitat bancària.

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

David Ramentol García
Notari d’Igualada per oposició
Rambla Sant Isidre, número 17

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

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



Sudokus

Nivell alt
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ivell alt

Nivell mitjà
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Cerimònia de despullar un pocavergonya per vestir un caradura / 2. 
Fil conductor per passar-hi corrent. Molt molesta per la virada / 3. Avant... Fins fa trenta 
anys hi havia merament granges i ara tot són restaurants. ...Meridian / 4. Canviïs carn per 
promeses. Massa gran per jugar, amb aquest nas / 5. Avanci, precedeixi. Un còmic sense 
cap ni peus / 6. Solo per menys de cinquanta. Delimitaran el terreny per la cursa de trial 
/ 7. Divulgat: el nou iogur de propà de Parmalat. Allò que trenca la pràctica / 8. Assessor 
en horari nocturn. Atiri d’alguna manera l’òxid d’itri / 9. Doble falta. Per no ser menys, 
ell també està molest. Pilar de reforç un poc antagònic / 10. El mite contrari de l’origen 
dels mots. En Cortázar hi buscava continuïtat. La � d’algú / 11. Com més vida tens més 
buit queda. Un dia en bici / 12. La � d’alguna. Cadascú la comença com vol, però tothom 
l’acaba paint / 13. Si no fos per les canonades es veuria el bust. Casual?: per fer niu en una 
casuarina és l’ocell ideal.

VERTICALS: 1. Quatre guiris amb Minoltas Africa amunt. A crebantat no arriba, però 
rebentat sí que n’està / 2. La una a la brúixola. Allò d’arribar al lloc adequat al moment 
just no li ha passat mai. Parer de fantasma / 3. Boca de la plaça de toros reservada als 
torrats. Guaiti enlaire amb un pam de boca / 4. A Efes era un qualsevol. Vells preparats 
galènics amb gust d’òxid de mel / 5. Monja d’origen sorprenent. Entendre d’on provenen 
els capirots. Al cor de l’Alba / 6. Dramàtica com una setmana de fogueres. Concentració de 
fulls ballant sardanes en grup / 7. Mana al ministeri. No fa miques de qualsevol pa ans de 
qualsevol pizza. El déu que ens fa suar / 8. Respectabilitat inversament proporcional a la 
gana. Gres malmès per les mànegues / 9. Si es concentra pot provocar urèmia. Succedani 
de la bellesa masculina / 10. Picor de gola. Així queda la ment quan el cos es podreix / 11. 
Al mig de cada. Encara que he begut, és el que dura l’imam. Introducció a la piromància / 
12. Escampa la boira la boira. Vocalitzen l’acusatari.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                       
2                       
3                     
4                         
5                     
6                 
7                     
8                     
9                     

10                     
11               
12                       
13                     

I N V E S T I D U R A   

R E O F O R   I R A D A 

A   M E R A N G E S   M 
F I I S   G A N A P I A 

A N T I C I P I   O M I 

S O O   A C O T A R A N 

  P R O P A L A T   M A 

C O I X I   I T R I A   
R R   I R A T   A N T A 
E T I M   P A R C S   U 

B U D E L L   E T A P A 

A   A L B E R G I N I A 
T U B S   C A S U A R I 
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Depressió i salut oral
Dra. Eva Marcè. i Dra. Mariona Sagarra.

CENTRE DENTAL MARCÈ I SAGARRA. 

Els trastorns mentals són bas-
tant comuns en la nostra po-
blació i van relacionats amb 

una àmplia gama de problemes de 
salut.

Les conseqüències a nivell psicolò-
gic, afectiu i familiar són visibles, 
però n’hi ha d’altres que no ho són 
tant: aquelles que relacionen depres-
sió i salut bucal.

Aquests pacients estan sotmesos a 
un major número de factors de risc 
de malalties bucodentals com les cà-
ries i la patologia periodontal.

Possibles causes:

1.Higiene bucal descuidada.
La falta d’un correcte raspallat, entre 
2 o 3 vegades/dia amb pasta fluora-
da, afavoreix l’acumulació de placa i 
carrall amb la conseqüent aparició 
de càries i problemes gingivals.

2. Dieta inadequada.
Hi ha més tendència a descuidar 
l’alimentació sana i menjar més ali-
ments processats, precuinats i enva-
sats així com la ingesta de begudes 
carbonatades i ensucrades, que a 

més a més de sobrepès, amb el temps 
produeixen càries dentals.

3. Medicaments.
La majoria de medicaments antide-
pressius tenen com efecte secundari 
la disminució de la quantitat de sa-
liva en boca, fet que provoca que es-
tiguin més exposats a l’atac bacterià 
i afavoreixi l’aparició de càries i pro-
blemes periodontals. 

A més a més produeix la sensació de 
boca seca i pot aparèixer dolors i ar-
dors en mucosa bucal i llengua.

4. Deixadesa bucal.
La mateixa malaltia provoca el des-
cuit tant en la higiene bucodental 
com en les visites regulars al dentis-
ta. Això fa que s’acumulin els pro-
blemes i la posterior necessitat de 
tractar-los.

Aspectes a tenir en compte

· Més del 60 % dels pacients amb de-
pressió comenten tenir dolor dental 
en algun moment.

· L’estrès associat a la depressió gene-
ra alts nivells de cortisol. Aquesta és 
una hormona que debilita el sistema 
immunitari, fent que el pacient sigui 
més vulnerable a infeccions i in�ama-
cions, en aquest cas, bucodentals.

· Es poden generar desordres de l’arti-
culació temporomandibular que cur-
sen amb dolor, a�es i bruxisme (apre-
tament de dents).

· La depressió té un component in�a-
matori que pot agreujar-se en presèn-
cia d’altres, com la malaltia periodon-
tal.

· Els pacients depressius poden tenir 
un alt risc d’hàbits nocius  com el ta-
bac o l’alcohol, tots ells associats a una 

mala salut oral.

Cal tenir en compte que també un 
mal estat bucodental també pot ge-
nerar problemes d’autoestima i de 
relacionar-se.

Cal estar atent si presenta els següents 
símptomes:
• Mal humor, plor fàcil.
• Pèrdua de l’interès de viure.
• Aïllament d’amics i familiars.
• Canvis en les ganes de menjar.
• Insomni, son irregular.
• Pèrdua d’energia i motivació. Di�-
cultat de concentració.

Per aquesta raó és molt important que 
el pacient amb aquest quadre de tras-
torn depressiu acudeixi al dentista de 
con�ança. Ell/a l’aconsellarà com ha 
d’actuar per evitar que les seves dents 
i mucoses no pateixin les conseqüèn-
cies de la malaltia i la seva medicació: 
rutines d’higiene oral, alimentació, 
hàbits de vida saludable, etc.



              

GUIA DE SALUT Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
junyent@junyentprat.comEspai patrocinat per

-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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·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

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

ALEXIS ANDREU

CONSULTA DE PSICOLOGIA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

• 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

GUIA DE SALUT

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

Hores concertades
621 267 183

Consulta de psicologia
psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 13:
MR SINGLA

Pujades, 47

DISSABTE 14:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIUMENGE 15:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 16:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIMARTS 17:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMECRES 18:
SECANELL

Òdena, 84

DIJOUS 19:
MISERACHS
Rambla Nova, 1



nasals (vasoconstrictors tò-
pics), amb les que quan passa 
l’efecte tenim un rebot.
-Sinusitis, pòlips nasals, tu-
mors. Quant als pòlips, po-
den ser bilaterals o unilaterals
-Canvis hormonals a l’emba-
ràs, menàrquia o menopausa.
-Alteracions endocrines 
(problemes de tiroides, so-
brepès i obesitat)
-Hàbits tòxics (tabac, alco-
hol)

Com podem solucionar 
l’obstrucció nasal?

Com he comentat al princi-
pi, cal fer en primer lloc un 
bon diagnòstic, que ens per-
metrà proposar el tractament 
més adequat. Des d’una bona 
exploració física, amb rinos-
còpia anterior i �broscòpia 
nasal i de rinofaringe, passant 

Se’m tapa el nas sovint. Vull respirar millor!

Av. Barcelona 168, baixos ·  08700 Igualada  ·  Tel. 93 804 74 64  ·   www.institutclaramunt.com
CONCERT AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES ASSEGURADORES

VISITA OTORRINOLARINGOLOGIA NENS I ADULTS 
(RECONEGUDA EXPERIÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA)

LOGOPÈDIA PER NENS I ADULTS

ESTUDIS AUDITIUS INFANTILS I ADULTS

RETARD DEL LLENGUATGE, DE LA PARLA 
I DE L’APRENENTATGE 

ESTUDI I AVALUACIÓ DEL VERTIGEN  

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

PSICOLOGIA
                                                                                                                                                           

TERÀPIES NATURALS
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Pòlip antrocoanal

Dismòr�a septal

Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

Un problema molt 
freqüent en la 
població és l’obs-
trucció nasal, 

que pot estar motivada per 
molts factors i causes. Pot 
ser transitòria o persistent 
o crònica. Pot ser unilateral 
o bilateral o �ns i tot alter-
nant.

El grau de tolerància varia 
molt d’una persona a una al-
tra i pot in�uir molt en la seva 
qualitat de vida. Hi ha qui ni 
tan sols pot dormir les nits.

És molt important determi-
nar-ne bé la causa, per poder 
aplicar el tractament correcte.

Quins són els símptomes?

-Notar-se el nas tapat sovint
-Di�cultats per respirar pel 
nas
-Dolor al cap o cara
-Taponament d’orelles
-Sequetat de boca
-Li costa dormir
-Alteracions a de l’olfacte o 
gust
-Fent esport es fatiga o cansa 
abans

En què ens afecta tenir el nas 
tapat:

L’obstrucció nasal fa que el 
cos no s’oxigeni bé, di�culta 
la �ltració de l’aire, di�culta el 
descans, i per això pot donar 
lloc a:
-Cansament, somnolència 

durant el dia, disminució de 
la concentració i activitat
-Problemes de son
-Problemes cardiovasculars: 
hipertensió i arrítmies
-Deteriorament progressiu de 
l’olfacte
-Més facilitat per patir farin-
gitis, laringitis, bronquitis,…
-Irritabilitat

Quines són les causes?

Les més freqüents : 
- Desviació de l’envà nasal
(paret que separa les dues fos-
ses nasals, i que està format 
per cartílag i ossos) Pot ser 
d’origen congènit o adquirida 
(per un traumatisme).
- Hipertrò�a dels cornets in-
feriors (augment exagerat de 
volum de la mucosa nasal). 
Un refredat ho provoca, però 
de manera transitòria.
-Hipertrò�a de les vegeta-
cions adenoides (carnots)
Problema que trobem pràcti-
cament en nens.

Altres causes:

-Rinitis vasomotora (altera-
cions del funcionament nasal- 
irritació de la mucosa nasal). 
Pot ser al·lèrgica (àcars, pòl-
lens, animals domèstics,…) o 
no al·lèrgica (canvis de tem-
peratura, stress,…). Es tracta 
d’una hipertrò�a de cornets 
mantinguda en el temps o 
recurrent. Moltes vegades no 
es soluciona degut a haver ad-
quirit l’hàbit d’utilitzar gotes 

per proves d’imatge (Rx, TAC 
nasosinusal),  analítiques i 
test o proves d’al·lèrgia. Tam-
bé es pot quanti�car el grau 
d’obstrucció amb la rinoma-
nometria.

-Tractament farmacològic en 
funció de la simptomatologia 
del pacient (antihistamínics 
orals o tòpics, corticoides na-
sals...), tractar l’al·lèrgia si és 
el cas.
-Reduir o eliminar l’ús de 
descongestionants nasals
-Tractament quirúrgic:  1. 
Correcció de l’envà nasal 
(septoplàstia nasal) Tècnica 
simple per via endonasal que 
normalment no modi�ca l’es-
tètica del nas, que requereix 
d’una curta anestèsia gene-
ral i que només comporta el 
petit malestar d’un tapona-
ment nasal durant 3-4 dies. 
2. Reducció del volum dels 
cornets inferiors, que rea-
litzem separadament o tam-
bé en la mateixa intervenció 

de l’envà nasal, mitjantçant 
làser diodo (de contacte) o 
radiofreqüència. En el cas 
de reducció simple dels cor-
nets no cal anestèsia general, 
fent-se normalment amb una 
sedació, i sense necessitat de 
taponament nasal, ja que el 
risc d’hemorràgia és pràctica-
ment nul. 
3. Cirurgia endoscòpica na-
sal (CEN), per eliminar pò-
lips nasals o tractament de 
sinusitis cròniques, sense ne-
cessitar abordatge més agres-
siu via externa, i minimitzant 
el risc de complicacions.

Com a conclusió podem dir 
que  les obstruccions nasals 
tenen tractament, ja sigui 
mèdic o bé quirúrgic, mit-
jançant intervencions sen-
zilles i fàcils de realitzar, 
poc agressives i amb bon 
postoperatori. És important 
fer un bon diagnòstic per 
poder indicar la millor so-
lució.



Lluís Segura /  
President d’Unicoop Cultural

Soc Lluís Segura i des dels anys 80 que estic a la casa, essent un dels primers a 
aterrar aquí amb la gent de Gralla. Fa gairebé 15 anys que el soc el president de 
l’entitat, tot i que això és només un títol, perquè aquí, en ser una cooperativa, 
funcionem en equip.

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora celebra 
25 anys. Com ho viviu aquells que hi sou des del 
començament?

Per a nosaltres és encara impensable, jo encara em faig 
creus que fem 25 anys. Quan vam arrencar tota la història sí que 
vèiem una projecció de futur perquè sabíem què volíem fer i �ns 
on volíem arribar. Sabíem que el teatre havia de ser un motor per 
aquesta casa perquè sinó tot se n’anava en orris. Teníem clar que 
s’havia de fer una aposta pel bon teatre, amb una programació 
estable, ben feta, amb varietat i adequada a la ciutat. L’objectiu era 
i continua sent que la gent que vingui al teatre aprengui, que cone-
gui què és el teatre més modern, més actiu, tot i que a vegades 
sembla que siguin propostes que costen més d’entrar. I mitjançant 
la comunicació que nosaltres fem,  a través de les trobades que 
duem a terme amb els creadors cada divendres després de la sessió 
fan que la gent connecti, conegui i pregunti a les companyies i als 
creadors sobre l’obra. Són unes trobades molt enriquidores i molt 
interessants, tant per al públic, com per a les companyies i també 
per a nosaltres. 

Quina va ser la rebuda que vau tenir per part de la ciutat? Us 
heu sentit i us sentiu acompanyats pels igualadins?

Quan vam començar, encara amb el teatre molt antic, ja vam veu-
re que la gent d’Igualada responia. L’any 89  vam començar a fer 
la Coopereta de Nit aquí al teatre i vam tenir una resposta bestial, 
la gent venia i en moltes ocasions repetia; posteriorment, durant 
la Festa Major del 1997 vam fer la Coopereta Major amb un gran 
èxit. I tot plegat va ser la llançadora del projecte.

Actualment quins criteris se segueixen a l’hora d’elaborar la 
programació?

Intentem que sigui una programació versàtil, en què combinem 
propostes més lleugeres -perquè la gent ho necessitem-, però so-
bretot busquem que hi hagi una mica de tot: dansa, teatre més 
profund, comèdia... però sempre, sempre intentem que darrere 
les propostes hi hagi un rerefons que com a mínim faci pensar i 
re�exionar.

Al Teatre de l’Aurora creiem que el teatre ha de ser de la gent i per 
això hem apostat per crear una comissió de programació forma-
da per set persones, gent propera a la casa i espectadors habituals 
els quals es dediquen a anar a veure obres arreu de Catalunya. I 
com que tenen la visió de l’espai i saben de la nostra idiosincrà-
sia, proposen aquelles obres que es poden programar a l’Aurora. 
Nosaltres només fem la feina de contractació i la veritat és que, 
des que ho fem d’aquesta manera, la programació ha fet un salt 
qualitatiu espectacular.

El projecte inicial que teníeu com ha anat evolucionant al llarg 
del temps?

Quan vam decidir apostar per la sala, com que veníem d’un grup 
de teatre i coneixíem aquest món, des del primer moment vam 
tenir clares moltes coses: la primera és que volíem un teatre pe-
titó, proper, amb una sala molt versàtil, que es pogués moure en 
qualsevol format, ben equipada tècnicament. I sobretot,  teatre de 
primera �la, aquell que sents respirar l’actor. I tot això no ens ha 
canviat gaire amb el pas del temps, les companyies sí que han can-
viat, han millorat, han buscat noves dramatúrgies, però l’aposta 
per la proximitat que nosaltres els oferim la continuen valorant  
moltíssim i hi ha molta gent i molt bona que hi continua apostant.

Hem aconseguit que moltes companyies amb actors de primera 
�la valorin venir a l’Aurora, perquè els agrada l’espai, perquè s’hi 

senten bé i aposten per treballar aquí espectacles que després gi-
ren arreu amb gran èxit. Això, per a nosaltres, és molt important.

Què és Unicoop Cultural i quina relació té amb el Teatre de 
l’Aurora?

Unicoop Cultural és l’hereva d’una cooperativa documentada en-
tre el 1903-1907 que era una unió de dues cooperatives iguala-
dines. La Cooperativa  la Victoria va arribar a ser molt important 
a la ciutat, oferint diversos serveis, però durant el franquisme va 
perdre volada. El Sr. Riba, que era l’última persona que quedava de 
l’antiga cooperativa, ens va obrir les portes, apostant per nosaltres. 
De mica en mica, ens vam anar fent càrrec de l’espai juntament 
amb la resta d’entitats que hi havia, vam decidir que la cooperativa 
havia de funcionar amb força, es van canviar els estatuts i es va 
convertir en cooperativa de consum cultural, sense afany de lucre, 
però tenint activitat econòmica. Sempre hem cregut en el model 
de funcionament cooperativista.

Un model cooperatiu deu ser més complicat de gestionar eco-
nòmicament. Teniu suport de les administracions?

Tots els ajuts es gestionen des d’Unicoop Cultural i els distribuïm 
entre les diverses entitats que tenen la seu social aquí, a part que 
ens fem càrrec del manteniment de la casa.  Respecte l’administra-
ció, costa, però he de reconèixer que aquests darrers dos anys ens 
han ajudat tant des de la Generalitat com sobretot des de l’Ajun-
tament. Però hem de demanar més suport per poder anar tirant i 
mantenint l’espai en condicions perquè els pocs bene�cis que ens 
donen les activitats pròpies s’han d’anar revertint immediatament 
en la programació, els manteniments, els sous dels treballadors...

“Ens agrada molt el teatre de 
primera �la, aquell que sents 
respirar l’actor”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67
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Espai patrocinat per:

Diuen que s’espia per defensar-se dels “enemics” i es fa política per “construir” un món millor, però avui semblen només eines per “manar” 
i per “justificar-se”. I quan se senten “amenaçats” es fan “els ofesos”. Ataquen, es queixen i fan discursos predicant el que no creuen i po-
sen “cara greu” per convèncer la gent de que són uns “àngels”, quan sempre han estat uns “banyetes”. I n’hi ha que, a més de malèfics són 
“babaus”. Els “seus” no els hi havien “avisat” que els espiaven fins que van “cagar-la” assegurant que “en aquest país no s’espia” (diuen que 
mai no van trobar “urnes”). Amb la “merda fins el nas” senten la fortor que no ve de les “clavegueres”, sinó del “femer” del país sencer. I 
no “s’adoba” la terra perquè hi creixin  flors i fruits, sinó per fer un reialme on es rebolquen els “porcs” que no deixen “res per verd”. No 
cal fer cap comissió d’investigació en questa “cort”. Tothom ja sap, vingui del nord o del sud, que els del centre volen “un únic corral gran” 
on s’està disposat a perseguir, arruïnar, aniquilar, exiliar, insultar i el “que convingui” per una “cleda” que només és seva.

249€249€
amb

Amb ulleres progressives Amb ulleres progressives 
de marca de marca amb antirreflectant o solarsantirreflectant o solars

99,50€99,50€
Amb ulleres 
monofocals de marca
Amb ulleres 
monofocals de marca
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