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Parc fluvial del riu Anoia, a Vilanova del Camí.

Alt risc d’inundació en el futur a la 
Conca d’Òdena pel canvi climàtic

  PÀGINA 11

Un estudi de la Generalitat diu que 
l’augment del risc és “altament signi�catiu”

Predicció de l’Agència Catalana de 
l’Aigua a 10, 100 i 500 anys vista

“La gent s’està 
acostumant a 
viure amb la 
guerra”

  PÀGINES 60-61

Tots els 
equips del 
Club Natació 
Igualada

La gira de comiat 
de Falsterbo, 
a l’Ateneu   PÀGINES 64 I 80

  PÀGINA 7

El Museu de la 
Pell aposta pels 
joves per celebrar 
demà dissabte la 
Nit dels Museus

Àuria farà 
perfums propis 
i productes 
d’higiene 
personal

  PÀGINA 12

Museu Comarcal i de la Pell, a l’antiga nau de Cal Boyer a Igualada.   PÀGINA 62

Carla Verdés, periodista 
igualadina a Ucraïna

HORARI D’ESTIU
De 8:30h a 20:30h

De dilluns a dissabtes laborables

93 103 35 93        696 895 433
farmaciatous.com               @farmaciatous

CUIDA LA TEVA MASCOTA
  PÀGINES 35 A 43

PREPARA’T PER A L’ESTIU
  PÀGINES 21 A 34



L’EDITORIAL

Canvi climàtic 

Aquests dies fa molta calor, inusual comple-
tament per un mes de maig. Per al cap de 
setmana que tenim al damunt es preveuen 
temperatures que s’acostaran als 40 graus. 

A tot això cal afegir una persistent sequera general 
que fa temps que arrosse-
guem, per bé que les plu-
ges de l’inici de la prima-
vera van alleugerir-la una 
mica. No en va les autori-
tats ja han tornat a penjar 
el cartell d’Alerta a l’aqüí-
fer Carme-Capellades i no 
es descarta, de continuar 
la situació, que s’apliquin 
mesures dràstiques les 
properes setmanes. Si no 
plou, malament. És evident que estem vivint -patint, 
millor dit- un canvi climàtic.
Ara sabem que un estudi o�cial de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), un organisme depenent de la Gene-
ralitat, no deixa gaires dubtes sobre l’impacte del can-
vi climàtic a Igualada i la Conca d’Òdena. El treball, 
que es fa cada sis anys per preveure possibles inunda-
cions a totes les conques hidrogrà�ques del país i les 

viles costaneres, inclou un annex sobre la probabilitat 
d’inundacions com a conseqüència del canvi climàtic, 
i, certament, les àrees més poblades del país es troba-
ran sota l’amenaça d’un perill molt accentuat en el pro-
per segle, �ns i tot en els escenaris de menys risc. Tam-

bé Igualada i la Conca 
d’Òdena. 
Més que buscar-ne les 
causes, cal a tota costa 
buscar-ne les soluci-
ons. Girar l’esquena a 
un problema evident 
per desídia, especula-
ció, mandra o interes-
sos particulars quan 
la conseqüència és tan 
perillosa per a tots, 

és gairebé com ser còmplice d’una desgràcia que no 
té camí enrere. Cal fer un esforç per ser més amables 
amb el medi ambient, con�ar en les energies renova-
bles abans que un altre ho faci per nosaltres a un preu 
caríssim, i evitar caure una i altra vegada en els matei-
xos costums que ens han portat on som. Fem tots que 
puguem en funció de les nostres possibilitats. 
El canvi climàtic no és una invenció. És real. 

Girar l’esquena a un problema 
evident per desídia, especulació, 

mandra o interessos quan la 
conseqüència és tan perillosa per 

a tots, és ser-ne un còmplice. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Manolo Sanmartín, Joan Castejón, 
Manuel Montalbán, Paco Ventura, 
Salvador Ayala i Roberto Sánc-
hez, sis sindicalistes, han presentat 
als jutjats valencians querelles per 
un delicte de tortures que s’haurien 
comès per la policia franquista en 
la primera manifestació del Primer 
de Maig, el 1967 “Jo acuso i em que-
rello contra tota la brigada politico-
social i contra els seus caps, contra 
els membres dels tribunals i el jutge 
que va començar la causa i no van 
atendre les denúncies de tortures 
que vaig manifestar en tot moment”. 

Pablo Lucas, magistrat de la Sala 
Tercera del Tribunal Suprem i res-
ponsable del control judicial del 
CNI, va recolzar l’espionatge de les 

comunicacions de 18 persones vin-
culades a l’independentisme català, 
perquè “Les intervencions telefòni-
ques són l’única fórmula per evitar 
una secessió a Espanya.”

Isabel Rodríguez, portaveu del go-
vern de l’estat, va dir “El Govern ha 
mostrat des del primer moment la 
voluntat clara d’abordar les actua-
cions del CNI amb absoluta trans-
parència. Ho hem fet en l’àmbit 
parlamentari (amb les comparei-
xences de la ministra de Defensa 
en el Congrés i de la ja exdirectora 
del CNI en la comissió de secrets 
o�cials)], en la col·laboració amb 
els treballs que ha iniciat el De-
fensor del Poble i en l’àmbit de la 
Justícia. Si se’ns demanda, dona-
rem total col·laboració, incloent-hi 
la desclassi�cació de documents en 
aquests termes.”

Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha 
dit que “ERC ha treballat sense 
parar per trobar una concreció a 
aquesta negociació. Quines garan-
ties té aquesta concreció? Doncs 
depèn de la voluntat i sinceritat 
de cadascuna de les dues parts. La 
història ja ens va advertir que l’Es-

tat arrossegaria els peus i que mos-
traria un interès escàs. Signi�ca que 
la Negociació deixa de ser útil? No. 
La Negociació, en majúscules, aca-
barà sent imprescindible i útil. Es 
concretarà en moments diferents i 
amb representants diferents.”

Ernest Maragall, líder d’ERC a Bar-
celona, va dir que “Tot estava pre-
parat, vigilat, perquè aquelles con-
verses no poguessin tòrcer el que ja 
estava decidit. Estem en una demo-
cràcia intervinguda”.

Bernat Lavaquiol, portaveu de la 
Plataforma Stop JJOO, ha dit “hem 
desbordat la Cerdanya i el 24 de 
juliol, si Pere Aragonès no retira la 
candida, també desbordarem les ur-
nes”

Chanel Terrero, va quedat tercera 
l Festival d’Eurovisió. Ja ningú es 
recorda l’enrenou de la seva elecció 
per representar “Espanya” i va dir 
“ens sentim orgullosos del que hem 
fet a l’escenari, mentre a Torí tot-
hom ballava “boom, boom i zoom, 
zoom de SloMo”. A Madrid també 
va triomfar per Sant Isidre. Una 
nova heroïna nacional.

Dress code, uns 
apunts
No és el mateix vestir-se per anar al des-
patx que per anar a la platja o a buscar 
bolets. Al marge de com ha de ser l’am-
plada dels pantalons, les solapes, les cor-
bates, etc. segons marqui la dictadura 
de la moda, tinc el meu dress code par-
ticular. He estat molts anys treballant a 
la Via Laietana, al davant de l’antic Cine 
Princesa, una zona pròxima al port i 
plena d’agències de duanes i consignata-
ris de vaixells. Per la mena de gent que 
tractava gairebé sempre anava disfressat 
amb vestit i corbata, sempre de seda na-
tural, i de les quals n’he acumulat més 
de cent cinquanta. Per mi, mudar-me 
implica prescindir de la corbata.
Vestit fosc o clar, segons l’època de l’any, 
però el color marró queda reservat per 
anar a buscar bolets. Sabates fosques i 
ben enllustrades, això no cal dir-ho. Ara 
les normes s’han relaxat, �ns al punt que 
hi ha qui combina americana i corbata 
amb unes sabates de color marró clar, 
una barreja que no guanyarà mai la lli-
ga del bon gust. En podem atribuir el 
copyright als polítics comunaires i als 
d’Esquerra els quals, abans d’accedir als 
càrrecs institucionals, no es plantejaven 
com vestir-se i calçar-se per anar a se-
gons on, bàsicament perquè a segons on 
no tenien costum d’anar-hi; �ns i tot el 
MHP Aragonès ha caigut en aquestes 
pràctiques. Ara, però, si cal, imparteixen 
doctrina política als llocs més exclusius, 
com el Círculo Ecuestre.
Uns apunts bàsics sobre la camisa. Mi-
llor si és llisa o amb ratlles molt �nes, 
blanca o blau cel. Així, ratlles gruixudes, 
quadres, estampats i camises negres i 
marrons també quedarien reservats per 
anar a buscar llenegues, molt apreciades 
a Igualada, tot i que jo prefereixo els ro-
vellons. Si portes americana, la camisa 
sempre ha d’anar per dins dels panta-
lons, justament al contrari que normal-
ment fa el senyor Junqueras. Més enllà 
dels Pirineus en aquests detalls s’hi �xen 
molt, �ns al punt que portar la cami-
sa per fora pot di�cultar el tancament 
d’una operació. Podeu riure per sota el 
nas si voleu, però és així.
Sobre el coll de la camisa, a mesura que 
l’angle s’acosta als 180° més possibilitats 
hi ha que la persona sigui de dretes. A 
Madrid se’n veuen molts més que a 
Barcelona, ja que a Catalunya el PP no 
deixa de ser una opció política residual. 
Podríem parlar també de la combinació 
d’americana i corbata amb pantalons 
texans estripats, o amb calçat esportiu 
de colorets i sola blanca, però mencio-
nant-t’ho ja ho dono per comentat. I no 
és cert que sobre gustos no hi hagi res 
escrit, aquí en teniu una nova prova.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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I gualada viu una transformació im-
portant en matèria d’habitatge, i la 
seguirà vivint els propers anys. 
L’any passat, el govern de Marc Cas-

tells va impulsar una línia de subvencions 
de rehabilitació d’habitatge amb una xifra 
al voltant dels 400.000 euros i que ha supo-
sat la rehabilitació d’una vintena de pisos. 
Uns habitatges que esta-
ven buits i sense cap ús 
que ara es rehabiliten i 
durant 5 anys estaran a 
la borsa de lloguer asse-
quible de l’Ajuntament. 
L’èxit de la convocatò-
ria ha fet que enguany 
encara incrementéssim 
més la partida destina-
da a rehabilitació i s’ha 
obert la convocatòria 
amb un import rècord 
de 500.000€ i que per-
metrà rehabilitar encara 
més habitatges.
A aquestes polítiques 
que se’ns dubte son de-
terminants per millorar 
la qualitat del nostre 
parc d’habitatges, tam-
bé se li han de sumar 
les ajudes per rehabi-
litar façanes que s’han anat impulsant els 
darrers anys i que han suposat una suma 
total d’inversió de 238.000€, traduint-se 
amb 129 façanes recuperades i que ajuden 
a protegir i cuidar el paisatge urbà de la 
nostra ciutat, especialment del nucli antic.
El repte de l’habitatge és majúscul a tot el 
país,  però des de Junts per Igualada cre-

iem que cal afrontar-lo de forma valenta i 
des de tots els prismes possibles. Per això 
apostem per la rehabilitació, però també 
per models com el de cessió gratuïta de 
terrenys a l’INCASOL, com és el cas de la 
promoció de 24 pisos de protecció oficial 
al c/ Joan Serra i Constançó, i la promoció 
de 36 habitatges al c/ Virtut.

També un altre exemple d’aquest impuls de 
polítiques d’habitatge, és el projecte de ma-
soveria urbana amb el qual incentivem la 
rehabilitació d’edificis en desús amb l’ator-
gament d’una subvenció a canvi que sigui 
un masover, que és un jove de menys de 35 
anys, que accedeixi a l’habitatge i faci les 
petites rehabilitacions necessàries, acom-

panyat d’un tècnic que en 
faci seguiment. Aquest 
model d’accés a l’habitat-
ge, que ja esmenta el fu-
tur Pla Local d’Habitatge 
2022-2026 i que està en la 
seva fase final de redacció, 
suposa una reducció de 
costos econòmics, una cor-
responsabilitat de realitzar 
millores del que serà el seu 
futur habitatge i l’aporta-
ció de nous coneixements 
en rehabilitació i manteni-
ment que li reporta als jo-
ves masovers.
Així doncs, des del govern 
de Junts per Igualada te-
nim clar que apostar per 
l’habitatge és apostar per la 
transformació urbana de la 
ciutat i per tant, també per 

la qualitat de vida dels ciutadans. De fet, ja 
estem treballant pel següent salt endavant, 
que tindrà a veure amb diferents projectes 
en matèria d’eficiència energètica que per-
metin acollir-nos als ajuts que es preveuen 
en els Fons Next Generation, per fer el nos-
tre parc d’habitatges més sostenible i més 
eficient.
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Més rehabilitació que mai 

Estàs cuidant ara més el teu cos de cara a l’estiu?

Sí 34,5% No 65,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

CARME RIERA
Primera Tinent d’Alcalde d’Igualada

El repte de l’habitatge és majúscul 
a tot el país,  però des de Junts per 

Igualada creiem que cal afron-
tar-lo de forma valenta i des de 

tots els prismes possibles. 
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ÀURIA COOPERATIVA

En l’any del seu 50è aniversari Àuria Cooperativa aposta per mi-
llorar el seu projecte, creant llocs de treball i consolidant la línia de 
negoci de perfums, aposta per una nova d’higiene personal.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

LA TEMPESTA PERFECTA
Associació de Veïns                     
Districte Les Comes

Al barri de les Comes de la nostra ciu-
tat, a partir del dia 21 d’aquest mes es 
concentren tots els elements per a la 
tempesta perfecta. A la zona entre els 
carrers Carles Riba a Abat Oliba, de 
Joan Serra i Constansó a l’Avinguda 
Països Catalans i Europa, i també la de 
la zona industrial del carrer Gran Bre-
tanya i d’altres perifèriques.
En aquesta zona en tan sols uns pocs 
metres hi ha un total de 17 locals de-
dicats a la restauració. Cada cap de 
setmana aquesta zona és ocupada per 
persones que venen als locals de res-
tauració, amb una massi�cació d’ocu-
pació excessiva, permesa per l’ajunta-
ment, que ha concedit llicències que 
l’anterior consistori no va permetre, i 
terrasses que ocupen sense cap control 
zones del passeig i d’altres locals, i zo-
nes de pàrquing col·lapsades.
Ara, a tota aquesta problemàtica que 
afecta els veïns i la seva convivència, el 
seu descans i la seva qualitat de vida, 
s’afegeix la discoteca que el dia 21 tor-
narà els caps de setmana.
Discoteca, que altres anys quan va estar 
funcionant, de maig a setembre es tras-
lladava a una altra zona de la comarca 
i els ciutadans d’aquesta zona no pati-
en la contaminació acústica produïda 
per l’establiment i de les persones i au-
tomòbils que s’ubicaven al seu voltant 
amb els seus equips de música, crits, 
curses d’automòbils, etc.
Les queixes que durant aquests anys 
s’han denunciat reiteradament a l’ajun-
tament no han estat ateses. Ara que 
arriba l’estiu, que els habitatges, per la 
calor a la nit tenen les �nestres ober-
tes, toca patir la contaminació acústica 
produïda per la discoteca, els que acu-
deixen a la discoteca, els que fan “bote-
llades”, els dels locals de restauració, els 

crits. I els actes incívics de certes per-
sones que acudeixen als voltants de la 
discoteca i locals.
L’únic que l’ajuntament ha solucionat 
a Les Comes és el que l’afecta als seus 
interessos. El tancament de la ciutat 
esportiva, amb càmeres de seguretat, 
vigilància, etc.
Els altres problemes que afecten els 
veïns del barri, no són importants, ni 
interessen, per la desídia i la poca em-
patia amb els ciutadans.
Arribarà l’època dels mítings electorals 
i llavors ens donaran promeses i soluci-
ons que després no es compliran. Igua-
lada, ciutat amable.

ENTITATS AMBIENTALS 
EXIGEIXEN L’ATURA-
DA DE LA CONSTRUC-
CIÓ DEL PÀRQUING A 
L’HORT DE L’ASIL
Per la Conca, Igualada pel Clima, 
Associació Naturalment de l’Anoia, 
Preservem l’Anoia, Amics del Rec i 
Eixarcolant

El govern d’Igualada vol fer una nova 
zona blanca a l’hort de l’Asil, anant en 
contra del compromís de la ciutat amb 
l’Acord per a la millora de la qualitat de 
l’aire a Catalunya i demostrant que no 
té cap sensibilitat pel gran valor simbò-
lic que representa un dels darrers horts 
d’una ciutat que va néixer al voltant 
dels horts del Rec.
La mobilitat a les ciutats juga un pa-
per clau per a fer front a l’emergència 
climàtica
Estem en un moment d’emergència 
climàtica, on ja veiem els efectes del 
canvi climàtic, el sistema agroalimen-
tari trontolla, escassegen les primeres 
matèries i desconeixem l’origen dels 
aliments.
L’últim informe del IPCC (Grup In-

tergovernamental sobre el Canvi Cli-
màtic) adverteix que el canvi climàtic 
ja està afectant perillosament la natu-
ra i la vida de la gent, i que es neces-
sari prendre accions urgentment per 
a adapatar-nos-hi. L’informe emfatitza 
també el paper clau de les ciutats i com 
cal potenciar els sistemes de transport 
sostenibles que connecten zones urba-
nes i rurals. Igualment la UICN (Unió 
Internacional per a la Conservació de la 
Natura), recomana que per a mitigar el 
canvi climàtic en ciutats mediterrànies
s’ha de promoure ciutats sostenibles i 
saludables, canviant el model de mobi-
litat i alliberant nous espais públics per 
a usos com ara corredors verds, horts 
comunitaris, activitats socials i cultu-
rals, lleure, educació ambiental, etc.
A més, la contaminació de l’aire a les 
ciutats pot empitjorar la salut i causar 
morts prematures a les persones, degut 
a la contaminació per partícules �nes, 
òxids de nitrògen o (indirectament) 
l’ozó, causant més de 310.000 morts 
prematures a l’any a Europa.
El govern igualadí aposta per destros-
sar un pulmó verd gastant-se 333.000 
euros dels igualadins
El govern igualadí aposta, amb un 
pressupost desorbitat de 333.000€, per 
destrossar la poca natura de la ciutat i 
omplir-la tota de formigó i asfalt per 
continuar fomentant l’ús del cotxe, 
anant en contra del propi compromís 
de la ciutat amb l’Acord per a la millora 
de la qualitat de l’aire a Catalunya, que 
preveu la creació d’una zona de baixes 
emissions a Igualada abans d’acabar el 
2025. Aquest acord compromet l’Ajun-
tament d’Igualada: “els signants s’han 
compromès a reduir, com a mínim, un 
15% les emissions d’òxids de nitrogen 
(NOx) i partícules en suspensió (PM) 
generades l’any 2025”. Per tant, govern 
igualadí, un cop més va en la direcció 
contrària del que indiquen els com-
promissos internacionals, i ara els del 

Govern Català també.
La mobilitat a Igualada és un problema 
croni�cat, el cotxe és el rei, les perso-
nes vianants i els ciclista els perdedors, 
es demostra amb l’increment d’acci-
dents a la ciutat, un model que agreuja 
el canvi climàtic i la inseguretat ciu-
tadana. Les entitats ambientals, hem 
comptat 14 zones blanques i taronges 
a Igualada amb quasi 1.000 places per 
als cotxes, llocs on hi predomina l’as-
falt i on a l’estiu la temperatura s’en�la 
per sobre dels 50ºC.
Exigències de les entitats ambientals
Volem accions valentes per tenir una 
ciutat sostenible i saludable, amb un 
canvi en la mobilitat i crear nous es-
pais d’ús públic com a horts comuni-
taris, corredors verds per a realitzar-hi 
activitats socials, culturals, de lleure, 
espais pels joves, educació ambiental... 
i no la destrucció d’un pulmó verd al 
cor de la ciutat. Allà on el govern igua-
ladí hi veu un solar en desús, nosaltres 
hi veiem un refugi de biodiversitat, 
sobirania alimentària, arbres fruiters, 
un ús social, un dipòsit d’oxigen i de 
carboni, un espai amb cants d’ocells i 
un futur per als  nostres infants.
Mentre l’hort Caputxins, proveeix de 
verdures a unes 14 persones, l’hort 
de l’asil passarà a ser un forn d’es-
calfament, produir CO2, fums i fer 
d’Igualada una ciutat encara més gri-
sa i amb més malalties respiratòries.
Per aquest motiu exigim al govern 
igualadí l’aturada immediata del 
projecte de zona blanca a l’Hort de 
l’Asil, polítiques valentes per una 
bona mobilitat en context de tran-
sició energètica i una interlocució 
urgent amb les entitats ambientals 
per a dinamitzar l’hort i que tingui 
funció social i ambiental. La inac-
ció ambiental dels governs és un de-
licte contra les futures generacions 
que es jutjarà degudament, com està 
passant a França.
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Si he de de�nir a en Pere 
Rodrigo, dic que ha es-
tat un gran igualadí. Un 
home amb totes les vir-

tuts que voldríem tenir els igua-
ladins de socarrel i, per extensió 
tots els catalans. Hores d’ara s’ha 

parlat de la seva vinculació al Cau, a Esquerra 
Republicana de Catalunya, al comerç, al Casino 
Foment... i segurament que per més que m’hi es-
forci, no en diria res de nou. D’altra banda el co-
neixement que en tinc d’en Pere, no arriba als ni-
vells que en tenen els seus amics íntims. Per això 
em limitaré a parlar dels quatre anys en que va 
ser regidor de l’ajuntament d’Igualada, que com 
a periodista i com a igualadí, vaig viure molt in-
tensament.
L’aventura municipal d’en Pere és coincident 
amb l’aventura municipal d’ERC a l’ajuntament 
d’Igualada, car en Pere Rodrigo va obtenir el 
primer escó republicà d’Igualada. Després n’han 
vingut molts més, però el primer va ser el seu.
En aquelles eleccions del 1987 vaig tenir oca-
sió d’entrevistar als quatre candidats a alcalde 
d’Igualada, als quals vaig reunir en sengles di-
nars al Jardí de la Granja Pla. Els quatre candi-
dats foren: Manuel Miserachs, per CiU; Antoni 
Dalmau, pel PSC-PSOE; Bernat Martí pel PP i 
Pere Rodrigo per ERC. La fatalitat ha volgut que 
els dos més joves, Dalmau i Rodrigo, ens deixes-
sin amb poques setmanes de diferència.  I avui, 
ja cap d’ells no està entre nosaltres.

En aquella primera entrevista com a candidat 
vaig tenir ocasió de descobrir la faceta política 
d’en Pere que es basava en una gran honradesa i 
sinceritat, que el feia entrar de cara i sense em-
buts en els problemes de la ciutat. Va ser el pri-
mer en proposar un aparcament soterrani a la 
plaça de la Creu, projecte que va tardar anys a 
fer-se.
Les eleccions les va guanyar per tercera vegada 
Manuel Miserachs i en Pere Rodrigo es va man-
tenir a la oposició constructiva. Tan constructiva 
que va acceptar portar la gestió de l’Aeròdrom 
Igualada Òdena, on va fer una fantàstica feina 
en un moment que s’estava pensant en desmun-
tar-lo i construir-hi naus industrials. En Pere el 
va revitalitzar i ens el va preservar per al futur.
On més vaig gaudir de les intervencions d’en 
Pere Rodrigo era als plens municipals, als inaca-
bables plens municipals, on en Pere feia d’oposi-
ció al govern i també a l’oposició socialista. Sem-
pre amb un somriure a la cara. Un somriure tan 
sincer que mai podies enfadar-te amb ell, encara 
que no hi estiguessis d’acord.
Finalment vull fer una confessió: en aquelles 
eleccions municipals del 1987 vaig votar a Pere 
Rodrigo i Montserrat... i mai me’n vaig penedir.
Trobarem a faltar el teu somriure, Pere. 

En aquella primera entrevista 
com a candidat vaig tenir ocasió 

de descobrir la faceta política d’en 
Pere que es basava en una gran 

honradesa i sinceritat

BERNAT ROCA
@crossroads1815

Pere Rodrigo
 i Montserrat

Déu ha mort!

L’incivisme d’alguns l’hem 
de patir tots. Un matí de 
passeig i caminada per 
l’anella verda d’Igualada, en 
la seva part nord en aquesta 
ocasió, ens ofereix aquestes 
imatges de brutícia i deixa-
desa. Una llàstima!

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

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

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Hi va haver Chanelazo. 
Let’s go. La noia d’Olesa 
ho va petar, a cop de 
maluc i lletra amb re�-

lets d’Spanglish. El mundo ‘tá loco 
con este body. Ecos de narcisisme 
millennial. Chanel Terrero va néi-

xer a La Habana sota el signe de Lleó, i com a bona 
lleona va manar a l’escenari, deixant-se anar la mele-
na atzabeja a mitja cançó, per matar el toro al �nal, 
como mandan los cánones. La seva dansa impossi-
ble, tot un homenatge a la femme fatale de Carmen 
de Bizet. Zaratustra, el de peus lleugers, el ballarí… 
Les vuelvo lo-
quito’ a todos 
los daddie’.
Ecos de Lolita 
en temps de 
sugar daddys. 
Nietzsche va 
fer grans elo-
gis al món dels 
ballarins en la 
seva teoria del 
Sup e r h om e : 
l’artista que 
transcendeix 
la tragicomè-
dia de la vida 
amb un art 
més enllà del 
Bé i el Mal. “No canviaré la lletra de la meva cançó, 
perquè l’art no es pot censurar”, havia dit l’olesana 
d’orígens cubans hores abans de la seva actuació. Yo 
siempre estoy ready. 
Si Venus va sorgir d’entre les aigües i l’esperma 
d’Úranos, la deessa morena es va desplegar del peu 
de la muntanya de Montserrat com un fènix entre 
una pluja de foc i llums de neó, amb una pujada 
vocal inclosa que va culminar la performance. Take 
a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah). 
Ecos de voyeurisme digital. La cançó acaba i ella 

saluda emocionada. Sabia que ho havia aconseguit. 
Que els dubtes dels primers segons de show, el ti-
tubeig de la veu quan comences a cantar, la por a 
l’error fatídic perquè el moment més perillós és el 
de la victòria. Y si aún no me creen pue’ me toca 
mostrárselo.
El �lòsof Friedrich Nietzsche va escriure fa més de 
cent anys: perquè l’home neixi Déu ha de morir. 
Aquesta frase tan demolidora deuria sonar en el 
seu temps com un male�ci escarnit pel dimoni per-
soni�cat en la �gura del �lòsof profeta, l’Anticrist. 
Nietzsche, �lòsof del martell, va veure com ningú 
el futur, l’agonia de la modernitat, i l’aurora d’uns 

nous temps: la 
Postmoderni-
tat. Se m’enten-
drà l’any 2000, 
va dir. Temps 
de shows te-
levisius, de 
frivolitat i gla-
mour mentre 
hi ha guerres 
terribles, la � 
del món com 
a obra d’art. Si 
canviem el mot 
home per dona 
es comprèn 
profundament 
el signi�cat de 

les paraules de Nietzsche: la dona postmoderna 
no li deu res a ningú, sols a ella mateixa i la seva 
capacitat d’empoderar-se, de triomfar en aquells 
instants en què la vida es bifurca i uns assoleixen 
la glòria mentre els altres s’enfonsen en el fang. Voy 
siempre primera, nunca secondary. Ucraïna va gua-
nyar, però tot el televot estava condicionat per una 
situació mediàtica teledirigida. Chanel va cosir un 
país fet a retalls, l’Spain twelve points va ser més ce-
lebrat que mai i ella va ser reina per una nit. Espe-
rem que no sigui l’última. 
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Valoració qualitativa total de l’increment probable en el risc d’inundació a causa del canvi climàtic per 
als dos escenaris possibles RCP 4.5 (esquerra) i RCP 8.5 (dreta) per un període a 100 anys vista. Font: 
DGA a partir de l’estudi “Impacto del cambio climático en las precipitacions màximes en España” (CE-
DEX, 2021) i de les dades de Corine Land Cover, Inventari Nacional d’Erosió de Sòls (INES), Estadística 

General d’Incendis Forestals (EGIF) i SIOSE (2021).

Un estudi de la Generalitat alerta del risc d’inundació 
“altament signi�catiu” a Igualada i la Conca pel canvi climàtic 

Igualada

La prospecció a 100 o 
500 anys vista dibuixa 

un panorama 
preocupant per a 
Igualada i tota 

la Conca d’Òdena

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha posat 
a informació pública, 

durant un període de 3 me-
sos, el Pla de Gestió del Risc 
d’Inundació (PGRI) i el seu 
Programa de Mesures per als 
propers sis anys, tal i com de-
termina la Directiva europea 
per a l’avaluació i gestió del risc 
d’inundacions (2007/60/CE).  
El pla contempla un apartat en 
el que s’analitza l’impacte del 
canvi climàtic a totes les con-
ques hidrogrà�ques del país, 
entre elles la del riu Llobregat, 
a la qual pertany el riu Anoia. 
I les dades i els mapes resul-
tats no deixen lloc a cap dubte: 
Igualada i la Conca d’Òdena 
surten molt mal parats en els 
dos escenaris estudiats, ano-
ments RCP 4.5 (de menor 
impacte) i RCP 8.5 (major). 
Ambdós escenaris preveuen 
un “increment probable alta-
ment signi�catiu” d’inunda-
cions com a conseqüència del 
canvi climàtic, tant a 10, 100 
com a 500 anys vista.
Precisament el Pla té un clar 
enfocament per estudiar els 
efectes del canvi climàtic en les 
inundacions �uvials i abordar 
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mesures d’adaptació.
Aquesta plani�cació, que serà 
vigent durant el període com-
près entre el 2022 i el 2027, 
de�neix les accions i mesures 
per a gestionar i reduir el risc 
d’inundacions a les conques in-
ternes, on la Generalitat de Ca-
talunya té plenes competències 
en la matèria.  

Millorar el coneixement 
i la gestió
El Pla és un instrument de 
plani�cació multisectorial que 
inclou tots els aspectes de la 
gestió del risc d’inundació, ha-
bilitant una tasca de coordina-
ció entre diversos organismes 
i, per tant, incorpora mesures 
en matèria d’aigües, costes, 
protecció civil, ordenació del 
territori i urbanisme, protecció 
ambiental, assegurances i agri-
cultura, que són competència 
de diverses administracions 

sectorials.
Així mateix, el Pla de�neix una 
sèrie d’objectius generals, com 
la millora de la capacitat pre-
dictiva davant d’avingudes, in-
crementar la percepció del risc 
d’inundacions i millorar en el 
coneixement de les estratègies 
d’autoprotecció entre la pobla-
ció, incrementar la coordinació 
entre administracions, reduir 
el risc, millorar la resiliència 
i disminuir la vulnerabilitat 
dels elements ubicats en zones 
inundables, entre d’altres. 

El Programa de mesures del 
Pla de Gestió del Risc d’Inun-
dacions de�neix una inversió 
total superior als 140 milions 
d’euros, 127 dels quals seran 
aportats per l’ACA. La resta 
d’inversions aniran a càrrec 
de la Direcció General de la 
Costa i el Mar (9,5 MEUR), 
els titulars de les infraestruc-
tures (més de 3 MEUR), entre 
d’altres.
Les actuacions previstes en els 
propers sis anys consistiran 
en mesures per a prevenir el 

risc d’inundacions (ordena-
ció territorial, reducció de la 
vulnerabilitat dels béns afec-
tats, millores en el drenatge 
urbà), mesures de protecció 
(gestió de la conca, actuaci-
ons a les lleres, gestió de l’ai-
gua super�cial), actuacions 
de preparació davant d’inun-
dacions (predicció d’avingu-
des, Plans de Protecció Civil, 
accions de conscienciació i 
preparació), i altres accions 
centrades en a promoció de 
la innovació i la recerca.

Organitza: 
Asociación Andaluza y Unidos de Catalunya

DEL 20 AL 29 DE MAIG
AL COSTAT DEL PARC CENTRAL
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Els propietaris 
dels pisos reformats 

els han de posar 5 anys 
a la borsa de lloguer 

assequible

Les regidores Carlota Carner i Carme Riera, amb Mari Carmen, una propietària d’un habitatge buit que 
no es reformava des de la seva construcció el 1972, i que es va acollir als ajuts l’any passat,

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ja ha obert 
una nova convocatò-
ria de subvencions per 

arranjar pisos buits i cedir-los 
a la bossa de lloguer assequi-
ble de l’Ajuntament. Es tracta 
d’una subvenció amb un im-
port màxim de 20.000€ per 
habitatge a rehabilitar que 
aquest any compta amb una 
dotació pressupostària total 
de 500.000€. La presentació 
de l’obertura de la convocatò-
ria d’ajuts ha estat presentada 
aquest dimecres per les tinen-
tes d’alcalde de l’Ajuntament 
d’Igualada, Carme Riera i Car-
lota Carner acompanyades de 
la Mari Carmen, una de les 
propietàries que va participar 
en la convocatòria de l’any pas-
sat i ja ha �nalitzat les obres de 
rehabilitació. 
Carme Riera ha explicat que 
davant l’èxit de l’any passat 
l’Ajuntament novament tira 
endavant aquesta convocatòria 
amb algunes millores que fan 
més referència a aspectes for-
mals que de contingut. Riera 
ha valorat molt positivament 
aquesta convocatòria “que per-
met als propietaris posar al dia 
habitatges que havien quedat 
desfasats i alhora amplia el parc 

Oberta la convocatòria per accedir a ajuts de fins a 20.000€ 
per rehabilitar pisos buits 

En Comú Podem 
demana un Metrobús 
a la Vegueria Penedès
REDACCIÓ / LA VEU 

El diputat d’En Comú 
Podem, Marc Parés, ha 
defensat al Parlament, 

a la  Comissió de Territori, 
una proposta que reclama al 
govern un servei de metrobus 
entre les capitals comarcals 
penedesenques: Igualada, Vi-
lafranca del Penedès, Vilano-
va i la Geltrú i el Vendrell. La 
proposta va ser aprovada per 
unanimitat.
Ha explicat que aquestes co-
marques pateixen un dè�cit 
històric pel que fa a la mobili-
tat interna, i aquesta carència 
és especialment preocupant 
pel que fa al transport públic, 
tant entre els pobles i la capi-
tal comarcal respectiva, com 
entre les quatre capitals. En 
aquest moment no hi ha cap 
sistema de transport públic 
que les comuniqui directa-

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest mes de maig ha 
�nalitzat una nova 
edició del Curs de 

Coneixement de la Societat 
Catalana que organitza el Ser-
vei d’Atenció a les Migracions 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
imparteix la Fundació Soci-
ocultural Atlas. 
El curs, que en aquesta ocasió 
ha pogut ser presencial, ha 
constat de vuit sessions du-
rant les quals els participants 
s’han apropat a la història, la 
geogra�a i la cultura catalana, 
així com a les festes locals i 
el funcionament dels serveis 
públics. També han impartit 
classes el Centre d’informació 
per a treballadors estrangers 
(CITE), una referent d’Aten-
ció a Ciutadania del CAP 
urbà i la policia local. 
Hi han participat alumnes 
de �ns a 6 nacionalitats dife-
rents (Argentina, Colòmbia, 

d’habitatges de lloguer assequi-
ble per la ciutat d’Igualada. 

Subvenció del 100% del 
pressupost
Els ajuts que s’atorguen als pro-
pietaris són de �ns a 20.000€ i 
no es necessita que hi hagi cap 
co�nançament per part de la 
propietat. La subvenció és del 
100% del pressupost sempre 
que no superi l’import màxim. 
L’ajut pot donar-se en forma 
de bestreta d’un 20% del total 
una vegada s’hagi presentat la 
comunicació prèvia o s’hagi 
obtingut la llicència d’obres, 
pagades les taxes i impostos 
que corresponguin, i prèvia 
la signatura del compromís 
d’incloure l’habitatge en el 
Programa de Mediació per al 
Lloguer Social. 
La resta de l’import de la sub-
venció serà abonat a mesura 
que es justi�qui la despesa re-
alitzada. Cal un compromís de 
5 anys de cedir l’habitatge a la 
borsa de lloguer assequible.

L’exemple de la 
Mari Carmen
La Mari Carmen, la propietaria 
d’un pis que ja s’ha rehabilitat 
dins d’aquest programa d’ajuts, 
ha explicat que la seva experi-
ència “ha estat molt satisfac-
tòria amb un acompanyament 
constant dels tècnics de l’ajun-
tament”. En aquest cas la Mari 
Carmen ha rehabilitat un pis 
que no s’havia tocat des de l’any 
de la seva construcció al 1972. 
Ha explicat que “tot i que el 

procés em feia mandra un cop 
m’hi vaig posar tot va ser molt 
més senzill del què pensava i 
tot ha estat ràpid i senzill”. Les 
obres que entren dins d’aquesta 
subvenció s’han d’iniciar dins 
l’any en què s’atorga la subven-
ció, excepte que aquesta s’ator-
gui en el darrer trimestre de 
l‘any; i, hauran d’haver �nalit-
zat abans del 30 de setembre de 
l’any següent en què s’atorgui la 
subvenció. 
L’inici de les obres serà neces-

sàriament posterior a la ins-
pecció de l’habitatge per a la 
realització de l’informe intern 
d’idoneïtat tècnica. L’any pas-
sat es van rebre un total de 52 
sol·licituds de les quals 26 es 
van poder atorgar. De les que 
no van prosperar; 7 van ser re-
núncies, 10 desistides per no 
contestar requeriments recla-
mats, 7 desistides per ser pro-
pietaris de més d’un habitatge 
i no correspondre al primer i 2 
van ser denegades.

Acaba un nou curs de coneixement 
de la societat catalana

Equador, Hondures, Marroc 
i Xile). 
Molts dels alumnes han arri-
bat a Igualada ens els últims 
mesos i encara no havien 
tingut temps de conèixer bé 
la ciutat i la cultura de la so-
cietat d‘acollida. L’últim dia 
els alumnes han pogut realit-
zar una visita a l’Ajuntament 
d’Igualada, on han estat re-
buts al saló de sessions consis-

torial pel Pere Camps, regidor 
de Promoció Cultural i Rela-
cions institucionals. El grup 
ha estat molt interessat i par-
ticipatiu i ha fet una valoració 
molt positiva. Aquest curs 
s’emmarca en la Llei d’Acolli-
da de les Persones Immigra-
des i de les Retornades a Cata-
lunya i el Decret 150/2014, de 
18 de novembre, que regula el 
Servei de Primera Acollida.

ment entre elles. 
Per a Parès “perquè de 
la mateixa manera que 
ara, amb una inversió de 
101.000.000 €, s’està ampliant 
la C15, que connecta tres de 
les capitals comarcals pene-
desenques, amb el desdobla-
ment entre Capellades i Igua-
lada i el 2+1 entre Vilafranca 
i Capellades, caldria garantir 
la inversió per la dotació de 
transport públic i sostenible 
al Penedès”. 
Els acords de la resolució pre-
tenen bàsicament, que en el 
termini d’un any, la Taula de 
Mobilitat del Penedès elabori 
una anàlisi de les necessitats i 
les alternatives per a establir 
el servei i es duguin a terme 
les actuacions necessàries el 
2023, s’incorpori en els pres-
supostos de la Generalitat la 
posada en funcionament del 
servei Metro-Bus Penedès.



La Setmana de 
l’Ocupació es farà al 
Kiosk del Rec i tindrà 

com a novetat dues 
conferències basades 
en l’emprenedoria i 

l’autoocupació

Joan Domènech, president de la UEA, amb el regidor 
de Promoció Econòmica, Jordi Marcé
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REDACCIÓ / LA VEU 

T ot a punt per l’edició de 
primavera de l’onze-
na Setmana de l’Ocu-

pació–Igualada Prepara’t, un 
programa impulsat conjunta-
ment per l’Ajuntament d’Igua-
lada i la Unió Empresarial de 
l’Anoia amb l’objectiu d’oferir 
tot un conjunt d’eines for-
matives i informatives a les 
persones que cerquen feina o 
que volen fer un canvi o gir 
professional. Una oportunitat 
per conèixer les darreres ten-
dències en la recerca de feina 
de la mà de ponents experts, 
però també, de contactar di-
rectament amb les empreses 
que cerquen personal a través 
d’entrevistes de feina.
La presentació d’aquesta nova 
edició ha anat a càrrec del re-
gidor de Dinamització Econò-
mica, Jordi Marcé, i del presi-
dent de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, Joan Domènech. 
Tant el regidor com el presi-
dent han animat a la pobla-
ció que cerca feina, que està 
a l’atur o que vol fer un canvi 
professional, a participar al 
Prepara’t; i també, que les da-
des de participació en les dar-
reres edicions constaten, una 
vegada més, la voluntat de se-
guir donant més oportunitats 
i solucions a la situació d’atur 
que hi ha a l’actualitat.
A més, tant des de l’Ajunta-
ment com des de la UEA s’ha 
manifestat la preocupació de 
la manca de creuament d’ofer-
ta i demanda de feina, una 
necessitat que fa temps que 

Tot a punt per a l’onzena edició del Prepara’t, les jornades 
per a l’ocupació laboral que es faran l’1 i 2 de juny

REDACCIÓ / LA VEU 

La Mobile Week Iguala-
da ha posat punt final 
amb un balanç molt 

positiu de participació. Han 
estat tres dies intensos d’ac-
tivitats gratuïtes adreçades a 
col•lectius diversos, des de 
nens i nenes i joves a perso-
nes grans passant per empre-
ses, autònoms o comerços. 
Concretament, s’han ofert 
vuit xerrades i dos tallers 
sobre innovació tecnològi-
ca amb l’objectiu d’acostar 
la tecnologia a la ciutadania 
i fomentar-ne el coneixe-
ment i la pràctica. Una de 
les claus de la bona partici-
pació d’aquest any ha estat la 

s’arrossega i que les pròpies 
empreses han fet saber a l’en-
titat empresarial.

1 de juny: El torn de les 
conferències i tallers
El programa seguirà la ma-
teixa tònica que les darreres 
edicions degut al seu èxit de 
participació i consolidació. 
Aquesta edició tindrà lloc els 
dies 1 i 2 de juny de 2022, de 
forma presencial, al Kiosk del 
Rec d’Igualada. El dia 1, es 
destinarà a conferències i ta-
llers; mentre que el dia 2 serà 
el torn de l’activitat relacional 
Connecta, l’espai d’oferta i de-
manda de feina.
La inauguració del Prepa-
ra’t  es farà el dimecres dia 1 
de juny a les 09:15h a càrrec 
del regidor Jordi Marcé i del 
president Joan Domènech; 
seguidament, a les 09:30h, la 
conferència “El teu futur pot 
començar aquí i avui: Co-
neix les 10 tendències i els 10 
principis per afrontar els rep-
tes amb èxit” a càrrec de Joan 
Riera, professor a ESADE, 
assessor, inversor, escriptor i 
ponent; a les 11:30h, el taller 
“Explica’t”, a càrrec d’Ïo Valls, 
formadora en habilitats orals i 
oratòria a Parla per tu.

Novetat d’enguany: Focus a 
l’emprenedoria
Com a novetat d’aquesta edi-
ció de primavera de l’11a Set-
mana de l’Ocupació, també es 
posarà l’accent en l’emprene-
doria i l’autoocupació com a 
sortida laboral i professional. 
En aquest sentit, les jornades 
de la tarda del dia 1 de juny es-
taran relacionades en aquests 
àmbits. 
A les 15:15h,  “Com gene-
rar idees de negoci per crear 
la teva empresa” a càrrec de 
Marc Fernández, consultor i 
formador especialitzat en es-
tratègia empresarial, màrque-
ting digital i innovació; i a les 
16:30h, la conferència “Conei-
xes el Reempresa?” a càrrec 
d’Esteve Pola, economista i 
responsable de Reempresa a 
l’Ajuntament d’Igualada. 

2 de juny: El connecta, punt 
de trobada i oferta de feina
L’èxit del Prepara’t és el Con-
necta, l’espai relacional entre 
empreses que cerquen perso-
nal i persones que busquen 
feina.  Aquesta activitat tindrà 
lloc el dijous dia 2 de juny, de 
09:30h a 13h, sota cita prèvia.
Prèviament, les persones han 
d’enviar el seu currículum a 
femocupacio@uea.cat , indi-
cant l’oferta de feina que es vo-
len presentar. 
Aquesta edició del Connecta 
compta ja amb 10 empreses 
que oferiran prop d’una tren-
tena d’ofertes de treball de 
diversos per�ls professionals 
com: personal per a Picking, 

maquinistes i peons, cam-
brers, auxiliars administra-
tius/ves, programadors web, 
especialistes en Google Ads 
i Facebook Ads, entre altres. 
El llistat de les ofertes de feina 
que es presenten en aquesta 
edició és el següent: https://
cutt.ly/JHyE1S3 
Des de l’organització es farà 
una preselecció d’aquelles 
candidatures que més encai-
xin per a cada empresa i se’ls 
hi assignarà un tram horari 
per fer l’entrevista.
Al llarg d’aquests 11 anys con-
secutius en què s’han celebrat 
les diverses edicions del Pre-
para’t, han passat més de 100 
conferenciants i més de 2.000 
persones han pogut partici-

par en els diferents actes que 
s’han organitzat. Amb el pas 
dels anys, el Prepara’t s’ha 
anat a adaptant a nous reptes 
i desenvolupant, també, noves 
temàtiques per oferir eines, 
consells i recomanacions per 
ajudar a les persones a la re-
cerca de feina en el nou mer-
cat laboral. 
Inscripcions al Prepara’t (tant 
les conferències com als tallers):   
https://cutt.ly/1HyE5QC. Data 
límit inscripcions a les confe-
rències i tallers: 27/05/2022. 
Data límit per enviar el CV 
per participar al Connecta: 
22/05/22
Per a més informació: www.
uea.cat / femocupacio@uea.cat 
/ 93 805 22 92 (Olga Bertran)

Força participació a la Mobile Week d’Igualada
de traslladar algunes de les 
activitats al mateix espai on 
es trobava el públic d’interès. 
Així s’han dut a terme activi-
tats a les escoles però també 
als centres cívics i clústers 
empresarials. 
A més, les xerrades també es 
podien seguir en streaming i 
han quedat enregistrades al 
canal de YouTube de Ignova 
per poder recuperar-les en 
qualsevol moment. El regi-
dor de sostenibilitat i mobili-
tat de l’Ajuntament d’Iguala-
da, Miquel Vives, es mostra 
satisfet amb l’assistència a 
tots els actes així com el ni-
vell qualitatiu de les xerrades 
i tallers que han estat molt 
ben valorats per tots els as-

sistents. Aquesta ha estat la 
quarta vegada que la ciutat 
acull aquest esdeveniment. 
La Mobile Week Catalunya 
és una iniciativa de Mobi-

le World Capital impulsada 
conjuntament amb el Depar-
tament de la Vicepresidència 
i de Polítiques Digitals i Ter-
ritori, i compta amb el su-

port de CaixaBank i Damm. 
El programa de les activitats 
que s’ha fet a Igualada ha 
estat organitzat per l’Ajunta-
ment i TICAnoia.
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La recollida de volu-
minosos s’amplia a dos 

dies a la setmana i 
s’instal·la un nou servei 
de recollida d’esporga 

amb saques

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada ha començat a 
implementar una bateria 
de millores pel que fa als 

serveis de reciclatge. A més a 
més, del servei Porta a Porta 
comercial, que comença a do-
nar les primeres passes i que 
s’espera que entri en marxa 
a �nals de juny, ha entrat en 
funcionament l’ampliació de 
l’horari de la deixalleria �xa 
-obrint diumenges al matí-, 
s’ha engegat un nou servei de 
recollida concertada de poda 
amb saques, i la recollida de 
voluminosos s’ha ampliat a 
dos dies a la setmana (dilluns 
i dijous).
Així, la deixalleria municipal 
�xa, servei gratuït que es tro-
ba al c/ França, 24, al Polígon 
Industrial de Les Comes i que 
permet fer la recollida selecti-
va d’aquelles fraccions de resi-
dus que no es poden dipositar 
als contenidors de la via pú-
blica, ha començat a obrir els 
diumenges. 
Concretament, l’horari de la 
deixalleria és al hivern (no-
vembre - març, ambdós in-
closos) de dilluns a divendres 
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, els 
dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 
19 h i els diumenges de 10 a 13 
h. I l’horari d’estiu (abril - oc-
tubre, tots dos inclosos) és de 
dilluns a divendres de 10 a 13 
h i de 17 a 20 h, els dissabtes 
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h i els 
diumenges de 10 a 13 h. D’al-
tra banda, s’ha posat en mar-
xa un nou servei de recollida 
d’esporga amb saques, que és 
gratuït. Cal trucar al telèfon 
93 805 50 59 on s’informarà 
els ciutadans del procediment 
per obtenir-la i per concertar 
la recollida. Un servei de re-

La deixalleria obrirà 
també els diumenges

El 16 de juny tornarà la Nit 
Empresarial de l’Anoia, a les Comes

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia celebrarà una 
nova edició de la Nit 

Empresarial UEA, l’acte de re-
ferència i reconeixement del 
sector econòmic i del teixit 
empresarial de la Catalunya 
Central: vint-i-dos anys de 
reconeixement, cohesió em-
presarial i aposta pel territori.
La 22a Nit Empresarial UEA 
tindrà lloc el proper dijous 
16 de juny al Poliesportiu Les 
Comes d’Igualada. 
El president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, Joan Do-
ménech, exposa que “volem 
tornar a on vam celebrar l’úl-
tima Nit Empresarial UEA 
abans de la pandèmia” i que 
“Estem molt contents i agraïts 
de poder-ho celebrar de nou a 
Les Comes, un espai que ac-
tua com la casa dels esports, 
i on re�ecteix els valors que 
connecten amb la cultura em-
presarial: el treball en equip, 
la competició, el sacri�ci, la 

REDACCIÓ / LA VEU 

A hir dijous a les 3 de la 
tarda, un individuu 
va apunyalar per l’es-

quena el guàrdia de seguretat 
privada que hi ha a l’estació 
dels Ferrocarrils de la Genera-
litat a Igualada. 
Quan el guàrdia parlava amb 
una treballadora de l’estació, 
a les imatges de la càmera de 
seguretat s’observa com una 
persona s’acosta per darrera 

collida a domicili la recollirà 
a la porta de casa per a restes 
vegetals i de poda. 
En tercer lloc, una nova mi-
llora, ha estat el servei de re-
collida de voluminosos que 
s’ha ampliat a dos dies a la 
setmana i ara és els dilluns i 
els dijous. Aquesta ampliació 
té l’objectiu de facilitar al ciu-
tadà la correcta gestió dels vo-
luminosos que són els residus 
que, per les seves dimensions, 
no caben als contenidors de la 
via pública i que acostumen 
a ser difícils de transportar 
(mobles, estris vells, matalas-
sos, somiers, fèrrics i altres 
materials rebutjats). 
Aquest servei es pot concer-
tar trucant al telèfon 93 805 
50 59 o per whatsapp al 620 
05 05 94. El regidor de Soste-
nibilitat, Miquel Vives, expli-
cava que “El govern d’Igua-
lada està compromès en la 
lluita contra el canvi climàtic. 
I es per això que, d’entre d’al-
tres accions, estem engegant 
mesures que ajuden als Igua-
ladins a reciclar més i de una 
forma més fàcil.“

superació, la constància... Te-
nim ganes de retrobar-nos, es-
trènyer llaços i celebrar l’èxit, 
però també, la fortalesa del 
teixit empresarial del nostre 
territori”. 

40 anys mirant al futur
La UEA celebra enguany els 
seus 40 anys de la seva crea-
ció: 4 dècades al costat de les 
empreses; atenent les neces-
sitats empresarials; implicada 
directament en la promoció i 
reactivació de l’Anoia; partici-
pant en polítiques actives de 
les diferents administracions 
públiques, acompanyant a les 
empreses a reclamar tot allò 
que els hi manca o els minva 
la seva competitivitat... Tot en 
bene�ci de la millora i el pro-
grés econòmic i social de la 
comarca.
Amb “40 anys mirant al futur”, 
no només es vol parlar del 

passat i de la trajectòria com a 
patronal i entitat empresarial 
de referència; sinó que es vol 
posar el focus en una mirada 
posada cap al futur. Per aques-
ta raó és la imatge i eslògan es-
collit per a l’edició d’enguany.
Tornen els Premis UEA
L’eix central de la Nit Em-
presarial UEA és el lliurament 
dels Premis UEA, uns guar-
dons que tenen per objectiu 
reconèixer les iniciatives em-
presarials, la seva trajectòria, 
la feina diària dels empresaris 
i empresàries, i la seva con-
tribució al desenvolupament 
econòmic de la comarca.
Enguany, com a novetat, la 
Junta Directiva de la UEA 
proposarà les candidatures 
guanyadores a les següents 
categories: Premi UEA a la 
trajectòria empresarial, Pre-
mi UEA a la capacitat em-
prenedora, Premi UEA a 
l’empresa innovadora i Premi 
UEA al compromís social. El 
veredicte i el lliurament de la 
22a edició dels Premis UEA 
es farà públic en el transcurs 
de al Nit Empresarial.
Durant aquests dos anys de 
pandèmia, la Unió Empresa-
rial de l’Anoia no va celebrar 
cap convocatòria de cap ca-
tegoria en concret dels Pre-
mis UEA; a causa de la situa-
ció econòmica i empresarial 
complexa, viscuda arreu de 
la comarca, però també, ar-
reu del país per les restric-
cions i dificultats generades 
per la Covid-19. I és que ate-
ses les circumstàncies, totes 
les empreses i professionals 
autònoms van haver-se de 
reinventar, esforçar-se i tre-
ballar de valent per salvar els 
llocs de treball i tirar enda-
vant la comarca.

Tornen els Premis UEA 
amb l’objectiu de re-

conèixer la trajectòria 
empresarial, la capaci-
tat emprenedora, la in-
novació i el compromís 
social de les empreses

Apunyalen al guàrdia de seguretat 
de l’estació d’Igualada en ple dia

i clava tres ganivetades per 
l’esquena al guàrdia, que cau 
al terra. Immediatament va 

ser atès al CAP Igualada Cen-
tre, que és davant l’estació. Els 
Mossos investiguen el  cas. 



“No sé què passarà, 
però sí que allà 

tothom, tothom, té 
molt clar que Ucraïna 
guanyarà la guerra”

Carla Verdès, parlant amb un batalló de l’exercit ucraïnès als afores de Kíiv.

Carla Verdés i Enrich, periodista igualadina de Catalunya Ràdio a la guerra d’Ucraïna
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

F a pocs dies que ha tor-
nat d’Ucraïna. Ha es-
tat la segona vegada 

en dos mesos que ha vist de 
prop l’horror de la guerra, en 
diferents ciutats el nom de les 
quals ja ens és familiar: Kyiv, 
Lviv, Odessa, Kharkiv, Dni-
pro, Nikolayiv... Carla Verdés 
i Enrich, igualadina de 32 
anys d’edat, ha estat enviada 
especial de Catalunya Ràdio a 
la zona del con�icte, i ens ha 
explicat un munt d’històries 
personals. 
Tot va començar quan un 
equip del programa “El Matí 
de Catalunya Ràdio” es va 
desplaçar a la frontera de Po-
lònia amb Ucraïna als inicis 
de març, quan acabava de de-
clarar-se la guerra i les imatges 
de l’èxode d’ucraïnesos ocupa-
ven tots els mitjans de comu-
nicació. “Una vegada vam ser 
allà, vam  veure que la notícia 
realment era dins del país, i no 
a la frontera. Que calia entrar 
a Ucraïna, com altres com-
panys periodistes ja havien fet. 
La veritat és que no m’ho vaig 
pensar gaire, quan m’ho van 
proposar. Diria que més que 
pensar-hi, m’ho vaig trobar”, 
diu la Carla, que recentment 
va intervenir en una xerrada 
al Centre Cívic Nord d’Igua-
lada amb altres informadors 
que han estat en terres ucra-
ïneses, en un acte organitzat 
pel Col·legi de Periodistes de 
Catalunya.
“Quan vam entrar al país no 
feia ni dues setmanes que ha-
via començat la guerra, i la 
gent estava perplexa. Ningú 
no s’esperava llevar-se un dia 

“La gent s’està acostumant a viure en guerra a Ucraïna, 
i això és molt perillós”

i saber que el seu país havia 
estat envaït.  Ningú no s’ho 
imaginava, hi havia molt des-
concert i preocupació. Per 
això qui s’ho podia permetre 
marxava a l’estranger, però no 
oblidem que la immensa ma-
joria s’ha quedat, perquè no 
té recursos, o perquè no vol”, 
explica Carla Verdés. 
Han anat passant les setma-
nes i el con�icte bèl·lic de l’est 
d’Europa ha passat d’omplir 
totes les portades a esdevenir 
un referent obligat per als mit-
jans, però ja no és el primer. 
Aquesta sensació també es 
nota a la mateixa Ucraïna. “El 
que sobta més és que la gent 

s’està acostumant a viure en 
guerra, i això pot ser bastant 
perillós. S’està normalitzant 
el fet de sentir les sirenes que 
avisen d’un atac, o bé escol-
tar com cauen les bombes a 
prop d’on ets, de veure cons-
tantment militars carregats 
d’armes, d’anar als refugis, de 
veure refugiats que arriben del 
Donbass, de veure cases des-
truïdes o de ser a casa a les 8 
del vespre perquè hi ha toc de 
queda.... S’estan considerant 
coses com a normals, quan no 
ho haurien de ser mai. És ter-
rible”, diu la periodista iguala-
dina. 
A l’Anoia -i a tot el país- han 
arribat centenars de refugiats 
ucraïnesos. Estan agraïts al 
suport que els estem donant, 
però allà, també. “Allà saben 
molt bé que la comunitat in-
ternacional està al seu costat, 
i era molt habitual que, quan 

entrevistàvem algú del car-
rer, ens agraïssin molt el que 
estàvem fent, perquè així ells 
sabien què estava passant al 
seu país”, explica, i afegeix una 
anècdota que es repetia en oca-
sions quan travessaven algun 
dels moltíssims “checkpoints” 
(punts de control) de l’exèrcit 
o la policia. “En demanar-nos 
els passaports i veure que 
érem d’Espanya, agraïen que 
el país els hagués enviat arma-
ment cap allà”. 
La resposta difícil, gairebé 
impossible, és quan ens pre-
guntem quan i com s’acaba-
rà aquesta guerra. “De fet, la 
guerra va començar realment 
el 2014, a la zona del Donbass. 
És cert que de mica en mica 
l’exèrcit rus està focalitzant 
el con�icte en aquella regió... 
Kharkiv, per exemple, fa no-
més uns dies l’exèrcit rus la te-
nia encerclada, i ara en canvi 

els ucraïnesos han aconseguit 
recuperar-la i arribar �ns a la 
mateixa frontera amb Rússia. 
No se què passarà, però sí que 
allà tothom, tothom, té molt 
clar que Ucraïna guanyarà la 
guerra”. 
Carla Verdés no oblidarà mai 
aquestes setmanes de treball a 
Ucraïna. “M’ha permès conèi-
xer com és viure i treballar 
en un lloc en guerra, en unes 
condicions molt complicades. 
Professionalment m’ha ense-
nyat a treballar en un espai 
difícil, això no és cobrir unes 
eleccions o uns Jocs Olím-
pics... Per exemple, tens mol-
tes di�cultats per moure’t. A 
nosaltres ens va costar gairebé 
50 hores arribar a Kyiv, quan 
abans era un vol de tres hores 
des de Barcelona. He après 
també a veure que les co-
ses no són immediates, com 
acostuma a passar en el nos-
tre dia a dia, aquí. Ho he vist 
a l’hora d’entrevistar persones 
en moments molt emotius, 
per la pèrdua d’un familiar, 
o perquè havien bombardejat 
casa seva... Has d’empatitzar 
molt amb la gent i respectar 
molt els “tempos”. Fer d’al-
taveu d’aquestes persones i 
respectar-les. A vegades se 
sinceraven amb tu i no volien 
veure el micròfon, i en canvi 
hi havia una abraçada”.

“Has d’empatitzar molt 
amb la gent i respectar 

molt els “tempos”. A 
vegades se sinceraven 

amb tu i no volien 
micròfon, i en canvi hi 
havia una abraçada”

Gràcies 
a totes les 
participants!
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El nou gerent, Albert 
Pinyol, anuncia que 

coincidint amb el 50è 
aniversari es vol crear 
una línia de productes 
d’higiene personal de 
venda en farmàcies

El nou gerent d’Àuria Cooperativa, Albert Pinyol.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N ova gerència, 50è 
aniversari i nova eta-
pa. Així es podria 

quali�car el moment que  viu 
Àuria Cooperativa, que re-
centment va canviar el capda-
munt de la seva cúpula direc-
tiva. Albert Pinyol, que des del 
2008 ocupava la gestió �nan-
cera de l’entitat, passa a esde-
venir el nou director-gerent 
en substitució de Miquel Ca-
net, que ha iniciat el camí de 
la merescuda jubilació. Pinyol, 
que abans d’arribar a Igualada 
va estar a Ampans, una insti-
tució del Bages molt similar a 
Àuria, ha explicat aquesta set-
mana els detalls del seu pro-
jecte. Bàsicament, continuar 
creant llocs de treball per a les 
persones discapacitades, però 
al mateix temps consolidar la 
línia de negoci de perfums, i 
una de nova, la de la higiene 
personal. 

Àuria Perfumes
“La nostra missió és la de 
crear oportunitats de treball 
per a persones amb di�cul-
tats, però estem en un mercat 
competitiu, amb moltes ame-
naces externes, perquè no 
deixem de ser una empresa 
industrial”, deia Pinyol. Per 
això s’ha endegat un canvi 
en la secció de perfums, que 
deixa el nom comercial d’Àu-
ria Cosmètics, per tenir ara el 
d’Àuria Perfumes (en anglès). 
“Fins ara érem fabricants de 
perfums per a tercers, però 
ara també farem producció 

Àuria Cooperativa vol ser referent en els perfums i s’inspira 
en “la Fageda” per fer productes d’higiene personal

Sobtada mort de l’òptic i exregidor Pere Rodrigo i Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns es va conèixer 
la mort, als 74 anys, 
de Pere Rodrigo i 

Montserrat, molt conegut a 
Igualada per la seva profes-
sió d’òptic però també com a 
exregidor de l’Ajuntament i la 
seva militància i activisme in-
dependentista.
Rodrigo va començar a portar 
el negoci d’òptica l’any 1978, 
de les mans de la seva mare 
Maria, que a la seva banda 
l’havia hagut d’agafar a la mort 
del seu marit Francesc Rodri-
go el 1962. Ell va ser qui va 
ampliar l’activitat fent un grup 
d’establiments i serveis d’òpti-
ca, optometria, contactologia, 

audiologia, i �ns i tot tracta-
ments visuals i audiofonolò-
gics juntament amb la seva 
dona i audioprotesista Maite 
Aribau. Actualment el seu �ll 
Roger és qui està al capdavant 
de les empreses.
Forjat en l’escoltisme, d’on 
va ser un activista a la ciutat, 
aviat es va involucrar en tot el 
que fos la defensa del país i era 
un convençut republicà. Amb 
la restauració democràtica va 
a�liar-se a ERC i va ser regi-
dor per aquesta formació des 
de l’any 1987 al 1991. 
Malgrat no formar part del 
govern municipal, el llavors 
alcalde Manuel Miserachs 
li va encomanar la gestió de 
l’aeròdrom, i gràcies a la seva 

lluita es va aconseguir asfaltar 
la pista per part de la Gene-
ralitat, i d’aquesta manera la 
instal·lació passava a ser con-
siderada un camp d’aviació 
de referència en l’aeronàutica 
esportiva i en la de protecció 
civil.
El seu caràcter d’organitzador 
expeditiu el va fer participar 
en moltes iniciatives més en-
llà de les professionals i po-
lítiques. Va ser un “Satanàs” 
emblemàtic dels Pastorets, un 
membre destacat del Casino 
Foment i de moltes tasques 
organitzatives i culturals d’ar-
rel popular.
La seva mort ha sobtat perquè 
era un membre molt actiu en 
moltes iniciatives ciutadanes.

pròpia, creant perfums per 
a grans empreses de moda. 
Volem ser un soci estratègic 
per a aquestes empreses”. El 
projecte ha comptat amb una 
aportació de la Generalitat 
per a fer possible una inver-
sió inicial d’un milió d’euros. 
La cooperativa compta amb 
una planta de 10.200 metres 
quadrats a Igualada i, amb els 
nous projectes, està previst 
modernitzar les instal·laci-
ons i instal·lar una quarta 
línia de producció totalment 
automàtica.
Actualment la taxa d’atur de 

les persones amb discapacitat 
es troba sis punts per sobre 
de les persones sense cap dis-
capacitat i se situa al 22%. El 
6% de tota la població té al-
guna  discapacitat, i, d’aques-
ta, un 60% està ocupada. 
Àuria, que compta amb 17 
milions d’euros de pressu-
post d’ingressos per aquest 
any, ha creat 32 llocs de tre-
ball aquest any 2022, �ns a 
comptar amb 420 persones a 
la plantilla. De tots els treba-
lladors, el 72% són discapa-
citats, i, d’aquests, el 90% te-
nen una discapacitat mental. 
És una de les empreses més 
grans de l’Anoia. 
“Som l’única empresa del 
sector que té un component 
social, i hem notat que això té 
una bona recepció en els pos-
sibles clients que hem visitat. 
Ens ha obert moltes portes”, 
explica el nou gerent. 

Aqua Àuria, nous productes 
d’higiene personal
Àuria Cooperativa traurà avi-
at al mercat una nova marca 
pròpia de productes d’higiene 
personal i cura de les perso-
nes, que tindrà el nom d’Aqua 
Àuria, de venda en farmàci-
es.  “Volem que, com ha suc-
ceït amb els productes làctics 
de La Fageda, a nosaltres ens 
passi el mateix en l’àmbit de la 
higiene personal, esdevenint 
un referent de proximitat fàcil 
d’identi�car per a tota la gent”. 
Com a detall curiós, en els 
seus inicis, la cooperativa de 
“La Fageda” de la Garrotxa va 
cercar ajuda en Àuria, a través 
del llavors director gerent Òs-
car Miró. 
Àuria Cooperativa ha implan-
tat estrictes controls de qua-
litat per ser més competitius, 
però al mateix temps està li-
diant amb nous problemes: 

l’acceleració de l’envelliment 
prematur dels discapacitats. 
“Estem treballant amb l’admi-
nistració per trobar solucions, 
hem proposat ja un model a la 
Generalitat”, diu Pinyol. 
En el camp de les obres i ser-
veis, la cooperativa del grup 
Àuria també ha fet un can-
vi d’estratègia important i ha 
obert el camp territorial per 
oferir serveis a fora de la co-
marca de l’Anoia. Pinyol ha 
relatat que s’han especialit-
zat en la neteja de les lleres 
dels rius i, per això, han de-
cidit presentar-se a les lici-
tacions que han tret molts 
ajuntaments de Catalunya. 
En aquests moments la coo-
perativa d’Igualada ja presta 
serveis a ajuntaments com el 
de Sallent, Torrelavit, Ripollet 
o Parets del Vallès.
D’aquesta manera, Àuria Co-
operativa endega una nova 
etapa després de dos anys 
d’incertesa i certa aturada 
com a conseqüència de la 
pandèmia, si bé la seva pro-
ducció de solució hidroalco-
hòlica -una de les més apre-
ciades- va ajudar l’empresa a 
mantenir el ritme. Els bons re-
sultats d’aquesta iniciativa van 
permetre a tots els treballa-
dors gaudir d’una paga extra. 

Àuria fabricava per-
fums per a tercers, però 

ara també faran pro-
ducció pròpia, creant 
perfums per a grans 
empreses de moda



A la tarda hi haurà 
un concurs de

 grimpaires, i un fi de 
festa musical amb un 
duet i una trobada de 

música folk i tradicional

Dijous vinent, xerrada sobre nutrició, al casal 
cívic Montserrat
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El proper 26 de maig a les 
18.30 h al Casal Cívic Mont-
serrat AFADA organitza la 
xerrada La nutrició com a fac-
tor de protecció. La sessió serà 

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte 21 de 
maig, a partir de les 
7 del matí i durant 

tot el dia, a la plaça Pius XII 
se celebrarà la setena edició 
de la Festa de l’Arbre de Maig. 
Els orígens d’aquesta festa es 
remunten a l’època medieval, 
amb gran arrelament arreu de 
Catalunya. Era un ritual per a 
la veneració dels esperits de 
la naturalesa amb l’objectiu 
d’aconseguir, a partir del sa-
cri�ci d’un arbre, que fos un 
any de prosperitat i abundàn-
cia. 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-nis-
me Club Esportiu va recupe-
rar aquesta festa.  Anys més 
tard, l’entitat de la Festa de 
l’Arbre de maig d’Igualada va 
agafar el relleu en l’organitza-
ció. 
El cartell d’aquest any és obra 
de Dídac Sanjosé. Demà, els 
participants aniran a buscar 
l’arbre (anomenat Maio) a un 
bosc proper d’Igualada, on es 
realitzarà la tala. Allà mateix 
hi haurà un bon esmorzar gra-
tuït de botifarra a la brasa o 
coca 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 ter-
me l’escorxament 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 esperat, especta-
cular i emocionant de la festa: 
la plantada de l’arbre, on tota 
la plaça col·labora per alçar 
verticalment l’arbre. Un cop 

Demà torna a la Festa de l’Arbre 
de Maig a la plaça Pius XII

L’empresa Atlantic 
Devices, a la Fira ISE
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa anoienca At-
lantic Devices participa 
aquests dies al Saló In-

ternacional Integrated Systems 
Europe  (ISE) acompanyat del 
seu proveïdor E-Blackboard. 
Després de 18 edicions cele-
brades principalment a la ciu-
tat d’Amsterdam, Barcelona 
n’agafa el relleu i se situa en 
l’epicentre mundial de la tec-
nologia audiovisual. 
La principal novetat que hi 
presenta Atlantic Devices és 
la Smart E-blackboard G4.0, 
que combina una pissarra 
tradicional amb una pantalla 
interactiva tàctil capacitativa. 
Amb l’E-Blackboard és possi-
ble escriure amb guix o tinta 
líquida, a la vegada que repro-
dueix vídeos, PDFs, imatges, 
presentacions PowerPoint, 
etc. a través del seu dispositiu  
Android 8.0 integrat. Permet 
incorporar un ordenador OPS 
amb Windows 10 PRO (opci-
onal) oferint d’aquesta forma 
una completa funcionalitat i 

aconseguit l’objectiu, es recu-
peraran les forces amb un bon 
dinar popular (14.00 h). 
Els tiquets del dinar es poden 
reservar a través d’un formu-
lari i comprar a la plaça el ma-
teix 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 Bonjoch&Massana i, més 
tard, es donarà pas al punt de 
trobada de música folk i tradi-
cional, on es convida a tothom 
a portar el seu instrument. 
Aquesta iniciativa substituirà 
la tradicional Jam session per 
tal de potenciar l’esperit popu-
lar de la festa.
La Festa de l’Arbre de Maig 
torna així a fer-se de la manera 
tradicional, després que l’any 
2020 s’anul·lés i l’any 2021 
només es pogués fer un acte 
simbòlic. Per celebrar aquesta 
desena edició han difós a tra-
vés de les xarxes una campa-
nya titulada “10 mirades per 
10 festes de l’arbre de maig” 
on deu persones que col·labo-
ren de la festa han expressat 
el seu punt de vista. Hi  han 
participat Marc Talavera, 
Dani Vilarrubias, Bet Farrés, 
Bruna Caelles, Pep Massana, 
Elisabet Ferrer, Pere Riba, 
Anna Casajuana, Míriam 
Riba i Josep Casas.

L’empresa anoienca 
és aquests dies al saló 
per a professionals de 

l’audiovisual més 
important del món

us autònom en l’aula o sala de 
reunions. Així mateix, permet  
la connexió d’ordenadors o 
dispositius externs gràcies a 
les múltiples entrades HDMI, 
VGA i Wireless. L’acabat de la 
superfície tàctil és de vidre ne-
gre mate i permet escriure di-
rectament  sobre de la pantalla 
i en els panells laterals com 
una pissarra clàssica, com-
binant les dues tecnologies, 
l’analògica i la digital.
Atlantic Devices és una em-
presa majorista creada a Igua-
lada l’any 1992, especialitzada 
en tecnologia corporativa i per 
a l’aula, videoconferència, au-
diovisual, productes de gestió 
i �rma digital, imatge, creativi-
tat, cartelleria digital, impres-
sió 3D, realitat virtual i realitat 
augmentada, dins del mercat 
espanyol i internacional.

conduïda per Glòria Casade-
sús Tort, Responsable Higiè-
nico-Sanitària del Centre de 
Dia Montserrat, Consorci So-
ciosanitari d’Igualada.

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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L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, amb Alba Vergés i Enric Conill.

REDACCIÓ / LA VEU 

A lba Vergés, candidata 
a l’alcaldia d’Igualada 
per ERC i vicepresi-

denta del Parlament, va rebre 
a dos consellers de la Genera-
litat i l’alcalde de Manresa, que 
van visitar la ciutat durant el 
festival Rec.0.
A l’espai de moda local d’Igua-
lada Comerç situat al pavelló 
de la Divina Pastora, s’hi va 
poder veure el conseller d’em-
presa, Roger Torrent, qui en 
va valorar molt positivament 
la dinamització econòmica 
del barri, la consellera Tània 
Verge, qui va destacar l’apos-
ta pel comerç de proximitat 
i local com a valor afegit de 
l’esdeveniment, o l’alcalde de 
Manresa, Marc Aloy, qui va 
confessar a Vergés el seu desig 
de poder col·laborar molt ac-
tivament amb el futur govern 
de la ciutat del qual con�a que 
sigui “de colors republicans i 
amb nom de dona”.
Tots ells van expressar el seu 
suport públic a Vergés com 
a candidata a l’alcaldia i en 
van lloar la seva experiència 
a aportar a la ciutat. En les vi-
sites, els diferents consellers i 
alcaldes van conèixer els pro-
ductes a la venda de les dife-
rents botigues de roba i la gran 
quantitat de dissenyadors 
locals i del país que hi eren. 
Els republicans van agrair les 

Consellers de la Generalitat i l’alcalde 
de Manresa fan costat a l’Alba Vergés

Som-hi, satisfet d’haver 
“aconseguit” el nou Pla 
Local de Seguretat
REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns) va 

anunciar al mes de novembre 
que la ciutat no tenia Pla Local 
de Seguretat “ja que el govern 
no l’havia fet, tot i prometre’l 
el 2012”. Sis mesos després, el 
govern de Junts ja ha demanat 
la subvenció a Diputació de 
Barcelona per a redactar-lo i la 
formació progressista ho cele-
bra però lamenta el retard de 
deu anys.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, explica 
que “celebrem que haver de-
nunciat públicament la situa-
ció hagi servit perquè el govern 
reaccioni i elabori el Pla Local 
de Seguretat. Recordem que va 
ser el mateix govern de Marc 
Castells qui, al 2012, va dir que 
el faria i 10 anys després no està 
fet. Hem hagut de ser nosaltres 
qui hem posat el tema sobre 
de la taula i veiem com el go-
vern ha esmenat la seva inacció 
dels darrers 10 anys en aques-
ta qüestió. A partir d’aquí ens 
oferim a actuar amb respon-
sabilitat i acordar-ne un amb 
els diferents actors implicats. 
La seguretat no és un tema de 
partits, sinó que és un tema de 
ciutat on tots hem de ser capa-
ços d’aportar propostes per re-

REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Actiu ha anunciat 
la proposta de traslla-
dar la llar d’infants mu-

nicipal “El Rusc”, actualment 
ubicada al carrer Sant Carles i 
lligada a l’escola pública Ateneu 
Igualadí, a una nova ubicació 
més adequada i que perme-
ti doblar les línies de P1 i P2. 
Aquest canvi suposaria un in-
crement de 33 places públiques, 
apro�tant la gratuïtat de P2 que 

visites i destaquen el seu com-
promís “per situar Igualada al 
mapa i convertir la ciutat en 
un centre de referència en els 
pròxims anys”. 
En declaracions posteriors, 
Vergés va emfatitzar el seu 
compromís amb treballar per 
“atreure talent i oferir una 
ciutat que permeti a tots els 
joves d’Igualada desenvolu-
par una vida socialment jus-
ta, laboralment plena i dinà-
mica”. Tanmateix, també va 
voler destacar la importància 
de la indústria de la moda, 
les pells i els adobats a tota la 
comarca i de la necessària fei-
na que cal fer per ajudar-los 
logísticament per “retenir els 
joves d’Igualada en aquest 
sector i per atreure’n de nous 
oferint-los una ciutat on po-

der-se instal·lar sense cap 
problema”.

Projecte de cobertura anual 
per al barri del Rec
Per altra banda, ERC creu ne-
cessari “elaborar un projecte 
complet i de cobertura anual 
pel barri del Rec” que sigui 
capaç de “complementar les 
bones idees que ja s’hi apli-
quen, amb un model alter-
natiu i que el mantingui viu 
la resta de l’any”. Tal com fa 
anys que expliquen, “conside-
ren que aquest pla es desplega 
en diferents àmbits, com ara 
la mobilitat o el disseny d’un 
model de ciutat de present i 
de futur que tingui en comp-
te quina Igualada volem pels 
nostres veïns i veïnes”, va ex-
plicar Vergés.

soldre la inseguretat que patei-
xen molts barris”.
Cuadras detalla que “volem 
que es redacti aquest Pla per-
què la ciutat estigui més pre-
parada per reaccionar davant 
els problemes de seguretat amb 
accions preventives i ordena-
des en el temps per intentar 
evitar el punt al qual hem ar-
ribat els darrers mesos. Aquest 
Pla hauria d’haver estat fet des 
de fa 10 anys i demanem que 
es faci perquè així ho marca la 
Llei d’Ordenació del Sistema 
de Seguretat de Catalunya”.
La formació d’esquerres de-
nuncia “la sensació d’insegu-
retat” que viuen molts veïns de 
diferents barris ja sigui per ro-
batoris, actes vandàlics, bara-
lles o sorolls i incivisme les nits 
dels cap de setmana. Igualada 
Som-hi demana actuar urgent-
ment perquè la situació no vagi 
a més i acabar amb la sensació 
de “descontrol” que molta part 
de la ciutadania té.
Igualada Som-hi lamenta que 
“en certs moments Igualada 
sigui una ciutat sense llei” i de-
mana que el Pla marqui les ac-
cions per “erradicar la sensació 
d’inseguretat que hi ha”. La for-
mació progressista recorda que 
aquest no és un tema de partits, 
sinó que és un tema de ciutat i 
referma la seva voluntat de mà 
estesa per a trobar solucions.  

Poble Actiu vol ampliar la llar d’infants 
de l’Ateneu i ubicar-la en un altre lloc

s’ha aprovat recentment. 
La regidora Neus Carles argu-
mentava que “hi ha clarament 
una manca de places públiques 
de P1 i P2 als barris més cen-
trals de la ciutat, com es veu 
amb la plena ocupació d’aques-
tes a la Lluna i el Rusc a �nal 
del curs 2020-2021”. Les dues 
escoles bressol amb línies do-
bles, la Rosella i l’Espígol, estan 
situades a zones exteriors de la 
ciutat, on l’accés a peu és difícil 
per gran part de la ciutadania.  

A més, la formació preveu un 
increment de la demanda de 
places públiques amb la gratu-
ïtat de P2. 
La construcció o adaptació 
d’un nou espai aniria lligat als 
110 milions d’euros dels fonts 
Next Generation que rebrà la 
Generalitat per a crear places 
entre els 0 i 3 anys. L’aportació 
de �ns a 10.000 € per plaça, 
anunciada pel govern, perme-
tria reduir el cost de la inversió 
per les arques locals.

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA
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Les marques apuntaven 
que s’havien igualat, 
i en alguns casos �ns 

i tot superat, les xifres 
de vendes de  l’edició de 

primavera de 2019
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Rec.0 de la setmana 
passada va batre tots els 
rècords d’assistència. 

Tant dimecres com dijous es 
van batre rècords de visitants 
–van ser el dimecres i dijous lí-
ders de les vint-i-una edicions 
del festival- i el còmput global 
de quatre dies suma un balanç 
aproximat global de 100.000 
visitants d’arreu del país, que 
van omplir les 54 adoberies 
convertides en botigues de 
moda efímeres.
RecStores, l’empresa organitza-
dora de l’esdeveniment, partia 
de la incertesa de com respon-
dria el públic després de dos 
anys sense poder celebrar el 
festival a causa de la pandèmia, 
i es mostra molt satisfeta d’una 
resposta que ha superat de llarg 
totes les expectatives. L’a�uèn-
cia de públic dimecres va obli-
gar a reforçar al llarg del dia el 
servei d’autobusos llançadora 

Prop de 100.000 persones van visitar el Rec.0

Igualada Comerç ha viscut 
una setmana intensa en l’or-
ganització del Made.Igd al 
voltant del Rec.0. Aquesta 
edició ha estat molt especial, 
pel retorn a la normalitat que 
es va produint cada dia i pel 
fet de l’aposta dels comerços 
d’estar els quatre dies que dura 
aquest esdeveniment. En les 
anteriors edicions la presència 
del comerç local era només el 
dissabte i es demanava ser-hi 
cada dia. L’associació de co-
merciants ha fet un treball 
acurat per condicionar l’espai 
del pavelló de la Divina Pas-

des dels grans aparcaments 
situats a la zona del Campus 
Universitari d’Igualada, i es 
van establir torns extres en ser-
veis com la neteja.
Pel que fa a la facturació, a 
l’espera del tancament de les 
xifres, les marques apuntaven 
que s’havien igualat, i en al-
guns casos �ns i tot superat, les 
xifres de l’edició de primavera 
de 2019. L’alt ritme de vendes 
de dimecres va fer que algunes 
marques haguessin de reposar 
producte de cara a dijous. En 
total han estat un centenar les 
marques presents al Rec.0, des 
de les més consolidades �ns a 
marques noves sorgides durant 

la pandèmia amb fórmules 
més experimentals.
Pel que fa al 1r Mercat d’Inter-
canvi Rec.0 que s’ha celebrat 
dissabte com a prova pilot, l’èxit 
també ha estat rotund: en total 
hi ha participat més de 300 per-
sones que han intercanviat més 
de 4.000 peces usades. L’orga-

El 1r Mercat 
d’Intercanvi Rec 

aconsegueix 
intercanviar 4.000 
peces en un sol dia

nització ja ha con�rmat que 
es potenciarà l’experiència de 
cara les properes edicions. Les 
peces aportades que no s’ha 
endut ningú seran entregades 
a Roba Amiga de Càritas. L’èxit 
del Mercat d’Intercanvi, sumat 
a les bones vendes de la roba a 
pes, con�rmen que és encerta-
da l’aposta del Rec.0 per incor-
porar noves formes de consum 
de moda que van més enllà de 
la venda tradicional.
L’organització es compromet 
també a reeditar l’ Espai de 
Moda Sostenible, el Rec + Sos-
tenible, un concepte que ha 
funcionat reunint vint-i-cinc 
marques amb valor social i 
que ha acollit xerrades amb 
aforament ple i aportacions 
molt interessants sobre el futur 
de la circularitat a la moda, i 
també es compromet a seguir 
oferint dins el circuit un espai 
per als comerços de proximi-
tat d’Igualada, que han rebut 

una gran a�uència de públic. 
A banda d’això, de cara al no-
vembre, ja avancen que també 
introduiran millores a nivell 
d’organització general.
Durant quatre dies, el barri 
industrial del Rec d’Igualada 
s’ha omplert de vida gràcies 
a les botigues efímeres però 
també als 34 punts de restau-
ració amb una variada oferta 
gastronòmica i a la quarantena 
d’activitats culturals per a tots 
els públics com ara concerts, 
visites guiades en adoberies, 
tallers i xerrades, totes gratu-
ïtes, que han tingut una gran 
acollida per part d’un públic 
molt familiar.
Rec.0 va néixer l’any 2009 a 
Igualada per donar a conèixer 
el barri del Rec, un enorme es-
pai urbà amb un patrimoni ar-
quitectònic industrial únic que 
es veia amenaçat pels plans ur-
banístics d’aleshores. Després 
de 12 anys, Rec.0 s’ha consoli-
dat com un festival de moda de 
referència on un centenar de 
marques de moda de tot tipus 
s’instal·len durant quatre dies 
en un entorn únic com són els 
locals de les velles fàbriques de 
pell del barri industrial.

El comerç local, satisfet amb el Made.Igd

tora, amb els diferents stands 
amb un format modern i 
atractiu. També amb tots els 
serveis necessaris, com segu-
retat, wi�, bar i neteja. Durant 
cada dia hi ha hagut la partici-
pació del DJ David Beatz que 
ha amenitzat amb música.
La participació ha estat de set-
ze comerços (Mimami, Moda 
I Complements De Dona, By 
Noelia, Capritx, Spai Outlet,-
Centre Òptic Anoia, Fornitu-
res Igualada, Myriam Val Per-
sonal Shopper, Verd De Blau, 
Guim Joier, Women Moda I 
Complements, Sensitive Cbd, 

Gonzalo, Fanquesa, Perfu-
meria Júlia, Bumback Moda) 
i com a novetat s’ha pogut 
incloure tres empreses igua-
ladines (Bluton, Ingrid Munt, 
Messcalino).
Els quatre dies del Made.Igd 
han transcorregut molt actius 
amb una important a�uència 
de gent.  Igualada Comerç en 
fa una valoració molt positiva 
de com ha funcionat i els re-
sultats, obtinguts.. Paral·lela-
ment, es continua treballant 
perquè els comerços de la ciu-
tat puguin apro�tar la relle-
vant vinguda de gent al Rec.0.  691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      
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S’afegeixen nous conte-
nidors de recollida do-
mèstica a la via públi-
ca i s’inclouen millores 

en les ubicacions

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives.

El grup de treball 
per a la preven-
ció del bullying a 
l’Anoia ha comptat 
150 casos en cinc 
anys d’activitat

La comissió que treballa per a 
la prevenció del bullying a la 
comarca de l’Anoia compleix 
cinc anys d’activitat. En aquest 
temps ha detectat més de 150 
casos sospitosos o con�rmats 
d’assetjament i ha promogut 
més de 1.000 accions formati-
ves, entre d’altres.
Aquest any 2022 es complei-
xen cinc anys de funciona-
ment de la Comissió de Pre-
venció, Detecció i Intervenció 
enfront l’Assetjament entre 
Iguals a l’Anoia. Aquest grup 
de treball es va crear per en-
càrrec de la Taula Local de la 
Infància i l’Adolescència de la 
comarca, per a donar respos-
ta a la creixent preocupació 
dels seus membres en relació 
a aquest fenomen. 
La comissió està formada per 
una dotzena de professionals 
dels àmbits salut, joventut, 
cossos de seguretat, ensenya-
ment, serveis socials i serveis 
de mediació. 

Circuit d’actuació
Amb l’objectiu de donar visi-
bilitat a la seva tasca durant 
aquests anys, s’ha dissenyat 
una infogra�a que recull les 
actuacions realitzades: aquest 
grup de treball ha dissenyat 
un circuit d’actuació per do-
nar resposta a les situacions 
d’assetjament entre iguals que 
es donen fora dels centres 
educatius, havent impulsat 
més de 20 projectes de pre-
venció, més de 50 accions de 
sensibilització, havent detectat 
més de 150 casos de bullying 
o sospita de bullying i promo-
vent més d’un miler d’accions 
formatives. 
La vicepresidenta 5a del Con-
sell Comarcal i responsable 
de l’àrea d’Acció Social, San-
dra Fernández, a�rma que “la 
comissió està avui més activa 
que mai, demostrant que era 
una eina molt necessària i 
treballant, amb una excel·lent 
coordinació entre tots els seus 
integrants, per a donar respos-
ta a les necessitats que es de-
tecten des dels diversos àmbits 
i agents socioeducatius que 
treballen amb infants i joves”. 
Les persones que pateixin o 
coneguin un cas d’assetjament 
entre iguals poden trucar al 
telèfon 699 664 718 o escriure 
a l’adreça mediacio@anoia.cat.

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada ha començat a 
implementar una bateria 
de millores pel que fa a la 

recollida selectiva de residus. 
La principal novetat, serà el 
servei Porta a Porta comerci-
al per a grans productors com 
poden ser supermercats, res-
taurants o grans comerços que 
té previst implementar-se a �-
nals del mes que ve. 
Aquesta setmana entra en 
marxa la campanya amb l’orga-
nització de sessions participa-
tives amb comerciants i restau-
radors que ajudarà a rede�nir 
el servei. Pel que fa a les altres 
millores, i de les quals, se’n be-
ne�ciaran tots els ciutadans i 
ciutadanes, entra en funcio-
nament l’ampliació de l’horari 
de la deixalleria �xa -obrint 
diumenges al matí-, s’engega 
un nou servei de recollida con-
certada de poda amb saques, 
i la recollida de voluminosos 
s’amplia a dos dies a la setmana 
(dilluns i dijous). 
D’altra banda, a partir d’aquest 
mes de maig, gairebé la totali-
tat d’ubicacions de contenidors 
de la ciutat disposaran de les 
5 fraccions de selectiva (255 
ubicacions en total, 5 pendents 
completar) i és que l’Ajunta-
ment ha incrementat els dar-
rers 5 anys el nombre de conte-
nidors d’envasos en un 57%, un 
70% en els de vidre i un 55% en 
els de paper. 
A més a més, s’ha estudiat el 
canvi d’ubicacions d’alguns 
grups per tal que el servei sigui 
el més complet possible i res-
pongui a les necessitats de cada 
carrer. 
La recollida selectiva Porta a 
Porta, consisteix a lliurar els 
residus de forma separada i al 
davant de la porta de l’establi-
ment al servei municipal de 

La recollida de residus “porta a porta” 
per al sector comercial, a punt

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, l’empresa 
Servisimó va par-
ticipar a la darrera 

Fira de vehicles d’ocasió Au-
tomercat, organitzada per Fira 
d’Igualada i amb el suport de 
l’Ajuntament. Aquesta set-
mana s’ha lliurat un dels tres 
premis de 1.000€ que es van 
sortejar entre els compradors.
La guanyadora del premi ha 
estat Roser Molla Lloses, com-
pradora al concessionari Ser-

El Casal Popular 
“el Foment” fa 
un concurs per a 
renovar el seu Espai 
Gastronòmic
El Casal Popular d’Igualada ha 
iniciat un concurs públic per a 
renovar el seu servei d’hosta-
leria. Fa gairebé sis anys, l’espai 
-l’antic Foment- es va sotmetre 
a un procés de reformes que 
van incloure, entre d’altres: 
ampliació de la cuina, renova-
ció de la cafeteria i adequació 
de la Sala Magna. 
Les propostes es poden presen-
tar �ns al 19 de juny. Per a l’ad-
judicació hi haurà un concurs 
amb tres fases i es valoraran 
diversos aspectes de les can-
didatures: que l’empresa sigui 
una cooperativa, un projecte 
culinari basat en productes de 
proximitat, carta de vins elabo-
rats als Països Catalans, experi-
ència i formació en hostaleria o 
coneixement de la ciutat, entre 
d’altres aspectes. El concurs 
culminarà amb una votació 
dels associats. Més informació 
a http://casalpopularigualada.
cat/index.php/concurs-eg/

Campanya 
de control de la 
vespa asiàtica

La vespa asiàtica és cada any 
més present i tot i no ser una 
espècie perillosa per a la salut i 
el benestar humà, si que ho és 
per a la biodiversitat i l’apicul-
tura, ja que desplaça les vespes 
autòctones i caça centenars 
d’abelles de la mel diàriament 
(en època de cria) per alimen-
tar les seves larves. L’abella de 
la mel és un dels éssers vius 
més necessaris per garantir 
la vida a la Terra ja que s’en-
carrega de la pol·linització de 
més d’una tercera part dels ali-
ments que consumim. 
Per això que l’Ajuntament fa 
una crida a tota la ciutadania 
que avisi si detecta algun niu 
primari d’entre 4 i 6 centíme-
tres, de forma arrodonida i de 
color marró a les canaleres, 
els voladissos o les teulades, 
garatges i porxos, que són els 
llocs on les vespes reina so-
len fer els nius. Cal enviar un 
correu a sanitatisalut@aj-igua-
lada.net, o bé trucar al 93 803 
1950 – ext 2465.  

recollida, segons un calendari i 
horari establerts per cada frac-
ció. Aquest nou sistema per-
metrà la recuperació de molts 
materials que �ns ara acabaven 
a l’abocador, suposant una mi-
llora ambiental i també d’e�ci-
ència econòmica. 
Per aquest motiu, des de l’Ajun-
tament es vol fer un pas enda-
vant que suposarà una millora 
en matèria de residus i un fort 
compromís ambiental amb la 
ciutat. Per a l’ocasió, s’han or-
ganitzat unes sessions partici-
patives per als comerços i res-
tauradors. 
Els comerços estan convidats 
a participar ja aquesta setma-
na i també dilluns 23 (de 10.00 
a 11.30 h telemàtica) i dime-
cres 25 (de 15.00 a 16.30 h 
telemàtica). Les sessions pels 
restauradors van ser dilluns i 
dimarts d’aquesta setmana, al 
Museu de la Pells i també el 
dimarts 24 (de 17.00 a 18.30 
h telemàtica). El paradistes 

del Mercat, el dimarts 24 (de 
les 14.00 a 15.30 h telemàtica). 
Els residus comercials repre-
senten de mitjana als munici-
pis catalans entre un 36% i un 
40% del total de residus que es 
generen. Per aquest motiu, el 
decret legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, pel qual s’aprovava el 
Text refós de la Llei regulado-
ra dels residus, estableix l’obli-
gatorietat de la correcta sepa-
ració en origen i el reciclatge 
de totes les fraccions de resi-
dus a les activitats comercials 
i industrials. 
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, ha explicat que 
“aquestes actuacions ajuden a 
seguir amb el increment en la 
recollida selectiva de la ciutat. 
la recollida selectiva ha millo-
rat molt els ultims anys, i amb 
aqeustes accions fem un pas 
endavant per a millorar-la en-
cara més”.
Pel que fa a l’increment de 
contenidors de selectiva, el 
regidor Vives ha detallat que 
“les enquestes i estudis indica-
ven que el nivell de reciclatge 
augmentaria si els diferents 
contenidors de selectiva esti-
guessin agrupats, una aporta-
ció que ens va semblar encer-
tada i així ho hem fet”.

Entrega del premi de la �ra Automercat

visimó d’un vehicle de la mar-
ca Volkswagen T-Cross Sport. 
Li han fet entrega del premi el 

president de Fira d’Igualada, 
Magí Senserrich i el gerent de 
Servisimó SL, Francesc Pua.



 Aigua de Rigat 
aportarà 16.500 € 

aquest any, un aug-
mentde 6.500 € 

respecte 2021. Fins 
avui s’han atès 400 

casos a Igualada
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L ’Ajuntament d’Igualada 
i Aigua de Rigat, com-
panyia gestora del cicle 

de l’aigua a Igualada, han reno-
vat el conveni de col·laboració 
per mantenir durant l’any 2022 
el fons de solidaritat, destinat 
a �nançar el rebut de l’aigua a 
les famílies del municipi en si-
tuació de vulnerabilitat que no 
puguin fer-hi front.
Per a aquest any, Aigua de Ri-
gat ha augmentat la dotació 
econòmica �ns als 16.500 €, un 
augment de 6.500 € respecte 
l’any anterior.
El fons de solidaritat és un 
ajut que aporta íntegrament la 
companyia d’aigua i comporta 
l’exempció del pagament dels 
conceptes de la factura que si-
guin de titularitat d’Aigua de 
Rigat a aquelles persones que 
estiguin en situació de precari-
etat i vulnerabilitat econòmica, 
segons l’informe de risc d’ex-
clusió residencial comunicat 
pels serveis socials locals.
Aquest fons ha permès ajudar 
el 2021 un total de 71 famílies 
a Igualada i s’han liquidat 136
rebuts. En aquests més de 5 
anys que l’Ajuntament d’Igua-
lada i Aigua de Rigat acorden 
aquest fons de solidaritat, s’han 
destinat 51.000 € a atendre més 

Aigua de Rigat continuarà �nançant 
el rebut a famílies vulnerables

El Consell de la Gent Gran, 
sensible amb els maltracta-
ments i la soledat
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia va aco-
llir recentment la seva 

assemblea general, encapça-
lada pel president del Consell 
Comarcal, Xavier Boquete, qui 
va destacar, entre d’altres as-
pectes, el fet “ja portem 13 anys 
liderant projectes i accions exi-
toses que han sensibilitzat el 
conjunt de la ciutadania, fent-
la re�exionar sobre aspectes 
com l’edatisme o els maltracta-
ments a les persones grans”. 
En aquest sentit, va apuntar 
que l’Equip d’Atenció a la Ve-
llesa de l’Anoia (EAVA) “és una 
iniciativa pionera i referent, 
que ens permet atendre les per-
sones grans en situació de mal-
tractament de manera e�caç”. 
En aquesta sessió es van rati-
�car els representants de cada 
municipi en la Junta Perma-
nent i es va presentar la memò-
ria d’activitat de l’any 2021, un 
any en què es van desenvolu-
par diferents accions dividides 
en tres grans eixos: l’Impuls 
del Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia com a òrgan de partici-
pació i promoció, la Dinamit-
zació de les persones grans de 
la comarca i, en tercer lloc, la 
Formació i la informació de 

REDACCIÓ / LA VEU 

A l llarg d’aquest mes 
de maig, el Consell 
Comarcal i diferents 

ajuntaments lliuren més d’un 
centenar de certi�cats d’acolli-
da a aquelles persones que han 
assolit la formació que con-

de 400 casos de persones en 
situació de vulnerabilitat a la 
ciutat.
La primera tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, Car-
me Riera, ha destacat “la vo-
luntat resolutiva de l’empresa, a 
diferència d’altres subministra-
ments”. Riera també ha explicat 
que “l’increment del fons dona 
tranquil·litat en uns moments 
d’alta complexitat”.
El gerent d’Aigua de Rigat, Da-
vid Gall, a�rma que “la nostra 
prioritat és garantir el sub-

ministrament d’aigua a tot-
hom: mai no tallarem l’aigua 
a una persona que no pugui 
pagar-la. Per això, disposem 
d’aquest fons de solidaritat 
que acordem amb l’Ajunta-
ment perquè totes les famílies 
puguin accedir al servei de 
l’aigua, que és un servei bàsic”.
“Posem les persones al centre 
del nostre servei i tenim es-
pecial cura de les famílies en 
situació de vulnerabilitat -afe-
geix-. Treballem amb l’Ajun-
tament i entitats socials per 
tal d’identi�car amb aquests 
casos i oferir solucions per no 
deixar ningú enrere”.
Les persones que vulguin 
acollir-se a l’ajut del fons de 
solidaritat s’hauran d’adreçar 
als serveis socials de l’Ajun-
tament d’Igualada per tal 
d’acreditar la situació de vul-
nerabilitat econòmica. 

Lliurats nous certi�cats d’acollida
templa la Llei 10/2010 d’Aco-
llida de Persones Immigrades i 
Retornades a Catalunya. 
El Servei de Primera Acollida 
de l’Anoia ofereix formacions 
per afavorir la integració a les 
persones migrades majors de 
16 anys. Es tracta de 90 hores 
de formació en llengua catala-

na, un curs de coneixements 
de la societat catalana i el seu 
marc jurídic i un curs de co-
neixements laborals, tots dos 
de 15 hores de durada. El lliu-
rament de certi�cats es durà a 
terme als municipis de Calaf, 
Capellades, Montbui, Masque-
fa, Piera i Vilanova del Camí.

les persones grans. En aquests 
tres grans blocs es van dur a 
terme nombroses iniciatives 
com ara sessions de gimnàsti-
ca, tallers de memòria activa, 
un intercanvi d’experiències 
amb el Consell de la Gent Gran 
del Vallès Oriental, l’impuls del 
Llibre Verd de l’Envelliment, 
l’adhesió a la carta “Denúncia i 
peticions de millora del servei 
bancari” presentada pel Con-
sell de les Persones Grans del 
Bages, el desenvolupament dels 
projectes esTIC+aprop i Anoia 
Vellesa Activa, la col·laboració 
amb la Fundació Amics de la 
Gent Gran pel projecte Truca-
des Amigues, la publicació de 
diferents vídeos a Youtube, a 
més d’una dotzena de reunions 
i una dotzena de formacions, 
entre d’altres. 
Es va aprovar, �nalment, el 
pla de treball del Consell de la 
Gent Gran per l’any 2022 que, 
seguint els mateixos eixos, po-
sarà tot l’èmfasi en la sensibilit-
zació sobre els fenòmens dels 
maltractaments a les persones 
grans i de la soledat no desitja-
da, així com a la commemora-
ció, novament de les dates as-
senyalades internacionalment. 
A més, s’iniciarà l’actualització 
del Pla Comarcal de les Perso-
nes Grans 2023-2027.

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
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Els 6.500€ recollits 
serviran per a 

l’adquisició d’un 
vehicle medicalitzat

REDACCIÓ / LA VEU 

R otary Club Igualada ha 
fet el lliurament a Creu 
Roja Anoia del xec 

amb l’import que es va recap-
tar al concert solidari d’aquest 
any i que tenia com a objectiu 
contribuir en la compra d’un 
vehicle medicalitzat per a l’en-
titat. Així, l’actual president, 
Toni Font, acompanyat del 
futur president, Salvador Far-
rés, la tresorera Núria Díaz i el 
secretari tècnic, Vicenç López, 
van fer entrega d’un xec per va-
lor de 6.500 euros.
Francesc Xavier Botet, presi-

Rotary lliura a Creu Roja Anoia 
la recaptació del concert solidari

Convocats el premi de 
recerca i la beca per als 
professionats de la salut
REDACCIÓ / LA VEU 

L a �lial a l’Anoia de 
l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i les delega-

cions a l’Anoia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, el Col-
legi d’Infermeres i Infermers 
de Barcelona, el Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya i el Col·legi O�cial 
de Psicologia de Catalunya, 
amb el suport de MIPS Fun-
dació Privada, han convocat 
un premi i una beca per a 
treballs i projectes de recerca 
en l’àmbit de la salut desenvo-
lupats a l’Anoia, cada un d’ells 
dotat amb 1.500 euros, menys 
la retenció. El termini de pre-
sentació dels treballs �nalitza-
rà el 7 de setembre de 2022 a 
les 00h, i els veredictes es do-
naran a conèixer en el trans-
curs de la Nit de la Professió 
2022 per als professionals de 
la salut de l’Anoia, el 21 d’octu-
bre de 2022.
El Premi de recerca Nit de la 
professió 2022 vol reconèixer 
treballs de recerca en l’àmbit 
de la salut desenvolupats a la 
comarca de l’Anoia, els quals 
siguin inèdits, publicats o ac-
ceptats per a publicar o pre-
sentats en qualsevol esdeveni-
ment cientí�c al període dels 
dos anys previs a la data del 
premi. Hi poden participar 
els professionals de la salut 
que desenvolupin la seva tasca 
professional a la comarca de 
l’Anoia, ja sigui de forma indi-
vidual o bé col·lectiva formant 
un equip de treball. El jurat 
valorarà el disseny, el desen-
volupament, els resultats, la 
discussió, les conclusions i la 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dijous 28 d’Abril, el 
Director del centre tèc-
nic de bateries i vehi-

cles elèctriques  i la responsable 
de RED estatal de  Audi i VW 
Group España Distribución 
van fer la posada en marxa del 
primer carregador Powerbank 
Audi en el nostre país, amb un 
total de 250KW de potencia.

bibliogra�a, i especí�cament 
la utilitat, l’originalitat, la con-
tinuïtat, la multisdisciplina-
rietat, la multicentricitat, la 
transversalitat i la reproducti-
bilitat.
Pel que fa a la beca Nit de de 
la professió 2022, vol donar 
suport a un treball o projec-
te de recerca o innovació en 
l’àmbit de les ciències de la 
salut desenvolupat a la comar-
ca de l’Anoia. L’objectiu de la 
convocatòria és col·laborar al 
desenvolupament de projectes 
de recerca i innovació per part 
dels professionals de la salut 
de l’Anoia, entorn de projectes 
relacionats amb la seva tasca 
professional duta a terme a 
aquesta comarca. Només po-
den optar a aquesta beca els 
professionals de la salut que 
desenvolupin la seva tasca 
professional a la comarca de 
l’Anoia, sigui de forma indivi-
dual o bé col·lectiva formant 
un equip de treball. Els assajos 
clínics han de ser aprovats per 
un Comitè d’Ètica d’Investi-
gacions Clíniques (CEIC). En 
aquest cas, el jurat valorarà el 
disseny, el desenvolupament, 
la discussió i la bibliogra�a, 
i, especí�cament, la utilitat, 
l’originalitat, la continuïtat, la 
multisdisciplinarietat, la mul-
ticentricitat, la transversalitat 
i la reproductibilitat.

dent de Creu Roja Anoia, 
agraïa la iniciativa i manifes-
tava que amb aquesta donació 
intentaran fer la compra, ja 
que els cal aconseguir altres 
aportacions, doncs el preu del 
vehicle és molt elevat. Botet 
va explicar que estan buscant 
altres donacions i que en cas 
de no trobar-les, consensuari-
en amb Rotary Club Igualada 
altres projectes de l’entitat on 

invertir aquests diners.
Per la seva part, Antoni Font, 
va explicar que Creu Roja té 
tota l’admiració del Rotary i 
que, en cas de que no es pu-
gui fer la compra del vehicle, 
qualsevol altre projecte social 
i humanitari al qual es desti-
ni, serà ben invertit.
Rotary Club Igualada celebra 
cada Nadal un concert be-
nè�c amb l’objectiu de con-
tribuir en el benestar social 
i econòmic de la ciutat. En-
guany, el concert, que es va 
celebrar al febrer, va anar a 
càrrec de l’orquestra simfòni-
ca Terres de Marca. 

Servisimó, amb el primer carregador 
Powerbank Audi que s’instal·la al país
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#latevaveu
Igualadins, disculpeu-me per no haver anat cap 
dia al Rec

Parlem-ne. Les dones tendim a ser terribles 
amb d’altres dones. Que li sobren uns cms de 
cintura i elles allà fent escaneig. Que algú els 
hi diu a aquestes que estan seques a matar i fan 
agafar ganes de portar-los hidrats a tope? No, 
oi? Doncs això. Punt. #bondia. Apa, som-hi 

Estima a qui vulguis, com vulguis i quan vul-
guis. A Igualada hi cap de tot i tothom, excepte 
les fòbies. #DiaContraLaLGTBIfòbia

Per què no es cuiden més els espais de ribera que 
com a llocs rics en biodiversitat?@ajigualada @
aigua_cat qui controla els abocaments que es fan 
a rius i torrents?Any rere any trobem menys in-
vertebrats d’aigua dolça, menys tipus d’algues, ja 
no dic d’am�bis o peixos! @PelClima

Entre els trens i els autocars, encara us pregun-
tareu per què als igualadins ens agrada anar als 
llocs en globus.

Una burilla, hipòtesi principal de la causa d’un 
incendi de bosc de ribera ahir a la Pobla de 
Claramunt, a l’Anoia (0,8ha). Hem trobat �ns a 
50 puntes de cigarreta a la zona d’inici del foc. 
Sigues responsable! El 2021 es van produir 36 
#IIFF a causa de burilles

Ei @micod_cat, i si enlloc d’anar demanant ocu-
par nou sòl rustic per fer més polígons indus-
trials potenciem els que tenim i actualitzem la 
pròpia web de la MICOD que no s’actualita des 
de gener 2019?
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xarxes: El més destacat

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

@josepcami49 @soni0097 @barrufetbrunet 

www.veuanoia.cat

3 Estabilitzat un incendi que ha 
cremat una hectàrea a La Pobla 
de Claramunt

1 Ens ha deixat Pere Rodrigo, 
òptic i exregidor a l’Ajunta-
ment d’Igualada

2 Expectació per la instal·lació 
d’una “feria” al Parc Central 
d’Igualada

Em dic Meritxell Botet, nascuda a Igualada 
el 26 de juny del 1965. Sóc orgullosament 
coneguda per ser la �lla del Dr. Botet, la 
persona més fantàstica que ha format part 
de la meva vida i de qui he après a ser com 
sóc. Però encara estic més orgullosa de 
ser la mare de tres meravelloses persones, 
l’Arnau, el Cesc i l’Oriol. Treballo des dels 
22 anys de cara al públic. Com a anècdota: 
molta gent desconeix que vaig posar en 
marxa la part dels socis del Club Super3. 
Gestiono una empresa familiar junt amb 
la meva mare, i també sóc copropietària 
del @MolíBlancHotel, un bonic projecte 
nascut fa 16 anys i que considero  un valor 
afegit per la ciutat d’Igualada i l’Anoia. Soc una enamorada i gran ambaixadora de la 
meva ciutat i la meva comarca. Penso que som molt afortunats i privilegiats de viure en 
aquesta petita ciutat al cor de Catalunya amb aquest gran qualitat de vida.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
L’Igualada Hoquei Club s’ha proclamat el 1r campió de lliga de la nova República de 
Catalunya.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#220 Meritxell Botet FOTO: Cesc Sales

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

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce

Meritxell @pimpammambo

Marc Castells @marccastells

Txell @LlextireeM

iaia Toneta @iaia_toneta

Agents Rurals @agentsruralscat

Pep Solé Vilanova @pepsoleV



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Valor de referència: 
ens apugen els impostos

Ets un fracassat

Pregunta. ¿Y no sería más sencillo calcular el pecio del MWh en fun-
ción del porcentaje con el que cada fuente de producción (renovable, 
nuclear, ...) contribuye a un MWh medio?.

Des de Corea del Sud hem anunciat la inversió green�eld més important 
dels darrers 20 anys a Catalunya. L’empresa Iljin Materials invertirà 
600M€ per instal·lar una planta de 30.000m2 que produirà un compo-
nent bàsic de les bateries de vehicles elèctrics i productes electrònics.

Bona notícia d’internacionalització:
Barcelona rebrà el primer centre d’excel·lència en packaging.
L’empresa danesa Universal Robots tria BCN per ubicar una instal·lació que 
generarà 15 milions d’euros

“Aprèn a aprofitar el vent perquè 
et porti on vols anar.”

“Estem en un moment de la història 
realment únic que, 

si no ens adaptem, pot ser dolorós ” 

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.

L’1 de gener de 2022 va entrar 
en vigor la modi�cació sobre 
els anomenats valors de re-
ferència. La setmana passa-

da va venir a la notaria en Pere: per 
comprar una �nca al Bruc per un 
preu de 260.000 euros, li correspon-
dria pagar el 10% del preu en impos-
tos a la Generalitat, per l’Impost de 
Transmissions Patrimonials, és a dir, 
26.000 euros. La sorpresa va ser quan 
el vam informar que el seu valor de 
referència és de 330.000 euros, mo-
tiu pel qual hauria de pagar els im-
postos a raó d’aquest valor, en total 
33.000 euros, que representen 7.000 
euros més.

La reforma legal suposa que quan 
comprem un habitatge o, en cas d’he-
rència o donació, cada immoble té 
assignat un valor de referència que 
serà el valor mínim a partir del qual 
es pagaran els impostos, encara que 
el preu que paguem sigui inferior o, 
en cas d’herència, el seu valor real 
sigui menor. Ja no es permet escrip-
turar pel valor que un vulgui i quan 
arribi la coneguda “complementària” 
recórrer a la Generalitat. Ara haurem 
de pagar primer i recórrer després, ja 
que, en cas d’escripturar per un valor 
menor, en molt poques setmanes ens 
reclamaran la diferència, a més d’en-
frontar-nos a possibles sancions i re-
càrrecs.

Per tant podem trobar-nos amb les 
següents situacions:
1) Valor de referència major que el 
preu i liquido l’impost pel valor de 
referència: si no estic d’acord puc re-
clamar a la Generalitat per ingressos 
indeguts, argumentant amb taxaci-
ons i altres que el valor correcte és el 
preu.
2) Valor de referència major que el 
preu i liquido l’impost pel preu que 
pago: recàrrecs i/o sancions, encara 
que sempre es podrà recórrer a pos-

Quina frase tan dràstica 
“ets un fracassat”, plena 
de càrrega emocional 
negativa. Sentència cru-

el llançada per nosaltres mateixos 
o per altres. No hauríem de ser tan 
lleugers en deixar anar aquesta frase 
si és per dirigir-la a un altre i menys 
encara si és per jutjar-nos a nosaltres 
mateixos. 

La vida ens balanceja com vaixell 
enmig d’una tempesta marina. Fer 
front a diverses i inesperades situaci-
ons és part de la vida. Més d’una ve-
gada hauràs superat alguna d’aques-
tes situacions. Realitzar tal proesa 
no és digne de menció. I quan no és 
superat aquest moment... Apareixen 
jutges pertot arreu, i persones que 
t’assenyalen. El pitjor judici el que se 
sol fer un a si mateix. 

teriori, primer en la via administrati-
va i després judicial.
3) Valor de referència menor que el 
preu: es liquida pel preu pagat.
4) Sense valor de referència: es liqui-
da pel preu i la Generalitat pot efectu-
ar, com abans, una comprovació per 
les conegudes “complementàries”.

Hi ha un parell de qüestions addici-
onals:
1) Tots els immobles tenen valors 
de referència? No, encara hi ha mol-
tes �nques que no en tenen, sobretot 
en rústiques, però s’espera que en els 
pròxims anys ho tinguin tots.
2) Es pot impugnar el valor de re-
ferència? Literalment sembla que 
només es pot impugnar després 
d’efectuar la compra/herència/dona-
ció i pagar-se l’impost corresponent, 
encara que hauria de poder impug-
nar-se per la via contenciosa-admi-
nistrativa de manera prèvia.
3) S’aplica també a segregacions, 
declaracions d’obra, etc.? En prin-
cipi hauria d’entendre’s que només 
s’aplica en transmissions d’immobles, 
però els autors semblen inclinar-se 
pel fet que també s’aplica.

En resum, una apujada d’impostos 
encoberta, ja que afectarà també als 
Impostos sobre el patrimoni en els 
immobles adquirits a partir d’1 gener 
2022, excepte recti�cació legal. 

Igual que en la mar no sempre hi ha 
tempesta, en la vida no hi ha una 
sola etapa. Diverses situacions viu-
rem. Parelles, treballs, empreses, i un 
gran etcètera de coses que viurem. Si 
per un error “ets un fracassat” com 
ha de dir-se al que és capaç d’aixe-
car-se i seguir. 

Si després d’un objectiu no aconse-
guit segueixes endavant, deixa enre-
re el pes de la caiguda. Recupera’t i 
oblida’t del passat. Potser no han tor-
nat a aixecar els seus caps aquells que 
van passar una guerra, tant si la van 
guanyar com si la van perdre. Potser 
no tornes a conduir després d’un ac-
cident. No existeix fracàs si ets capaç 
de seguir endavant i canviar el rumb. 

Aprèn a apro�tar el vent perquè et 
porti on vols anar. 

Juan Juncosa
Escriptor.
www.juanjuncosa.com

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org
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El melanoma és la for-
ma mortal del càncer 
de pell i, actualment, 

la seva incidència està crei-
xent. L’exposició a la radiació 
solar, sobretot UVA i UVB, 
és el factor de risc més comú 
en el desenvolupament del 
melanoma. L’acumulació de 
la radiació ultraviolada deri-
vada de l’exposició solar és la 
que contribueix a l’aparició de 
lesions a l’ADN, de l’estrès oxi-
datiu i la in�amació de la pell.

1.Quin és l’impacte de la radi-
ació sobre la pell?

Existeix un gran impacte de 
la radiació solar a nivell bio-
lògic. S’ha de tenir en compte 
que, quan parlem de l’espectre 
de radiació electromagnètica, 
es consideren diferents nivells 
energètics. De tots els nivells 
que existeixen, ens centrem en 
els que poden afectar més a la 
nostra pell.

Així doncs, ens trobem amb 
l’espectre visible en què hi 
remarquem la llum blava. 
Aquesta és la que trobem en 
les pantalles de mòbil, televi-
sió, tabletes i llums LED, en-
tre d’altres. I és responsable de 
l’aparició d’arrugues, taques i 
sequedat de la pell.

També hi trobem els rajos ul-
traviolats (UV). Sobretot, des-
tacar l’UVA i l’UVB que són els 
responsables del bronzejat, de 
l’aparició de taques, arrugues 
i, a llarg termini, de la possible 
aparició de càncer de pell. 

2.Quins danys pot provocar 
el sol sobre la pell?
La llum ultraviolada estimula 

la melanogènesi, que és el pro-
cés pel qual les cèl·lules deno-
minades melanòcits produei-
xen la melanina. La melanina 
és el pigment responsable del 
color marró que apareix en les 
taques. A més, aquesta llum 
també activa l’estimulació de 
l’estrès oxidatiu que, alhora, 
provoca l’aparició de mutaci-
ons genètiques de l’ADN i la 
manifestació del fotoenvelli-
ment. I, per últim, quan exis-
teix una llarga exposició solar, 
la llum UV provoca les crema-
des cutànies. 

Pel que fa a la llum blava, 
aquesta està involucrada en 
processos de fotoenvelliment 
i d’hiperpigmentació, estimu-
lant l’aparició de taques.

3.Quins tipus de �ltres exis-
teixen per protegir-te d’aques-
ta radiació?

a)Els químics: que penetren en 
les capes super�cials de la pell 
on, amb tot el producte aplicat, 
s’absorbeix la radiació solar. 
b)Els físics: generen una pan-
talla a la superfície de la pell 
provocant la re�exió de la ra-
diació. Això genera un efecte 
mirall.

4.Què signi�ca el SPF dels 
protectors solars?

SPF són les sigles de Sun Pro-
tection Factor (Factor de Pro-
tecció Solar) i aquest indica el 
temps que una persona pot es-
tar exposada al sol. Així doncs, 
un fotoprotector amb SPF30 
caldrà reaplicar-lo més sovint 
que un SPF50. El temps entre 
les diferents aplicacions depen-
drà del fototip de cadascú, és a 

Com protegir la pell de l’exposició 
a la radiació solar

dir, una pell més clara necessi-
tarà una reaplicació més cons-
tant que una pell més fosca. 

Així doncs, trenquem el mite 
que un SPF més elevat ens re-
dueix el bronzejat: el que ens 
està dient és que podem espa-
iar aquesta reaplicació. 

5.Com aplicar correctament 
el fotoprotector?

L’aplicació és el punt més im-
portant per garantir l’efectivitat 
del producte enfront la radia-
ció solar. Sempre s’ha d’aplicar 
entre 15 i 30 minuts abans de 
l’exposició solar, però seria bo 
introduir-lo en una rutina di-
ària encara que només sigui 
per sortir mitja hora de casa. Si 
anem a passar el dia a la platja 
o a algun lloc on hi hagi mol-
ta incidència del sol, caldrà 
reaplicar-lo cada dues o tres 
hores i després de cada bany.
Per conèixer la quantitat cor-
recta que cal aplicar, agafarem 
de mesura una cullerada de 

SEMPRE AL
TEU COSTAT

 633 660 014    

farmaciaadzet

farmaciaadzet

Des de 1974 creixent junts,
cuidant la teva salut i la dels teus

Tel. 93 803 09 47       
info@farmaciaadzet.com

Av. Barcelona, 9 08700 IGUALADA

cafè i dividirem el cos en:
-Cara i escot: una cullerada en 
cada zona.
-Braços: una cullerada per a 
cadascun.
-Cames: dues cullerades per 
cadascuna.
-Dors i esquena: una cullerada 
en cada zona.

6. Curiositats:

La fotoprotecció s’ha d’aplicar 
diàriament, no només quan 
anem a la piscina o a la platja i 
s’ha de reaplicar cada 2 o 3 ho-
res, en funció del tipus de �ltre 
i el fototip de cadascú. Aquest 
gest rutinari ens ajuda a la pre-
venció dels efectes nocius del 
sol a la pell.

Els núvols deixen passar el 90% 
de la radiació UV i, a més, la 
neu, l’aigua i la sorra re�ectei-
xen aquesta radiació. 

Existeixen medicaments que 
fan que la pell es torni més 
sensible al sol afavorint l’apari-

ció de cremades cutànies. Per 
exemple tenim: analgèsics, an-
tiin�amatoris, anticonceptius 
orals i d’altres. En aquests ca-
sos és important extremar l’ús 
de la fotoprotecció.

L’efecte de la radiació pot durar 
al llarg de tota la nostra vida. 
El sol té un efecte acumulatiu 
podent lesionar el nostre ADN, 
accelerant l’envelliment i el risc 
de patir càncer de pell.

Cal remarcar la importància 
de renovar el fotoprotector 
cada any doncs, un cop obert, 
va perdent la seva e�càcia.

Tenir en compte els tractaments 
a�ersun per apaivagar els efec-
tes de la radiació i ajudar a repa-
rar intensament la pell.

Per últim, en cas d’aparició 
de lesions cutànies o presen-
ten canvis en la forma, mida 
o color, caldrà consultar amb 
el dermatòleg o el metge de 
família.

Clàudia Tresserra Adzet
Farmacèutica de la Farmàcia Adzet
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Els bàsics de la pedicura per tenir els peus perfectes

REDACCIÓ / LA VEU

La pell dels peus no és 
la mateixa que la de la 
resta del cos. Té moltes 

menys cèl·lules adiposes i és 
més gruixuda, necessària per 
a poder aguantar els frecs en 
caminar. Tanmateix, això fa 
també que a causa de la fal-
ta d’hidratació natural de la 
zona, la pell s’assequi amb 
major facilitat i acabi esquer-
dant-se, produint �ssures que 
a més de ser molestes i dolo-
roses poden causar problemes 
més greus si no es tracten, 
com poden ser infeccions en-
tre altres. Per això tractar-los 
convenientment es fa tan ne-
cessari. Hi ha molts produc-
tes per a curar-los i hidra-
tar-los que poden adquirir-se 
en supermercats o farmàcies 
i molts altres remeis casolans 
amb productes naturals que 
pots provar a casa.
Important en qualsevol dels 
casos això sí, que els apli-
quem després de remullar els 
peus en aigua calenta almenys 
durant 10 minuts amb aigua 
sola o sabonosa, per a netejar 
les impureses. Després frega 
amb una esponja natural per 

a eliminar les pells mortes. 
Així absorbirem millor qual-
sevol producte.
Quan tinguem els peus pre-
parats, podem aplicar algu-
na crema espessa a base d’oli 
amb vaselina, com Vaseline, 
Aquaphor o similar. Col·lo-
ca’t unes mitges de cotó �nes 
per a dormir i deixa actuar.
A més, un cop al mes podem 
realitzar altres tractaments 
casolans molt efectius. Són 
propostes que combinen in-
gredients exfoliants i hidra-
tants per a aconseguir un re-
sultat profund i durador:

Cafè i mel
Els pòsits del cafè no són no-
més genials per a adobar la 
terra de les nostres plantes, 
sinó que té moltes altres uti-
litats, entre elles, exfoliar la 
pell i combatre la cel·lulitis. 
Barrejats a més amb la mel 
d’abella, prevé els peus secs i 
esquerdats a més de mantenir 
la humitat natural.

Tallar les ungles de manera 
correcta
Les ungles creixen de mitjana 
un mil·límetre cada dia, en-
cara que depèn de cada per-

sona, de l’edat (a major edat, 
el creixement és més lent), 
de la quantitat de calci que es 
pren, així com de l’herència 
genètica.

El millor moment per a ta-
llar les ungles és després d’un 
bany o una dutxa, perquè és 
quan tant les ungles com les 
cutícules estan més estova-
des i el procés és menys cos-
tós. Si ho fem en qualsevol 
altre moment del dia, l’ideal 
és humitejar els peus o les 
mans submergint-los durant 
almenys 10 minuts en aigua 
calenta.

La manera de tallar-les és 
en línia recta. Serà després, 
quan podrem ja donar la for-
ma que més ens agradi amb 
l’ajuda d’una llima, així com 
quan es poden arrodonir les 
cantonades i polir cada pic 
que ens hagi anat quedat.

Un cop tallades les ungles, 
és aconsellable aprofitar per 
a donar-se un bon massatge 
i aplicar alguna crema hidra-
tant.

Cal tenir especial atenció 

quan tallem les ungles dels 
nens, dels ancians, així com 
de les persones diabètiques, 
per les complicacions que 
aquests col·lectius poden te-
nir.

Altres aspectes a tenir en 
compte a l’hora de fer-se la 
manicura i la pedicura són 
per exemple:
- No tallar les ungles massa 
curtes (s’aconsella almenys 3 
mm, perquè la funció de les 
ungles és la de protegir els 
dits)
- Utilitzar en la mesura que 
sigui possible un tallaungles 
diferent per a les mans que 
per als peus
- No fer servir les ungles 

d’eines per a gratar, tallar o 
obrir qualsevol objecte
- Deixar respirar les ungles 
entre esmalt i esmalt durant 
almenys un mes.

Sense abusar dels pintaun-
gles 
Molt més important que el 
color que escollim per a la 
pedicura és assegurar-nos 
que les nostres ungles estan 
sanes i ben hidratades. Per 
fer-ho hem de comprovar 
que tingui un color natural i 
sense fongs. És recomanable 
que  després d’extreure l’es-
malt tinguem les ungles un 
dia sense pintar ni tapar, i si 
és possible que aquest procés 
es realitzi cada deu dies. 

Durant l’estiu els peus i sobretot els talons, queden esquerdats. 
Cal hidratar-los.

Les ungles protegeixen els dits i s’han de tallar amb una mida adequada.

Realitzem tractament làser per a 
les onicomicosis i exploracions 
biomecàniques també 
per a esportistes

C/Nou 46, baixos · 08700 Igualada
683 33 27 46 · www.podologiaigualada.com
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Des del nou local 
ERIKA Nails & Co-
�ee House situat al 

centre d’Igualada, comen-
tarem les noves tendències 
que arriben aquesta Prima-
vera-Estiu 2022.

I el que podem assegurar és 
que arriba carregada de nove-
tats amb molt color que apor-
taran molta energia, optimis-
me i molt bones vibracions.

En primer lloc destacaríem les 
manicures amb  colors Fluor 
o Neó, que sempre són un èxit 
assegurat quan comencen a 
pujar les temperatures. La de-
manda d’aquests colors cada 
any guanya protagonisme, i 
estem segurs de que aquest 
any continuarà sent així.

Els colors en tons pastel 
també són una altre clàssic 
d’aquesta temporada. Són 

manicures molt delicades i 
elegants però que aporten el 
color necessari per aquesta 
època de l’any. 

No ens podem oblidar de la 
Manicura Francesa, que és 
una de les més demanades a 

ERIKA Nails & Co�e Hou-
se. Les manicures amb tons 
NUDE també ens ofereixen 
un èxit assegurat. 

Acompanyant als diferents ti-
pus de Manicures que veurem 

Tendències en manicures

pels nostres carrers aquesta 
Primavera-Estiu 2022, desta-
carem l’augment de demanda 
de Manicures “Nail Art” molt 
més atrevides i potents, on 
predominen les decoracions 
per acabar de lluir unes un-
gles espectaculars.

Les nostres ungles són un 
complement més en el nostre 
OUTFIT i cada vegada van 
guanyant més protagonisme, 
com diu l’Erika: “les nostres 
ungles de�neixen la nostra 
personalitat”.

608 904 038
c/Santa Caterina, 41 - Plaça de la Isabela

Igualada centre
@erika_nails_coffee

NAILS
Cafè d’especialitat, brunch i vermuts



PREPARA’T PER A L’ESTIU  | 25Divendres, 20 de maig de 2022

Un any més, continuem am-
pliant la nostra col·lecció de 
productes sostenibles: de 
producció local, materials reci-
clats i amb una llarga vida útil. 
Posa’t còmode i prepara  la 
teva llista de desitjos, aquesta 
temporada el paradís arriba    
a la teva ciutat.

El nostre particular paradís és 
tenir un exterior de disseny tot 
l’any. Paradise at home, és la 
col·lecció principal d’exterior 
2022, amb la qual ens endin-
sem en el plaer d’estar a casa 
en qualsevol moment, i més en-
cara quan arriba el bon temps, 
per a gaudir-lo el doble.

Els materials de la 
temporada:

Els materials naturals conti-
nuen sent protagonistes en 

aquesta temporada d’estiu. 
A Paradise at Home, posem    
el focus en els materials en 
tendència, com l’alumini, que 
és el material del moment, és 
resistent, apte per a la intem-
pèrie, i fàcil de reciclar. O el 
PET, un material ecofriendly fet 
a partir d’ampolles de plàstic 

reciclades i del qual tenim cati-
fes i coixins de disseny in house. 
Entre molts altres com la te-
rracota, el ciment, el terratzo, 
l’acer o fustes massisses soste-
nibles.

El mobiliari:

La idea de la col·lecció ve de 
poder gaudir tot l’any de la 
terrassa i el jardí. És per aquest 
motiu, que hem dissenyat pe-
ces que són 100% per a l’exte-
rior amb materials de qualitat 
com el teixit antihumitat, utilit-

zant cordes trenades resistents
als raigs UV, i materials aptes 
a la intempèrie que no s’oxi-
den; com l’alumini i el ciment, 
entre altres. A més, apostem 
per renovar col·leccions com la 
Nadin, trenada artesanalment 
amb el color de la temporada, 
i continuem incloent peces de 
decoració 100% de PET.

Els colors:

Els colors que es porten aques-
ta temporada són un reflex 
de l’estil mediterrani que vo-
lem aconseguir amb el nostre 
exterior i és per això que el gris, 
el beix i el verd són els protago-
nistes. Combina aquests colors 
amb els teus tèxtils i mobiliari,  
i tindràs un exterior a l’última.

En definitiva, aquesta tempo-
rada aposta pels materials 

naturals i resistents com la 
terracota, el ciment o les fustes 
sostenibles i crea un espai me-
diterrani que puguis gaudir no 
només ara a l’estiu si no també 
la resta de l’any.

Les últimes tendències 
en mobiliari d’exterior  

Paradise 
at Home

Kave Home Partner C/ Florenci Valls i Palet, 16 08700 Igualada | www.espaisjoves.com

Et presentem les últimes novetats de Kave Home per fer que el teu balcó, terrassa o jardí siguin el refugi on 
desconnectar durant tot l’any, amb opcions per a espais des de XS a XXL. I, per descomptat, els complementem 
amb peces úniques de disseny per traslladar el bon temps a l’interior. 

Crea el teu propi 
paradís per tot l’any.

Pàrquing clients
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Aliments detox per cuidar-nos des de dins 

NOELIA GARCIA / LA VEU

Durant els dies de més 
calor la ingesta d’ali-
ments és un procés 

que a vegades ens costa més, 
sobretot a les nits o després 
de llargs àpats. El nostre or-
ganisme, però, necessita les 
propietats d’aquest per fun-
cionar correctament, i més a 
l’estiu que ens esgotem més 
fàcilment. Per aquest motiu, 
els aliments detox poden ser 
els millors aliats per comba-
tre aquests excessos de l’es-
tiu o mantenir-nos en forma 
sense necessitat de consumir 
àpats pesats i contundents. A 
continuació et presentem els 
detoxs que no poden faltar 
a la teva dieta i com els pots 
consumir.

Llimona 
Tradicionalment s’ha conegut 
a la llimona com un potent 
aliment detox gràcies al seu 
gran poder diürètic, amb el 
qual podem eliminar de for-
ma efectiva bacteris i toxines 
presents en la sang, depurant 
l’organisme.
Aquesta fruita, rica en vita-

mina C i antioxidants, ajuda 
al nostre cos, a més, a mante-
nir un PH saludable i a prote-
gir el fetge.
Pots començar a prendre 
llimona en forma de suc 
afegint-li poma, llima o es-
pinacs, pots agregar-ho a 
diferents batuts de fruites o 
verdures, incorporar-ho a les 
teves amanides o ingerir una 
tassa d’aigua calenta amb una 
llimona recentment espremu-
da als matins, en dejú. 

Civada
La civada és un cereal ric en 
proteïnes i �bra que con-
té menys hidrats de carboni 
que altres cereals. Posseeix 
propietats diürètiques i de-
puradores que ens ajudaran 
a desintoxicar el nostre cos, 
per la qual cosa se sol reco-
manar afegir-la en la dieta de 
les persones amb retenció de 
líquids.
A més, aquest aliment detox 
contribueix a regular els ni-
vells de glucèmia i el seu alt 
poder saciant evitarà que pi-
quis entre hores.
Potser el millor moment del 
dia per prendre civada sigui 

als matins a causa de la seva 
gran aportació energètica. 
Pots fer coquetes amb elles, 
prendre musli que tingui com 
a base la civada o afegir-la al 
teu iogurt. També pots beure 
llet de civada que no contin-
gui alts nivells de sucre.

Carxofa 
La carxofa és una gran ali-
ada a l’hora de desintoxicar 
el nostre organisme de subs-
tàncies que podrien resultar 
nocives, gràcies al seu efecte 
diürètic, per la qual cosa tam-
bé ajuda a la no retenció de 
líquids.
Aquesta sana hortalissa és 
molt depurativa i és una 
magní�ca hepatoprotectora 
que afavoreix el correcte fun-

cionament del fetge, l’òrgan 
detox per excel·lència, gràcies 
a l’acció de la cinaropicrina i 
la cinarina, que afavoreixen el 
desenvolupament de les cèl-
lules del fetge.
La carxofa millora la digestió, 
aconsegueix reduir la sensa-
ció de pesadesa o in�or en 
l’estómac i contribueix a re-
gular el nivell de colesterol en 
sang.
Incorporar-la en els teus plats 
és molt senzill. Pots inclou-
re-la en les teves amanides o 
preparar un saltat de verdures 
al que podries afegir tacs de 
pernil i un rajolí de llimona.

Te verd 
El te verd és una de les infu-
sions detox més recomanades 
per la seva capacitat per aju-
dar a l’organisme a eliminar 
toxines.
Aquesta beguda antioxidant 
conté �avonoides, la qual 
cosa li atribueix propietats 
antiin�amatories que afavo-
reixen la reducció del greix 
de forma natural.
Igualment, la teïna present en 

el te verd estimula el sistema 
digestiu, per la qual cosa és 
molt bene�ciós per a l’orga-
nisme.

Curcuma
És una arrel amb propietats 
antioxidants i antiin�amatò-
ries, a més ajuda a reduir els 
nivells de colesterol i glucosa 
en sang. Una planta que actua 
com a protectora hepàtica na-
tural afavorint el bon funcio-
nament del fetge. 
Podem consumir-la com a 
substitut de les patates, bu-
llint-la, crua en infusions, 
rostida com a guarnició…

NOU SERVEI D’ESTUDI NUTRICIONAL!
T’ANALITZEM:
· pES CORPORAL
· eDAT METABÒLICA
· íNDEX DE MASSA MUSCULAR
· íNDEX DE GREIX VISCERAL
· pERCENTATGE DE GREIX CORPORAL

c/ Sant Magí, 5, Igualada
naturhouseigualada@gmail.com naturhouseigualada665 610 241
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Quan arriba l’estiu, 
els nostres ulls estan 
exposats a més ris-

cos de l’habitual, per aquest 
motiu els hem de protegir 
per evitar problemes a mitjà 
i curt termini. Des d’Òptica 
Rodrigo us donem uns con-
sells de com cuidar la vista 
aquest estiu.

Protecció ocular a les pis-
cines
Les piscines són unes de les 
principals causes de les irri-
tacions oculars i conjuntivitis 
degut a la cloramina de l’ai-
gua sobretot en piscines pú-
bliques. Generalment quan 
se’ns irriten els ulls en  donem 
la culpa al clor, però no és el 
veritable culpable. La clora-
mina, també té una part de 
responsabilitat. Es tracta d’un 
compost químic  que s’utilitza 
com a desinfectant a les pis-

cines  però que també s’origina 
espontàniament per la combi-
nació del clor amb l’amoníac 
procedent de l’orina i la suor a 
l’aigua. Com més temps  esti-
guem exposats a aquest com-
post, més possibilitats de patir 
alguna patologia tindrem. 

Des d’Òptica Rodrigo reco-
manem prendre mesures que 
minimitzin els efectes com 
pot ser la utilització d’ulleres 
de natació o busseig per evitar 
estar en contacte directe amb 
els agents irritants. Si s’utilit-
zen lents de contacte encara 
s’ha de tenir molta més cura, 
ja que no són aptes per la 
seva utilització sota l’aigua i 
poden ser el focus de moltes 
infeccions oculars. Recordem 
que avui en dia es poden fer 
ulleres de natació graduades 
si fos el cas. També recoma-
nem dutxar-se amb aigua neta 

Consells per cuidar la vista a l’estiu

abans i després de banyar-nos. 

Evitar portar lents de con-
tacte
Els òptics no recomanem uti-
litzar lents de contacte per 
anar a la piscina o la platja ja 
que el sol, la sorra, el clor, la 
suor i l’aigua poden provo-
car fortes irritacions als ulls 
que poden acabar provocant 
greus lesions oculars. 

En la seva utilització fora de 
les aigües, aconsellem les lents 
de contacte diàries (d’un sol 
ús) per minimitzar riscos in-
necessaris com els d’higiene, 
manipulació, o riscs d’infec-
cions fúngiques, les més greus 
en aquests casos. Un exemple 
és la conjuntivitis per Acant-
hamoeba, una infecció ocular 
amb mal pronòstic. Recordar 
que no totes les solucions de 
neteja per al manteniment 

ULLERES
DE SOL

Vidres monofocals gratuïts
NOMÉS MAIG I JUNY

Rambla General Vives, 15 · Igualada · 938 04 76 47
www.opticarodrigo.com

Òptica Rodrigo

home/dona

de lents de contacte maten 
aquest tipus de fong.

Evitar els aires condicionats
A l’estiu, l’ús continuat de l’ai-
re condicionat sumat a l’ús de 
dispositius digitals, provoca 
que els nostres ulls s’irritin, 
piquin, es posin vermells i 
en molts casos es ressequin. 
Per evitar aquesta situació re-
comanem engegar el mínim 
possible l’aire condicionat, 
utilitzar ulleres antire�ec-
tants amb �ltre de llum blava 
davant les pantalles digitals, 
parpellejar freqüentment, 
i en cas de notar sequedat, 
sensació de sorra als ulls o 
llagrimeig, es recomanable 
utilitzar llàgrima arti�cial per 
hidratar l’ull.

Utilitzar ulleres de sol
A l’estiu, a l’igual que pro-
tegim la nostra pell amb 
cremes, hem de protegir els 
nostres ulls amb ulleres de 
sol homologades. Ulleres ad-
quirides en una òptica per 
assegurar-nos que porten la 

màxima protecció contra els 
raigs UV (A-B i C). I a ser 
possible, recomanem utilit-
zar ulleres de sol amb vidres 
polaritzats si hem de conduir, 
fer esports a alta muntanya, o 
esports d’aigua ja que a causa 
de l’altitud, els efectes mirall, 
o els re�exos a l’aigua, la radi-
ació exposada als nostres ulls 
és molt superior a la normal. 

En el cas dels infants, els 
ulls dels nens són més per-
meables a la llum perquè el 
cristal·lí no està format per 
complet i la retina està des-
protegida. En aquest sentit 
hem de tenir especial cura 
a l’hora de protegir la seva 
visió i utilitzar ulleres de sol 
infantils adequades.

Des d’Òptica Rodrigo reco-
manem, tant a adults com a 
infants, utilitzar les ulleres 
de sol durant tot el dia, ja 
que els rajos UV, tot i ser im-
perceptibles, també són pre-
sents els dies ennuvolats o a 
les zones d’ombra.
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Una piscina és impres-
cindible per poder 
gaudir de l’estiu i su-

portar la calor. El cert és que 
sovint desconeixem la im-
portància de tenir una zona 
d’aigües per passar temps 
amb la família i els amics.

D’altra banda cal tenir en 
compte quin és el nostre espai 
i adaptar el millor possible, les 
nostres necessitats i gustos per 
crear un entorn que ens per-
metí gaudir al màxim.

Quan arriba l’estiu i pensem 
en refrescar-nos el primer que 
ens ve al cap és una gran pis-
cina, però no tots tenim o vo-
lem hipotecar el nostre espai. 
I aleshores pensem... un spa?

Quan arriba el moment de 
comprar un spa, cal tenir en 
compte molts factors. Quin 
tipus de spa volem i quines 
característiques i serveis són 
importants per nosaltres.

Quant hi volem invertir: Aquí 
parlarem de les principals ra-
ons de perquè hauria de com-
prar un spa. Tant si busquem 
relaxació, salut i benestar, com 
si busquem l’oportunitat de la 
socialització.

Un spa és una inversió perfec-
ta, un spa és la forma perfecta 
de relaxar-se i desconnectar. 
Ens proporciona un entorn 
ideal, tan si el tenim a l’inte-
rior, com si està a l’exterior: al 
jardí o en una terrassa.

Pots controlar la temperatura, 
afegir aromes d’aromateràpia i 
posar música per crear l’experi-
ència de relaxació de�nitiva. 
Actualment, hi ha molts tipus 
de spas disponibles al mercat, 

encastables, elevats amb moble 
i diferents acabats, amb cober-
ta, climatitzats, amb llum, mú-
sica... per tant segur que po-
dem trobar-ne un que s’adapti 
perfectament a les nostres ne-
cessitats i pressupost.

En un bon spa hi tindràs :
-Jet difuminador per arribar a 
les zones amplies del cos com 
el coll i les espatlles. Aquest ti-
pus de jet no és molt potent, 
ja que està indicat per crear un 
efecte de relaxació al moment 
i terapèutic a mig plaç.
-Jet giratori de hidromassatge 
amb dos jets de gran potència 
que cobreix zones amplies i 
amb efectes terapèutics direc-
tes.
-Jet precisió, ideals per a trac-
tar zones petites.

Si el que busquem és millorar 
la salut i el benestar, comprar 

Spa, una gran opció a tenir en compte
un spa és una gran opció. Sub-
mergir-se a l’aigua a diferent 
temperatura pot ajudar a alleu-
jar el dolor i la tensió muscular, 
millorar la circulació, reduir els 
nivells d’estrès i ansietat i refor-
çar el sistema immunitari. D’al-
tra banda, utilitzar un spa amb 
regularitat també pot ajudar a 
millorar la qualitat de la son.

De la mateixa manera que un 
massatge realitzat per un �sio-
terapeuta, les aplicacions dels 
jets d’aigua i aire activen la cir-
culació sanguínia millorant el 
sistema cardiovascular.

Aquesta activació sanguínia 
també ajuda a estimular el 
sistema immunitari i la trans-
missió de l’ oxigen.

No és necessari fer esport per 
patir contractures, tendinitis o 
dolors musculars en general. 

Rehabilitació i manteniment de piscines
Productes i accessoris
Manteniment de descalcificadors
Et portem a casa tot el que necessitis

Te l f 6 5 2 9 5 2 1 9 6

Propera obertura de botiga 
al carrer Bellprat, 37 - Igualada

La feina d’o�cina acostuma 
a ser la responsable de molts 
d’aquests problemes. Amb 
l’ajuda de la hidroteràpia es 
poden corregir i, sobre tot, 
prevenir.

D’altra banda, aquesta forma 
de vida tan atrafegada, ens 
porta a l’estrès. La hidroterà-
pia té una funció analgèsica 
contra aquest trastorn i de 
forma natural. Aquesta rela-
xació ajuda enormement a 
desconnectar de la rutina dià-
ria i descansar millor, així com 
a millorar l’estat de la salut. La 
hidroteràpia millora el estat 
psicològic i el físic.

I si el nostre objectiu és soci-
alitzar amb amics i familiars, 
comprar un spa és també una 
gran opció. Organitzar una 
festa, un sopar informal... o 
romàntic.

I que passa amb els nens? 
Evidentment són els més 
importants de casa i també 
necessiten el seu espai. Ells 
també poden gaudir-ne de la 
mateixa manera que nosal-
tres, el mercat podem trobar 
diferents productes on tro-
barem piscines amb spas ad-
herits, diferents mides d’spas 
grans o fins hi tot podem 
dissenyar la nostra pròpia 
zona d’aigües per gaudir-ne 
amb tota la família.

Si t’agrada passar temps a 
l’aire lliure al teu jardí, t’agra-
darà encara molt més quan 
tinguis un spa o piscina com 
a peça central. Amb aquest 
complement, digne de les 
xarxes socials, estem segurs 
de que ja no necessitaràs 
buscar cap altra excusa per 
estar a l’aire lliure, ja sigui  de 
dia o de nit.
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S’acosta l’estiu i per esco-
llir el banyador adequat 
és convenient seguir les 

recomanacions dels professi-
onals.

Abans de decidir el disseny, 
ens hem de �xar en l’ús que 
volem donar al banyador.

Banyadors de piscina

Si el volem per nedar a la pis-
cina, fent esport, escollirem 
un banyador ajustat, que s’ar-
rapi bé al cos sense pressionar.

És indiferent que sigui eslip o 
bòxer, això depèn de les pre-
ferències de cadascú, però sí 
que cal tenir en compte alguns 
detalls.

El cordó de la cintura ajuda a 
subjectar bé el banyador, amb 
fermesa i comoditat. Alho-
ra fa que la durada en bones 
condicions del banyador s’in-
crementi, ja que evita que les 
gomes es donin.

El folre interior a les parts que 
suporten més tensió també 
contribueix a incrementar la 
comoditat del banyador i a 

allargar-ne la durada.

Si el folre és de reixeta i de tei-
xit que repel·leix la humitat, la 
sensació de confort serà màxi-
ma.

Un altre punt important són 
les costures i etiquetes. Les 
costures han de ser resistents 
però suaus i planes, per no 
molestar ni deixar marques.

Les etiquetes han de ser suaus 
i no rascar i estar cosides amb 
costures �netes.

Banyadors de platja i oci

Per anar a la platja o bé a la 
piscina per oci, escollirem els 
banyadors de tela tipus panta-
lonet o bòxer.

En aquest cas apostem per un 
patró més ample que ens per-
met prendre el sol, jugar, ba-
nyar-nos i, �ns i tot, anar pel 
carrer portant-lo com si fos 
un pantaló.

La primera cosa a tenir en 
compte, és el tipus de teixit.

És convenient buscar teixits 
que repel·leixen l’aigua i la hu-

Què cal tenir en compte a l’hora d’escollir 
un bon banyador?

mitat. Són el que anomenem 
teixits d’eixugat ràpid. Amb 
aquests teixits, lleugers i agra-
dables, evitarem sentir molta 
estona la desagradable sensa-
ció de mullena sobre el cos.

A l’interior és molt còmode 
que hi hagi un suspensor de 
reixeta. Encara que el banya-
dor sigui ample, aquest sus-
pensor mantindrà la sensació 
de control i confort.

La reixeta la triarem ampla, 
perquè faci la funció de su-
port, però que s’eixugui de 
pressa i, sobretot, que no s’in-
�i a l’aigua!

No és imprescindible, però sí 
molt pràctic que tingui but-
xaques. Les butxaques laterals 
també cal que siguin de reixe-
ta perquè no s’in�in dins l’ai-
gua i l’evacuïn de seguida.

Una butxaca al darrere també 
és un bon element per por-
tar la cartera o el mòbil quan 
anem a fer un refresc.

Nosaltres fabriquem tots els 
banyadors amb butxaques 
tancades amb un petit velcro i, 
sobretot, amb els ullets metàl-

Av. Balmes, 14
08700 IGUALADA

Horari
10:00–13:30
17:00–20:30

lics a la part de baix que eva-
cuen l’aigua.

Igual que en els banyadors 
ajustats, el cordó a la cintura, 
les costures planes i les etique-
tes suaus i cosides amb �nor, 
són el toc imprescindible per 
gaudir del banyador al 100%.

Els dissenys

Si bé en el cas dels banyadors 
de piscina molts usuaris prefe-
reixen colors llisos i discrets, 
en els banyadors de tela, la 
imaginació no té límits.

Així i tot, hi ha alguns motius 
que són guanyadors segurs:

Motius mariners: Estrelles de 
mar, pingüins, tortugues, peli-
cans, crancs, àncores, cavallets 
de mar... Sobre fons blaus més 
clàssics o sobre fons carabas-
ses, verds o salmó més atrevits.

Motius vegetals: Les plantes 
tropicals com els hibiscs, les 
pinyes, els cactus, les palme-
res... Tota la vegetació més 
estiuenca es re�ecteix en els 
estampats dels banyadors.

Ratlles i quadres: Més enllà de 

la ratlla clàssica, les ratlles tren-
cades, en ziga-zaga, els quadres 
irregulars... Clàssics i moderns 
alhora, agraden a tothom.

Estampats abstractes: Formes 
geomètriques, de mosaic, hip-
nòtiques, estampats grossos i 
petitets... sense límit per crear.

Què cal fer per conservar el 
banyador en les millors con-
dicions?
El clor, la sal del mar, la suor, 
la sorra i les cremes solars, són 
alguns dels elements que dete-
rioren els banyadors. Per això 
és molt important rentar o ra-
bejar el banyador de seguida 
que ens el traiem, ens haguem 

banyat o no, per eliminar les 
restes d’aquests elements.

Podem rentar els banyadors a 
la rentadora. Millor si és amb 
un programa delicat i sabó 
suau i, si el banyador és de 
bona qualitat, no es farà malbé.

Quan els desem a �nal de 
temporada, hem de deixar els 
cordons deslligats perquè no 
aga�n males formes i poder 
gaudir del nostre banyador 
l’any vinent com si fos nou.
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El teu cabell a punt per a l’estiu, el sol i l’aigua 
REDACCIÓ / LA VEU

L’estiu suposa una dura 
prova per al cabell i de 
la mateixa manera que 

cuidem altres part del nostre 
cos davant de la calor de l’es-
tiu, ho hauríem de fer amb el 
nostre cabell. 
És tan important preparar-lo 
abans de l’estiu com tenir 
cura d’ell durant els dies que 
anem a la platja, a la piscina o 
simplement ens arreglem en 
el nostre dia a dia. 
Et proposem una sèrie de 
consells per preparar el teu 
cabell per a la temporada de 
la calor sigui quin sigui el teu 
estil. 

Doble escut
Cal utilitzar protectors solars 
que salvaguardin el cabell del 
sol i altres agressions, però 
també de gorres, barrets o 
mocadors que suposin un es-
cut físic a tants i tan continus 
enemics. Cal tenir en compte 
que cada agent extern afecta 
el cabell d’una determinada 
manera: la radiació UV altera 
els pigments de color del ca-
bell, resseca molt i augmenta 
la fragilitat de la queratina, a 
part de robar a les cabelleres 

tota la seva lluentor. El vent 
embulla el cabell, l’embruta 
més i provoca que a l’hora 
de desembolicar-lo la �bra 
pateixi i es vagi afeblint. La 
sorra irrita molt el cuir cabe-
llut i provoca sensibilitat. El 
clor modi�ca el color i seca 
el cabell atacant als greixos 
naturals protectors del cabell. 
La sal marina, per part seva, 
cristal·litza sobre la �bra ca-
pil·lar i obre les puntes. La 
calor també in�ama i irrita el 
cuir cabellut i resta nutrició. 

Extrema les precaucions si 
portes el cabell de colors
Els cabells tenyits o amb met-
xes pateixen especialment a 
l’estiu: són més porosos i per 
tant més sensibles a les agres-
sions externes. Els rossos 
clars s’oxiden molt i els ver-
mells són més sensibles a la 
pèrdua de tonalitat. Per això 
l’ús de xampú, condiciona-
dor o mascareta capil·lar, així 
com d’olis i sèrums es impres-
cindible.

Quan surtis de l’aigua comp-
te amb les pintes!
Just després del bany el ca-
bell és especialment fràgil, 
per això, abans de desemboli-

car-lo, és necessari aplicar un 
condicionador sense aclarit 
o un protector solar capil·lar, 
per ajudar al desembolicat 
mentre es nodreix el cabell. 
Cal fer-ho sempre amb una 
pinta de pues amples i evi-
tant estirades que puguin 
trencar la fibra.

Pentinats a prova de cap-
bussons
El pentinat estrella en les jor-
nades de platja és el monyo 
en totes les seves versions: 
alt, baix, messy... Aques-
ta opció sol afavorir a tota 
mena de rostres i, a més, és 
molt fàcil d’aconseguir. La 
millor forma de treballar-ho, 
perquè sigui durador, és re-
collir primer el cabell en una 
cua, enrotllar-lo sobre si ma-
teix i subjectar-ho amb una 
goma. Per a donar-li un aire 
més informal i relaxat, procu-
ra que no quedi molt tirant 
i deixa alguns flocs solts. A 
més, pots afegir-li un toc 
diferent usant un mocador 
acolorit com a accessori.

Botox Capil·lar
Per a cabells apagats i deshi-
dratats. Aquest tractament 
antiedat, a base de col·lagen, 
oli de caviar, vitamines i pan-

tenol, ofereix una hidratació 
profunda a la fibra capil·lar, 
així la cabellera recupera la 
vitalitat i l’aspecte sa. Bene-
ficis: gran dosi d’hidratació, 
aportació de volum i lluen-
tor, aspecte radiant i revita-
litzat i textura sedosa.

Mascareta capil·lar, i en mo-
dalitat seca!
Mínim dues vegades a la set-
mana cal aplicar una masca-
reta capil·lar que repari i hi-
drati en profunditat el cabell, 
però el truc està fent-ho en 
sec. No importa tant el temps 
d’exposició – cal deixar-la 
10-15 minuts-, com fer-ho 
en sec abans de rentar el ca-
bell, perquè l’aigua impedeix 
que el producte penetri en 
la fibra capil·lar i no serveix 
per res. Després d’aplicar la 
mascareta, rentar el cabell de 
manera habitual. 

Pigments obligats

Els xampús, condicionadors 
o mascaretes capil·lars amb 
pigments ara, de totes totes, 
seran els teus aliats impres-
cindibles si tens el cabell de 
colors o amb metxes. Utilit-
za’ls seguint els consells de 
cada fabricant, la seva acció 
és fonamental per mantenir 
la intensitat del color i la llu-
entor a resguard de les con-
tínues agressions que l’estiu 
suposa per al teu cabell i per 
neutralitzar tonalitats inde-
sitjades.

Teràpia d’oxigenació amb 
col·lagen i àcid hialurònic
Es tracta d’un tractament 
que neteja i descongestiona 
els fol·licles pilosos, allibe-
rant-los dels residus i l’efecte 
de l’estrès i la pol·lució. Amb 
el cuir cabellut alliberat i les 
cèl·lules de la pell revitalitza-
des els ingredients penetren 
millor en la fibra i el cabell 
està més sa. 
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c/ Sant Carles, 12  · IGUALADA  
Tel. 93 804 40 57

www.zig-zagperruquers.com  
 zig-zag perruquers

Vine i prepara 
el teu cabell 
per a l’es�u 
amb els nos�es
 �actaments!



PREPARA’T PER A L’ESTIU  | 31Divendres, 20 de maig de 2022

A l’hora de vestir-nos 
per anar a la feina, 
fer un vi amb els 

amics, assistir a un  concert 
o a una celebració, visitar 
un museu o fira professi-
onal, és a dir, en qualsevol  
moment del dia i de les 
nostres vides, LES JOIES 
ens donen llum, color, ele-
gància, personalitat i un toc 
diferenciador respecte dels 
altres.

Anem a veure quines possibi-
litats tenim aquest estiu 2022 
i busquem  quines s’ajusten 
més al nostre  tarannà.

Per una banda tenim una 
línia MIX en què podem 
combinar diverses cadenes 
alhora o collarets de diferent 
longitud, barrejant materials 
com plata, or groc, or rosa, 
pedres de colors,  cordons 
de pell… Tenint en compte 
la nostra comoditat,  la mida 
pot variar, i podem anar del 
més discret  al més atrevit i 
extremat. En aquest darrer 
cas, parlarem de JOIES DE 
GRAN FORMAT: braçalets, 
anells, arracades i colla-
rets o penjolls ben visibles. 
Combinem formes geomè-
triques o formes orgàniques 
amb pedres de color que ens 
aporten llum i contrast. És 
important, però,  tenir en 
compte com és el nostre coll. 
Si el tenim llarg, podem lluir 
unes arracades fins a les es-
patlles; en cas contrari, po-
dem portar un collaret atrac-
tiu i espectacular. El mateix 
passaria amb els braçalets i 
anells.

Una aportació que no podem 
desestimar són les PERLES, i 

concretament les barroques, 
que per les seves formes irre-
gulars ens ofereixen un aire 
més diferenciador amb el 
qual, en combinar-lo  amb la 
textura de plecs i relleus dels 
metall, i jugant amb els mati-

sats i polits, aconseguim un 
binomi realment bonic.

Els collarets de 80cm o més 

Joies en tendència per aquest estiu per Sara Castells

llargs, amb un sol motiu, ja 
siguin de metall o contin-
guin una pedra preciosa, 
damunt de gràcils  bruses  o 
lleugers  vestits, ens perme-
ten assistir a qualsevol acte, 
ja sigui formal o més casual.

Les arracades ens donen 
llum i emmarquen el nos-
tre rostre. Poden ser espec-
taculars, tot i que el vestit 

Joies d’autor, personalitzades, restauració de joies i actualització

L’ESPAI OFEREIX:
· Joies d'autor, exposició d'articles d'altres disciplines artístiques 
  i creatives (tèxtil, pell, vidre, ceràmica, fotografia, música...)
· Classes de joieria (no cal tenir coneixements de l’ofici)
· Formacions i ponències d'altres disciplines
· Coworking spaces per joiers/eres i estudiants de joieria
· Possibilitat de fer les pràctiques dels Graus mig i Superior de joieria

c/ del Roser, 21, local 2 · 08700 Igualada
93 173 70 12 · 667 00 74 64
sara@saracastells.com
    @saracastells.joiera @saracastellsescolajoieria
    @saracastells.joiera
www.saracastells.com

o la brusa escollida ha de 
ser l’adient per aconseguir 
l’equilibri desitjat.

Les pedres naturals les po-
dem trobar en forma polida, 
tallada i regular, o bé sense 

processar, en forma de cris-
tall, tal i com les trobem a la 
natura, amb esquerdes, amb 
les vores desiguals. Totes 

elles ens donen aquest en-
cant de no tractat, impactant, 
que cal acompanyar amb pe-
ces de roba més tranquil·les 
i lleugeres. La força i l’ener-
gia ens la donarà la pedra 
escollida, ja sigui pel color, 
la mida, la forma o l’atracció 
que ens provoca.

Tenir en compte aquests ma-
tisos ens pot ajudar, però el 
més recomanable és buscar 
la nostra comoditat i l’equili-
bri entre el que som i la ma-
nera com ens veiem.

Vestuari gentilesa de Magna
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Quins són els colors 
de tendència aquest 
estiu?

-  Els colors cridaners arrasen! 
És una excel·lent manera de 
crear sensació de positivitat, 
estem cansades dels colors 
tristos!
-  El taronja intens, el blau 
Klein, el groc i com no el verd 
maragda!
- Tots ells combinats amb ne-
gre i blanc: espectacular!
-  Això sí, portem la part de 
baix monocolor i la part de 
dalt es pot trencar amb un al-
tre color.

Els pantalons, de cama ampla 
o “pitillo”?
Sens dubte els pantalons am-
ples!

Els “palazzo” sens dubte són el 
més... ample �uid i tremenda-
ment so�sticat.

Però a qui no li agradin recor-
dem que si no som massa alts 

no podem abusar de les peces 
amples, al contrari, utilitzem 
peces que ens estilitzin.

No ens oblidem que és igual 
la talla que tinguem: queden 
molt bonics, a més a molts els 
han posat gometa per la qual 
cosa, anirem a la moda i cò-
modes!

Hi ha molta tendència amb 
les americanes. Com es po-
den combinar? Amb jeans 
segur però també com a ves-
tit jaqueta o amb faldilla? Les 
faldilles millor llargues que 
curtes? Depenent de l’edat i 
del moment? 
Les americanes es porten 
moltíssim, combinades amb 
texans i faldilles llargues que-
den precioses. Però compte, 
aquí sí que hi posarem panta-
lons més estrets.

També el substitut a l’ameri-
cana són els quimonos; ara 
que ja fa més calor, sens dubte 

són el complement 
ideal, curt i llarg, 
reversibles i de tots 
els colors! Aquests 
sí que els podem 
posar amb els pan-
talons palazzo. I 
amb pantalons es-
trets també.
Les faldilles i ves-
tits es porten llargs, 
no arrossegant... 
però molt llargs. 
També les faldilles 
prisades estan al 
màxim! A Myriam 
Val també n’oferim 
de curtes, de tots 
els colors, són molt 
còmodes, fem que 
ens les fabriquin 

Tendències en moda per aquest estiu

per a nosaltres, perquè no en 
troben i van molt buscades. 
Recordem que la moda és una 
cosa i el nostre estil és la nos-
tra moda!

Els texans es porten esquin-
çats... A totes les edats? O 
consideres més adequat que 
a partir dels 40’s i 50’s ja no?
A mi particularment no 
m’agraden, crec que no cal 
anar amb uns pantalons tren-
cats perquè sigui la moda; els 
nostres clients de la botiga els 
odien! No és qüestió d’edat, 
és qüestió d’anar ben vestit. 
Compte! a qui li agradi se’ls 
pot posar, però si estem par-
lant de donar una imatge, a 
la nostra empresa, a la nostra 
feina... és millor ser més con-
servador.

Consideres que a totes les 
edats són bons els looks o 
recomanes que a partir de 
segons quina edat s’ha de fre-
nar una mica?
Cada cop l’edat té menys a 
veure... de fet a Myriam Val 
vestim la mama, l’àvia o la neta 
des dels 6 anys sense límit!

Pg. Verdaguer, 28 - Igualada 

615 47 03 53
@myriamval_personalshopper

www.myriamval.com

La roba no canviarà el món, 
les dones que la porten, sí.

El que comentàvem abans, 
amb classe, busquem les bo-
tigues adequades per a nosal-
tres. El patronatge no és el ma-
teix per a unes que per a altres 
i jo, més que pensar què em 
poso i què no, penso que s’ha 
de comprar el correcte. Myri-
am Val, per exemple, reuneix 
aquests requisits de tiros alts, 
talles de la 38 a la 50, teixits cò-
modes i bons, roba fabricada 
aquí i atenció personalitzada.

Sandàlia o sabata tapada a 
l’estiu? Dona’ns consells.
Amb sandàlia anirem més 
fresquetes segur. Si marxem de 
viatge convé portar-ne de totes  
perquè mai se sap. Quan pre-
parem les maletes als nostres 
clients aquest és un requisit!

Talons o plataformes? Què 
es porta més?
Les dones ens hem tornat cò-
modes, volem anar maques 
i còmodes, la falca ens dona 
molt de joc! Algun talonet no 
va malament, però jo em 
llançaria a les falques i 
l’espart, les espardenyes 
vaja!

Si un va de casament, 
al migdia, què recoma-
nes? I a la nit?
Sempre s’ha dit casa-
ment de migdia curt i de 
nit llarg. Però us he de 
ser sincera, aquest pro-
tocol se salta constant-
ment. Compra’t el que 
t’agrada i que t’ho posis 
després, si us plau!

En els meus vint i escaig 
anys d’experiència de 
vestir dones hem passat 
des de pujar-les als pe-

destals a agafar aquests vestits 
tan llargs, núvies que van fan-
tàstiques amb teixits nobles 
i que s’ho poden posar en 
qualsevol esdeveniment! I dia 
a dia segons els complements 
que portin. No gastis en algu-
na cosa que no et posaràs!

A les nits de l’estiu fa més 
fresca. Què queda millor 
jaqueta, caçadora o ameri-
cana? Quan triar una peça o 
una altra?
Els quimonos són fantàstics i 
les caçadores texanes...

Tria més informal, caçadora 
curta i més elegant llarga, de-
pèn del que facis.

Un bàsic d’estiu a tenir en 
compte per a l’armari.
Vestit llarg i un quimono

I un bàsic atemporal que ser-
veixi per a tot l’any?
Americana dels colors que vul-
guis i pantalons negres i blancs.
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Aquest any, l’empresa 
BUFF® celebra el 
seu 30è aniversari. 

El fundador, Joan Rojas, ja 
va establir des dels seus ini-
cis el que serien els pilars de 
la companyia: la passió per 
practicar activitats a l’aire 
lliure i la necessitat de pre-
servar el medi natural. Per 
això, tots els treballadors 
duen a terme la seva activi-
tat tenint en compte la soste-
nibilitat, tant en els proces-
sos productius, l’energia que 
utilitzen i els materials amb 
els quals estan fets els seus 
productes.

• Què podem trobar en la col-
lecció d’estiu 2022? La nostra 
col·lecció d’estiu d’aquest any 
té moltes novetats de dissenys 
tant per adult com per a nen. 
A la col·lecció d’adult oferim 
tubulars amb estampats ins-
pirats en la natura i la tecno-
logia, diademes i, també, una 
àmplia col·lecció de gorres: 
algunes més tècniques per a la 
pràctica d’esport d’alta inten-
sitat i altres més lifestyle, per a 
aquells usuaris que busquen un 
accessori per al seu dia a dia. 
La col·lecció de nens inclou tu-
bulars i gorres per protegir-los 
del sol amb estampats molt di-
versos i per a tots els gustos.

• BUFF® és conegut pels 
seus colls, però ens has par-
lat d’altres tipus d’accesso-
ris; com d’importants són 
aquestes altres categories?
Totes les nostres categories 
són rellevants per a nosaltres. 
Vam començar amb els tubu-
lars i, actualment, som líders 
en aquesta categoria. Un cop 

hem assolit una posició di-
ferenciadora en el mercat i, 
comprovant que les nostres 
gorres tenen molt bona aco-
llida, ens agradaria aconseguir 
créixer en aquesta categoria. 
Per aquest motiu, en aquesta 
col·lecció d’SS22 hem treballat 
molt en la nostra col·lecció de 
gorres, aplicant diverses mo-
di�cacions i millores.

• Quines són aquestes mi-
llores i característiques que 
diferencien les vostres gor-
res? Per a aquesta tempora-
da, hem afegit l’opció de tenir 
dues talles per a la majoria de 
models; així ens assegurem 
que tenim un �tting perfecte 
per a tothom. A més a més, 
cada any busquem nous tei-
xits sostenibles per incremen-
tar el percentatge de gorres 
fetes amb materials reciclats. 
Per a aquesta temporada, hem 
incorporat un 70% i 60% de 
material reciclat en les nostres 
icòniques gorres Speed Cap i 
Go Visor. 

També donem molta impor-
tància als atributs tècnics dels 
nostres productes: volem as-
segurar que compleixen amb 
l’excel·lència i protegeixen al 
consumidor que els porta. Per 
aquest motiu, certi�quem que 
les nostres gorres ofereixin 
protecció solar UPF 50. Per 
a aquelles gorres més tècni-
ques, també ens assegurem 
que comptin amb els atributs 
indicats per afavorir una mi-
llor experiència al consumi-
dor, com teixits que permetin 
assecat ràpid i transpirabilitat.
I l’altra característica que dife-
rencia les nostres gorres és que 

Parlem amb Mónica Calabuig, Product Manager 
de BUFF®, sobre la nova col·lecció d’estiu de la marca

la seva producció gairebé es fa 
tota a Catalunya. Actualment, 
un dels objectius principals 
de BUFF® és portar cap aquí 
la petita part de la producció 
que fem fora. Per al 2025 vo-
lem produir totes les gorres a 
la nostra fàbrica d’Igualada, 
com hem fet sempre amb els 
tubulars.

• Ens has parlat de la Spe-
ed Cap i la Go Visor, quins 
altres models oferiu i per 
quines activitats? La nostra 
col·lecció de gorres cobreix di-
ferents activitats i nivells d’exi-
gència tècnica. Per començar, 
tenim les gorres més tècniques 
que, com comentava, són ide-
als per poder practicar esports 
d’alta intensitat. En aquesta 

MATERIAL 
Repel·lent mosquits
Crema solar
Gorra BUFF® ? 

FACTORY STORE BUFF®

C/ França, 18 (Pol. Les Comes) 
Igualada
Dijous i divendres, 
de 10h a 15h i de 17h a 20h
Dissabtes, 
de 10h a 14h

ACONSEGUEIX-LA A 
LA TEVA BOTIGA BUFF®

I FICA-LA 
A LA MOTXILLA!

COLÒNIES D’ESTIU

categoria, tenim models com 
la Speed Cap, la Go Visor, la 5 
Panel Go Cap (silueta que està 
molt en tendència), la Pack Spe-
ed Cap i la Pack Speed Visor. 

Per altra banda, tenim una 
altra categoria de gorres que 
cobreixen l’entorn trekking/
aventura i aquí estarien in-
closes la Travel Bucket Hat, la 
Sun Bucket Hat, la Pack Sa-
hara Cap, l’Explore Booney 
Hat o la Summit Cap, entre 
d’altres. I, per últim, tenim 
la gama de gorres més lifes-
tyle: la Baseball Cap, la Pack 
Baseball Cap, la Trucker Cap 
i la Pack Trucker Cap. Totes 
les gorres Pack formen part 
del nostre programa de gor-
res Packable (plegables).

Per a nens tenim 7 silue-
tes diferents: la Sahara Cap, 
el Play Booney Hat, el Fun 
Bucket Hat, la Pack Mini 
Cap, la 5 Panel Go Cap, la 
Baseball Cap i la Trucker 
Cap.

• Podries explicar més en 
detall que és això de les 
gorres packable? Les gor-
res  packable cap són gorres 
que es poden plegar -vise-
ra inclosa-, per ocupar poc 
espai i poder-se guardar a 
la butxaca, si en algun mo-
ment l’usuari se la vol treure. 
Aquesta tipologia de gorres 
es va crear per a una neces-
sitat no coberta del mercat i 
s’han convertit en una insíg-
nia de BUFF®. 
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Les sabates que són tendència i no poden faltar 
al teu armari aquesta temporada 
NOELIA GARCIA / LA VEU

La comoditat comença 
als nostres peus, i això 
va lligat al calçat que 

fem servir. Quan arriben els 
dies de la calor, els nostres 
peus també volen veure el 
sol i fer fora els mitjons per 
poder caminar sobre sabates 
d’estiu. Triar un bon calçat 
durant l’època de la calor és 
molt important, ja que ens 
ajudarà a pal·liar problemà-
tiques que generen les altes 
temperatures com la suor i les 
relliscades, les esquerdes dels 
talons o les ungles llargues. 
Trobar la comoditat a les nos-
tres sabates no vol dir que no 
puguem anar a la moda i por-
tar les últimes tendències. A 
continuació et presentem l’úl-
tim crit de sandàlies i sabates 
per aquest estiu 2022, perquè 
el confort sí que és una moda 
que no passa mai.

Les plataformes o cunyes
Si vols una mica d’altura, són 
les ideals per a lluir cames i 
veure’t una miqueta més alta. 
Són una peça que queden bé 
amb tota la roba i fàcils de 
combinar. Segons el teu estil 
o preferències pots triar si 
les vols més altes o no. És re-
comanable que puguin anar 
cordades per màxima segu-
retat. Busca les que siguin 
més lleugeres i senzilles per-
què et facilitaran les llargues 
passejades. Aquest any es 
troben al top 3 de les tendèn-
cies les que porten tires. Pots 
portar-les des d’agafades al 
turmell com pujant per tota 
la cama si portes faldilles o 
pantalons curts.

Les mules o les sandàlies 
bamba
Aquest tipus de sabata és ar-
riscat. No estan fetes per a 
tothom sinó que has de saber 
combinar-les. Les mules són 
sandàlies que acostumen a 
tenir diversos tancaments i 
que la seva sola pot ser com 
un tipus de bamba de plata-
forma. Les podem aconseguir 
de més altes o �ns i tot planes 
amb una sola prima. Sense 
dubte, són molt còmodes i 
adients per portar amb looks 
més casuals i en aquells dies 
que saps que tocarà caminar 
i suar.

El clàssic de l’espart
De la mateixa manera que no 
hi ha estiu sense gelats, no hi 
ha sabates de temporada sen-
se l’espart. Aquest material 
normalment de colors mar-
rons, és ideal per combinar 
amb sabates de tota mena. 

Per aquesta raó, podem tro-
bar des de les típiques es-
pardenyes amb tires o sense, 
�ns a esclops. El secret de les 
sabates que porten espart és 
combinar-les amb colors su-
aus d’estiu com ara el blanc 
i bosses del mateix material, 
d’aquesta manera aconsegui-
rem un total summer look.

El plàstic i les transparènci-
es
Des de fa un parell de tempo-
rades hi ha un tipus de sabata 
que no falla mai a l’armari. 
Es tracta dels talons o cunyes 
fets a partir d’un material que 
sembla plàstic dur i les tires 
són de tela transparent. Que-
den molt bé amb tota mena 
de roba i sobretot per als lo-
oks més nocturns o de festa.

Si vols bambes, de tela
Tot i les altes temperatures de 
l’estiu hi ha persones que per 
necessitat o bé comoditat, no 
poden deixar de servir saba-
tes com ara les bambes. Per a 
vosaltres, us recomanem que 
feu servir bambes lleugeres 
o de materials com ara tela. 
Eciteu les bambes amb molta 
plataforma i més plasti�cades 
perquè no transpiren tant. 
Durant l’estiu les bambes ti-
pus Converse curtes i de tur-
mell són les més ideals.

Xancletes i crocs
Per anar a la platja i a la pisci-
na no poden faltar els bàsics. 
Per trencar una mica amb la 
monotonia d’aquestes senzi-
lles sabates podem triar-les 
de colors vius, amb dibuixos 
estiuencs o �ns i tot guarni-
des amb charms.

Sabates per als més petits de 
la casa
Un dels errors freqüents és 
comprar-li als infants el ma-
teix tipus de sabates que fem 
servir els adults. El recoma-
nable és que els nens sempre 
usin un calçat que se subjecti 
bé al turmell, perquè estan 
sempre en constant movi-
ment i d’aquesta manera 
s’eviten ensopegades, rellis-
cades o caigudes.
Tampoc és aconsellable que 
facin servir una sabata he-
retada perquè cada peu és 
diferent i la sabata adopta 
fàcilment les característiques 
de la trepitjada, la qual cosa 
podria causar deformacions 
als peus.
Cal evitar així mateix les so-
les massa fines o massa grui-
xudes i les que estiguin con-
feccionades de plàstic. Per a 
ser segures, aquestes han de 
ser de goma, flexibles i anti-
lliscants, i les sabates han de 
portar-se (com dèiem ante-

riorment) ben subjectes al 
peu (sigui mitjançant sive-
lles, cordons o velcros) però 
sense estrènyer, i han de per-
metre una correcta transpi-
ració de la pell.

Mocassins d’estiu per a ho-
mes
Els mocassins són una de les 
sabates més còmodes i ele-
gants que podem fer servir a 
l’estiu per no deixar de lluir 
una versió elegant dels nos-
tres looks.

Sabata esportiva
Enguany continua la ten-
dència de la combinació 
adequada de l’estil de ne-
goci clàssic amb les sabates 
esportives, de manera que 
no hi ha sentit negar-vos la 
comoditat. Sobretot en la 
moda masculina, aquest ti-
pus de sabata és tot un èxit. 
Solen ser de teixits airejats, 
amb cordons o sense, de co-
lors vius o més foscs. Hi ha 
gran varietat segons els es-
tils i els gustos de cadascú.

Sigui quina sigui la teva sa-
bata ideal per a aquest es-
tiu, recorda que la comodi-
tat és clau.

Carrer de l'Argent, 21, 08700 Igualada
938 06 71 98  ·  www.giraltsabaters.com

Sabateria per a tota la família



Les mascotes de La Veu ja
estan a punt, i les teves?

ESPECIAL CUIDA LA TEVA MASCOTA
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L’arribada de l’estudi 
de la psicologia apli-
cada al món del gos 

ens va obrir un gran camp 
de coneixement sobre la in-
tel·ligència del gos i el pro-
cés d’aprenentatge. A partir 
d’aquí hi va haver un abans 
i un després en la manera 
de procedir amb els nostres 
animals de companyia i no 
només això, sinó la manera 
de tractar-los i tenir-los en 
compte dins la unitat fami-
liar.

L’ensinistrament ensenya, ins-

trueix al gos en certs compor-
taments, desenvolupa el seu 
potencial d’utilitat. El conjunt 
dels primers ensinistraments 
bàsics ensenya al gos a seu-
re, tombar-se, estar-se quiet, 
caminar al costat, etc. Ho fa 
d’una manera mecànica, quasi 
militar, sense tenir en compte 
les particularitats del gos ni la 
família. Els ensinistraments 
som com menús, tots els gos-
sos independentment de la 
seva raça, edat o entorn fami-
liar segueixen el mateix patró. 
L’ensinistrador ensenya al gos 
a obeir les ordres. 

Ensinistrament versus educació canina

L’educació canina, pel con-
trari, es basa en la psicologia 
del gos i té en compte molts 
més factors, l’edat del gos, la 
raça, l’entorn familiar i social, 
el caràcter del gos i les seves 
necessitats. L’educació canina 
inclou en el seu programa les 
ordres bàsiques, seure, tom-
bar-se, quiet, venir, caminar 
amb calma amb la corretja, 
etc, però dins el seu programa 
també inclou el bon compor-
tament dins de casa i amb so-
cietat, l’autocontrol i el control 
d’estímuls i mantenir la calma. 
L’educació necessita d’un di-

agnòstic diferencial per ava-
luar les necessitats particulars 
del gos, és una educació a la 
carta. L’educador ensenya a la 
família com tractar el seu gos 
dins el pla d’educació que ha 
establert per a ells i s’assegura 
que aquests ho facin bé.

En els animals de companyia 
que conviuen com un membre 
més de la familiar ha deixat de 
tenir sentit l’ensinistrament. 
Podem tenir un gos molt ben 
ensinistrat, que obeeixi per-
fectament a les nostres ordres, 
però pot ser un gos molt mal 

educat, que no sàpiga com-
portar-se correctament a casa 
ni en interacció amb els altres. 
En canvi, dins l’àmbit domès-
tic valorem més un gos ben 
educat, que no tibi de la cor-
retja al passejar tot i que no 
camini estrictament al nostre 
costat, sàpiga controlar-se da-
vant qualsevol estímul i resol-
dre diferents situacions que 
s’anirà trobant. L’objectiu és 
que sigui un gos feliç, cons-
truint un bon vincle entre no-
saltres, sense tensió i respec-
tant el seu procés maduratiu i 
el seu caràcter.



llavors serà tot més difícil i costós. 
El veterinari etòleg també ajuda en 
la detecció precoç de conductes pro-
blemàtiques, a crear el vincle més 
correcte amb el nostre company per 
assegurar-nos una immillorable rela-
ció, a assentar una bona base per la 
seva educació, etc.

També, recentment, trobem teràpies 
naturals com les Flors de Bach i la fi-
toteràpia, i tractaments d’acupuntura 
veterinària, que donen suport tant a 
problemes físics com emocionals, 
permetent donar un servei integral 
i complet als nostres companys de 
vida. 

La veterinària té cada cop més un 
enfoc holístic, intentant assolir les 
tendències mundials “One Health”. 
Doncs una bona dieta, un bona con-
dició física, una salut psicològica i 
emocional equilibrada són el millor 
punt de partida per una vida llarga 
i feliç per compartir plegats amb els 
nostres companys de vida. 

Sabina Artal
Veterinaria Col. B4538
ADN Veterinari  (@adnveterinari)
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Fa anys es discutia si els ani-
mals tenien intel·ligència i 
sentiments, però avui en dia 

ja tothom té clar que és així i la 
nova llei de benestar animal així 
ho empara. En aquesta línia, els 
nostres companys de vida també 
són capaços de patir angoixa, do-
lor, estrès, ansietat i moltes emoci-
ons negatives associades a la man-
ca de benestar físic, intel·lectual i 
emocional. Per tant, es obvi, que 
la seva atenció veterinària va més 
enllà d’una vacuna al any i despa-
rasitar-los.

En els últims anys, s’han desenvo-
lupat cada cop més les especialitats 
veterinàries, equiparant el model al 
de la sanitat humana. Cada cop hi ha 
més veterinaris que opten per l’es-
pecialització per augmentar la pro-

fessionalitat en els diferents camps, 
doncs és molt complicat saber abso-
lutament tot de tots. 

Així, els veterinaris generalistes dels 
centres es dediquen més a la medici-
na preventiva i interna (com un met-
ge de família) i aquests altres pro-
fessionals engloben els altres camps 
existents: cardiologia, dermatologia, 
traumatologia, oftalmologia, endos-
còpia, exòtics, etc. En centralitzen els 
casos, realitzen formacions especifi-
ques i profundes, i adquireixen certi-
ficacions oficials de renom.

La màxima expressió d’això, són els 
especialistes itinerants, altament 
qualificats i amb vasta experiència, 
que donen suport als centres veteri-
naris. Es dediquen a resoldre casos 
quotidians i altres que els veterinaris 

Veterinària… Noves tendències
de família, o es-
pecialistes menys 
experimentats, no 
poden resoldre. 
Alguns d’aquests 
veterinaris són re-
ferència per molts 
professionals i es 
dediquen també a 
l’àmbit formatiu.  
A més, disposen 
de les últimes tèc-
niques i els recur-
sos més moderns i 
innovadors, i son 
partícips de l’evo-
lució de les pròpi-
es especialitats.
A més, en els úl-
tims temps, la societat tendeix cap a 
una vida més sana, combinant acti-
vitat física amb una nutrició saluda-
ble i bons hàbits, i aquest canvi s’està 
traslladant al món dels animals de 
companyia també. 

Trobem especialistes en nutrició, 
productes d’alimentació natural, 
menys processada, sense al·lèrgens i 
millors ingredients. Trobem especi-
alistes en fisioteràpia i rehabilitació 
veterinària. S’encarreguen de prepa-
racions i recuperacions de cirurgies, 
del tractament de problemes con-
gènits, traumatològics i ortopèdics, 
neurològics, etc. però també per la 
preparació esportiva i prevenció de 
lesions, pel manteniment de la qua-
litat de vida d’animals sènior (aju-
dant-los en la mobilitat i tractament 
del dolor), per ajudar a la pèrdua de 
pes, entre d’altres. 

Tothom té clar que ha de portar al 
veterinari al seu animal quan té mal. 
El benestar físic costa menys d’en-
tendre, però el psicològic i emocio-
nal, són molt més complexes. No cal 
esperar a tenir un problema de con-
ducta per anar a l’etòleg clínic, doncs 

Mascotes complements

veterinari

Medicina General / Preventiva
Medicina d’Exòtic · Nutrició
Anàlisi Clínica · Radiografia
Ecografia / Ecocardiografia

   Endoscòpia · Dermatologia
Oftalmologia · Traumatologia

Neurologia · Cirurgia
Cirurgia minima invasió · Etologia

Fisioteràpia · Acupuntura

ADN Serveis Veterinaris

infovet@adnveterinari.cat · Tel. 93 804 48 75
C/ Galícia, 19 IGUALADA

El nostre fantàstic dermatòleg, el Dr.Carles Vich (Dermovet) realitzant el Skin 
Test més complert i modern que existeix per al diagnòstic d’al·lèrgies ambien-
tals, cada vegada més freqüents.

La nostra super �sioterapeuta Marta Arnalot en sessions 
diverses amb els nostres avis.
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Consells per aconseguir el benestar del teu gat o gos

NOELIA GARCIA / LA VEU

Tenir un animal de 
companyia és una se-
riosa responsabilitat. 

Les nostres mascotes son 
part de la nostra família i, per 
tant, s’han de cuidar i tenir 
en compte que és el que ne-
cessiten. Davant de qualsevol 
dubte, podem demanar ajuda 
als professionals veterinaris. 
Cuidar al nostre gat o gos, 
no només és donar-li aigua 
i menjar. A continuació tro-

bareu alguns consells per a 
aconseguir el benestar de la 
teva mascota.

Visites regulars al veterinari
És de vital importància portar 
a la teva mascota al veterinari 
regularment, i no sols en mo-
ments d’emergència, ja que 
la revisió mèdica periòdica 
d’un especialista et permetrà 
evitar malalties. A més, cal 
complir amb els calendaris de 
desparasitació i de vacunació, 
que són imprescindibles per a 

mantenir al teu amic pelut sa 
i protegit.

Cuida la seva alimentació
Depenent de la raça, grandà-
ria i etapa de vida, és molt im-
portant que tingui una dieta 
especí�ca. De fet, en les visi-
tes al veterinari l’especialista 
et dirà la millor manera en 
la qual has d’alimentar al teu 
millor amic de quatre potes, 
així que no dubtis a dema-
nar-li consells.

El consell general és que t’as-
seguris de triar aliments d’al-
ta gamma que continguin 
gran quantitat de nutrients i 
ingredients de qualitat.

Higiene constant 
Has de banyar amb regulari-
tat a la teva mascota i raspa-
llar-la diverses vegades al dia, 
sobretot si té molt pèl. A més, 
no has d’oblidar que les seves 
potes són molt vulnerables, 
poden esquerdar-se o lesio-
nar-se fàcilment, per aquesta 
raó també has de netejar-les 
regularment. 

Treu a passejar al teu gos
En el cas dels gossos, és pràc-
ticament obligatori que surti 
a passejar, mínim, 1 o 2 ve-
gades al dia, ja que d’aquesta 
manera el teu ca podrà exer-
citar-se i drenar tota l’energia 
que acumula. A més, sortir 
de passeig és la millor forma 
que tindrà la teva mascota de 
socialitzar.

Cuidar a un gos un gat 
sènior 
Encara que pot variar d’una 
raça a altra, a partir dels vuit 
anys els gossos entren en l’eta-
pa de la vellesa. A vegades 
cal canviar certs hàbits, com 
l’alimentació o l’exercici. És 
qüestió d’adaptar, acceptar i 
gaudir la nova etapa vital de 
la nostra mascota.
És vital parar esment a la sa-
lut mental del gos, una cosa 
que no se sol fer. La demència 
pot aparèixer en l’etapa sèni-
or, i pot manifestar de moltes 
formes. Normalment, inclou 
canvis marcats en el nivell 
d’activitat, trastorns del som-
ni, pèrdua d’hàbits com fer les 

necessitats dins de casa, falta 
d’orientació i di�cultat per re-
conèixer persones o llocs.
La dieta del gos ancià ha de 
garantir que rebi les aporta-
cions calòriques necessàries 
i les proteïnes adequades per 
mantenir la seva massa mus-
cular i protegir les seves arti-
culacions i ossos.
Quant a l’exercici físic, hem de 
continuar mantenint-lo, ajus-
tar-lo a les condicions físiques 
de cada gos. Uns 30 minuts 
d’activitat cardiovascular mo-
derada al dia sol ser su�cient. 



la aplicació mòbil per a programar 
els àpats i accedir a l’historial de tot 
el que s’ha cuinat. 

Quin és el principal valor afegit de 
Kibus?
El principal valor és la possibilitat 
d’oferir una alimentació saludable i 
mínimament processada, amb tots 
els beneficis que això comporta. Un 
aliment natural que conserva tots els 
nutrients dels ingredients frescos. El 
fet de que se serveixi acabat de prepa-
rar també ofereix múltiples avantatges, 
com una millor digestió. Per tant, les 
implicacions a nivell de salut i benestar 
són moltes i impacten positivament 
també en l’esperança de vida. 

Què implica un canvi d’alimentació 
de pinso a un aliment com kibus?
A Kibus oferim a través de la nos-
tra web una forma molt senzilla 
d’introduir l’alimentació mínima-
ment processada a casa. Formulem 
un pla personalitzat pel teu gos i 
t’enviem a casa el dispositiu Kibus 
i l’alimentació necessària pel teu 
gos per 15 dies. L’objectiu és que 
puguis fer una bona transició al 
sistema nutricional Kibus.
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Com ha canviat la considera-
ció dels gossos en els darrers 
anys?

Cada cop més persones considerem 
els gossos com a un membre més de 
la família. Estan sempre al nostre 
costat i ens donen amor incondici-
onal. Sovint ens alegren el dia. Però 
també depenen totalment de no-
saltres i de com els cuidem. Surten 
de casa quan nosaltres els ho diem, 
ja sigui per a passejar o per anar 
d’excursió, mengen quan els posem 
menjar i van al metge quan nosaltres 
els portem al veterinari. Per tant, és 
molt important com els tractem en 
tots els aspectes i és una responsabi-
litat nostra. 

Quines implicacions té aquesta de-
pendència?
Un gran poder comporta una gran 
responsabilitat i hem de tenir la mà-
xima cura. Oferir-los el millor per a 
ells és la nostra responsabilitat. L’ali-
mentació és un dels principals fac-
tors per al seu benestar, juntament 
amb l’activitat física i la supervisió 
veterinària. Al final, és el mateix que 
ens passa a nosaltres. I també de for-
ma similar a la nostra, l’alimentació, 
quan més natural millor. Quan par-
lem de natural cal fixar-nos amb què 
vol dir. Els aliments ultra processats, 
com el pinso, no són naturals. Hem 
d’evitar l’aliment ultra processat com 
a base de l’alimentació de les nostres 
mascotes igual que ens passa a no-
saltres. No passa res si és un premi 
puntual, però hem d’evitar que sigui 
la base de la seva nutrició. 

Quines són les principals formes 
d’alimentació natural que hi ha 
avui en dia?
Tradicionalment l’alimentació natu-
ral era cuinar a casa. Però sabem que 
el nostre dia a dia moltes vegades no 
ens permet fer-ho, ni tan sols per a 
nosaltres mateixos. Per això fa més 

de mig segle van aparèixer solucions 
còmodes que buscaven poder cobrir 
el consum calòric dels gossos d’una 
forma còmoda. En el seu moment, 
tenia sentit aquesta solució, però ara 
sabem que el pinso i les llaunes són 
solucions amb moltes mancances i 
això té implicacions a la salut dels 
gossos. 

Quines possibilitats reals hi ha 
d’alimentació natural?
Per alimentar a les nostres mascotes 
amb aliment mínimament processat, 
podem cuinar-los, de fet és una de 
les millors solucions. El que hem de 
tenir en compte és que ens hem de 
cerciorar que és una dieta completa 
i equilibrada per a ells i per a fer-ho 
calen coneixements nutricionals. Te-
nint en compte aquestes mancances, 
des de Kibus hem creat una nova 
forma d’alimentar als gossos de for-
ma sana i natural però totalment cò-
mode. Fins ara havies d’escollir entre 
alimentar el teu gos amb aliment sa-
ludable cuinat a casa o bé un aliment 
còmode però ultra processat com és 
el pinso. 

Com aconsegueix Kibus obrir 
aquestes possibilitats?
L’aliment Kibus són carns, fruites i 

Kibus, aliment de veritat per als nostres gossos
Entrevista feta a Albert Homs, cofundador i CFO de Kibus Petcare

verdures deshidratades. D’aquesta 
forma aconseguim receptes comple-
tes i equilibrades amb ingredients de 
màxima qualitat per als nostres gos-
sos. La forma de fer-ho el màxim de 
còmode és a través del dispositiu Ki-
bus, que prepara i serveix el menjar 
acabat de cuinar directament al gos a 
l’hora que nosaltres programem. 

Què implica tenir 
un dispositiu que 
cuina pel gos? 
Com funciona?
El dispositiu Ki-
bus és molt senzill 
de fer servir: no-
més cal omplir el 
dipòsit d’aliment 
amb una recepta 
Kibus i omplir el 
dipòsit d’aigua. A 
partir d’aquí, tan 
sols cal escollir la 
quantitat que es 
vol cuinar. El dis-
positiu és una so-

lució completa per menjar i beure, de 
manera que també hi ha aigua sem-
pre disponible perquè el gos begui 
quan vulgui. També es pot utilitzar 

Creus que el pinso no és el millor pel teu gos i busques
alternatives més sanes i naturals?

Oferta aplicable a través de www.kibuspetcare.com vàlida fins al 31 de maig de 2022 o fins a esgotar existències.

Prova Kibus,
el dispositiu que cuina automàticament

per a ell sense esforç 50%
descompte

www.kibuspetcare.com
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Els rosegadors com a 
mascotes han demos-
trat ser molt intel·li-

gents, reconeixen el seu amo, 
aprenen trucs, memoritzant 
on és la seva gàbia... 
Aquests animals tenen ten-
dència a fugir i amagar-se, 
aquest comportament està 
determinat per la seva super-
vivència en la natura, on són 
víctimes dels depredadors. En 
una llar, es comporten de ma-
nera semblant, si perceben so-

Conills, hàmsters i conillets porquins: 
les mascotes ideals per als més petits 

rolls forts s’encongeixen amb 
les orelles cap endarrere, amb 
els ulls molt oberts i tremolen.
Per tenir un conill, hàmster, 
conillet  porquí o qualsevol 
animaló d’aquesta espècie 
com a mascota, és molt im-
portant que l’entreneu des 
del primer dia. Heu agafar-lo 
i acaronar-lo amb suavitat 
durant uns minuts i després 
deixar-lo una altra vegada a 
l’interior de la seva gàbia. El 
ritual de les carícies s’ha de fer 
diverses vegades al dia, tots els 
dies, perquè la nostra mascota 

entengui que està fora de pe-
rill.

Aliments dels rosegadors
Són herbívors i la seva dieta 
es compon de diversos vege-
tals, amb un component �-
brós important. Tendeixen a 
menjar molt de farratge i poc 
gra. Heu de proporcionar-li 
aliments que continguin gran 
quantitat de cel·lulosa i no 
massa sucres simples o midó. 
Necessiten menjar cada poc 
temps, ingereixen petites 
quantitats de tant en tant i 
contínuament. De fet, s’ha 
calculat que poden arribar a 
ingerir aliments �ns a 80 ve-
gades al dia.

Amb quines mascotes pot 
conviure un rosegador?
Els rosegadors són animals 
amb un aspecte molt entra-
nyable i, a més, tendeixen a 
ser animals de companyia 
bastant pací�cs i perfectes 
per tenir-los a casa si hi ha 
infants. No obstant això, la 

seva convivència no sempre 
és fàcil en relació amb altres 
mascotes. El gos és un dels 
animals de companyia més 
habituals en les llars i, encara 
que avui dia estiguin domes-
ticats, la veritat és que és una 
de les mascotes amb les quals 
cal anar amb compte. Cal 
no oblidar-se que el gos des-
cendeix del llop i, en conse-
qüència, continua mantenint 
aquest instint d’anar darrere 
dels conills per a caçar-los.
Si es vol que convisquin, cal-
drà estar pendent per a evitar 
problemes. De fet, és conve-
nient que mai es quedin tots 
dos sols, amb la �nalitat d’evi-
tar que els dos animals deixin 
sortir el seu instint i acabin 
començant un joc en el qual 
el conill sigui caçat.
En aquests casos, no obstant 
això, pot haver-hi una excep-
ció. Quan els gossos, o bé to-
tes dues mascotes són petites 
i conviuen des dels primers 
dies o mesos, se’ls pot anar 
educant i familiaritzant. No 

sempre serà fàcil, però tam-
poc és impossible.
Els gats són una altra de les 
mascotes que poden tenir al-
guna di�cultat de convivèn-
cia amb el conill perquè tam-
bé tendeixen a caçar-los. No 
obstant això, a vegades, és el 
conill el que es rebel·la con-
tra el gat i aconsegueix da-
nyar-lo. És qüestió de super-
vivència, encara que és el gat 
el que té més possibilitats de 
sortir vencedor.
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Com cada any, quan ar-
riba la calor comença 
la temporada de les 

infestacions parasitàries. La 
calor és tan sols un dels molts 
ingredients que permeten la 
presència de paràsits; podem 
trobar infestacions en animals 
tot l’any depenent del contacte 
que puguin tenir amb animals 
de ramaderia, la convivència 
dins de colònies amb una ele-
vada densitat de població o 
del propi estat immunològic 
de l’animal.

No ens podem oblidar dels pa-
ràsits interns, tant aquests com 
els externs, en alguns casos po-
den esdevenir zoonosis, és a dir 
que ens afecti també la nostra 
salut.

Hi ha molts productes per a 
tractar aquestes infestacions, 
és normal que aquest calendari 
de desparasitacions esdevingui 
complicat per a molts dels pro-
pietaris que ens venen a visitar. 
Tractarem de sintetitzar-ho en 
aquest article de forma senzilla:

- Paràsits interns: afecten prin-
cipalment el sistema digestiu 
dels nostres animals (�ns i tot 
de les persones) tot i que po-
den afectar també altres òrgans 
(cor, pulmons, fetge o ulls) Els 
trobem presents a tot. Es trans-
meten amb facilitat per mitjà 
d’excrements d’altres animals, 
entre altres formes.

- Paràsits externs: són puces, pa-
parres i mosquits, tot i que tam-
bé en trobem de més descone-
guts però igualment freqüents 
com els àcars, polls, i miasis 
per larves de mosca. Aquests 
augmenten la seva presència els 

mesos de calor i humitat eleva-
da. A més alguns d’ells poden 
actuar com a transmissors d’al-
tres malalties que també poden 
ser igualment zoonosis.

- Paràsits hemàtics: paràsits de 
mida microscòpica i que habi-
ten a l’interior de les cèl·lules. 
Generalment necessiten un 
vector que actuï de transmissor 
abans, pel que la seva presència 
sovint va lligada a la presència 
dels paràsits externs i també po-
den esdevenir zoonosi.

Com actuem enfront d’aquests 
doncs?

- Paràsits interns: recomanem 
la desparasitació cada 3 mesos. 
Una bona forma de recordar-ho 
és fer-ho a cada canvi d’estació 
de l’any. Si la nostra mascota ha 
ingerit excrements o restes d’al-
gun altre animal es recomana 
realitzar una nova desparasi-
tació. Si la mascota no surt de 
casa és igualment important ja 
que nosaltres mateixos podem 
ser transmissors del carrer a 
casa.

- Paràsits externs: recomanem 
una desparasitació especi�ca 
per a cada mascota però per 
norma general hem d’extremar 
les precaucions de primavera 
a tardor. A diferència del grup 
anterior, les desparasitacions de 
paràsits externs si que tenen un 
efecte preventiu i dependrà de 
la durada del producte que uti-
litzem.

- Paràsits hemàtics: en aquest 
cas les infestacions van molt 
lligades a les infestacions per 
paràsits externs; és per això que 
el tractament d’aquests l’establi-

Els antiparasitaris de les nostres mascotes

rà sempre el nostre veterinari 
davant la sospita d’una possible 
afectació a la nostra mascota.

I quins són els productes dels 
que disposem per a cada cas?

“Collars”: molt importants per 
a la prevenció contra mosquits 
(entre d’ells la Leishmania) La 
seva efectivitat contra puces i 
paparres és més limitada a me-
sura que passen les setmanes. 
La seva durada és de 6 o 8 me-
sos depenent del collar i degut a 
la gravetat de la Leishmania es 
recomana utilitzar-ne tot l’any.

“Pipetes”: són productes oli-
osos que s’administren sobre 
la pell, durant les següents 48 
hores aquest es repartirà per tot 
l’estrat greixós de la pell (no es 
poden administrar abans de 48 
hores o després de banyar-lo). 

- Pipetes combinades: actuen 
contra paràsits interns i externs 
a la vegada.

amb el suport de:

- Pipetes úniques: actuen tan 
sols contra paràsits externs. 
Molt efectives contra tot tipus 
de paràsit i mosquits. La durada 
habitual és d’un mes. Cal tenir 
en compte que no podem ad-
ministrar una pipeta de gos a 
un gat, ja que pot resultar tòxic.

“Pastilles”: tenen un ampli es-
pectre d’efectivitat pel que les 
classi�carem en:

- Per a paràsits interns: molt bon 
efecte tot i que cal recordar que 
el seu efecte no és preventiu.

-Per a paràsits externs: amb un 
efecte molt similar a les pipetes, 
la seva durada sol ser d’1 mes. 
Aquestes no es veuen in�uïdes 
per al bany de la nostra mas-
cota, però per contra no té cap 
efecte contra la picada de mos-
quits.

 -Combinades: són la suma 
dels dos anteriors, tenen un 
efecte preventiu contra els pa-
ràsits externs i efecte de tracta-

ment contra els paràsits interns 
(tot i que no contra tots).

Així doncs, una bona despara-
sitació per a la nostra mascota 
seria utilitzar un collar antipa-
rasitari tot l’any (en el cas del 
gos), pipetes úniques o pastilles 
per a paràsits externs segons 
la recomanació del veterinari i 
l’època de l’any, i pastilles o pi-
petes combinades a cada canvi 
d’estació.

A la nostra clínica fem molt èm-
fasi també a la vacunació contra 
leishmania degut a la gravetat 
de la malaltia i l’elevat nombre 
de casos.

De totes maneres, cada animal 
té necessitats diferents, per això 
és important que el veterinari 
marqui el calendari de despa-
rasitacions tenint en compte 
al·lèrgies o sensibilitats genèti-
ques.

Oriol Marsal Compte
Veterinari d’Aquivets
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Amés dels gossos, gats i 
animals de granja als 
quals tots estem habi-

tuats a cuidar, hi ha diverses 
aus (i altres animals exòtics), 
poden ser excel·lents com-
panys per a la llar. Cada un té 
unes necessitats de cura úni-
ques, per la qual cosa abans 
de portar una au o un animal 
exòtic a casa, t’has d’assegu-
rar que s’ajustin bé al teu es-
pai i estil de vida. 

Millors animals de compa-
nyia de l’espècie aviària
Les aus poden ser desorde-
nades i sorolloses. Algunes 
exigiran la teva atenció i �ns 
i tot es poden tornar agres-
sives i destructives, mentre 
que d’altres també poden ser 
més afectuoses. Com pots 
saber quina au serà adequa-
da per a tu? Segons experts, 
les aus més recomanades per 

tenir a casa són algunes que 
tots coneixem. Considera 
una d’aquestes amigables aus 
més petites com el teu proper 
company:
- Periquitos.
- Cacatues.
- Canaris.
- Pinsons de Darwin.
- Agapornis.
Qualsevol d’aquestes aus pe-
tites pot viure de 10 a 15 anys 
o �ns i tot més. Com un gos 
o un gat, aquestes adorables 
criatures necessitaran la teva 
cura durant molt de temps.
Les aus més grans tendeixen a 
necessitar més atenció i cura. 
Molts són molt agraïts amb 
l’afecte i la interacció amb 

els humans, i molts necessi-
ten molt d’espai per viure bé. 
Considereu aquestes variants 
si podeu proporcionar l’en-
torn adequat: cacatues o co-
loms
Els lloros, inclòs el lloro Pi-
onus més petit, el lloro de 
l’Amazones i els lloros grisos 
africans (lloro Yaco), neces-
siten més atenció i molta ac-
tivitat en forma de noves jo-
guines i estimulació mental. 
Poden viure de 10 a 50 anys 
o més.

Què és una mascota exòtica 
i quina és l’adequada per a la 
família?
Un animal exòtic pot ser un 
animal legal de posseir i rela-
tivament fàcil i segur de tenir 
cura. Cada animal exòtic té 
consideracions especials de 
manteniment, alimentació i 
salut úniques per a la seva es-
pècie. Les necessitats d’activi-
tat, la longevitat i la mida són 

Aus i mascotes exòtiques, és adequat tenir-los a casa?

només algunes de les caracte-
rístiques que voldràs tenir en 
compte abans de portar un 
company exòtic a casa teva. 
Alguns exemples d’animals 
exòtics inclouen:
- Am�bis.
- Xinxilles.
- Jerbos.
- Conillets d’índies.
- Ratolins i rates.
- Conills.
- Rèptils.
- Petaures del sucre.

La cura i seguretat d’aus i 
animals exòtics
La seguretat (tant d’animals 
com de persones) i les cures, 
són de gran importància en 
crear una llar amb qualsevol 
nou company de vida. Si el 
teu aviària o exòtic pot ser 
agressiu, és possible que no 
siguin adequats per a una fa-
mília amb nens petits. Parla 
amb el teu veterinari sobre 
les maneres d’evitar les mos-
segades i baralles dels teus 
animals de companyia. Algu-

nes preguntes que cal tenir en 
compte són:
- La teva mascota té l’espai 
adequat dins de casa?
- La vostra mascota prefereix 
la companyia d’un o més de la 
seva espècie?
- La teva mascota està rebent 
una alimentació adequada?
- La teva mascota requereix 
un lavabo regular, incloses 
retallades d’ungles o bec?

- La teva mascota rep prou 
atenció, distraccions i exerci-
ci/jocs?
Com que els nostres animals 
no ens poden parlar, sovint 
el seu comportament ens diu 
quan alguna cosa no està del 
tot bé. Comprendre les neces-
sitats particulars dels exòtics 
i les aus contribuirà en gran 
mesura a mantenir-los salu-
dables i segurs dins de la llar.

Xavi Vila
Pilar Serrano

bupbupigualada@gmail.com

Recollida a domicili
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Gaudir de les vacances 
amb les nostres mas-
cotes és tot un plaer, 

però de vegades és complicat 
i poc factible viatjar a deter-
minats destins amb elles, es-
pecialment en el cas dels gats. 
Si a més no trobem un can-
gur adient per al nostre esti-
mat company pelut, no ens 
queda més remei que cercar 
una bona residència canina o 
felina on deixar-lo uns dies. 
El dilema és: com escollir-ne 
una on puguem deixar-los i 
quedar-nos tranquils mentre 
nosaltres gaudim del meres-
cut temps de descans?…
És primordial que aneu a vi-
sitar la residència canina o fe-
lina i que hi hagi total trans-
parència a l’hora d’accedir a 
totes les seves instal·lacions. 
El vostre sentir és el més im-
portant, però tot i això us do-
nem un seguit d’orientacions 
per ajudar-vos a fer la millor 
la selecció:
Comproveu que la residència 

canina/felina estigui regis-
trada com a nucli zoològic al 
Departament d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació a la Ge-
neralitat de Catalunya i que 
tingui la llicència correspo-
nent. Això us assegurarà que 
té els permisos necessaris i 
que les instal·lacions han pas-
sat tots els controls o�cials.
Una bona residència no vol-
drà que els seus hostes es 
posin malalts, pel que us de-
manaran que, quan hi deixeu 
el vostre gos o gat, aquest es-
tigui perfectament vacunat i 
desparasitat tant interna com 
externament.
Una bona residència no dei-
xarà entrar cap mascota que 
no porti microxip: recordeu 
que és obligatori per llei i fa-
cilita que la trobem en cas de 
pèrdua.
Fixeu-vos bé en la higiene 
de totes les àrees: és quelcom 
primordial perquè el vostre 
estimat pelut es trobi a gust i 
s’asseguri la seva salut.
Si és una residència mixta de 
gossos i gats, han de ser en 

zones clarament separades, i 
la zona de gats en una loca-
lització prou allunyada de la 
dels gossos com perquè no els 
sentin bordar. Si estan físi-
cament pròximes, la zona de 
gats ha d’estar insonoritzada.
A la zona destinada a gossos 
els boxs han de ser individu-
alitzats, amb una zona tanca-
da però ben ventilada que els 
protegeixi del sol i la calor a 
l’estiu i del fred a l’hivern. Ha 
de tenir un pati individual 
prou gran com perquè el gos 
pugui moure’s amb llibertat, 
i el terra no ha de ser ni po-
rós (per assegurar una bona 
desinfecció) ni ha de relliscar 
(per evitar lesions després de 
netejar-lo).
Si teniu dos animals i voleu 
que estiguin junts, en les bo-
nes residències tenen boxs 
dobles per a aquest tipus de 
família canina.
Ha de comptar amb una zona 
de passeig i esbarjo per a gos-
sos. Assegureu-vos que te-
nen personal especialitzat en 
treure’ls a diari. Els cuidadors 
d’una bona residència, a part 

d’ésser amants dels animals, 
han d’estar formats en el ma-
neig i en el comportament de 
cada espècie en particular. 
Si el vostre gos és tímid o té 
algun problema amb altres 
gossos, un bon cuidador us 
ho hauria de preguntar. No-
ti�queu-los qualsevol parti-
cularitat que els pugui ajudar 
a fer que l’estada de la vostra 
mascota al seu centre sigui 
més agradable. Els bons pro-
fessionals estaran encantats 
que els doneu el màxim d’in-
formació.
Pel que fa als gats, la seva zona 
ha de ser una illa de pau: boxs 
grans, individualitzats, per-
fectament ventilats i protegits 
del sol, insonoritzats i amb 
un bon mobiliari d’enriqui-
ment ambiental: rascadors, 
àrees de repòs a diferents 
alçades, zona de menjado-
res separada de la caixeta de 
deposicions… Així com als 
gossos els encanta el xivarri i 
no els importa veure’s els uns 
als altres, els gats prefereixen 
la tranquil·litat i no saber qui 
és el veí del costat!

Marxem de vacances: on podem deixar les nostres mascotes?

Tots han de gaudir d’aigua 
corrent i menjadores higièni-
ques, de cantells rodons on la 
vostra mascota no pugui fer-
se mal.
Pel que fa a l’ alimentació, és 
millor que els proporcioneu 
vosaltres el pinso que menja 
habitualment el vostre pelut; 
així no hi ha possibilitat que 
pateixi diarrees associades al 
canvi de dieta.
Tota bona residència hauria 
de comptar amb un servei ve-
terinari que supervisi qualse-
vol incidència. És important 
que parleu amb el vostre ve-
terinari, li feu saber on passa-
rà uns dies la vostra mascota 
i que doneu les seves dades a 
la residència. Davant de qual-
sevol problema, els serà més 
fàcil actuar si poden comuni-
car-se amb el seu veterinari 
habitual i conèixer la història 
clínica de l’animal.
I si fem una bona elecció, en 
la majoria dels casos les nos-
tres mascotes també tornaran 
contentes de les seves vacan-
ces i no els importarà repetir 
l’any següent.

FONT-GALÍ

Residència i ensinistradors des de 1992

Tel. residència: 93 770 60 18 · direccio.fontgali@gmail.com
Tel. Arrels Veterinària: 609 975 084

Oferim residència, ensinistrament 
i protectora. A les instal·lacions també 

tenim una clínica veterinària 
(Arrels Veterinària S.L.) oberta al públic.
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39 anys d’història

El  diari digital més llegit 
en continguts propis i

+11K!

en dispositius electrònics

Som la premsa de casa,
sempre al teu costat

Premis: TASIS TORRENT 1998   I   AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993   I   MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013
UEA per la tragectòria empresarial 2017   I   MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2018   I   MILLOR PUBLICACIÓ A LA NIT DE LA PREMSA DE L’APPEC 2020

Auditats per:

Associats:
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comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

CONCA / LA VEU

Durant sis mesos, la 
Conca d’Òdena ha 
acollit la prova pilot 

de servei de vehicle elèctric 
compartit MOBICO, amb 
una �ota de 8 cotxes i 12 mo-
tos distribuïts pels munici-
pis d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, La Pobla de 
Claramunt, Jorba i Castellolí. 
Qualsevol usuari podia fer ús 
dels vehicles descarregant-se 
l’APP MOBICO als seus te-
lèfons mòbils i pagant només 
pels minuts d’ús del vehicle. 
Abans de començar els sis 
mesos de prova, que van ar-
rencar al mes de novembre, 
durant les setmanes prèvies 
es va obrir el servei de mane-
ra gratuïta per a tothom.
Durant la fase pilot de pa-
gament, MOBICO ha tingut 
a la Conca d’Òdena més de 
500 usuaris registrats que han 
fet un total de 1.039 viatges, 
distribuïts principalment en 

els dies feiners. Pel que fa el 
per�l dels usuaris, el viatger 
tipus ha estat un home d’en-
tre 30 i 45 anys, tant en motos 
com en cotxes, i la majoria de 
viatges han tingut com a ori-
gen o com a destí Igualada.

El projecte és una iniciativa 
público-privada impulsada 
per l’Associació de munici-
pis per la mobilitat AMTU, 
la Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena, l’Ajuntament 
de Castellolí, i les empreses 

Finalitzada la prova pilot del servei de vehicle compartit 
MOBICO a la Conca d’Òdena

Els impulsors estan 
analitzant les dades 
per estudiar si es pot 
reobrir MOBICO de 
manera permanent 
com a servei estable

SEAT:CODE i Circuit Parc-
motor, amb la col·laboració 
de Servisimó. Es tracta de 
la primera prova pilot sobre 
mobilitat intel·ligent i soste-
nible feta fora de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, i 
ara els impulsors estudiaran 
si el projecte té viabilitat.
La gestió i l’anàlisi de les dades 
recollides permetrà disposar 
d’informació rellevant sobre 
els desplaçaments dels ciuta-
dans de la Conca d’Òdena i 
plani�car, així, una possible 
infraestructura de càrrega de 
vehicles elèctrics i/o híbrids 
endollables que permetria 
reobrir el servei MOBICO de 
manera estable. La voluntat  

dels Ajuntaments de la Con-
ca d’Òdena és poder donar 
continuïtat a aquest servei i, 
alhora, establir una legisla-
ció per a possibles projectes 
empresarials de mobilitat 
sostenible i compartida que 
puguin sorgir en un futur 
proper.
MOBICO suposa un estalvi 
per a la butxaca dels con-
sumidors i un estalvi per al 
medi ambient, ja que es re-
dueix la contaminació tal 
com demostren les 2 tones de 
CO2 que s’han estalviat du-
rant els sis mesos de la prova 
pilot.  A més, és una eina a 
disposició als habitants de la 
Conca d’Òdena per reduir els 
200.000 desplaçaments que 
es fan diàriament amb vehi-
cle privat entre els diferents 
municipis, amb una iniciati-
va equitativa que democra-
titza el vehicle ja que no cal 
disposar de vehicle propi i 
tothom -independentment 
del seu nivell adquisitiu- pot 
tenir-hi accés.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La regidoria de Pro-
moció Econòmica de 
l’Ajuntament de Vila-

nova del Camí ha destinat 
15.000 € a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques 
al Centre d’Innovació Anoia. 
Aquesta és una aposta impor-
tant de la corporació vilano-
vina per millorar l’e�ciència 
energètica dels equipaments i 
edi�cis municipals.
La instal·lació ha anat a càr-
rec de l’empresa local Biore-
novables. Una jove iniciativa 
empresarial que va iniciar-se 
l’any 2019 com una startup al 
Viver d’Empreses del Centre 
d’Innovació Anoia, però que 
presenta grans possibilitats 
de creixement. 
La regidoria de Promoció 
Econòmica, explica Jordi Ba-
rón,  prepara per al pròxim 
any, una inversió de 100.000 € 
amb l’objectiu d’arribar a l’au-
tosu�ciència energètica dels 
equipaments municipals.

Pròxima obertura de l’O�ci-
na de Suport als Fons Euro-
peus al Centre d’Innovació 
Anoia
El regidor de Promoció Eco-
nòmica Jordi Barón ha expli-
cat que el Centre d’Innovació 
Anoia obrirà en els pròxims 
dies, l’O�cina de Suport als 
Fons Europeus. Aquesta ini-
ciativa va estretament lligada 
a la contractació d’una agent 
d’innovació, que s’ha incor-
porat fa poques setmanes a 
l’ajuntament vilanoví, després 
de superar un concurs–opo-
sició.
La �gura de l’Agent d’Inno-
vació s’ha pogut introduir 
gràcies a una subvenció que 
el Ministeri de Ciència i In-
novació ha concedit als mu-
nicipis que formen part de 
la Red Innpulso. Les seves 
competències impliquen fa-
cilitar estratègies i processos 
perquè es puguin posar en 
marxa projectes d’innovació 
digital, licitació de projectes 
de compra pública d’innova-

ció, plans de sostenibilitats i 
e�ciència energètica, agenda 
urbana o economia circular 
entre altres.
En aquests moments s’estan 
rebent molts fons europeus, 
i s’espera que “aquesta pluja 
de fons es mantingui durant 
uns anys”, explica Barón, i 
per això és important fer una 
detecció de tots els recursos 
disponibles per posar-los a 

l’abast de la ciutadania. El 
primer objectiu de l’O�cina 
de Suport als Fons Europeus 
(OSFE) és fer difusió d’aques-
tes ajudes que s’adrecen a la 
ciutadania i, ajudar a les pos-
sibles persones bene�ciàries 
a fer els tràmits necessaris 
per canalitzar-los. És el cas 
del Moves III, que permet al 
ciutadà bene�ciar-se d’ajudes 
�ns als 7.000 € per a la com-

pra d’un vehicle elèctric o un 
híbrid amb un preu inferior 
als 45.000 €. 
Autònoms, petites, mitjanes 
i grans empreses i comerços, 
també es poden bene�ciar 
dels Next Generation a tra-
vés de diferents programes, 
com el Moves III. En cas que 
el projecte sigui complex, des 
de l’OSFE, es derivarà el pro-
jecte a una comissió d’experts 
que els ajudarà a fer el tràmit. 
Barón també ha parlat del 
Red.es, un altre fons euro-
peu concebut per a fomentar 
i desenvolupar la societat de 
la informació, l’ús de les no-
ves tecnologies i l’increment 
de la competitivitat. Alguns 
dels seus programes estan 
adreçats al comerç de proxi-
mitat per ajudar-lo a digita-
litzar-se. En el marc d’aques-
tes ajudes es pot invertir en 
la creació de pàgines web, en 
la dinamització de les xarxes 
socials, en les vendes online 
o �ns i tot en projectes de ci-
berseguretat. 

Vilanova del Camí aposta per les renovables i preveu instal·lar 
plaques solars fotovoltaiques a tots els edi�cis municipals 
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MONTBUI / LA VEU

Dissabte passat va ser 
una jornada de festa 
al Nucli Antic mont-

buienc, amb la inauguració 
o�cial d’un servei emblemàtic: 
es recuperava la renovada Llar 
d’Infants “Montxic”, ara com a 
servei educatiu rural per a in-
fants de zero a tres anys. Més 
d’un centenar de persones van 
participar en l’estrena o�cial, 
que va consistir en la lectura 
d’un conte infantil animat per 
part de Núria Planell, i poste-
riorment, es van realitzar els 
discursos per part de les au-
toritats, així com també es va 
destapar la placa commemo-
rativa per a l’ocasió.
La recuperació de la llar d’in-
fants “Montxic”, redimensio-
nada com a servei rural (per a 
10 infants) va ser possible ar-
ràn la realització d’un procés 
participatiu celebrat durant 
la passada primavera. Amb 
aquesta legitimació, l’equip 
de govern municipal va posar 
en marxa els procediments 
administratius i va activar els 
treballs tècnics de condicio-
nament de l’equipament, �ns 
a l’obertura del servei durant 
el passat mes d’abril, amb les 
autoritzacions pertinents.
Durant el torn de parlaments 
hi van intervenir la Coordina-
dora i Directora Pedagògica 
de les Llars d’Infants de Mont-
bui, Teresa Golanó, també el 
regidor d’Urbanisme mont-
buienc, i veí del Nucli Antic, 
Adrià Castelltort, la regidora 
d’Educació Coral Vázquez, 

i l’Alcalde montbuienc Jesus 
Miguel Juárez. 
Teresa Golanó va agrair la pre-
sència dels assistents a l’acte i 
va mostrar-se molt satisfeta 
per “poder donar aquest ser-
vei a totes les famílies”. De la 
seva banda, Adrià Castelltort 
va donar les gràcies als veïns i 
veïnes del Nucli Antic “per ha-
ver fet la feina de reivindicació 
que tocava amb les signatures 
i el procés participatiu. Si la 
gent no reclama les coses que 
vol, no s’aconsegueixen”. Coral 
Vázquez va mostrar-se molt 
satisfeta per “poder celebrar 
aquest dia tan important pel 
Nucli Antic després de tot el 
que va suposar el tancament 
traumàtic d’aquest servei l’any 
2015. A l’Equip de Govern ho 
teníem clar, i ho portàvem en 
el nostre programa electoral, 
que la reobertura del Montxic 
era una prioritat com a servei 
educatiu de proximitat i com 
a patrimoni d’aquest nucli”. 
La regidora va remarcar que 

Montbui va estrenar o�cialment 
la llar d’infants “Montxic”

“continuem apostant per l’edu-
cació de zero a tres anys, i en 
aquest aspecte ens acompanya 
el govern de la Generalitat de 
Catalunya, que ha apostat per 
la gratuïtat en I2 (educació in-
fantil per a infants de 2 anys) 
a partir del curs que ve”. Per 
últim, l’Alcalde montbuienc 
Jesús Miguel Juárez va agrair 
el treball realitzat per totes les 
persones que van posar el seu 
granet de sorra per aconseguir 
posar marxa la llar “Montxic” 
i va remarcar que “és un servei 
de proximitat necessari, acon-
seguit amb l’esforç de tothom. 
Estem molt satisfets que la Ge-
neralitat aposti per la gratuïtat 
en I2 de cara al proper curs, ja 
que això va en la mateixa línia 
que tenim nosaltres”.  
Va finalitzar l’acte amb la 
descoberta de la correspo-
nent placa commemorativa, 
amb la foto de tots els regi-
dors del consistori assistents 
a l’acte i amb un petit brindis 
entre els assistents.

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diu-
menge torna a 
Montbui una de 
les �tes més es-

perades pels afeccionats dels 
cotxes i motos clàssiques de 
l’Anoia: La 10a Trobada de 
Clàssics de Montbui.
Enguany la Trobada de Clàs-
sics, activitat organitzada per 
la regidoria de Promoció Eco-
nòmica i Comerç de Montbui, 
canvia enguany d’ubicació, i es 
realitzarà per primer cop a la 
zona de Vistalegre, en concret 
al Passeig Almeria, on estarà 
el punt de concentració de ve-
hicles participants i també la 
logística organitzativa. El punt 
central de l’acte estarà ubicat 
en el tram comprès entre la 
rotonda de la Ronda Anoia i el 
Passeig d’Espanya. 
Està previst que aquest re-
corregut en vehicles comenci 
a les onze del matí, i recorri 

bona part del terme munici-
pal montbuienc (carretera de 
Valls, �ns a Quatre Carreteres, 
posteriorment en�laran �ns 
a Bellprat, i posteriorment es 
farà el retorn cap al punt de 
partida tornant per la carrete-
ra C-241-C (des de Sant Martí 
de Tous).
Les inscripcions per a aquest 
certamen són gratuïtes, i es 
podran fer el mateix dia a la 
carpa habilitada a tal afecte, 
escanejant el codi del cartell 
promocional, o a l’adreça bit.
ly/classicsmontbui.
Els interessats a aconseguir 
més informació poden enviar 
un correu electrònic a mont-
bui.cotxes@hotmail.com o al 
telèfon 93 803 47 35 (ext. 308).
Com en anteriors edicions, hi 
haurà un diploma i un detall 
pels participants. Es realitza-
rà la tradicional concentració 
i els participants realitzaran 
un recorregut per la comarca 
amb els seus vehicles clàssics.

Diumenge, X Trobada 
de cotxes clàssic

MONTBUI / LA VEU

Aquest dissabte a partir 
de les 12 del migdia es 
durà a terme la inau-

guració de la nova la Plaça de 
la Unió de Vistalegre, un espai 
completament reformat du-
rant els darrers mesos, i que 
s’ubica a tocar d’una de les 
sortides del Nucli Urbà i tam-
bé ben aprop de l’accés a la fu-
tura Via Blava del riu Anoia. 
L’acte inaugural serà una gran 
festa veïnal que inclourà l’ac-
tuació del grup musical local 
“Els Trobadors de l’Anoia”, i 
també hi participaran els Ge-
gants de Vistalegre, els cap-

grossos i els integrants de la 
colla “El Xaragall” de Mont-
bui.
L’actuació, que s’inaugura-
rà o�cialment amb una festa 
amb els veïns i veïnes, ja és 
accessible als veïns i veïnes 
des de fa uns dies. Durant els 
darrers sis mesos s’han fet uns 
treballs que han permès can-
viar-li la cara completament a 
aquesta zona de lleure. 
El nou espai lúdic disposa 
d’una nova pista de futbol sala 
en un nivell superior. Aques-
ta zona és de sauló i queda 
separada respecte al carrer 
Jaén mitjançant un talús i una 
grada doble de pedra natural, 

fent d’element de contenció 
de terres. A la part superior 
del talús hi ha una jardinera 
acompanyant la vorera supe-
rior amb arbustiva baixa i ar-
brat d’alineació nou. 
Tot seguit hi ha una zona de 
terrassa inferior, espai en el 
qual es situen els nous jocs 
infantils dins d’un sorral, 
tot respectant la retícula de 
moreres i plàtans existents. 
Aquesta zona també es con-
templa com a mirador del riu 
Anoia i la zona �uvial. I, per 
últim, la zona de connexió 
amb el Parc Fluvial de l’Anoia. 
Sense modi�car la topogra�a 
existent, s’ha pogut anar ade-

quant aquest camí, que dona 
accés a la plaça per les dues 
terrasses. 
La remodelació de la Plaça de 
la Unió és una reivindicació 
històrica dels veïns i veïnes de 
la zona, i s’ha realitzat a partir 
de les aportacions realitzades 
pels mateixos veïns i veïnes, a 
través d’un procés participa-
tiu coordinat per l’Associació 
de Veïns de Vistalegre. 
De les consultes realitzades 
al veïnat, a través d’un procés 
participatiu, la ciutadania 
del barri  va acabar decidint 
que el projecte inclogués 
una pista de futbol sala pa-
vimentada. També es va de-

cidir que es pogués mantenir 
un espai de sorral per tal de 
poder continuar jugant a la 
petanca, però sense que esti-
gués senyalitzat aquest espai. 
I de la mateixa manera es va 
veure bé la possibilitat de 
col·locar elements esportius 
com ara porteries de futbol o 
cistelles de bàsquet.
El projecte de remodelació 
va ser elaborat per l’empresa 
Batlle i Roig. Les obres de 
remodelació i millora de la 
Plaça de la Unió han anat a 
càrrec de l’empresa Catalana 
d’Obres del Penedès, i es van 
adjudicar per 221.104,12 
euros.

Dissabte s’inaugura la remodelada plaça de la Unió de Vistalegre

MONTBUI / LA VEU

Aquest dimarts a la tarda 
va tenir lloc a l’espai verd 
montbuienc (zona propera 
al polígon Plans de La Tossa) 
una plantada d’alzines a càr-
rec dels membres de la Unió 
d’Establiments de Montbui, 
l’entitat associativa que aple-
ga al petit comerç i als ser-
veis del municipi. Els arbres 

plantats van ser les alzines 
que van lluir els establiments 
montbuiencs durant la darre-
ra Setmana del Comerç.
La UEM, que ja va donar su-
port a la Setmana del Comerç 
ara fa unes setmanes, conti-
nua apostant per visibilitzar 
els avantatges que té apostar 
per fer compres responsables 
per millorar la sostenibilitat 
del nostre planeta.

Plantada d’alzines 
de la UEM
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Aquest dimarts s’ha 
celebrat una reu-
nió entre la diputa-

da presidenta de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, de la Di-
putació de Barcelona, Eva 
Menor, i el coordinador ge-
neral de l’Àrea, Javier Villa-
mayor, amb l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí per tractar 
la modernització dels polí-
gons.
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
i el titular de Promoció Eco-
nòmica, Jordi Barón, van re-
bre de mans de la diputada 
una anàlisi de les infraestruc-
tures dels Polígons dels Plans 
amb una visió de futur per 
adaptar els polígons d’activi-
tat econòmica (PAE) als rep-
tes actuals.
Aquest projecte ha estat sub-
vencionat amb un recurs eco-
nòmic del Catàleg de Serveis 
2022-23 amb l’objectiu de fer 
una diagnosi dels 11 polí-

gons dels municipis de Cas-
tellolí, la Pobla de Claramunt, 
Òdena, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí. 
El document mostra alguns 
aspectes i propostes de millo-
ra i actualització necessàries i, 
ara, hauran de ser els ajunta-
ments els que entomin aques-
tes iniciatives amb la �nalitat 
d’aconseguir –de forma con-
junta-  activitats industrials 
per al territori més e�cients i 

L’Ajuntament vilanoví busca 
la complicitat de la Diputació per 
modernitzar els polígons dels Plans 

més competitives.
Un dels propòsits  del projec-
te és captar i retenir talent i 
tenir uns polígons preparats 
per a les demandes de les 
empreses. L’actuació compta 
amb el suport de l’Associa-
ció d’Empresaris i Propieta-
ris dels Polígons dels Plans, 
entitat creada el 2013 per 
defensar els interessos del tei-
xit empresarial dels polígons 
d’aquests municipis.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L ’alcaldessa Noemí 
Trucharte, represen-
tant a la Mancomu-

nitat de la Conca d’Òdena, 
juntament amb Joan Serra, 
alcalde de Castellolí, i la co-

ordinadora, Raquel Serra, 
van participar aquest di-
marts en una altra reunió 
amb la diputada Eva Menor 
i el coordinador, Javier Vi-
llamayor. En aquest cas va 
ser per parlar del projecte de 
restauració fluvial, la reduc-

ció del risc d’inundació i la 
connectivitat del Parc Fluvial 
de l’Anoia. La MICOD cerca 
el suport i compromís de la 
Diputació de Barcelona per 
treballar en la restauració 
dels ecosistemes fluvials i re-
duir el risc d’inundacions.

La MICOD aposta per treballar en un 
projecte de restauració del Parc Fluvial 
de l’Anoia 

CASTELLOLÍ / LA VEU

Circuit Parcmotor ofe-
reix formació gratuïta 
sobre vehicles híbrids 

i elèctrics a professionals del 
sector automobilístic a través 
de dos cursos subvencionats 
pel programa +Talent del 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC). La formació 
va adreçada a treballadors 
quali�cats que vulguin reori-
entar-se professionalment o 
millorar la seva capacitació i 
que actualment es trobin en 
situació d’atur.
Els dos cursos es realitzaran 
presencialment a les instal·la-
cions de Circuit Parcmotor a 
Castellolí, a l’edi�ci del Cam-
pus Motor Anoia, en horari 
de tarda (de dilluns a dijous 
de 16 a 20h). La primera for-
mació consta de 90 hores i 
està centrada en el mante-
niment de vehicles híbrids i 
elèctrics i té com a objectiu 
adquirir coneixements de 
mecànica d’aquest tipus de 
vehicles, així com del seu ren-
diment. Tindrà lloc del 30 de 

maig al 13 de juliol de 2022 i 
les inscripcions es poden fer 
�ns el 27 de maig enviant un 
correu electrònic a barbara@
circuitparcmotor.com.
El segon curs se centra ex-
clusivament en els vehicles 
elèctrics, amb l’objectiu de 
capacitar els alumnes en la 
instal·lació i manteniment de 
components elèctrics i elec-
trònics de vehicles elèctrics, 
inclosos els sistemes d’emma-
gatzematge a bord d’energia. 
Aquesta formació, de 200 ho-
res, es realitzarà del 4 de juliol 
al 4 de novembre de 2022. Les 
inscripcions s’obriran prope-
rament i es podran fer �ns l’1 
de juliol.
Les places estan limitades a 
25 per curs. En tots dos ca-
sos, la formació està pensa-
da per a treballadors titulats: 
enginyers tècnics, postgra-
duats, amb FP grau superior 
o mitjà de la família relaci-
onada amb el sector, o amb 
Certificat de Professionalitat 
(nivell 2 o nivell 3, segons 
el curs). Més informació a: 
www.circuitparcmotor.com.

Circuit Parcmotor ofereix 
formació gratuïta sobre 
vehicles híbrids i elèctrics

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Els assajos ja estan en 
marxa. Fa dies que sota 

la direcció escènica de Toni 
Poch i Manufactuoes Tea-
trals, els membres de les en-
titats, han començat a donar 
vida a una història que pre-
tén escenificar un episodi de 
la crònica social dels anys 
seixanta. 
Tal com ja vam viure amb la 
recreació de l’assalt a la dili-
gència igualadina per les fes-
tes de Sant Hilari, ara es vol 
escenificar una festa de bar-
ri, popular de principis dels 
anys seixanta, que se cele-
brava entorn de la plaça Ma-
jor, en un dels seus anys més 

àlgids (concretament l’any 
1962) i a la vegada, recollir 
la realitat social del moment 
que vivia el municipi, amb el 
fenomen de la migració.
En total 120 persones par-
ticipen en la representació, 
algunes des del vessant ar-
tístic com Maria Berenguer, 
Sheila Grados o els professi-
onals d’Artístic i Auntempo, 
però altres actors i actrius 
són amateurs. També comp-
ten amb la col·laboració de 
l’Esbart Dansaire de Vilano-
va del Camí. En conjunt, cal 
destacar la participació d’un 
elenc intergeneracional.
Aquesta vegada, l’escenari de 
l’obra teatral serà la plaça del 
Mercat el proper 18 de juny.

Nova proposta 
de Vilanova a escena

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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El PSC Anoia replica a 
Alba Vergés el comu-
nicat de premsa que ha 

fet sobre la moció de censura a 
Òdena i el canvi d’alcaldia. Els 
socialistes entenen que Vergés 
porta tants anys desconnecta-
da de la política local i comar-
cal que “desconeix” la realitat 
dels fets i davant les valoraci-
ons que fa, el PSC recorda que 
un dels motius de la moció és 
la pèrdua del conveni, ja sig-
nat, per la construcció d’un 
dispensari mèdic en substitu-
ció del consultori mèdic que 
es va tenir que tancar per la 
covid-19 per no garantir una 
ventilació natural su�cient. 
Conveni que es va perdre per 
l’Institut Escola com excusa 
sense cercar ni Generalitat ni 
Ajuntament cap alternativa. 
Quan Alba Vergés era conse-
llera de Salut i Maria Sayavera 
alcaldessa d’Òdena.
El PSCAnoia denuncia també 
la penosa gestió, de la Genera-
litat i de l’ajuntament d’Òdena, 
de la construcció de l’institut 
escola, encara no posat en 
funcionament amb un any de 
retard.  I per acabar-ho d’ado-

bar s’incompleix allò pactat 
entre tots, també amb ERC, 
intentant tornar a regularitzar 
les indústries de carnasses a 
tocar dels veïns del Pla d’Òde-
na.
D’altra banda, davant els acu-
sacions de Vergés sobre “vella 
política”, li recorden que ella 
“porta més de 10 anys vivint 
de càrrec en càrrec: primer 
com a diputada, després com 
a consellera i ara de vicepresi-
denta del Parlament”. També 
li retreuen la notícia sobre “la 
utilització que fa del cotxe o�-
cial del Parlament amb més 
de 100 viatges el darrer any 
mentre cobra, alhora, dietes 
de desplaçament”.
El PSC Anoia també demana 
a ERC i Alba Vergés que no 
doni lliçons de respectar la 
llista més votada quan a Ca-
brera d’Anoia el seu partit va 
pactar amb Ciutadans per evi-
tar donar l’alcaldia a l’alcalde 
socialista que havia guanyat i 
donar-la a l’alcalde d’ERC que 
ha resultat ara condemnat per 
prevaricació. També li recor-
den que a Òdena mateix, ERC 
i CiU van pactar l’alcaldia al 
2011 contra el guanyador de 
les eleccions que era el PSC.

El PSC Anoia respon a 
Alba Vergés per les decla-
racions sobre la moció de 
censura a Òdena

ÒDENA / LA VEU

Creu Roja Anoia, Ori-
ginal Bu� S,A i Òdena 
Village organitzen la 

1a edició del BUFF® ADVEN-
TURE FEST X UKRAINE, 
una jornada solidària per 
l’emergència Humanitària 
d’Ucraïna i que es durà a ter-
me el proper 28 de maig a les 
instal·lacions de l’Òdena Vi-
llage. L’objectiu és afavorir la 
convivència i la pràctica d’hà-
bits saludables a través d’una 
jornada lúdica a l’aire lliure.
L’accés al recinte serà mit-
jançant una inscripció i pa-
gament d’una entrada des-
tinada a recaptar fons per 
l’emergència d’Ucraïna, així 
com a la cobertura de despe-
ses bàsiques. A la pàgina web: 
https://cercadeti.cruzroja.es/
adventurefest
Es pot comprar l’entrada de 
forma anticipada �ns el ma-
teix dia 28 de maig i consul-
tar totes les activitats a l’aire 
lliure que es faran per a totes 
les edats. El mateix dia de l’es-
deveniment també es podran 
adquirir entrades a la matei-
xa recepció, per participar de 
l’activitat.
La jornada compta amb una 

relació d’activitat lúdiques i 
esportives, que es poden dur 
a terme en família; el progra-
ma d’activitats es pot consul-
tar directament a la pàgina 
web que s’ha creat de forma 
especí�ca. A més hi ha pre-
vista la realització de dues 
proves de running, una cursa 
d’orientació i una caminada 
popular, tant pels més menuts 
com pels més grans.
L’Ajuntament d’Òdena també 
dona suport a la iniciativa, i 
col·labora aportant recursos 
de logística, personal de Pro-
tecció Civil,  i  a més de fer-ne 

Creu Roja, Original Bu� S.A. i Òdena 
Village organitzen una Jornada 
Solidària a favor d’Ucraïna

difusió entre les seves xarxes 
o�cials.
“Aquesta jornada lúdica és 
una oportunitat per acostar 
a les persones a compartir el 
nostre propòsit d’inspirar un 
món més conscient a través 
de l’emoció de l’aventura, al 
mateix moment que contri-
buïm en una acció solidària 
i tan necessària com és la re-
captació de fons per ajudar al 
poble ucraïnès. Esport, aven-
tura i solidaritat s’uneixen per 
una bona causa”. Almudena 
Cara, Culture, Engagement & 
Social Impact Manager. 

JORBA / LA VEU

Molts jorbencs van 
participar de les ac-
tivitats de celebra-

ció de Sant Isidre que va or-
ganitzar l’Ajuntament de Jorba 
el cap de setmana del 14 i 15 
de maig, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i 
de l’empresa Tradebe. Els actes 
van començar dissabte amb el 
repic de campanes i la missa a 
l’església de Sant Pere.
El matí de diumenge va tenir 
lloc la pujada al castell, que va 
comptar amb una seixantena 
de caminants, que van po-
der gaudir de les explicacions 
guiades des del mateix punt 
de sortida, la plaça de la Font. 
Durant el recorregut, i durant 
la visita al castell, es va poder 
gaudir de la música de les vio-
les de roda de l’Associació de 
violes de Catalunya, entitat 

que està establerta al munici-
pi. La visita al castell també va 
permetre conèixer de primera 
mà les noves actuacions que 
s’hi han fet, tot allò que s’hi 
ha anat trobant, i sorprendre’s 
amb tot allò que s’ha anat des-
cobrint, com per exemple el 
fet que havia estat un castell de 
frontera a l’època carlina.
La majoria dels participants 
van seguir caminant �ns ar-
ribar a la bandera, i van tor-
nar al poble just a temps per 
poder-hi escoltar el concert 
de la coral igualadina Xalest. 
L’actuació, que va organit-
zar l’Associació Gent Gran 
de Jorba, va ser molt lluïda i 
molt aplaudida pel nombrós 
públic present. Tot seguit va 
tenir lloc l’arrossada popu-
lar, que va aplegar unes 150 
persones a la pista de l’escola 
Guerau de Jorba.
El cap de setmana que ve les 

Bona participació al primer cap de setmana de celebració 
de Sant Isidre a Jorba

celebracions de Sant Isidre 
seguiran amb La capvuitada 
del sant. Serà diumenge dia 
22, de 12 a 15 h, i consisti-

rà en un vermut musical a la 
pista de l’escola Guerau de 
Jorba. Aquesta serà la pri-
mera activitat que organitzi 

el grup de jovent del munici-
pi i l’Ajuntament espera que 
també compti amb molta 
participació.
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Avui divendres, el Festi-
val Maig inicia la seva 
novena edició. Ho 

farà, com ja és habitual en els 
darrers anys, amb una confe-
rència que aquest any anirà a 
càrrec de Josep Maria Ganyet. 
Especialitzat en intel·ligència 
arti�cial, Ganyet és informàtic 
i manté diverses col·laboraci-
ons amb mitjans de comuni-
cació com RAC1 o TV3, a més 
de ser professor a la Universitat 
Pompeu Fabra. La seva xerra-
da a Santa Coloma girarà al 
voltant del metavers i es farà a 
l’obrador de La Segarreta.
El 27 i 28 de maig arriba la 
música amb Mishima i Ramon 
Mirabet com a caps de cartell
Un dels grups més rellevants 
de la història recent del pop 
en català, Mishima, passarà 
per Santa Coloma de Queralt 
per presentar el seu novè disc 
d’estudi – L’aigua clara - i que 
va veure la llum el passat mes 
d’abril. La banda liderada per 
David Carabén arriba en el 

seu millor moment en el que 
promet ser un dels concerts de 
l’any. 
Un altre dels punts forts del fes-
tival serà l’actuació de Ramon 
Mirabet, qui també estrena 
disc en una gira molt especial, 
ja que fa poc l’artista va anunci-
ar que aquest seria el seu últim 
treball en anglès, almenys per 
una llarga temporada.
El Festival MAIG, que aquest 
any celebra la seva novena edi-
ció, consolida les dues dates, 
divendres 27 de maig i dissab-
te 28, per donar cabuda a una 
desena d’artistes i bandes que 
presentaran el seu repertori a 
la Baixa Segarra. Amb aquest 
cartell, el festival fa un pas en-
davant i es vol consolidar com 
a referència cultural d’aquest 
punt del territori de la Catalu-
nya Central, on connecten les 
províncies de Barcelona, Tarra-
gona i Lleida.

Renaldo & Clara, Anabel Lee 
i Guineu també passaran per 
l’escenari del Festival MAIG
Els lleidatans Renaldo & Clara 

també faran parada al Festival 
MAIG dues setmanes abans 
de la seva actuació al Prima-
vera Sound. Els acompanyaran 
una de les bandes revelació 
del panorama indie-punk, els 
egarencs Anabel Lee. També a 
base guitarres i melodies ba-
llables hi haurà Guineu, banda 
liderada per l’Aida Gimenez 

autora d’un dels millors discs 
en català de 2021. Urfabrique 
i Twin completen un cartell de 
luxe que combina artistes con-
solidats amb el millor de l’esce-
na emergent.
La música de club també tindrà 
el seu espai amb la programa-
ció de diferents Dj’s i selectors. 
Nahoomie, una de les �gures 

La conferència de Josep Maria Ganyet sobre el Metavers 
i noves tecnologies dona el tret de sortida al Festival MAIG

emergents de l’escena clubbing 
de Barcelona, encendrà la pista 
de ball el dissabte 28 de Maig, 
acompanyada, un any més, 
el DJ i director del festival, Te 
Jodes y Bailas DJ, con�rmat 
recentment al Vida Festival. El 
dia abans, la tribu de Breathde-
ep, un dels col·lectius amb més 
presència a la ciutat comtal, 
també seran els responsables 
de portar la cultura de club al 
Festival MAIG. 

Aposta per la sostenibilitat
Més enllà de la programació, 
el Festival MAIG aposta per 
viure una experiència musical 
única, amb un màxim respecte 
per l’entorn, pròxima i inclusi-
va.
L’organització s’ha proposat 
aconseguir un festival sosteni-
ble i demostrar que la cultura 
i el respecte pel medi ambient, 
no estan renyits. Algunes me-
sures, passen l’ús de gots reuti-
litzables de lloguer, l’ús de ma-
terial reciclable en la producció 
i la reducció de plàstic a la mí-
nima expressió.
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Sant Martí de Tous ini-
ciarà aquest estiu les 
obres de reforma i am-

pliació de l’escola municipal 
Cérvola Blanca, que perme-
tran adaptar l’edi�ci a les ne-
cessitats actuals reordenant 
espais i eliminant els barra-
cons el curs 2023-2024. Es 
reformarà el menjador, s’am-
pliarà el pati per donar servei 
als infants que dinen a l’escola 
i es construirà un nou mòdul 
que unirà el menjador amb la 
comunitat de mitjans (al pri-
mer pis). 
Aquesta setmana ja s’han dut 
a terme alguns treballs pre-
vis a l’inici d’obres, com són 
els estudis geotècnics del ter-
reny. L’actuació, valorada en 
135.000 euros -subvencionats 
per la Generalitat-, és la pri-
mera fase d’un projecte de 
millora més ampli que con-
templa una altra intervenció 
prevista per a l’estiu del 2023, 
quan es retiraran els mòduls 
i s’ampliarà l’espai de la co-
munitat de petits i grans (a la 

planta baixa i part del primer 
pis). Aquesta segona fase està 
valorada en 315.000 euros 
i la pagarà el Departament 
d’Educació de la Generalitat.
Des de fa quatre anys l’Ajun-
tament de Tous treballa amb 
l’equip de mestres i l’AMPA 
per tal de crear nous espais 
que satisfacin el projecte 
educatiu del centre, basat en 
Escola Nova 21. Els infants 
estan agrupats per comuni-
tats, no per cursos, i es busca 
que totes les comunitats que-
din interconnectades a través 
d’espais compartits. Fa tres 
anys ja es va dur a terme una 
intervenció de millora a la 
segona planta de l’escola amb 
aquest mateix objectiu.
Irene Santos, regidora d’Ur-
banisme -que ha treballat en 
el projecte colze a colze amb 
la regidora d’Ensenyament, 
Dolors Moreno-, destaca que 
“fa anys que treballem en 
aquest projecte que permetrà 
treure els barracons que fa 
dotze anys que tenim a l’esco-
la i gaudir d’uns espais molt 
més ben connectats”.

Tous reformarà 
i ampliarà l’escola mu-
nicipal Cérvola Blanca

LA LLACUNA / LA VEU

El dissabte dia 21 de 
maig, el Ball de dia-
bles de Llacuna celebra 

el vintè aniversari de la seva 
vessant tradicional, amb un 
seguit d’activitats al llarg de la 
jornada.
La presència de diables a la 
vila llacunenca la trobem 
després de la recuperació dels 
ajuntaments democràtics i 
les seves festes majors, amb 
anades i vingudes al llarg dels 
anys vuitanta de balls i colles 
de diables de la seva contor-
nada. A mitjans dels noran-
ta, ja existien dues colles de 
diables locals que van anar 
sortint tot acompanyant el 
drac durant les cercaviles i els 
correfocs com a colles de foc, 
sense un rerefons tradicional. 
Després d’un temps de re�e-
xió, diferents membres de les 
dues colles van decidir fer un 
estudi rigorós basant-se en 
els models històrics veïns i 
derivar cap a una comparsa 

El Ball de diables de la Llacuna celebra 
el 20è aniversari

festiva amb criteri i unes fór-
mules performatives segons 
la mateixa zona geogrà�ca, el 
model de diables tradicionals 
del gran Penedès folklòric.
Aquest dissabte 21 de maig se 
celebrarà amb un seguit d’ac-
tuacions per part de la matei-
xa colla del ball de diables de 
la Llacuna i dues colles convi-
dades; els Balls de diables de 
Torredembarra i els de Sant 
Quintí de Mediona. Així, a 
les 7 de la tarda podrem veu-

re a la plaça Major la repre-
sentació dels parlaments de 
les colles per seguidament 
iniciar la cercavila de foc pels 
carrers del poble amb l’encesa 
�nal a la plaça major. Tot se-
guit als baixos de la piscina 
tindrà lloc el sopar de tots els 
balls i a les 12 h Festa oberta 
a tothom.
Aquests dies i �ns diumenge 
22 es pot gaudir a la casa de 
cultura de l’exposició de DGC 
Fotogra�a “Retrats de foc”

RUBIÓ / LA VEU

Aquest diumenge 22 
de maig, Rubió torna 
a viure la Pujada al 

Castell de Rubió. Un any més, 
les modalitats de participació 
seran en format trail running 
i caminada; en un recorregut 
de 5.85 km, que sortirà des 
del Pla de Rubió i arribarà al 
Castell.
La caminada donarà tret de 
sortida a les 8:30 h, mentre 
que a les 9:30 h se celebrarà la 

cursa trail running.
Les categories de participació 
són: masculina juvenil (de 12 
a 17 anys), femenina juvenil 
(de 12 a 17 anys), masculina 
adult (més de 18 anys) i feme-
nina adult (més de 18 anys).
La inscripció és gratuïta i in-
clou servei de guarda-roba, 
refrigeri, una motxilla de re-
gal, a més de la participació 
del sorteig d’un vol en globus 
gentilesa de Camins de Vent.

Edició solidària amb Creu 

Roja Anoia
Aquesta edició serà solidària, 
amb un punt de recollida so-
lidari per a les persones més 
vulnerables.
Tothom qui hi participi po-
drà aportar productes, com 
ara oli d’oliva, cereals, llau-
nes, brics de caldo, tomàquet 
sofregit, productes d’higiene i 
productes per a la llar.
Cal inscriure’s abans de di-
vendres 20 de maig a través 
de la web de l’Ajuntament, 
rubio.cat

Tot a punt per la 4a Pujada al Castell 
de Rubió

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

Equipament de regal. Finançament a 24 mesos 

PROMOCIÓ PRIMAVERA!
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CAPELLADES / LA VEU

Joan Paradell va ser el 
protagonista del segon 
concert del 7è. Festival 

Internacional d’orgue de Ca-
pellades que s’està celebrant 
tots els diumenges de maig 
a l’església de Santa Maria de 
Capellades.
Paradell és d’Igualada però el 
gruix la seva carrera professi-
onal com a músic i intèrpret 
s’ha produït a Itàlia, sent du-
rant molts anys, l’organista 
titular de la capella musical 
pontifícia Sixtina,  i amb mol-
ta projecció per tot Europa.
Al concert de diumenge el 
programa “Del barroc als nos-
tres dies” ha ofert un repertori 
variat, que ha permès desco-
brir temes diferents. Tal com 
destacava el mateix Paradell 
en una entrevista publica-
da aquests dies al Núvol, “A 
l’orgue de Capellades li escau 
molt el barroc”.
Així mateix ho han pogut 
constatar els assistents als re-
cital interpretat amb el mes-
tratge d’un professional que 
ha estat reconegut reiterada-
ment amb diversos premis in-
ternacionals.

El Cor de Cambra de Grano-

llers i Jonatan Carbó aquest 
diumenge a Capellades
Aquest diumenge es farà el 
tercer concert del 7è. Festi-
val d’Orgue de Capellades, 
amb Jonatan Carbó i el Cor 
de Granollers com a màxims 
protagonistes.
A les 6 de la tarda comença-
rà a l’església de Santa Maria 
un concert amb l’orgue Frei-
xas Vivó amb Johan Sebastian 
Bach com a principal protago-
nista: “Magní�c Bach!”.
El Magni�cat de J. S. Bach és 
una obra lluminosa aclamada 
pel públic al llarg dels segles. 
En aquest concert, el Cor de 

Joan Paradell, protagonista del segon 
concert del Festival d’Orgue

Cambra de Granollers oferirà 
una versió d’aquesta perla ma-
riana llatina en Re Major. Una 
versió especial, ja que l’obra és 
acompanyada per orgue, tot 
creant una atmosfera que bar-
reja tradició i modernitat. En 
aquesta obra comptarem amb 
quatre solistes professionals 
que interpretaran algunes de 
les àries de l’obra.
Precediran el Càntic de Ma-
ria les peces corals a capella 
interpretades pel cor, una tria 
d’obres contemporànies de 
gran bellesa i del tot delicades 
i exigents. També comptarem 
amb la interpretació d’una 
peça per orgue sol del com-
positor català Andreu Diport, 
una obra que s’ha interpretat 
comptades vegades i que és de 
rabiosa actualitat.
En aquest concert el Cor de 
Cambra de Granollers serà 
dirigit per prestigiós director 
convidat Marc Díaz, fundador 
i director del Cor Cererols, 
que es posarà davant del cor 
en aquest concert tan especial. 
L’organista serà Jonatan Carbó, 
professor d’orgue al Conserva-
tori de Grau Mitjà Mestre Joan 
Just i Bertran d’Igualada i a 
l’Escola Municipal de Música 
Pau Casals del Vendrell.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte Cape-
llades serà el centre 
de la Cultura Popular 

amb la 1a edició de la Festa 
Infantil de la Cultura Popular.
Tot el dia es podrà gaudir de 
diferents mostres amb balls, 
folklore, dimonis... sempre en 
la seva versió infantil. 
Per gaudir-ne al màxim hi 
haurà una cercavila pel matí 
i una altra per la tarda. A la 
plaça de la Bassa es farà un 
espectacle de benvinguda i 
després diverses mostres i ex-
hibicions. Tot això ambientat 
amb un mercat de productes 
relacionats amb aquest món 
de la cultura infantil.
Els participants, més de 500 
persones, dinaran a la Font 
Cuitora de Capellades. Du-
rant tot el dia seran acom-
panyats pels nombrosos 
voluntaris i voluntàries de 
Capellades que s’han ofert de 
manera altruista.
Finalment tota la mostra 
acabarà a la plaça de Catalu-
nya on hi haurà l’espectacle 
de cloenda de la 1a. Festa 
de la Cultura Popular infan-
til, organitzada per Adifolk i 
l’Ajuntament de Capellades.
Han con�rmat la seva parti-
cipació 26 colles, que oferiran 
una visió molt variada de la 
cultura popular. Vindran 2 
agrupacions musicals, La Co-

bla de Santa Maria de Blanes i 
els Mins-trils de Tarragona;  3 
balls de seguici amb els Cava-
llets cotoners de Vic, Ball de 
Cercolets i Ball de Panderos 
dels Hostalets de Pierola; 3 
més de balls de Gitanes, Ball 
de Gitanes de Parets del Va-
llès, colla Mitjans del Ball de 
Gitanes de Lliçà d’Amunt, 
Colla de Petits del Ball de Gi-
tanes de Martorelles; 2 colles 
de bestiari, el Basilisc Petit de 
Valls i Aligot o Drac Petit de 
Montblanc; 3 de diables amb 
el Ceptrot Adifolk, Ball de 
Diables Infantils de Vila-se-
ca, Dimoniets de Capellades;  
4 esbarts com el Rosa d’Abril 
de Castellterçol, Picarol i 
Cascavell de l’Esbart Manre-
sà, Infantils de l’Esbart Vila 
de Gràcia i Agrupació Folk-
lòrica Igualadina; 4 gegants 
i capgrossos com el Capgròs 
Adifolk, els Gegantets de Ca-
pellades, la Colla Gegantera 
Petits Pintors de Vila-seca i el 
Tuc-Tuc de l’escola Marquès 
de la Pobla; 1 colla sardanis-
ta, la Xiroia de Barcelona; 1 
altra de falcons, els Falcons 
de Capellades i 1 darrera que 
mostrarà el pubillatge infantil 
a Catalunya.
Finalment cal recordar que 
aquests dies també es pot 
veure a Casa Bas una mostra 
que recull els 50 anys d’histò-
ria d’aquesta entitat.

Aquest cap de setmana Ca-
pellades acull l’InculCAT

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dilluns 16 de 
maig ha començat 
l’Aula d’Estudi a la Bi-

blioteca El Safareig de Cape-
llades. Aquesta és una propo-
sa del Pla Educatiu d’Entorn 
que ofereix als joves estudi-
ants de Capellades que estan 
preparant la selectivitat un 
horari especial d’obertura de 
la Biblioteca El Safareig.
Aquest any s’obrirà des 

d’aquest dilluns 16 de maig 
fins el divendres 10 de juny.
La biblioteca El Safareig ofe-
reix les seves instal·lacions 
per estudiar –no amb els ser-
veis habituals com el préstec- 
de dilluns a divendres de 10 a 
13 hores.
Per la tarda i el dissabte el 
matí la Biblioteca funciona 
de manera normal, de dos 
quarts de 4 a 8 a dos quarts 
de 9 del vespre i dissabtes 
matí de 10 a 13 hores.

Comença l’Aula d’Estudi
CAPELLADES / LA VEU

Dimecres 18 de maig 
començava el perío-
de per sol·licitar les 

subvencions destinades al 
jovent de Capellades. Aques-
ta és una proposta de l’Ajun-
tament de Capellades que 
ofereix una partida de 2.500 

euros per ajudar a promoure 
activitat organitzades al jo-
vent de Capellades.
Hi poden optar les persones 
físiques o jurídiques i també 
les entitats i associacions de 
Capellades sense ànim de lu-
cre domiciliades a la vila.
Cal presentar la documen-
tació requerida al registre 

Subvencions per a les entitats juvenils
d’entrades de l’Ajuntament de 
Capellades, de dilluns a di-
vendres pels matins de 9 a 3.
Acabat el termini es valorarà 
les propostes presentades per 
determinar l’entrega.
A la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Capellades es pot 
consultar les bases amb la in-
formació o�cial.

CAPELLADES / LA VEU

Després d’unes edi-
cions aturades pels 
efectes de la pandè-

mia enguany l’Ajuntament de 
Capellades ha decidit recupe-
rar aquesta Festa del joc i l’es-
port amb l’objectiu d’activar 
la vida comunitària i la col·la-
boració entre entitats i veïns 
de Capellades.
La festa tindrà lloc el 28 de 
maig de 10h. a 13h. amb ac-
tivitats de futbol, bàsquet, 

El mes de maig acaba amb el retorn 
d’una nova festa del Joc i l’Esport

spiribol, tennis taula, circu-
ït amb patins, jocs infantils, 
espai de psicomotricitat per 
als més petits, entre d’altres. 
També es farà una Cursa 
d’orientació.
Tot això serà dinamitzat pel 
servei comunitari de joves de 
4rt. d’ESO dels instituts Mare 
del diví pastor i  Molí de la 
Vila, conjuntament amb les 
entitats esportives de la vila.
El gruix de l’activitat es farà a 
la plaça Catalunya, en els es-
pais habilitats.
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PIERA / LA VEU

S’obre el termini per 
inscriure’s al curs foto-
gra�a amb el mòbil

Des d’ahir dijous 19 de maig 
es poden fer les inscripcions 
per participar al curs “Foto-
gra�a amb el mòbil” que or-
ganitza la Biblioteca de Piera 
El taller s’adreça al públic 
adult i es durà a terme els dis-
sabtes de juny de 10 a 12h de 
la mà de la Rosina Ramírez. 
El nombre de places és limi-
tat. 
La nostra mirada és única i 
original. Per aquest motiu, 
la càmera del nostre mòbil 
és una eina fantàstica per a 
copsar el moment. En aquest 
curs aprendrem a treure’n 
el màxim pro�t i obtenir fo-
togra�es diferents amb un 
llenguatge visual propi. Prac-
ticarem l’enquadrament, la 
composició, i l’ús del color i 
del blanc i negre. Treballarem 
sobre paisatge, retrat i el cos 
humà. Es faran sortides a l’ex-
terior. 

Avui divendres nova sessió 
de contes XXL a Piera

Curs de fotografia i contes per 
a adults, a la Biblioteca de Piera

PIERA / LA VEU

El passat dissabte, el 
Gall Mullat va acollir 
la 1a Festa de l’Adopció 

Animal, una iniciativa de les 
regidories Festes, Sanitat i de 
Benestar Animal. La festa va 
reunir diverses associacions 
i entitats animalistes per tal 
d’apropar-les a la gent de peu 
de carrer i, sobretot, donar 
una oportunitat als gossos i 
gats que es recullen cada dia 
a la nostra comarca.
La festa va començar amb la 
benvinguda a les persones 
assistents. Durant la tarda es 
van presentar els animals en 
adopció, es van fer exhibici-
ons d’agility en diferents cir-
cuits i amb gossos de races 
diverses. Per la seva banda, 
els gossos de la Unitat Cani-
na de la Guàrdia Civil, guiats 
pels membres especialistes de 
la unitat, van fer una demos-
tració de detecció d’estupefa-
ents, diners i armes.
Cal esmentar molt especi-
alment la tasca del Consell 

d’Infants de Piera, que van 
donar molt de suport i sen-
tit a l’esdeveniment, recollint 
menjar i material per als pe-
luts, en concret mantes, sacs 
de pinso, corretges i arnesos.
Al �nal de la festa s’havia 
acomplert l’objectiu d’aconse-
guir dues adopcions de gos-
sos i d’un gat.
Des del consistori es vol agrair 
l’assistència del Consell d’In-
fants de Piera, d’associacions 
i parades artesanals, d’una 
veterinària que va assessorar 
en diferents aspectes, la uni-

tat canina de la Guàrdia Civil, 
centres canins, protectores i 
les persones voluntàries i els 
assistents per poder fer reali-
tat aquesta primera edició de 
la festa dedicada a l’adopció 
d’animals.
Finalment, segons parau-
les de la regidora de Benes-
tar Animal Montse Porras: 
“Aquesta ha estat la prova 
pilot per valorar errors i en-
certs i poder millorar de cara 
a la propera edició, que co-
mençarem a preparar un cop 
finalitzi l’estiu.”

S’estrena amb èxit la primera Festa 
de l’Adopció d’Animals

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament ha pu-
blicat la convocatò-
ria d’ajuts destinats a 

l’alumnat d’ensenyaments 
obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil que du-
rant el curs 2021-2022 han 
fet ús del servei de transport 
escolar no obligatori que ges-
tiona el Consell Comarcal. 
Les persones beneficiàries 
són l’alumnat escolaritzat a 
l’INS Guinovarda i a l’escola 
Herois del Bruc que estudien 
de P3 a 4t d’ESO als quals, 
segons la normativa d’ús 
del servei, no els correspon 
la gratuïtat del transport. El 
consistori atorgarà un ajut 
del 100 % per a garantir la 
gratuïtat del transport amb la 
voluntat d’afavorir la igualtat 
d’oportunitats educatives i 
avançar en la cohesió social, 
al mateix temps que es re-
dueixen les desigualtats per 
qüestions geogràfiques.
Per poder optar a aquestes 
subvencions l’alumne haurà 
d’estar empadronat a Piera, 
no tenir cap altre ajut per 
aquest mateix concepte, ser 
usuari del transport escolar 
i estar al corrent del paga-
ment del servei. S’hauran 
de fer dos tràmits. Primer 
s’han de presentar les sol·li-
cituds, preferentment per la 
Seu electrònica, abans del 27 
de juny de 2022. I després 
la justificació per al seu co-
brament, també  s’haurà de 
fer preferentment per la Seu 
electrònicaabans del 12 de 
setembre de 2022, presentant 
la documentació acreditati-
va del pagament del servei 
referent als tres trimestres 
i el full de dades bancàries. 
S’ha de tenir en compte que 
la persona que  presenta la 
sol·licitud ha de ser la ma-
teixa que consta en el rebut 
de pagament del transport 
escolar i en el full de dades 
bancàries. La concessió dels 
ajuts es farà per ordre de pre-
sentació de les sol·licituds, 
sempre i quan es compleixin 
els requisits establerts en les 
bases, i fins que s’esgoti el 
crèdit pressupostari.
Pel curs 2022-2023, les per-
sones usuàries hauran de sol-
licitar el servei prèviament 
al Consell Comarcal i fer el 

seu pagament com sempre a 
l’espera d’una nova convoca-
tòria on podran sol·licitar de 
nou un ajut i, per tant, l’abo-
nament del cost del servei.

Ajuts per als alumnes d’es-
tudis postobligatoris
El consistori ofereix una se-
gona línia d’ajuts que prete-
nen fomentar la continuïtat 
educativa dels nois i noies 
que finalitzen l’ESO, atès 
que la distribució territorial 
de la vila fa que la majoria 
de l’alumnat que vol seguir 
formant-se de manera re-
glada necessiti un mitjà de 
transport per a desplaçar-se. 
Així mateix, les subvencions 
volen contribuir a garantir 
l’equitat i la igualtat d’opor-
tunitats de l’alumnat de Pi-
era.
Per poder optar a aquestes 
beques l’alumne ha d’estar 
empadronat i residir a Piera, 
tenir de 16 a 25 anys, estar 
matriculat en ensenyaments 
postobligatoris en un centre 
docent públic de Catalunya 
i en totes les matèries curri-
culars del curs corresponent. 
D’altra banda, la distància 
entre el domicili habitual i 
el centre haurà de ser supe-
rior a dos quilòmetres i no 
es podran tenir altres titula-
cions acadèmiques d’igual o 
superior nivell. La concessió 
de l’ajut dependrà també de 
la renda familiar anual. La 
concessió dels ajuts es farà 
per ordre de presentació 
de les sol·licituds, sempre i 
quan es compleixin els re-
quisits establerts en les ba-
ses, i fins que s’esgoti el crè-
dit pressupostari.
La subvenció es fixarà se-
gons quina sigui la distància 
entre el domicili habitual i el 
centre:
• Distància superior a 2 Km 
i inferior a 13 km: 100 €
• Entre 13 i 30 km: 150 €
• A partir dels 30 km: 250 €
El termini per presentar 
les sol·licituds finalitzarà el 
dia 15 de juliol i el tràmit 
s’haurà de realitzar, prefe-
rentment, a través de la Seu 
electrònica de l’Ajuntament 
de Piera.
Trobareu tota la documenta-
ció i informació per realitzar 
els tràmits al web municipal i 
a www.pieraeduca.cat.

Avui divendres 20 de maig a 
les 20:45h continua el cicle de 
contes per adults a la Bibli-
oteca de Piera amb la Imma 
Pujol qui presenta Joana Or-
pina, una pieranca oblidada
Joana Orpina, �lla de paraires 
que visqué a Piera a les dar-
reries del 1500 �ns a mitjans 
de 1600, trenca amb l’arque-
tipus femení consagrat úni-
cament a la família, la llar i 
sempre sota la tutela mascu-
lina, del pare, germà o marit.
L’any 1600, essent casada amb 
l’hereu dels Orpí del Pou, fa-
mília pagesa benestant de Pi-
era, dues circumstàncies no 
previstes l’abocaren a trencar 
amb el model tradicional de 
dona que �ns llavors sembla-

va que li havia estat adjudicat. 
La mort prematura del seu 
marit i la negativa per part 
dels seus �lls grans de con-
tinuar vetllant pel patrimoni 
familiar foren les circums-
tàncies que abocaren a Joana 
Orpí a prendre la iniciativa i 
agafar les regnes del patrimo-
ni familiar �ns que el seu �ll 
petit tingués prou edat per a 
fer-se’n càrrec. 
La història mig recorda la 
figura del seu fill Joan Orpí 
però oblida la de la mare, Jo-
ana Orpina, una dona més de 
les tantes dones oblidades, 
invisibilitzades i menystin-
gudes de la nostra història.
Joana Orpina, una pierenca 
oblidada’ és un relat literari 
que vol homenatjar la vida 
d’aquesta dona. Parlar d’ella 
és parlar indefugiblement 
del seu fill, de la història de 
Piera, de la de Catalunya del 
1600 i també de la història 
de Castella i d’Amèrica però 
sobre tot i per sobre de tot 
és el relat d’una dona tenaç i 
responsable que vetllarà pel 
patrimoni familiar dels Orpí del 
Pou.
L’activitat és d’accés lliure i gratuït. 

Obert el període per 
sol·licitar els ajuts al 
transport escolar del 
curs 2021-2022
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

El diumenge 15 de maig 
a l’església de Santa 
Coloma s’ha celebrat 

el concert Intercanvi entre 
l’Orfeó de Santa Coloma de 
Queralt i la Coral del Centre 
Excursionista del Penedès.
El format del concert ha con-
sistit en una primera part in-
terpretada pels integrants de 
l’Orfeó de Santa Coloma, una 
segona part interpretada per 
la Coral del Centre Excursio-
nista del Penedès i �nalment 
s’han fet dos temes de cant 
comú amb una setantena de 
cantaires de les dues agrupa-
cions.
Entre la nombrosa assistèn-

cia de públic hi havia gent 
de la Comunitat Ucraïnesa 
de Santa Coloma, a qui es 

Concert d’intercanvi de l’Orfeó 
de Santa Coloma

destinaran tots els diners re-
captats a través de l’entrada 
inversa del concert.

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Dijous 12 de maig s’ha 
inaugurat l’exposició 
itinerant “Tocant el 

cel amb una corda, les campa-
nes de la Conca de Barberà”, a 
la Sala dels Arcs del Castell de 
Santa Coloma de Queralt.
El comissari de l’exposició 
és Jesús Martinez Casanelles 
(Museu Comarcal de la Con-
ca de Barberà), i l’exposició 
està organitzada pel Consell 
Comarcal, el Museu de Mont-
blanc i els Ajuntaments de la 
Conca.
S’hi poden veure l’inventari 
de campanes de la Conca de 
Barberà, les particularitats 
dels tocs de campana i un 

exemple dels carraus cedits 
per la Parròquia de Passa-
nant.

Exposició de les campanes de la Conca 
de Barberà

L’exposició es podrà visitar en 
horaris de l’o�cina de turisme 
�ns al dia 5 de juny.

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Divendres 13 de maig 
Arbre Team ha or-
ganitzat la primera 

sortida al bosc per netejar el 
bosc de la Font de Nadal i fer-
hi una plantada d’arbres.
L’activitat ha comptat amb 
la col·laboració de Revifem 
Queralt, la plataforma ciuta-
dana per la recuperació de la 
Serra de Queralt.
Una norantena de persones 
han assistit a l’acte, alumnes 

de l’IES Institut Joan Segura 
i Valls, alumnes de l’Escola 
Vedruna, alumnes de l’Esco-
la Cor de Roure i membres 
de l’associació de Jubilats de 
Santa Coloma.
Durant la jornada s’ha après 
a netejar l’excés de vegetació 
per evitar incendis forestals, a 
crear feixes per evitar l’erosió 
del sòl en pendents i a refo-
restar el bosc cremat amb la 
plantació d’arbres. L’acte ha 
estat cobert per TV3 i altres 
mitjans locals.

Celebrada una sortida 
per netejar el bosc 
de la Font de Nadal

CARME / LA VEU

Després de viure, el 
passat 8 de maig, una 
nova edició de la Fira 

Verd arriba al municipi l’es-
pectacle de dansa NU(e)S, a 
càrrec del prestigiós Esbart 
Maragall de Barcelona.
Serà aquest proper dissabte 21 
de maig, a partir de les 21.30h 
a la pista poliesportiva muni-
cipal.
Un espectacle de gran format 
amb un cos de ball de 30 ba-
llarins i ballarines que sorgeix 
de la necessitat d’expressar-se 
com a esbart, com a grup que 
creu en la dansa tradicional 
com un llenguatge i que, al 
seu torn, els és útil per fer-se 
preguntes.
NU(e)S són vuit peces que re-
�exionen lliurament l’una de 
l’altra. Vuit treballs d’arrel amb 
nou llenguatges coreogrà�cs i 
musicals. Quatre punts de vis-
ta de tres coreògrafs i un �gu-
rinista amb formes de fer i de 
crear contraposades.
Les entrades es poden adqui-

rir a través del portal entra-
dium: https://core.entradium.
com/events/nu-e-s, a les o�-
cines de l’ajuntament (dilluns, 
dimecres i divendres de 9 a 2 
del migdia) o a la taquilla del 
recinte �ns a 15 min. abans 
de l’inici de l’espectacle.
Els preus de les entrades van 
des dels 5€ (entrada gene-
ral) fins als 3€ (infants de 3 
a 12 anys).

NU(e)S, de l’Esbart 
Maragall a Carme

SUPORT FAMILIAR INTEGRAL

Tel. 623 561 301

Acompanyament i atenció 
domiciliària integral a persones 

grans, dependents i infants

Sumem Igualada
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CALAF / LA VEU

Aquest divendres 20 de 
maig, el Casino de Ca-
laf portarà en concert 

a l’Escolania de Montserrat. 
El recital serà  a les 20.30 ho-
res a l’Església de Sant Jaume. 
L’Escolania de Montserrat és 
un cor litúrgic, amb una clara 
projecció musical al servei del 
Santuari de la Mare de Déu de 
Montserrat. I al mateix temps 
és un centre de formació hu-
mana i cristiana per als nois 
que la integren. Arrelada al 
cor de Catalunya fa viva la tra-
dició multisecular d’una esco-
la benedictina que té els seus 
orígens al s. XIII i és una de 
les institucions del seu gènere 
més antigues d’Europa.
El diumenge 22 a les 20 hores 
serà el torn de ‘�e Feliuet-
tes’. Laia Alsina, Laura Pau i 
Maria Cirici, proposen un re-
corregut per les cançons més 
representatives de Núria Feliu, 
en format concert teatralitzat. 
Diferents situacions i perso-
natges, molt d’humor i també 
moments per a homenatjar la 

�gura de Núria Feliu, a tra-
vés de les seves cançons, que 
tothom coneix, però interpre-
tades d’una manera diferent. 
Arranjades a tres veus. L’es-
pectacle està inclòs a la Setma-
na de la Gent Gran i per tant, 
és gratuït per la gent gran que 
reculli el tiquet a l’Ajuntament.

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 
podran aconseguir a taquilla 
des d’una hora abans de l’es-
pectacle, sempre que en que-
din de disponibles. L’entrada 
del concert de l’Escolania, pel 
públic en general és de 12 € i 
pels socis/es de 9 €. Pel con-
cert  de �e Feliuettes, pel 
públic en general és de 12 € i 
pels socis/es de 9 €.

L’Escolania de Montserrat arriba 
en concert a Calaf

ARGENÇOLA / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament 
d’Argençola, en sessió 
ordinària de 5 de maig 

de 2022, ha aprovat inicialment 
el projecte d’obra municipal “ 
Projecte bàsic i executiu tanca-
ment de façana de pati cobert 
existent per ampliació i adequa-
ció interior del Casal de Clari-
ana”, redactat per l’arquitecte 
Sr. Oriol Brufau Torrents , amb 
un pressupost d’execució per 
contracte de 123.234,58€ IVA 
inclòs.
D’acord amb l’article 37.1 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres i activitats i serveis del 
sens locals, i l’article 235.2 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de 
règim Local de Catalunya, a � 
que es pugui examinar i for-
mular les reclamacions i al·le-
gacions que s’escaiguin durant 
el termini de 30 dies hàbils, 
comptadors de des l’endemà de 
la publicació de l’anunci al BOP, 
el projecte es pot consultar ín-
tegrament a l’e-tauler de la seu 
electrònica i a l’adreça www.
argencola.cat. El projecte també 
es pot consultar presencialment 
a les o�cines municipals els dies 
feiners de 9:00h a 14:00h.

Projecte d’obra munici-
pal al Casal de Clariana

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

El pròxim 11 de juny 
Sant Martí Sesgueio-
les acollirà el rodatge 

cinematogrà�c �ctici del cicle 
“El Cel del Carmel”, consoli-
dat a la programació del Cen-
tre Cívic Carmel (Barcelona) 
per a acostar el món del cine-
ma a la població. Es tracta de 
la simulació d’un rodatge que 
situarà a totes les persones 
participants com a equip de 
filmació preparat per a rodar 
unes escenes d’una pel·lícu-
la a Sant Martí Sesgueioles. 
La iniciativa compta amb la 
direcció de l’actor Marius 
Hernández (La Riera, El Cor 
de la Ciutat, Ventdelplà, ...) 
i l’actriu Gemma Deusedas 
(Temps de Silenci, Polònia, 
Boca Norte...).
Està previst que es facin qua-
tre actuacions fictícies a llocs 
especials de Sant Martí Ses-
gueioles: la Capella del Ro-
ser, el safareig, etc. i la volun-
tat dels promotors és que en 

el rodatge hi participi gent 
del municipi.
Per a les quatre actuacions 
es repartiran els diferents 
rols tècnics entre els partici-
pants i seguidament es farà 
la ruta cinematogrà�ca per 
les diferents localitzacions 
on es rodaran les escenes. 
A cada ubicació, els actors i 
actrius del Carmel i de Sant 
Martí Sesgueioles faran les 
interpretacions pertinents i 
s’introduiran petites nocions 
sobre aspectes tècnics i trucs 
del món del cinema, amb 
molt d’humor i participació 
del públic.

Convocatòria per a parti-
cipar com a actors i actrius 
amateurs o professionals
L’organització del rodatge im-
pulsa una convocatòria per 
buscar actors i actrius (ama-
teurs o no) que vulguin par-
ticipar el dia 11 en aquest es-
pectacle. La convocatòria serà 
el dissabte dia 28 de maig, ical 
que tothom qui n’estigui inte-

ressat s’apunti a l’ajuntament 
abans del dia 20 de maig.
Es tracta d’una gran experi-
ència i oportunitat de treba-
llar i aprendre de dos actors 
professionals i coneguts, com 
són en Marius Hernández i 
la Gemma Deusedas.

Vermut musical, dinar i 
programa de ràdio
Al finalitzar el rodatge ficti-
ci, el mateix dissabte 11 de 
juny, totes les persones par-
ticipants podran gaudir d’un 
vermut musical, amb mú-
sica en directe, i acte seguit 
es farà un dinar a la zona de 
barbacoes de Sant Martí Ses-
gueioles.
A la tarda del mateix dissab-
te està previst que es faci un 
programa de ràdio sobre el 
món del cinema. En ell es 
parlarà sobre cinema i mú-
sica.
Tothom qui hi vulgui partici-
par, pot apuntar-se a l’Ajun-
tament abans del divendres 
20 de maig.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles ha �-
nalitzat els treballs per 

a confeccionar el Mapa de 
Patrimoni Cultural del muni-
cipi, dins el projecte de recu-
peració del patrimoni. S’han 
acabat els treballs d’estudi 
i �txatge dels diferents ele-
ments patrimonials de Sant 
Martí Sesgueioles, deixant-ne 
una totalitat de 94 �txats.
L’empresa que ha realitzat 
aquest treball és Tríade Ser-
veis Culturals a través de la 
Diputació de Barcelona, que 
s’ha encarregat de la coordi-
nació i �nançament del pro-
jecte. Aquest mapa és una 
manera àgil i pràctica de 
consulta dels elements pa-
trimonials del municipi així 
com de posada en valor dels 
mateixos.
El resultat ja es pot consultar 
al Mapa de Patrimoni de la 
Diputació de Barcelona al se-
güent enllaç https://patrimo-
nicultural.diba.cat/municipi/

sant-marti-sesgueioles o bé 
cercant al Google: Mapes de 
patrimoni cultural.

Mapes de Patrimoni Cultu-
ral de Sant Martí Sesgueio-
les
Els Mapes de Patrimoni Cul-
tural són una sèrie de mapes 
de la Diputació de Barcelona 
fets municipi a municipi i que 
pretenen llistar i recopilar 
tota la informació del poble 
en un sol lloc. En ells s’hi po-
den trobar elements arqui-
tectònics, patrimoni arqueo-
lògic, elements patrimonials 
d’art remarcables, edi�cis im-
portants... Així com també 
patrimoni immaterial com 
ara festivitats, tradició oral, 
danses, cançons, arxius, etc. 

Sant Martí Sesgueioles ja 
disposa del seu Mapa de 
Patrimoni Cultural

Sant Martí Sesgueioles fa una crida 
a participar al rodatge cinematogrà�c 
�ctici “El Cel del Carmel”
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La Nit dels Museus és 
un esdeveniment glo-
bal que va de la mà de 

la celebració el 18 de maig 
del Dia Internacional dels 
Museus, que va començar a 
Berlín el 1997 i que avui dia 
té lloc a molts museus euro-
peus.
Aquest 2022 Calaf es vol su-
mar a aquesta iniciativa i per 
això s’ha organitzat una visita 
teatralitzada a Cal Matrícules 
la nit del dissabte 21 de maig. 
La visita tindrà una durada 
aproximada de 40 minuts i 
el recorregut es realitzarà en 
torns màxims de 15 persones 
des de les 21 h �ns les 24 h.
La proposta està dirigida 
per Carme Sala i Gubianes i 
hi participaran una desena 
d’actors i actrius locals que 
interpretaran personatges 
com: la minyona, el mosso, la 
mestressa i l’amo de la casa; el 
Duc de Vendôme, la Gover-
nanta, en Laureà Figuerola o 
un soldat borbònic. La matei-
xa interacció amb els perso-
natges és la que farà avançar 
al públic per un recorregut a 
través de les diferents sales de 
la galeria de personatges his-
tòrics i els passadissos secrets 
de la casa.
Les visites són gratuïtes, però 

hi ha places limitades. Cal 
inscripció prèvia a l’O�cina 
de Turisme de dimarts a diu-
menge de 9 a 14 hores pre-
sencialment, al correu calaf.
turisme@calaf.cat o al telèfon  
93 868 08 33.

Intèrprets locals participants:
• Adrià Muñoz i Montero
• Xavi Marsinyach i Montra-
beta
• Lídia Giralt i Colom
• Laura Lloret i Grau
• Antoni Almenara i Sanchez
• Teresa Rusca i Franco
• Maite Estany Feixas
• Jorgina Miquel i Navas
• Albert Latorre i Colell
• Martí Viñas i Roig

Visita teatralitzada a Cal 
Matrícules amb motiu 
de la Nit dels Museus

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Ca-
laf expressa el seu més 
sentit condol per la 

mort del regidor del Grup 
d’Independents per Calaf i 
cap de l’oposició, Jaume Simó 
i Soler, qui va morir la ves-
prada del dissabte 14 de maig 
fruit d’una malaltia. El con-
sistori vol transmetre tot el 
seu suport a familiars i amics.
Com a mostra de condol 
s’han decretat dos dies de dol. 
A més les banderes del con-
sistori i del Castell onejaran 
a mig pal i es col·locarà una 
cinta negra al balcó.
Durant el dilluns 16 de maig 
s’instal·larà a la sala de plens 
de l’Ajuntament en horari de 
9:30 a 14:00 h una capella 
ardent i l’enterrament tindrà 
lloc a les 17:00 h a l’Església 
de Sant Jaume. 

Breu biogra�a de Jaume 
Simó i Soler 
Jaume Simó i Soler va néi-
xer el 14 de juliol del 1950. 
El seus inicis laborals van 
ser amb l’empresa Germans 

Frauca de Calaf el 1968. L’any 
72 començà a treballar a les 
o�cines centrals de pinsos a 
Barcelona.
A �nals del 75 es trasllada a 
Piensos Hens de Silla com a 
responsable de logística. L’any 
1985 l’empresa es fusiona 
amb Cargill Espanya S.A d’on 
va ser nombrat subdirector 
de les plantes de Silla (Valèn-
cia) i Pinto (Madrid) des del 
1989 �ns al 1993.
Del 1993 �ns al 1999 va ser 
director de compres i vendes 
de la Swine Division.

L’Ajuntament de Calaf expressa el seu 
condol per la mort de Jaume Simó Soler, 
regidor del GIC i cap de l’oposició

Al 1999 va ser el director co-
mercial de la fàbrica de pin-
sos de Cargill. El 2001 va ser 
nombrat Director de comer-
cialització de la zona de Lle-
vant per al porcí blanc amb la 
mateixa empresa Cargill amb 
la que va continuar �ns a la 
jubilació. 
Durant les eleccions munici-
pals del maig del 2019 va ser 
el cap de llista del Grup d’In-
dependents per Calaf i va en-
trar a formar part de l’Ajunta-
ment el 15 de juny 2019 com 
a regidor a l’oposició. 

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf ha 
iniciat aquesta setmana 
les obres de millora de la 

piscina municipal amb l’objec-
tiu d’eliminar les fugues d’ai-
gua actuals i reforçar estruc-
turalment la solera i les parets 
del vas interior.
Les actuacions es realitzen 
principalment a la piscina 
gran. D’una banda, es vol fer 
més auto estable el vas interior 
(és a dir, al forat de la instal·la-
ció). Per això, es construirà una 
nova solera de parets armades 
amb projecció de formigó i 
amb acabat allisat i pintat. A 
més, s’enretirarà el paviment 
de la platja (és a dir, el terra que 
voreja la instal·lació) per tal de 
col·locar una nova pulsió d’ai-
gua a les dues cares llargues de 
la piscina i també s’intervindrà 
en els desaigües. Finalment, es 
tornarà a fer el paviment amb 
formigó imprès.
D’altra banda, a la sala tècnica 

s’incorporarà una nova bom-
ba d’impulsió i també s’actua-
rà a les 4 dutxes, portant una 
nova canonada de subminis-
trament i incorporant nous 

sortidors d’aigua.
Es preveu que les obres durin 
un mes aproximadament i així, 
es pugui tenir la piscina a punt 
per a la temporada d’estiu.

S’inicien les obres de millora de la 
piscina municipal
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IGUALDA HC RIGAT 2
CP MANLLEU 3

L’IHC RIGAT haurà de 
lluitar per forçar el ter-
cer partit en la lluita 

pel novè lloc que dona accés 
a competició europea de cara 
a la propera temporada. La 
derrota del passat dissabte a 
Les Comes fa que ara s’hagi 
de guanyar a la pista del Vol-
tregà per tenir l’opció de jugar 
el partit de desempat, que es 
diputaria a Les Comes.
En cas de ser així, seria l’opor-
tunitat d’acabar de dir adéu 
a totes les llegendes que dis-
sabte van començar a aco-
miadar-se. Ton Baliu., Elagi 
Deitg, Marc Palau, Àlex Can-
tero, Antoni Esteban Lodi i 
Martí Compte van rebre un 
rellotge en agraïment a la seva 
dedicació al club i van poder 
adreçar unes paraules a l’a�-
ció. Però per tot el que han fet 

per l’Igualada HC tots hauran 
de lluitar perquè aquest adéu 
es pugui rematar bé, amb un 
tercer partit, també a Les Co-
mes. I si pot ser amb �nal fe-
liç.
El de dissabte no va poder ser 
perquè la victòria es va esca-
par en una mala decisió arbi-
tral. I és que un dels col·legi-
ats, Buixeda, estava situant la 
barrera quan el Voltregà, molt 
murri, va treure la falta molt 
ràpida i Teixidó va fer el de-
�nitiu 2 a 3. Abans, el partit 
havia estat molt igualat. I no 
gaire bo. Les aturades cons-
tants en aquest tram �nal de 
la lliga han penalitzat molt 
l’espectacle. És molt difícil ju-
gar en aquestes condicions.
El Voltregà es va avançar al 
minut 6 i mig de la primera 
meitat amb un remat de Pol 
Molas al segon pal. 5 minuts 
després empatava Aleix Ma-
rimón, en una contra que va 
resoldre amb un regat cap a 
la dreta i una bola precisa al 

pal llarg. A falta de 15 segons 
per arribar al descans l’IHC es 
podria haver posat per davant 
amb una FD per targeta blava 
que Riba no va poder trans-
formar.
Només començar la segona 
part, als 28 segons, l’Elagi va 
aturar una FD també per tar-
geta blava. Tots dos equips 

L’Igualada Rigat es complica la classi�cació per Europa

van jugar aleshores un 3×3.
Un passi magistral de Ton Ba-
liu a Marc Carol va posar per 
primera vegada als rigats per 
davant. Amb el 2 a 1, l’Igua-
lada va tenir oportunitats per 
acabar de trencar el partit, es-
pecialment un penal i una FD, 
però va ser el Voltregà qui sí 
que va encertar a pilota atura-

da i al minut 9 Canal va resta-
blir l’empat. Cinc minuts més 
tard va arribar el tercer i de-
�nitiu gol dels visitants, que 
obliga a l’Igualada a anar a 
guanyar a la pista del Voltregà 
per forçar el tercer partit. El 
passaport encara no té propi-
etari. I l’adéu als mites encara 
no s’ha acabat del tot.

HOQUEI PATINS / LA VEU

CP LAS ROZAS 1
IGUALADA FEMENÍ HCP 3

L’Igualada Femení Gru-
po Guzman tornava a la 
competició lliguera des-

prés del parèntesi de la Copa 
i disputava un partit a la pis-
ta d’un Club Patín Las Rozas 
que necessitava el triomf per 
assegurar-se matemàticament 
la continuïtat a la categoria. 
Les igualadines, classi�cades 
còmodament a la taula, bus-
caven recuperar sensacions i 
tornar al camí del triomf dos 
mesos després d’encadenar 
consecutivament el “Tour-
malet” de partits davant els 
rivals més potents de l’hoquei 
estatal.
El matx de Las Rozas es pre-
sentava complicat, especial-
ment per les característiques 
del conjunt madrileny, un 
equip sòlid, que fa un hoquei 
físic i que juga a marcadors 
curts, evitant l’intercanvi de 
cops. Les madrilenyes van ju-
gar al límit del reglament en 
tot moment i van di�cultar 
que les igualadines disposes-
sin d’opcions clares. Un discu-
tible criteri arbitral en la gestió 
disciplinària del joc complica-

va encara més les opcions de 
les visitants. A tres minuts del 
descans Las Rozas disposava 
d’una directa molt ben defen-
sada per Mònica Ferrer (titu-
lar per segon partit consecu-
tiu) i pràcticament a la jugada 
següent Pati Miret sorprenia 
a la corpulenta portera local 
Nerea Notario per fer el 0-1. 

la Iberdrola OK Liga, amb 33 
punts, quan només queden 
dues jornades per finalitzar 
la lliga regular.

Dissabte, a les 20.00 hores: 
Igualada Femení Grupo 
Guzman-Deportivo Liceo
El proper dissabte a partir de 
les vuit del vespre, en jornada 
amb horari unificat, les igua-
ladines disputaran el darrer 
partit de lliga com a locals, 
rebent a Les Comes el Liceo 
de La Corunya. Les de Carles 
Marín jugaran contra un ri-
val directe amb l’objectiu de 
finalitzar la temporada amb 
un triomf i deixar un bon re-
gust als seus afeccionats. Les 
gallegues acabaran la lliga en 
sisena posició, mentre que 
les igualadines buscaran el 
triomf per certificar mate-
màticament la que seria una 
molt meritòria setena plaça.
El Deportivo Liceo té juga-
dores molt destacades com 
la portera internacional ita-
liana Veronica Caretta, la 
davantera argentina Adriana 
Soto o la polivalent María 
Sanjurjo, entre d’altres. A la 
primera volta les igualadines 
van sorprendre les gallegues 
a Riazor amb un excel·lent 
triomf (3-4).

L’Igualada Femení HCP reprèn la lliga amb victòria
Sense gaire marge per gaudir 
d’aquest gol, la catalana del CP 
Las Rozas, i exjugadora igua-
ladina ara fa unes temporades 
Anna Carranza, restabliria 
l’equilibri en el marcador fent 
l’1-1. Amb aquest resultat s’ar-
ribaria al descans.
A la represa va continuar l’in-
comprensible criteri arbitral, 

permissiu a l’àrea local, i molt 
més intervencionista contra 
les igualadines, que es van 
anar carregant de faltes, algu-
nes de les quals, molt dubto-
ses. Amb la desena falta de les 
igualadines i una blava a Carla 
Claramunt, les locals tenien el 
partit a l’abast, però la italiana 
Galeassi no va poder superar 
a Mònica Ferrer, i les iguala-
dines van controlar molt bé 
la situació d’inferioritat i van 
salvar aquest moment crític. 
Ja amb equilibri numèric a 
pista, les igualadines van for-
çar una falta directa a poc més 
d’un minut del �nal. Carolina 
Herrera, amb gran precisió i 
sang freda, va transformar l’1-
2 enganyant a Nerea Notario. 
I ja dins el darrer minut de 
partit Carolina Herrera, no-
vament, faria el tercer gol per 
a les igualadines, apro�tant la 
precipitació i el desencert d’un 
CP Las Rozas que jugava a la 
desesperada.
El definitiu 1-3 suposava la 
cinquena victòria de l’equip 
de Carles Marín jugant com a 
visitant després dels triomfs 
a les pistes del Voltregà (1-3), 
Girona (1-3), Liceo La Coru-
nya (3-4) i Sant Cugat (0-1). 
Les igualadines consoliden 
la setena posició a la taula de 
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Duel per millorar po-
sicions a Les Comes. 
Dos conjunts que 

arribaven amb bones sensa-
cions al partit i que volien 
demostrar el seu joc.
Durant els primers minuts de 
joc, el Martorell va intentar 
incomodar la sortida de pilo-
ta dels blaus. I tot i aconse-
guir-ho, els igualadins acon-
seguien superar la pressió 
visitant. Es tractava d’un par-
tit molt travat on tan sols es 
podien veure ocasions a par-
tir de les jugades individuals. 
�ommy era el més desequi-
librant del partit, però els 
anoiencs només van incomo-
dar la porteria del Martorell 
en un xut fàcil de Max.
Una primera part vibrant, 
però sense gaires ocasions, 
degut a les constants inter-
rupcions.
A la represa, els de Pedro 
Milla van sortir amb una 
mentalitat més atacant i al 50 

�ommy ja va fer treballar al 
porter visitant. Tot i aquest 
punt més d’intensitat, no es 
va veure una nova jugada de 
perill �ns al minut 75, quan 
�ommy es quedava sol i 
era empès per un defensa. El 
col·legiat no va sancionar res. 
Quedaven pocs minuts per 

fer el gol que signi�qués la 
victòria.
�ommy i Franco van dispo-
sar de dues oportunitats per 
trencar l’empat inicial, però 
no van estar encertats.
Aquest cap de setmana, 
l’equip visita el camp del lí-
der, que es jugarà l’ascens.

El CF Igualada masculí empata 
de nou i ja suma cinc jornades 
seguides sense perdre

Xiki Almendro és el nou 
entrenador de l’Events 
CB Igualada

BÀSQUET / LA VEU

L’abrerenc Xiki Almen-
dro pren el relleu d’en 
Sergi Alamillo al cap-

davant del primer equip fe-
mení del CBI, l’Events Club 
Bàsquet Igualada.
Almendro és un entrenador 
amb una dilatada experièn-
cia amb més de 20 anys en-
trenant equips femenins. Els 
seus inicis varen ser en el CB 
Abrera. També va ser aju-
dant de Lucas Mondelo al CB 
Olesa durant 4 temporades a 
Lliga Femenina 1, participant 
en dues Copes de la Reina i 
en 3 playo�s pel títol. En el 

tram �nal de la darrera tem-
porada, es va encarregar de 
dirigir l’equip. Posteriorment, 
ha estat en equips femenins 
com el CB Cornellà, el NB 
Olesa, el CB Sant Andreu i el 
CB Esparreguera.
En Xiki destaca que “el CBI 
és un club de referència del 
bàsquet català i en especial 
del bàsquet femení en el qual 
es realitza un gran treball a la 
base” i ressalta que “poder en-
trenar a l’Events CBIgualada 
és una gran responsabilitat i 
un orgull”. L’abrerenc es mos-
tra content i il·lusionat per 
afrontar aquest nou repte.

TENNIS / LA VEU

Del 22 al 29 de maig, els 
amants dels tennis te-
nen una nova cita a les 

pistes del Club Tennis Mont-
bui amb el Torneig de Tennis 
Arcadi Manchón celebrant la 
desena edició. Coincidint amb 
aquesta efemèride, la compe-
tició arriba amb una gran no-
vetat; la celebració del Torneig 
Internacional en cadira de ro-
des femení els dies 26, 27 i 28 
de maig.
Igual que en la darrera edi-
ció, l’organització, Top Tennis, 
continua apostant per una 
competició només femenina, 
seguint així la línia del projecte 
esportiu de TopTennis amb el 
Centre d’Alt Rendiment, ubicat 
a les mateixes instal·lacions, 
dedicat a la formació integral 
de joves tennistes i deixant més 
que mai palès el seu objectiu 
que és, d’una banda, fer del 
tennis un esport accessible per 
a tothom i per una altra formar 
tennistes competitius en l’àm-
bit internacional.
Com anteriors edicions el Tor-
neig porta el lema “Campiones 
del futur”. La competició clàssi-

ca, el Torneig Arcadi Manchon, 
és puntuable per la WTA amb 
un premi de 15.000 dòlars. Hi 
participaran 64 tennistes a la 
prèvia per arribar 32 a la �nal.
La primera edició del Torneig 
Internacional en cadira de ro-
des femení és puntuable per 
l’ITF i és equiparable a un tor-
neig de 15.000 dòlars.

La competició és impulsa-
da per l’equip de Top Ten-
nis i compta amb el suport i 
col·laboració del Club Ten-
nis Montbui, l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui, 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia, la Federació Espanyola de 
Tennis, així com una trentena 
d’empreses patrocinadores.

El Torneig Arcadi Manchón estrena competició en cadira 
de rodes en la seva desena edició

Diumenge, 22 començaran a 
disputar-se els partits per ar-
ribar al diumenge 29 a la �nal. 
Una �nal que a més de compe-
titiva serà solidària, ja que com 
és tradicional es recullen dona-
cions per alguna causa bene�-
ca. En aquesta ocasió serà per 
millorar l’hospital de dia onco-
lògic de l’Hospital d’Igualada.

La competició d’aquestes 
joves talents que aspiren a 
situar-se a l’elit i l’esforç de 
superació d’aquestes tenistes 
que mostraran el seu estil i 
qualitat, seran factors i valors 
pels quals valdrà la pena gau-
dir de l’espectacle, del Torneig 
Arcadi Manchón. L’entrada és 
lliure i gratuïta.
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Aquest passat cap de 
setmana es disputava 
a la seu de la Federa-

ció Catalana de Tennis Taula 
a Barcelona la fase d’ascens a 
2a estatal.
El CPPI afrontava aques-
ta fase amb moltes ganes, ja 
que des que en la temporada 
1992-1993 s’hi havia pujat, 
només en 2 ocasions el pri-
mer equip del CPPI havia es-
tat per sota de 2a estatal, una 
a la temporada 2016-2017 i 
l’altra en aquesta temporada. 
La majoria de les temporades 
s’ha jugat a 1a estatal i la tem-
porada 2009-2010 �ns i tot es 
va jugar a Divisió d’Honor, 
que és la d’argent del tennis 
taula espanyol.  
El primer partit, dissabte dia 
14, enfrontava els anoiencs 
contra el CTT Borges, equip 
molt jove i amb molta am-
bició. El millor jugador del 
CPPI, Manel Menal, assegu-
rava els seus 2 punts, Bernat 
Luco tot i que molt ajustat, 
perdia els seus i Dani Luco 

aconseguia els 2 també, però 
un d’ells en un partit d’infart 
contra el millor jugador dels 
rivals, Marc Amill.
El segon partit era contra el 
CTT Parets, un equip dels fa-
vorits a ascendir. En aquesta 
ocasió no va poder ser. Manel 
Menal va tornar a assegurar 
els seus 2 punts, però ni Dani 
ni Bernat Luco van poder 
puntuar, tot i que Bernat va 
estar molt aprop d’aconse-
guir-ho, el que hagués pro-
vocat el decisiu partit de do-
bles. Amb aquesta derrota, 
combinada amb la victòria 
del Parets contra el Borges a 
la tarda per 6-0, el CPPI que-
dava segon de grup i havia de 
jugar-se el partit decisiu con-
tra el segon de l’altre grup, el 
CTT Sallent.
El diumenge 15 es jugava el 
decisiu partit contra el CTT 
Sallent. El guanyador pujava 
directament i el perdedor el 
més segur que també acabi 
pujant, ja que serà el primer 
reserva de tot l’estat…El par-
tit va ser molt ajustat, Manel 
Menal va perdre el seu pri-

mer partit en la lliga de tota la 
temporada davant de Ramon 
Sala, el jugador franquícia 
dels bagencs, que també va 
guanyar a Néstor Troncoso, 
jugador que acaba la 2a tem-
porada al CPPI causant molt 
bona impressió. De totes ma-
neres, tant Menal com Tron-
coso es van refer d’aquesta 
derrota guanyant el seu altre 
partit, i ben acompanyats per 
Dani Luco, que va aconseguir 
els 2 punts, tot i que l’últim 
en un altre emocionant par-
tit que arribava al 5è 11, van 
aconseguir la tan preuada 
victòria per 4-2.
Amb aquesta victòria el CPPI 
acaba la temporada per equips 
amb molt bones sensacions i 
amb l’objectiu complert que 
es va marcar a inici de tem-
porada, recuperar el més avi-
at possible la 4a categoria del 
tennis taula espanyol, la 2a 
estatal. Ara toca plani�car la 
temporada vinent, on segura-
ment el CPPI podrà comptar 
amb algun reforç de luxe per 
afrontar amb garanties aques-
ta categoria.

El CPP Igualada torna a 2a estatal

MUNTANYA / LA VEU

Amb l’arribada del bon 
temps arrenca la tem-
porada de muntanya 

per la gran majoria de prac-
ticants. El fet d’iniciar-se, re-
cuperar i millorar tècniques 
és fonamental per gaudir de 
la muntanya amb seguretat. 
Saber l’ús i manteniment de 
materials, les diferències en-
tre ells, com identi�car-los, 
com valorar-ne l’estat, etc, és 
important si el què volem és 
tenir clares les idees quan el 
tinguem al davant.
El Club Excursionista UE-
CANOIA prepara per aquest 
2022 un seguit de tallers amb 
aquestes �nalitats amb jorna-
des tant pràctiques com teòri-
ques. El primer d’ells, el taller 
de ràpels i reunions,  apte per 
escalada, alpinisme, ferrades, 
barranquisme, etc.
El taller s’iniciava dijous a la 
mateixa seu del club amb una 
jornada teòrica per conèixer 
el material, aprendre a fer els 
nusos necessaris, aprendre a 
conèixer les diferents reuni-

ons que es poden trobar a la 
muntanya o com muntar-ne 
amb seguretat.
Dissabte, a les 9 del matí, va 
haver-hi jornada pràctica a la 
Tossa de Montbui. Arnesos, 
cascs, mosquetons, descen-
sors, cintes i cordes van des-
plegar-se per la zona. 
Els participants del curs 
atents van rebre les instruc-
cions d’en Jordi González i 
Joan Rabell que, amb la seva 
experiència en el món de la 
muntanya, van instruir-los i 
acompanyar-los als diferents 
descensos que es van fer. 
Després de muntar dues reu-
nions i fer les dues primeres 
baixades unes nocions de re-
unions en roca i els materials 
necessaris (tascons, friends, 
cintes, mosquetons, etc) per 
realitzar el ràpel en condici-
ons. I per acabar una tercera 
baixada aquest cop però amb 
un canvi de ràpel a mitja pa-
ret. 
Al �nal una jornada molt ben 
apro�tada i valorada amb 
l’objectiu d’aconseguir tornar 
sempre sencer a casa.

Taller de ràpels i reunions 
de la UECANOIA

MUNTANYA / LA VEU

Aquest passat cap de 
setmana es va realit-
zar la 2a edició Ultra-

pallars 360. Composta per 4 
distàncies amb sortides a La 
Pobla de Segur, Salàs de Pa-

llars, i Talarn, el veterà cor-
redor del CN Igualada, Ivan 
Junyent, enguany disputava 
la Geotrail de 28 km i 1100 
de D+. que sortia pel bell mig 
del poble per arribar a l’ermi-
ta de Grup i el seu barranc, 
cap a l’arribada es vorejava 

Ivan Junyent participa a la 
Ultrapallars 360

el riu Noguera Pallaresa, un 
recorregut per gaudir de la 
natura.
L’Ivan va fer podi en la seva 
categoria, amb 3 h 6 minuts.
Aquest va ser un test pel seu 
proper repte, la mítica ZE-
GAMA Maratoia al País Basc.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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ATLETISME / LA VEU

L’atleta del CAI Petro-
miralles Jordi Yoshino-
ri Matsuoka, va asso-

lir diumenge un nou rècord 
d’Igualada absolut en salt de 
llargada, en la seva participa-
ció a la 6a Jornada del Trian-
gular Atlètic del Vallès, dispu-
tada a les pistes de Sant Cugat 
del Vallès. Les proves comp-
taren amb una considerable 
participació d’atletes catalans, 
entre ells un nombrós grup 
d’atletes del CAI Petromira-
lles.
Jordi Yoshinori Matsuoka 
s’imposava en el salt de llar-
gada absolut amb un millor 
intent de 7,76 m., nou rècord 
d’Igualada absolut i 3a mi-
llor marca catalana de tots els 
temps de la prova, millorant 
els 7,54 m. del mateix atleta, 
del 2016 a Alcobendas. Aitor 
Caldito era 2n amb 7,36 m., 
Darío Sirerol 4t amb 7,24 m. 
i Mario Pérez 8è amb 6,55 m.

Laia Planas s’imposava en el 
salt d’alçada absolut, amb un 
millor intent de 1,60 m. se-
guida d’Aina Eberlé, 2a amb 
1,55 m. Isaac Baltà era 2n en el 
salt d’alçada absolut, amb 1,80 
m., essent 5è el Sub-14 Isaac 
Hernández amb 1,50 m.                                                                                      
També hi participaren un 
nombrós grup d’atletes Sub-12 
del CAI Petromiralles/Jocnet: 
En masculí, Ian Rojo s’impo-
sava en la �nal C dels 60 m.ll. 
amb 9”73, amb 9”97 de Ge-
rard Pont, 10”29 de Marcel 
Argelich, 10”32 de Martí Jardí 
i 10”97 de Quim Torn. 
En els 60 m.ll. femení Noa 
Moreno era 4a a la �nal A amb 
un registre de 9”62, amb 9”90 
de Martina Sánchez, 9”99 de 
Marina Puig, 10”01 de Núria 
Aguila i 10”32 de Valeria Puig. 
En els 60 m. tanques mascu-
lí, Ian Rojo s’imposava a la �-
nal B amb 11”2, amb 12”3 de 
Gerard Pont, 12”6 de Maure 
Gené, 12”7 de Quim Torn, 
12”96 d’Eduard Lancina, 13”5 

de Roi Ferrero, i 13”8 d’Aitor 
García. 
En els 60 m. tanques femení, 
Martina Sánchez era 1a de la 
�nal C amb 11”2, entrant 2a 
Núria Aguila també amb 11”2, 
seguides de Marina Puig amb 
12”3 i de Valeria Puig amb 
12”4.
Gerard Pont era 3er en 
2.000 m.ll. amb 8’06”55, se-
guit d’Eduard Lancina amb 
9’10”82 i de Quim Torn amb 
9’15”91.  Marina Puig era 7a 
en 2.000 m.ll. amb 8’54”26, se-
guida de Valeria Puig, 8a amb 
8’56”40. 
Martí Jardí era 5è en salt d’al-
çada amb 1,05 m., amb 0,95 
m. de Maure Gené i 0,90 m. 
d’Aitor García.  Noa Moreno 
era 6a en l’alçada amb 1,13 m., 
saltant 1,05 m. Núria Aguila i 
Martina Sánchez. 
Roi Ferrero era 6è en llança-
ment de Pilota, amb 20,66 m. i 
Aitor García participava tam-
bé en la Perxa, efectuant nuls 
els seus intents en la prova.

Jordi Yoshinori estableix un nou 
rècord d’Igualada en salt de llargada

ATLETISME / LA VEU

L ’atleta Sub-18 del C.A. 
Igualada Petromiralles 
Aleix Camats, va asso-

lir una destacada 5a posició 
en la prova del llançament 
de disc, en la Gimnasiada 
Internacional per Seleccions, 
dilluns passat, a la població 
francesa de Caen (Norman-
dia). L’anoienc hi va parti-
cipar  formant  part de la 
Selecció espanyola Sub-18, 
que comptava amb un total 
de 24 atletes seleccionats, 12  
homes i 12 dones, que van 

participar en les proves res-
pectives.
Aleix Camats va ser 5è en 
el llançament del Disc, amb 
un millor intent de 53,14 
m., prova dominada pel grec 

Aleix Camats queda 5è en disc a la 
Gimnasiada Internacional de Caen

Angeles Mantzouranis amb 
58,72 m. i en la que els atletes 
es van veure perjudicats per 
la pluja.
Carla Bisbal no hi va poder 
participar, per una lesió

TRIATLÓ / LA VEU

En el Campionat d’Es-
panya de mitja distàn-
cia, celebrat en terres 

navarreses, aquest passat cap 
de setmana, els Triatletes de 
la secció de la UECAnoia ar-
ribaven amb els deures fets 
després d’aconseguir bons 
resultats en altres proves im-
portants prèvies a la gran cita.
En la categoria MD Open, 
l’Albert Alegre amb un temps 
�nal de 4h 39’ i 46” passava 
la meta amb un meritori 8è 
lloc que deixava entreveure la 
gran tasca que aquests atletes 

han desenvolupat.
En la categoria MD GGEE en 
Manel Castellano aconseguia 
parar el cronòmetre a les 5h 
19’ 48”, cosa que comportava 
una 70è posició més que tre-
ballada en la seva categoria.
Jose Manuel Cisneros no va 
poder �nalitzar la competició 
per culpa de problemes esto-
macals.
Tot comença a rodar per 
aquesta secció de nova crea-
ció, on sembla ser ja recullen 
els seus primers grans resul-
tats en un Campionat d’Espa-
nya, molt exigent i amb gran 
nivell dels participants.

Gran paper dels triatletes 
de la UECAnoia a 
Pamplona

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat dissabte 14 de maig 
es va celebrar a Cerdanyola 
la final de Copa Catalana ni-
vell base cadet 2008.
Les gimnastes del l’Igualada 
CG Aula, després de superar 
les dues fases i classificar-se 
per la final, van tancar tem-

porada de la millor manera, 
demostrant de nou uns bons 
exercicis a pista i obtenint 
uns excel·lents resultats; 
Gina Castelltort es procla-
mava sots campiona, Mar-
tina Espinalt  obtenia la 5a 
posició i Laia Sànchez la 6a. 

L’Igualada CG Aula, a la 
�nal Copa Catalana Base 

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

www.friotex.com

Dissenyem, elaborem i mantenim instal·lacions solars connectades a xarxa. 
Construïm una nova cultura energètica més eficient, eficaç i respectuosa.

Patrocinador oficial de la Fundació UE Vic

Transformem el sol, 
il·luminem el futur.
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JÚNIOR NATACIÓ: Jan Argelich Claramunt, Pol Argelich Claramunt, Aitor Bustos Fer-
nández, Mar Bustos Fernandez, Gemma Campoy Mora, Inés Fernández, Miquel Gil Ber-
nades, Blanca Márquez Márquez, Júlia Monclús Marsal, Júlia Oliveras Subirana, Diego 
Perdomo Perales, Míkel Pérez García, Carla Perianes Ruiz, Jessica Rodriguez Santaula-
ria i Ona Solà Solernou. Entrenador: David Sánchez Sastre

INFANTIL NATACIÓ: Minerva Alcalá Trilla, Oriol Alonso Bernardez, Àlvaro Arruga More-
no, Isaac Carmona Vázquez, Laia Carné López, Guiu Egea Trenzano, Alexander Gómez 
García, Jan Jardí Sánchez, Martina Llorach Fustes, Jan Navarro Salvà, Pavel Odainic  
Bogidaev, Eric Pérez Llerena, Carla Salguero De La Cruz, Irene Sánchez Piedra i Itziar 
Valenzuela Díaz. Entrenador: David Sanchez

ALEVÍ NATACIÓ: Júlia Alemany Arias, Ona Argelich Claramunt, Medea Barea Guarro, Iso-
na Carné López, Marta Fernàndez Trullàs, Arnau Gumà Junyent, Noa Jover Fernández, 
Guillem Llorach Fustes, Oriol Marcos Altarriba, Berta Márquez Márquez, Angela Muda-
rra Vendrell, Nayara Rodriguez Fernández i Guillermo Tascón Llamazares. Entrenador: 
Bernat  Esteban

BENJAMÍ NATACIÓ: Roc Ávila Gleyal, Gal.la Bòria Claramunt, Abril Fernàndez Huerta, 
Lucía Ferreira Blanco, Leia Galan Zapata, Aina Grados Rubio, Alba Gualda Gutiérrez, Car-
la Hernández Llopis, Eduard Lancina Herrera, Ot Marimon Esplugas, Laura Maza Marti-
nez, Max Navarro Prats, Elena Odainic Bogidaev, Júlia Ramis Guerci, Lucia Roma Vidal, 
Eric Teresa Ramírez i Erika Valenzuela Diaz. Entrenadora: Berta Salas Riba

ESCOLA DE  NATACIÓ: Pep Argelich Claramunt, Gerard Bello Viveros, Aura Boria Cla-
ramunt, Iris Casajoana Clarasó, Marc Casajoana Clarasó, Emma Cassany, Pep Fariñas, 
Selva García Sánchez, Jan Jover Fernández, Arlet Marimon Esplugas, Mercè Mindan Ba-
cardit, Vera Ortigosa Contrera, Marc Redón Perianes, Nikolas Andres Romero Rojas i 
Adrià Romero Rubio. Entrenadora: Berta Salas Riba.

MÀSTERS NATACIÓ: Josep Ramon Avante Beumala, Sara Bensiali Capella, Joan Ca-
sellas Vega, Laia Fitó Paterna, Lura Fontan De Bedout, Iolanda Gandia Martínez, Toni 
Gassol Llopis, Josep Lluis Gorgori González, Daniel Grados Cánovas, Eric Leite Martins, 
Daniel Ortiz Castro, Xavier Palacios Pérez, Ernest Parcerisas ( a la foto), Anna Piernas 
Feliu, Oriol Solé Arnedo, Christoper Thomas Mammano, Cristian Vara Morales 

CLUB NATACIÓ IGUALADA
PRESENTACIÓ EQUIPS 2022-2023
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ABSOLUT WATERPOLO: Jordi Armenteras Negredo, Marc Badia Vaques, Jesús Burgués 
Rosells, Roger Calaf Planell, Pol Garcia Ruiz, Pol Gómez Estruch, Adrià Lopez Muñoz, 
Anna Mallofré, Antoni Mallofré Bonastre, Jordi Martin Dalmases, Javier Martinez Espi-
nar, Unai Muñoz, Eloi Noguera Rosich, Xavier Palomo Canet, Daniel Pelejà Egea, Sara 
Pelejà, Alícia Pérez, Pau Pons Places, Joan Pujolà Vico, David Sánchez Sastre, Joan Se-
canell Padró i Jordi Soler Balcells. Entrenadors: Eloi Noguera i Joan Secanell

CADET WATERPOLO: Mar Armenteras Negredo, Roi Carballal Morgado, Robert Costa 
Majoral, Joan Enrich Tomàs, Izan Fernandez Carrasco, Gerard Garcia Langa, Pol Jimenez 
Pérez, Biel Marin Gutierrez, Ibai Ortega Quiñones, Oriol Rabell Esteller, Pau Rodriguez 
Garcia, Héctor Soler Sánchez, Jan Teixidó Riba, Enric Tomàs Julia i Toni Vives Mercader. 
Entrenador: Daniel Pelejà Egea

INFANTIL WATERPOLO: Íker Arroyo Rodríguez, Marc Arroyo, Gil Bou Mora, Octavi Calich 
Palet, Iago Carballal Morgado, Toni Carpio Quijano, Roc Fraile Just, Ton Fraile Just, Fe-
rran García Ruiz, Mario Juárez Ontiveros, Aitor Muñoz Sisquella, Biel Puigrodon Sánchez, 
Jan Puig Devant, Joel Rovira Almiron, Roger Torelló Sabate i Víctor Vallès González. En-
trenadora: Anna Mallofré Bonastre

ALEVÍ WATERPOLO: Eloi Calvo Grados, Nahia Cardona Farré, Marta Carné Modolel, Berta 
Copoví, Biel Paino Prat, Martí Pascual Casellas, Roc Rangel Torras, Iu Rovira Povill, Nil 
Ruiz Cordón, Sebastià Trullàs Romero, Maria Vallés González i Pau Zamora Sansebas-
tian. Entrenadora: Sara Palejà Ejea

EXCURSIONISME/RUNNING: Albert  Bascompte Tomàs, Samuel Benito De La Encarna-
ción, Eva Maria Egea Nevado, Toni Figueras Costa, Ivan Junyent Capdevila, Pau Mestre 
Dalmau, Josep M Moreno Rodriguez, Carla Moreno Torrecilla, Ramon Pelejà Cuerva, Jo-
sep Pujol Rius, Pedro Luis Solís Cruz, Marc Teixé Viladot, Montserrat Torrecilla Navarro, 
Josep M Torres Fuentes, Saví Ubals Cazorla i Ramon Viladot 

ELS ENTRENADORS DEL CN IGUALADA

c/ França, 13 · 08700 Igualada
93 803 35 54

info@comercialgodo.com
www.comercialgodo.com

CLUB NATACIÓ IGUALADA
PRESENTACIÓ EQUIPS 2022-2023
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

MUSEUS / LA VEU

El Museu de la Pell 
d’Igualada proposa di-
ferents activitats per 

celebrar el Dia Internacional 
dels Museus. Fins al diumen-
ge 22 de maig hi haurà portes 
obertes al Museu de la Pell i a 
l’Antiga Adoberia de Cal Gra-
notes en l’horari habitual (de 
dilluns a divendres de 10 a 
14; dijous i divendres de 16 a 
18.30 h i els caps de setmana 
d’11 a 14 h). L’exposició Visi-
ons del disseny: com ho fèiem 
i com ho fem a l’Anoia estarà 
oberta en aquest mateix hora-
ri i les tardes de dijous i di-
vendres �ns les 20 h. 

La Vitrina de La Gaspar
Dimecres 18 de maig, coinci-
dint amb el Dia Internacional 
dels Museus, es va inaugurar 
la Vitrina de La Gaspar. El 
Museu, amb la voluntat d’es-
tablir un diàleg entre el patri-
moni i els joves dissenyadors 
actuals, convida a La Gaspar. 
Escola municipal d’art i dis-
seny d’Igualada a exposar 
permanentment a la sala Un 
univers de pell ubicada a Cal 
Boyer, els treballs dissenyats 

en cuir pel seu alumnat del 
cicle formatiu de grau mitjà 
d’Artesania de Complements 
del cuir. Una de les peces 
exposades acaba de rebre 
una menció dins el projecte 
d’innovació pedagògica Ta-
lent Creatiu i Empresa del 
Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya. 
Es tracta del projecte “Alas 
y Viento” un encàrrec basat 
en la col·lecció de Màscares 
del Món de Nacho Rovira i 
l’Associació Amics UNESCO 
Barcelona (AUB). 

Nit dels Museus
Dissabte 21 de maig, Igualada 
celebra la Nit de Museus una 
setmana després que es cele-
brés a tota Catalunya, degut 
a que, el 14 de maig, el Mu-
seu estava dins del circuit del 

Rec Stores. Amb la intenció 
d’apropar al Museu al públic 
jove la Nit de Museus s’ha or-
ganitzat conjuntament amb 
l’entitat Cal Cuta del barri del 
Rec. Les activitats s’engloben 
dins del nom: Som Pell. 
A les 11 h, a la Nau de les En-
cavallades, es portarà a terme 
el Creactiva’t al Museu amb 
un taller de disseny i artesa-
nia amb pell de la mà de Mar 
Ribaudí, que té el seu taller al 
Barri de Rec. Durant l’activi-
tat l’artista explicarà el procés 

El Museu de la Pell aposta pels joves per celebrar 
la Nit dels Museus

El Museu de la Pell 
d’Igualada inaugura 

una nova vitrina amb 
productes de pell de La 
Gaspar dins dels actes 
del Dia Internacional 

dels Museus

creatiu que l’ha portat a gua-
nyar el Premi Ciutat d’Iguala-
da de Disseny Gaspar Camps 
i que ha quedat exposat al 
Museu sota el títol: Amb les 
mans. Moda contemporània 
conjuntament amb la disse-
nyadora Mireia Muntadas.
Les activitats de tarda comen-
cen a les 18.30 h a la plaça 
de Cal Font, d’on sortirà un 
itinerari que portarà als visi-
tants a passejar pels carrers 
de la ciutat tot descobrint els 
escenaris més rellevants pel 
moviment obrer i l’acció sin-
dical a la comarca des d’una 
mirada històrica.
Aquesta ruta acabarà al Mu-
seu de la Pell on es podrà 
gaudir amb l’obra de teatre 
“Pols”. L’obra re�exiona so-
bre les conseqüències de la 
desindustrialització, l’apatia 
social i el desig irrefrenable 
del jovent d’ajuntar-se i rebel-
lar-se contra un context que 
els condemna a la precarietat, 
segons paraules dels creadors 
de l’obra, l’entitat jove Cal 
Cuta ubicats al barri del Rec.
El Museu obre les seves por-
tes a les 8 del vespre i es podrà 
gaudir de les diferents sales 
d’exposició permanent i tem-
porals ubicades a Cal Boyer 

�ns a mitjanit.
A les 10 del vespre, al pati del 
Museu, es podrà degustar un 
menú vinculat al patrimo-
ni gastronòmic i la tradició 
industrial del barri del Rec 
compost de sopa de farigola, 
truita de murri i per postres, 
pa amb vi i sucre. Els tiquets 
per al sopar popular, que te-
nen un preu de 10 €, es poden 
adquirir al Foment, al Bar La
Cantonada, al Canaletas, al 
Fel Cafè, a Erika Nails & Cof-
fee Lab i al Local del Barri de 
Xauxa. També es podran ad-
quirir en el moment de l’acte.
A partir de les 12h tancarà la 
nit el ritme del blues i el folk 
del Sergi Estella. A la 1 el hip 
hop català d’El pa de cada dia 
continuarà la vetllada. A les 
2h una de les noves estrelles 
del panorama musical català 
escalfarà la nit amb el reggea-
ton old school amb trap i drill 
de La Queency. Tancarà la nit 
un repàs per la història musi-
cal dels últims anys amb PD 
Curtit.
Dilluns 23, a les 11 h i dins 
dels actes de la Primavera 
Gran, es convida a la gent 
gran a ballar, al pati del Mu-
seu, amb un concert amb els 
Músics del Parc.

1a CATALANA MASCULINA
22/05/22 a les 17:30h

INDUSTRIAL BOROBIL C.B. IGUALADA B - C.B. TONA A

UNA VICTÒRIA PODRIA GARANTIR LA PERMANÈNCIA Omplim Les Comes!
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TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Aurora 
ha celebrat els seus 

25 anys amb dos actes d’agra-
ïment a la ciutat i també als 
Amics i voluntaris que han 
fet possible el projecte tots 
aquests anys. El dissabte 14 de 
maig més de 700 persones van 
assistir a l’espectacle Guillem 
Albà & La Marabunta a la pla-
ça de Cal Font, que es va con-
vertir en una autèntica festa. El 
diumenge 15 de maig va ser el 
torn d’homenatjar els Amics i 
voluntaris. Per ells, l’Aurora va 
organitzar una funció exclusi-
va de Hamlet.01 protagonitzat 
per Enric Cambray, l’Aurora. 
A partir d’aquest cap de set-
mana es pot visitar al vestíbul 
del teatre, una exposició amb 
un recull de les portades dels 
programes de mà del teatre al 
llarg dels seus 25 anys d’histò-
ria.
L’Aurora vol agrair la col·labo-
ració dels patrocinadors Grup 
Carles, Ultramàgic Ballons 
i Events; de les institucions 
Ajuntament d’Igualada, Ge-
neralitat de Catalunya, Di-
putació de Barcelona i dels 
mitjans de comunicació Ano-
iaDiari, Canal Taronja, Ràdio 
Igualada, La Veu i La Cultu-

ral, que han fet possible la ce-
lebració 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 llo-
guer i que també funcionen 
com a casal d’entitats. En un 
lloc privilegiat 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 tei-

El públic acompanyà massivament el Teatre de l’Aurora en la festa 
de celebració del 25è aniversari

xit associatiu, cultural em-
presarial, etc., d’Igualada i 
comarca. Des de la seva ober-
tura, el Teatre de l’Aurora ofe-
reix una programació teatral 
basada en la professionalitat, 
la qualitat dels 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 programat a la sala 
independent igualadina du-
rant aquests vint-i-cinc anys, 
període durant el qual el Te-
atre de l’Aurora 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.

Més de 700 persones 
van omplir la plaça de
Cal Font en l’espectacle 

de Guillem Albà 
& La Marabunta

TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setma-
na arriba al Teatre de 
l’Aurora Els Secunda-

ris, un homenatge als actors 
i actrius que no es recorden. 
El nou espectacle de Els Pira-
tes Teatre protagonitzat per 
Laura Aubert i Bernat Cot. 
L’espectacle es podrà veure a 
Igualada abans d’estrenar-se 
al Maldà de Barcelona.
Aquesta és la història d’una 
actriu i un actor secundaris 
que comparteixen, en una 
cameta de teatre, el neguit 
abans d’estrenar. Anirà bé o 
no anirà bé l’estrena? Ells dos 
faran el possible perquè sigui 
així. Però els secundaris qui-
na importància tenen en una 
producció, �ns a quin punt 
poden canviar alguna cosa? 
Qui se’ls escoltarà? Potser 

pensen que són els protago-
nistes d’aquesta història… 
però realment ho són? Poden 
aspirar a ser protagonistes 
d’alguna cosa? Aquesta his-
tòria és un homenatge a tots 
aquells actors i actrius que no 
són recordats, que han format 
part de la nostra història però 
ningú els ha mirat. Dels del 
passat, dels del present i dels 
del futur… perquè tot plegat 
ha canviat gaire?
Els Pirates Teatre celebren 

aquesta temporada 20 anys 
sobre els escenaris amb gaire-
bé 30 espectacles a l’esquena. 
La companyia, que des del 
2013 gestiona El Maldà de 
Barcelona, ja ha visitat l’Au-
rora en altres ocasions amb 
exitoses produccions com El 
bon policia o Les dones sàvies.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Els 
secundaris tindran lloc el di-
vendres 20 i el dissabte 21 de 
maig a les 20 h i el diumenge 
22 de maig a les 19 h. Les en-
trades tenen un cost de 16 € i 
13€ (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

Homenatge als actors i actrius que 
no es recorden amb “Els secundaris”, 
al Teatre de l’Aurora

Els Pirates Teatre 
presenten la història 

d’una actriu i un actor 
secundaris que compar-
teixen, en una cameta 

de teatre, el neguit 
abans d’estrenar
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MÚSICA / LA VEU

Amb motiu de la Capi-
tal de la Cultura Ca-
talana, s’organitza un 

nou cicle de concerts, Eclèc-
tics, de la mà del Kiosk del 
Rec i La Bastida per arribar 
més enllà amb la música i con-
nectar amb un gran ventall de 
sensibilitats des de racons del 
panorama musical català que 
exploren nous formats. En 
total, s’oferiran 4 concerts du-
rant els mesos de maig, juny, 
setembre i octubre.
Nico Roig oferirà el primer 
concert del cicle en un for-
mat únic, en 3D binaural, un 
concert amb auriculars. El 
públic s’asseurà al voltant de 
la banda i disposarà d’uns au-
riculars mentre el grup canta-
rà amb un micròfon binaural 
en forma de cap humà. Una 
experiència transgressora 
que ofereix un realisme sonor 
superior al dels formats con-
vencionals. Nico Roig és gui-
tarrista, cantant, compositor 

i lletrista. Des del seu primer 
disc, “Tornada del genoma 
humà” (2011), ha trobat el 
seu vessant més personal en 
les cançons, que explora en 
diferents formats i amb diver-
sos col·laboradors. Actuaran 
amb ell Lucia Fumero (piano, 
teclats i veu), Clara Sorolla i 
Anna Jané (veus, teclats, gui-
tarres, clarinet i �auta) i Cote 
Fournier (Sistems 3D Binau-

ral, guitarres i seqüències). 
El concert tindrà lloc al Ki-
osk del Rec, el divendres 20 
de maig, a les 21 h. L’entrada 
és gratuïta i s’ha de reservar a 
www.kioskdelrec.com.
El segon concert del cicle 
“Eclèctics” anirà a càrrec de 
Rodrigo Laviña y su combo. 
Rodrigo Laviña és un vete-
rà del hip-hop en català amb 
gran recorregut a l’escena. Ha 

format part de grups com Pi-
rat’s Sound Sistema i At Ver-
saris en els quals va apropar el 
llenguatge del reggae i el rap 
al català. El març de 2021 van 
publicar: Rodrigo Laviña y su 
combo (Say It Loud Records 
2021), un disc preciosista 
amb sons que viatgen a través 
del vinil i les caixes de ritmes, 
amb textures com la psicodè-
lia seixantera, l’homenatge al 
pop català ye-yé o la música 
brasilera. Una combinació 
mortal entre “vacileo” i sen-
sibilitat per generar atmosfe-
res més enllà del boom bap 
noventero o de les sonoritats 
hegemòniques. Un espectacle 
únic on l’acompanyen músics 
de renom vinguts del panora-
ma jazzístic català com Irene 
Reig, Santi Careta, Alba Ca-
reta, Elisabet Raspall o Marta 
Garrett entre d’altres. 
El concert tindrà lloc a La 
Bastida, el dissabte 18 de juny, 
a les 22 h. L’entrada és gratu-
ïta i s’ha de reservar a www.
labastida.cat.

Igualada estrena el cicle de concerts “Eclèctics” 
amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana

“Adeu, Paf ”, la gira de comiat de Falsterbo, a l’Ateneu
MÚSICA / LA VEU

Diumenge, a les 6 de la 
tarda, el Teatre Muni-
cipal l’Ateneu acollirà 

un dels concerts de la gira de 
comiat de l’antològic grup Fals-
terbo. La gira, que porta per 
nom “Adeu, Pa�” representa 
el �nal d’un projecte musical i 
cultural que fa molts anys que 
Catalunya en gaudeix.
Falsterbo és un grup de música 
folk amb 54 anys voltant pels 
escenaris. Està format per Edu-
ard Estivill, Montse Domènech 
i Jordi Marquillas. Han creat 
un patrimoni cultural amb 
cançons com Ai adeu cara bo-
nica, L’estranya joguina, Quan 
el sol es pon i sobretot la molt 
coneguda Pa�, el drac màgic; 
totes elles cançons que formen 
part dels records musicals de 
quatre generacions.
El grup ha decidit posar punt 
i �nal al projecte amb un disc 
i una gira i ambdós porten el 
nom de la cançó que els ha 
acompanyat des del comen-
çament, Paf, el drac màgic, per 
això la gira s’anomena “Adeu, 
Pa� ”. La gira, després de pas-
sar per moltes localitats cata-
lanes, acabarà el 12 de febrer 
de  2023 al Palau de la Música 
de Barcelona.

L’espectacle que es podrà veure 
a l’Ateneu diumenge l’integren 
les cançons més emblemàti-
ques del repertori folk-rock del 
grup i a l’escenari s’hi podran 
veure vuit  músics que acom-
panyaran els tres membres de 
Falsterbo.

Una mica d’història
El juliol de 1967 en Joan Boix 
i l’Eduard Estivill cantaven 
cançons traduïdes del folk 
americà. L’any següent s’inte-
gra al grup l’Amadeu Bernadet 
i es forma Falsterbo 3. El mes 

de maig d’aquell mateix any 
actuen al Festival de Folk del 
Parc de la Ciutadella amb els 
seus companys del Grup de 
Folk, un festival que acull 9000 
assistents durant 7 hores de 
música. El desembre del 1968 
s’incorpora al grup la Montse 
Domènech i graven un single 
amb cançons de gran èxit com 
l’Estranya joguina. El 1971 surt 
el seu primer LP amb la cançó 
emblemàtica del grup Pa�, el 
drac màgic.
Durant el anys següents en-
registren diversos treballs i 

fan molt concerts arreu. L’any 
2000 editen un CD anomenat 
Salta un ocell, amb un gran va-
lor pedàgogic que els suposa 
un gran èxit de vendes, supe-
rat, això sí, pel treball poste-
rior Cor de crom, el disc més 
venut de la història de Falster-
bo. Va ser el 2013 quan va en-
trar al grup el Jordi Marquillas 
i el 2018 fan un nou CD, Nit 
amiga, que surt al carrer l’any 
2021. Falsterbo decideix posar 
punt i �nal a la seva història 
amb la gira els portarà diu-
menge a Igualada.

DANSA / LA VEU

Aquest diumenge 22 
de maig, el Teatre 
Nu acollirà la cia 

Rommelen amb l’obra “Ama-
rillo”, una proposta de dansa 
i teatre físic que forma part 
de la sèrie d’obres «Museo de 
las relaciones imposibles». 
Basada en el relat «The Ye-
llow Wallpaper» (1892) de 
Charlotte Perkins Gilman 
(EEUU, 1860-1935) i en la 
iconografia de la histèria, 
l’obra vol reapropiar-se de 
les històries de les dones 
a través de l’escriptura li-
terària i corporal buscant 
una genealogia dels cossos 
que han sigut confinats, di-
agnosticats i psiquiatritzats. 

La protagonista de «The Ye-
llow Wallpaper» registra un 
diari íntim de les seves vi-
vències durant la reclusió en 
una mansió després de patir 
una crisi nerviosa. Aïllada 
pel seu marit i obligada a 
guardar repòs, sense contac-
te amb cap amistat, s’endin-
sen en les parets que la con-
finen per a esbrinar què són 
les estranyes formes que sor-
geixen dels murs. Potser en-
cara és possible teixir diàlegs 
des de les solituds, entre els 
cossos aïllats, entre les dones 
que una vegada i una altra 
es veuen empeses a viure les 
mateixes històries, unes his-
tòries d’opressió que tenen 
plena vigència en els discur-
sos del control actuals.
La cita serà diumenge a les 
18:00. Les entrades poden 
aconseguir-se a través de 
la web del teatrenu.com o 
directament a la platafor-
ma https://entradium.com/
events/amarillo-de-la-cia-
rommeler

Diumenge de dansa 
a La Casa del Tea-
tre Nu amb la com-
panyia Rommelen 
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Nota preliminar:
L’any 1937, pocs anys després 
que Hitler accedís al poder 
suprem d’Alemanya, Charles 
Chaplin va anunciar que es-
tava preparant una pel·lícula 
sobre el dictador. 
“Mi dictador tiene cierto pa-
recido con Hitler. Es una coin-
cidencia que use bigote como 
el mío, pero lo cierto es que yo 
lo usé primero….Interpreto a 
la vez a Napoleón y a Hitler 
y al loco Zar Pablo, a todos 
en uno. Sólo lucho contra la 
persecución de los pequeños 
y los débiles. En mi película 
he querido representar a ese 
hombrecillo que ha sido piso-
teado durante muchos años 
y que puede ser un individuo 
o una minoria compuesta 
por numerosos hombrecillos.”  
(Charles Chaplin, 1940)

Sinopsi:
En el context de la Gran 
Guerra un soldat alemany 
d’origen jueu i barber de pro-
fessió que prova el conegut 
canyó denominat Bertha, re-
sulta greument ferit en una 
batalla després de salvar a un 
aviador que temps més tard 
es retrobarà amb ell i aquest 
li facilitarà la vida a conse-
qüència de la persecució de 
jueus per part de la dictadu-
ra. Surt de l’hospital en estat 
amnèsic. El dictador Hynkel 
que havia assolit el poder a 
Tomania exalta el país amb 
mítings. Les tropes humilien 
i saquegen el barri jueu on 
viu el soldat retirat que ara 
torna a l’o�ci de barber. Els 
jueus abandonen el gueto. Al 
barber, però, li passa quelcom 
increïble: és confós, per la 
seva semblança i per portar 
el mateix bigoti, amb el dic-

tador Hynkel i és traslladat a 
l’estrat o�cial per pronunciar 
un discurs que deixarà a les 
masses consternades perquè 
no comunica cap consigna 
nazi sinó un al·legat a la con-
còrdia, a la llibertat i a la pau. 

L’autor:
Charles Chaplin (Londres 
1889 - Suïssa 1977), d’origen 
jueu, és considerat un dels 
tres grans del cinema junta-
ment amb Einsenstein i John 
Ford. Va ser productor, direc-
tor, guionista, va fer els seus 
propis muntatges i la seva 
pròpia música. Godard, l’any 
1964, va dir d’ell: “Chaplin 
està per sobre de tota lògica; 
és el més gran”. I Rosselini va 
comentar sobre l’obra: “aquest 
és el �lm d’un home lliure”. 
La pel·lícula que ens ocupa 
pertany al còmic, un gènere 
que va néixer als anys 10 del 
segle XX. Chaplin es consi-
dera deixeble de Max Linder.  
Chaplin es va desenvolupar 
al si de la Keystone Company 
com altres grans del cinema: 
Buster Keaton, Harold Lloyd, 
Oliver Hardy i Stan Laurel. 
Charles Chaplin fa un cine 
mut amb mímica. Comença a 
treballar el 1914 creant el per-
sonatge de Charlot, símbol 
universal de diferents atributs 
i formes de fer, com ara, ro-
damon, somniador, quixotesc 
amb molts valors com poden 
ser la generositat o la puresa 
d’ànima i la resiliència. Mit-
jançant el seu personatge, 
Charlot, llença una pròdiga 
crítica social enfrontant-se 
a l’ordre establert. L’obra de 
Chaplin presenta amb molta 
precisió estètica, a través dels 
gags, una narrativa plena de 
dicotomies i ambivalències: 

realitat-fantasia, lirisme-tris-
tesa. Fou molt precís i me-
ticulós en la realització. Va 
criticar el sistema establert i 
en conseqüència va patir les 
pressions del Maccarthisme. 
Mai se li va donar l’Oscar de 
Hollywood, malgrat tenir una 
�lmogra�a considerada au-
tèntica obra d’art; només va 
rebre l’Oscar Honorí�c, quan 
era molt vell. 

Context històric i de la rea-
lització:
L’any 1938, quan Chaplin va 
concebre �e Great Dictator, 
els totalitarismes europeus, 
tant el feixisme, el nazisme 
com l’estalinisme, conforma-
ven una autèntica amenaça 
a l’estabilitat i la pau d’Eu-
ropa;  àdhuc la Guerra Civil 
espanyola es trobava en ple 
auge. En aquest context es-
criu el guió de 300 pàgines 
i decideix iniciar el rodatge 
del film. La seva intenció era 
plasmar una realitat patent 
que posava en perill la pau 
al món. Així doncs el film 
representava una autèntica 
crítica als règims totalitaris. 
Chaplin ja era conegut arreu 
del món arran del seu film 
Tiempos Modernos de l’any 
1935 que va crear enorme 
polèmica per la seva denún-
cia social i política. Aquest 
fet va fer possible que el seu 
nou film fos divulgat i co-
mentat per l’opinió pública 
mundial. Degut a la sàtira 
que fa de Hitler i Mussolini, 
Chaplin va haver de suportar 
tota classe de pressions tant 
dels EEUU com de l’exterior 
amb l’objectiu d’avortar el seu 
film. Alemanya va amenaçar 
de tancar l’entrada de tota la 
filmografia americana. Mal-

FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA

Títol original: �e Great Dictator
Producció:  United Artists
Nacionalitat i any de la producció:  EEUU, 1940.
Director:  Charles Chaplin
Argumentació: Charles Chaplin
Guió: Charles Chaplin
Fotogra�a:  Rollie Totheroh i Karl Strüss
Música:  Meredith Willson i Charles Chaplin
Montatge: Willard Nico
Intèrprets: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jac k Oakie, 
Reginal Gardiner, Herry Daniell,… 
Duració: 127 minuts
Cel.luloïde: Blanc i negre

grat tot Chaplin va portar a 
terme el seu propòsit. Al mes 
de març de 1940, després de 
168 dies de rodatge el film 
estava a punt d’estrena. Con-
tra tot pronòstic el resultat 
va ser contundent; l’obra va 
desenfrenar molta polèmica 
arreu. A Espanya, per exem-
ple, el film no es va poder es-
trenar fins després de la mort 
de Franco. 
En una entrevista al The 
New York Times, Chaplin va 
manifestar: 
“Los pesimistas dicen que pue-
do fracasar, que los dictadores 
no son cómicos, que el mal es 
demasiado serio. Eso es er-
róneo. Si hay algo que yo se, 
es que el Poder es sensible al 
ridículo. Cuanto más grande 
se hace un individuo, con más 
fuerza le golpeará la risa”.  

Valoració crítica:
Sense cap mena de dubte El 
gran dictador és una obra 
d’art, una de les grans obres 
mestres de Charles Chaplin. 
El seu valor no només ve 
donat per la realització tèc-
nica i artística, sinó pel seu 
fons, per ser una pel·lícula 
de caràcter universal i atem-
poral sobre unes qüestions 
polítiques i històriques que 
encara avui en dia tenen vi-
gència i rellevància. El film 
mostra la crueltat que com-
porta la voràgine dels me-
galòmans mitjançant els rè-
gims totalitaristes. A través 
de la pantalla on es projec-
tava el film, l’espectador va 
poder visionar i prefigurar 
moltes situacions que pocs 
anys després es convertiren 
en crua realitat. Chaplin es 
va anticipar al futur. 
Fent ús de la sàtira, del li-

risme i de la caricatura, de-
semmascara als dictadors i 
els totalitarismes llençant 
un missatge a favor de les 
democràcies. A banda del 
caràcter vaticinador el film 
fa una apologia dels drets 
humans en defensa dels “ho-
menets” com ell anomena 
als pobres. 
Però no només és extraor-
dinària la producció, la rea-
lització, el guió i la direcció 
sinó que la interpretació del 
personatge denota i mos-
tra una habilitat sublim de 
Chaplin com a personatge 
polifacètic.
El film és tan gran que fins 
i tot deixa espai per narrar 
una història d’amor mani-
festa entre el jueu barber i 
Hannah. Amb aquesta nar-
rativa Chaplin uneix roman-
ticisme i esperança que ho 
expressa en la dissertació �-
nal que fa el jueu davant de 
la multitud dient: “Mira Han-
nah las nubes se desvanecen; 
el sol se abre camino; salimos 
de las tinieblas a la luz… El 
alma del hombre tiene alas 
y por �n comienza a volar… 
hacia el futuro glorioso que te 
pertenece a ti, a mi, a todos…”
El potencial que donava el 
cinema, primer mut, des-
prés sonor, va ser aprofitat 
pels totalitarismes i les de-
mocràcies per difondre els 
seus discursos i d’aquesta 
forma influir de manera 
més directa i àmplia sobre 
les masses amb l’objectiu 
de manipular-les. Charles 
Chaplin, en canvi, amb una 
realització paradigmàtica 
integrant la funció còmica i 
crítica, va fer ús del cinema 
per difondre missatges de 
llibertat, de pau i d’amor.

ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

El gran dictador
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SARDANES / J. BARCADIT   

Amb una tarda prima-
veral que ratllava a 
quasi estiuenca tin-

gué lloc el passat dissabte al 
amfiteatre de l’Estació Vella 
la cloenda del curset realit-
zat a vuit escoles de la nostra 
ciutat i a dues de la comarca, 
concretament, Jorba i Òdena 
de l’ensenyament teòrica i 
pràctica de la sardana.
Presidí l’acte la primera au-
toritat local, l’alcalde Marc 
Castells el qual dirigí unes 
paraules de benvinguda  i 
de felicitació a les escoles 
assistents per tal endevina-
ment i remarcant que aquest 
acte no es perdi en els anys 
vinents; també assistiren a 
l’acte la primera tinent d’al-
calde i regidora d’Acció So-
cial i Habitatge Carme Riera, 
la segona tinent d’alcalde i 
regidora d’Ensenyament i 
Esports Patrícia Illa i el re-
gidor de Promoció Cultural i 
Relacions Institucionals Pere 
Camps; per l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada acompa-
nyava l’acte un servidor, com 
a president de l’entitat.
L’amfiteatre feia goig de 
veure per la gran quanti-
tat de gent que assistí; entre 
alumnes, pares, avis i demès 
persones comptaria unes 
400 persones; ja firmaria 
l’Agrupació Sardanista que 

el proper 12 de juny assistis-
sin igual quantitat de gent a 
l’Aplec d’Igualada. Ara, tot 
pot ser possible...
Sota el comandament mag-
nífic de Carles Casanova, 
que aquest cop es convertí 
de músic a “Speaker”, co-
mençà l’acte a l’hora exacta, 
les 18 h.; la cobla Lluïsos de 
Taradell començà el seu re-
pertori, primer amb dues 
sardanes per el públic en ge-
neral, i a continuació el mo-
ment més desitjat per tots els 
nens i nenes que esperaven 
nerviosos: entrar tot fent el 
galop d’entrada i ballar les 
dues sardanes programa-

Gran èxit de la cloenda del curset 
SardANOIA

des per a ells; així doncs, un 
cop fet el galop es presentà 
al públic cada colla i el tan 
anhelat “ballar les sardanes”; 
un cop ballades i passats els 
nervis, se’ls oferí un refrigeri 
a tots els alumnes i un petit 
record de l’acte.
Continuà la ballada com 
estava prevista, en alguna 
sardana si veieren alumnes 
també ballant entre la gent 
gran, això va ser bonic de 
veure, ja que el curset do-
nava els seus primers fruits. 
Acabà la ballada i la festa 
amb la sardana més emble-
màtica de totes les sardanes: 
La Santa Espina.

CULTURA / LA VEU

La humanitat ha con-
viscut amb microor-
ganismes sovint sense 

saber-ho, avui ho sabem com 
d’importants són, no sola-
ment en termes mèdics, en 
tenim una àmplia experièn-
cia, sinó també per els pro-
cessos biotecnològics en què 
hi són implicats.
Fent un passeig en l’evolució 
de la vida a la terra, els bac-
teris són els primers éssers en 
aparèixer, molts anys abans 
de l’aparició dels animals. 
Han estat els grans respon-
sables al llarg dels segles de 

malalties infeccioses, com  
també responsables de grans 
bene�cis.
Tot i sent els bacteris els més 
coneguts, també ni ha d’al-
tres, que no són tan populars 
i que són molt importants en 
el que ens és més quotidià.

Propera sessió: “Que l’ali-
ment sigui la teva medicina”
Dilluns vinent dia 23, tin-
drem entre nosaltres la Mari-
ona Sala i Farré, nutricionista 
i farmacèutica, que ens parla-
rà sobre “Que l’aliment sigui 
la teva medicina”, xerrada 
organitzada juntament amb 
l’Associació DCA  Anoia.

L’AUGA i els nostres 
parents microbians

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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CULTURA POPULAR / LA VEU

Igualada acollirà el pro-
per dissabte 11 de juny 
la Mostra de Balls de Di-

ables Tradicionals de Catalu-
nya 2022. Convocats pel Ball 
de Sant Miquel i els Diables de 
la ciutat, hi participaran dotze 
Balls centenaris del Gran Pe-
nedès i el Camp de Tarragona. 
Mig miler de diables actuaran 
en cinc barris diferents a la 
tarda, abans de fer una cerca-
vila de foc i una espectacular 
encesa conjunta �nal a la pla-
ça de l’Ajuntament al vespre. 
En concret, la Mostra ar-
rencarà dissabte 11 de juny 
a les 17 h amb vuit Balls de 
Diables parlats repartits en-
tre la plaça Castells, el Cen-
tre Cívic Nord, l’església 
dels Caputxins i l’església de 
Montserrat, mentre que els 
quatre restants actuaran a la 
plaça de l’Ajuntament, inclo-
sos els amfitrions, a les 18.45 
h. Tot seguit, els dotze Balls 
es trobaran a la plaça de la 
Creu per començar una cer-
cavila de foc a les 20.30 h que 

continuarà per la Rambla i 
retornarà a l’Ajuntament per 
la pl. Pius XII. Finalment, el 
mig miler de diables faran 
l’encesa final conjunta, cap a 
les 22 h. La cloenda serà un 
sopar al Museu Comarcal. 
La Mostra es farà en el marc 
d’Igualada com a Capital de 
la Cultura Catalana 2022, 
atès que va ser una de les 

Igualada acollirà la Mostra de Balls 
de Diables de Catalunya l’11 de juny

propostes escollides per vo-
tació popular.
L’esdeveniment és coorganit-
zat per l’Ajuntament d’Igua-
lada i també el faran possible 
empreses, voluntaris i altres 
entitats. Després de tres 
anys, serà la primera Mostra 
de Balls de Diables tradicio-
nals postpandèmia, prenent 
el relleu a Cervera.

CULTURA POPULAR / LA VEU

Els diables i dracs del 
Grup Mal-Llamp 
d’Igualada han tornat 

a l’activitat amb energia. Des-
prés de l’aturada obligada per 
la pandèmia, fa un parell de 
setmanes una setantena llarga 
dels seus integrants van pro-
tagonitzar els correfocs de les 
festes majors de l’Espelt i Cas-
tellolí. Participar en les dues 
festes havia estat una tradició 
molt arrelada en el si de la co-
lla, en un cap de setmana que 
tradicionalment marcava l’ini-
ci de la temporada. Però l’últi-

ma vegada que aquesta tradició 
va tenir lloc va ser el 2019. Per 
tant, un sentiment d’especial il-
lusió impregnava cadascuna de 
les enceses.
Paral·lelament, una de les tres 
bèsties de la colla, la Voraxcis, 
va participar del 25 d’abril al 7 
de maig en l’exposició de bès-
ties del barri de la Sagrera de 
Barcelona per celebrar el 30è. 
aniversari del Sagresaure de 
Barcelona. Va estar exposada 
al costat de la Mulassa Feixuga 
del Vendrell, la Fil·loxera in-
fantil de Sant Sadurní d’Anoia 
i el Ca Cèrber Bretolàs de Sant 
Andreu, entre d’altres, i totes 

El Grup Mal-Llamp torna a cremar

aquestes �gures festives de foc 
van sortir en cercavila festiva 
pel barri el 30 d’abril.
I perquè tot plegat funcionés 
correctament, la quinzena de 
nous integrants de la colla d’en-
guany han assistit també a una 
sessió de formació de Con-
sumidors Reconeguts com a 
Experts (CRE), requisit indis-
pensable per poder manipular 
pirotècnia a nivell associatiu. 
Alhora, la colla està ultimant 
els preparatius per a la gran 
festa del foc que tindrà lloc 
el 16 de juliol en el marc dels 
actes d’Igualada Capital de la 
Cultura Catalana 2022.

MÚSICA / LA VEU

D iumenge 22 de maig 
tindrà lloc el tercer 
i últim concert dins 

el Cicle de Concerts a Esglé-
sies i Castells a diferents es-
glésies  i llocs emblemàtics 
de la ciutat o de la comarca 
de l’Anoia protagonitzats 
per alumnes de l’Escola i 
Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada. 
El concert serà el  diumen-

ge 22 de maig  a les 12:30 a 
l’Església de Santa Maria de 
Veciana, Concert protago-
nitzat per diversos alumnes 
amb el seu instrument prin-
cipal del grup de M6 PdA, el 
Grup de M-4 i M-5 de Vent, 
dirigits per Toni Rocosa i el 
Cor de Cambra amb la di-
recció de Montserrat Roset, 
pianista acompanyant: Ni-
colay Krytsov. 
L’entrada és gratuïta

El Cicle de concerts 
a les esglésies i castells 
de l’ECMMI a Veciana

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres 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 �ns a cançons d’estil 
més contemporani, passant 

Concert d’estiu 
de la Coral Xalest

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.
Els propers concert del grup 
seran al festival Llegendes de 
Tous (el dia 3 de juliol), i en 
els actes de l’European Ballo-
on Festival (a Igualada, la pri-
mera setmana de juliol).

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte a les 7 
de la tarda tindrà lloc 
el segon Concert de 

Lied a la sala Paper de Músi-
ca de Capellades. En aquesta 
ocasió anirà a càrrec de Bea 
López, soprano i Anna Fran-
quesa, piano; i Begoña Navar-

ro, mezzosoprano i Quique 
Escartín, piano que oferiran 
obres de Mozart, Debussy, 
Wolf, Schumann, Toldrà, en-
tre d’altres.
El concert serà gratuït però 
cal fer la reserva per mail no 
més tard del dia del concert a 
les 3 de la tarda a capellades@
paperdemusica.cat.

Segon concert de lied 
a la sala Paper de Música
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ART / LA VEU

Com cada any l’Esco-
la municipal d’art i 
disseny La Gaspar 

ha participat en el Programa 
d’Innovació, “Talent Creatiu 
i Empresa”, del Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, en els àmbits de 
la grà�ca publicitària, l’artesa-
nia de complements de cuir i 
la grà�ca audiovisual. 
L’alumnat ha treballat durant 
el curs en diferents projectes 
dels quals a més d’enriquir-se 
pedagògicament també ad-
quireixen bagatge i experièn-
cia per inserir-se en un futur 
en el món laboral. Experi-
mentant així una relació di-
recte amb qui encarrega els 
projectes, com a dissenyadors 
i clients.  Enguany celebren 
diversos èxits. 
Des del cicle de Grà�ca Pu-
blicitària i el projecte ICSSL. 
Treball. Prevenció. Un lloc se-
gur, per part del Departament 
de Treball de la Generalitat. 
L’alumnat va obtenir tres men-
cions, a nom de David Raich, 
David Ruiz i Gerard Alemany. 
En un esdeveniment especial, 
el 8 de juny, es descobrirà el 

projecte guanyador entre les 
escoles �nalistes. 
Des del cicle d’Artesania de 
complements de cuir i la Col-
lecció Alas y Viento de Màsca-
res del Món de Nacho Rovira 
i l’Associació Amics UNESCO 
Barcelona (AUB). L’alumnat 
ha rebut una altra menció pels 
seus projectes, a càrrec de Lau-
ra Villavecchia i Ainhoa Fuen-
tes per la Màscara Bassari; Pol 
Bocero i Yago Iglesias per la 
Màscara Búfal; Bet Millera i 
Montse Díaz, per la Màscara 
Mwana Pwo i Hommocaltom 
Ezzammouri i Adrià Planell 

VII Jornada d’arts plàstiques i disseny 
de La Gaspar

per la Màscara Sol. 
Finalment, també en el ci-
cle de Grà�ca publicitària 
els alumnes Adrián Gámez, 
Marc Trullàs i Nil Enríquez 
han sigut els guanyadors en 
el projecte del Departament 
d’Educació. Transformació 
sostenible en l’àmbit educa-
tiu, amb els seus cartells que 
es podran veure a tots els 
instituts de Catalunya. 
L’enhorabona als guanya-
dors, les mencions i a tot 
l’alumnat que ha participat 
en l’edició d’enguany de “Ta-
lent creatiu i empresa”. 

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte 21 de 
maig es podrà gaudir 
de dos dels tributs 

més �dels i amb major tra-
jectòria a dos dels grups més 
emblèmatics dels anys 80: 
Hombres G i Loquillo y los 
trogloditas.
Els directes dels grups convi-
dats són una experiència en 
què ofereixen un repàs com-
plet dels èxits més emblemà-
tics de tota la seva carrera, 
autèntics himnes intempo-
rals!
Hombres B és un grup de 
Barcelona que ofereixen un 
llarg repertori on repassen i 
recorden totes les cançons de 
més èxit d’Hombres G, com 
Venecia, Devuélveme a mi 
chica, Voy a pasármelo bien, 
Las chicas cocodrilo…
El Pájaro Loco és un altre 
grup de Barcelona creat per 
fer un tribut al que per ells és 
el millor grup de rock naci-
onal. El 2006 van gravar una 
maqueta de presentació amb 
tres cançons de Loquillo y 
los trogloditas. A princi-

pis del 2007 es van posar 
en contacte amb Loquillo, li 
van explicar tot el projecte i 
els va donar suport i permís 
per versionar la seva música 
i per utilitzar el logo com a 
segell d’identitat del Pájaro 
Loco.
A partir del 2007 comencen 
a sorgir actuacions i fins al 
dia d’avui estan disposats a 
seguir amb aquest projecte 
que els sembla apassionant
El concert serà a la sala Rec 
on Fire ( c/creueta 37, Igua-
lada) a partir de les 23.30h

Concert tribut a Loquillo 
y los Trogloditas i los 
Hombres G al Rec on Fire

Dades documentades:
A propòsit del calendari d’actes de commemoració del Centenari de la Batalla del Bruc es 
van celebrar uns Jocs Florals al, avui desaparegut, Teatre del Centre Moral Instructiu de 
Sant Josep, del Carrer dels Esquiladors. Els membres del Jurat d’aquest Concurs Literari 
eren: Josep Franquesa, el president; i, Artur Masriera, Josep Carner, Manuel de Montoliu i 
el Dr. Joan Lladó, en la condició de vocals. Emperò, també hi havia un Jurat musical format 
per: Lluís Millet, Antoni Nicolau i Josep M. Comella. I, Gabriel Castellà, feia de secretar 
dels dos jurats.
Si bé les persones premiades: Joan Cendra Muntadas (Premi, La Flor Natural), i Mossèn 
Amadeu Amenós (Premi especial), i qui lliurava els premis, el vicari de Vic, el Dr. Serra; era 
una jove fadrina l’escollida com a “Reina de les Festes”. Ella era la senyoreta Francesca Cen-
dra Muntadas, germana d’un dels guanyadors, en una època d’escassa o nul·la participació 
femenina als concursos artístics i culturals.

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

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Documen-
tació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

Actualment, per a la seva bona conservació, totes o la majoria de les imatges es troben a 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.

ANY 1908. CENTENARI DE LA BATALLA DEL BRUC.
FRANCESCA CENDRA MUNTADAS “REINA DE LES FESTES”, ALS JOCS 

FLORALS.

Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Quan s’enduen el país: L’espoli franquista als ateneus 
de Catalunya”, un greuge històric no resolt del tot 

L ’exposició “Quan s’enduen el 
país: l’espoli franquista als ate-
neus de Catalunya”, confecci-

onada per la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, i el magazín La Mira, ha 
arribat aquests dies a l’Ateneu Iguala-
dí, en el marc de la divuitena edició del 
Recercat celebrada a Igualada – i també 
participada pel Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada- dins del calendari 
d’actes de la Capital de la Cultura Ca-
talana 2022; un treball comissariat per 
la doctora en Història Neus Moran, la 
qual s’ha basat en una recerca feta sobre 
l’espoli patrimonial als ateneus durant i 
després de la Guerra Civil. Val a dir que 
d’aquesta investigació, de retruc, se n’ha 
editat el llibre: “L’espoli franquista dels 
ateneus catalans (1939-1984)”.
L’origen del projecte rau en un mani-
fest, signat a l’any 2014 a l’Ateneu Bar-
celonès, on s’evidenciava que a diferents 
entitats de l’àmbit associatiu els afecta-
va el mateix greuge històric: eren vícti-
mes d’una terrible requisa patrimonial 
a aquest moviment associatiu per part 
del règim franquista. Avui, l’objectiu del 
projecte es manifesta en base a què els 
ateneus no obliden; només demanen 
difusió i reparació, des de l’àmbit polí-
tic i legal.
Un passeig atent per l’exposició et des-
cobreix una sèrie de grans i vistosos 
plafons que recullen minuciosament els 
adusts capítols d’una etapa molt dura 
per a l’associacionisme, amb proves do-
cumentals detallades i un llistat com-
plet dels estatges con�scats. Es tracta, 
doncs, d’una  temàtica que, de fet, �ns fa ben poc no 
ha tingut cap gran recerca -dins del marc de la his-
toriogra�a catalana- sobre l’espoliació patrimonial al 
moviment ateneista a Catalunya. La mostra permet 
localitzar la sèrie de béns i edi�cis construïts per les 
entitats que van ser espoliats a partir de l’entrada de 
les tropes franquistes de Barcelona, a l’ensems que a 
través del temps, i posteriorment a la Guerra Civil, es 
van continuar espoliant béns i edi�cis passant a ser 
un botí o, eufemísticament si es vol, una possessió de 

la Dictadura al servei del Règim Franquista.
Efectivament, l’espoli va ser una colossal maniobra 
repressiva que, endemés de respondre a la premedi-
tada intencionalitat política de castigar els enemics 
i d’esborrar qualsevol vincle socioculturals no des-
cartava una pretensió econòmica favorable a tots els 
partidaris del Movimiento. Un saqueig expressament 
planejat de 298 propietats immobles pertanyents a 
232 entitats diferents que, un cop decomissades, van 
passar a ser patrimoni del nou Estat; tot un material 
-considerat com de l’enemic- que va ser utilitzat per 

a convertir-se en el patrimoni nacio-
nal del nou Estat que el franquisme 
anava construint. Simultàniament, 
aquí, a Casa Nostra, la pèrdua i des-
trucció d’aquests espais va deixar una 
empremta irreversible del nostre pa-
trimoni material i immaterial. De les 
nombroses propietats que s’han po-
gut localitzar al territori català i s’ha 
pogut veri�car a quines entitats per-
tanyien, malgrat que lamentablement 
algunes ja s’havien extingit i d’altres 
segueixen afortunadament en plena 
activitat, a l’actualitat; les que sí que 
s’han pogut recuperar han estat aque-
lles que -per iniciativa de les mateixes 
entitats- van poder pactar amb les au-
toritats de la Transició Democràtica, 
a més de procedir a al·legacions judi-
cials, la seva titularitat.
Si bé l’únic organisme que va ser 
mitjanament transparent amb tot 
aquest material requisat va ser la 
Delegación Nacional Sindicalista del 
Ministerio de Trabajo; que, al �nal, 
va passar a ser el principal bene�cia-
ri d’aquesta requisa: un veritable pa-
trimoni sindical, juntament amb el 
que s’havia fet seu la pròpia Església. 
Per descomptat, l’Exèrcit, en cap cas, 
mai no ha permès d’accedir ni facili-
tar dades ni informacions públiques 
sobre aquests veritables botins de 
guerra dels guanyadors. 
Als nostres dies, 80 anys després del 
�nal de la Guerra Civil, continua 
perpetuant-se l’espoliació i la requi-
sa patrimonial d’un gran nombre 

dels béns con�scats als ateneus, romanent –encara- 
com a propietats de l’Estat espanyol. I, a propòsit de 
consolidar-se, aquest any 2022, com a un projecte 
de difusió, divulgació i reivindicació, aquest itine-
rari d’exposicions pels territoris de parla catalana, 
al costat d’un complet cicle de reportatges, publica-
cions, xerrades i taules rodones -amb diferents po-
lítics i experts- es referma en l’agosarat propòsit de 
mantenir viu un debat sobre un tema, tristament, 
encara no solucionat. 
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

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

SORTIDA
Igualada 

Sortida de reconeixement de les papa-
llones diürnes d’Igualada. Organitza el 
CECI
Diumenge a les 11 del matí des de Can 
Roca de la Pedrisa.

TEATRE
Igualada 

“Els secundaris” dels Pirates Teatre. 
Aquesta és la història d’una actriu i 
un actor secundaris que compartei-
xen, en una cameta de teatre, el neguit 
abans d’estrenar. Anirà bé o no anirà 
bé l’estrena? Ells dos faran el possible 
perquè sigui així.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora

MUSICAL
Calaf 

“Ja us he reconegut”. The Feliuettes, 
Laia Alsina, Laura Pau i Maria Cirici, 
us volem proposar un recorregut per 
les cançons més representatives de 
Núria Feliu, en format concert teatra-
litzat
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Ca-
sino.

FESTIVAL D’ORGUE
Capellades 

El tercer concert del Festival d’Orgue 
de Capellades ens portarà a Jonatan 
Carbó a l’orgue i al Cor de Cambra de 
Granollers, sota la direcció de Marc 
Díaz amb “Magnífic Bach!”
Diumenge a les 6 de la tarda a l’esglé-
sia de Santa Maria.

TEATRE
Capellades 

“La volta al món en 80 ties”. Georgina 
Llauradó i Joan Codina ens proposen 
un viatge teatral i musical a través de 
les cançons, la imatge i la dansa amb 
el qual descobrirem 80 ties sovint si-
lenciades
Diumenge a les 7 de la tarda al teatre 
la Lliga

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“Amarillo” de la companyia Rom-
melen. Una proposta de dansa i teatre 
físic que forma part de la sèrie d’obres 
«Museo de las relaciones imposibles».
Diumenge a les 6 de la tarda a la Casa 
del Teatre Nu

DILLUNS 23 

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Mariona Sala parlarà “Per combatre el 
DCA (Dany Cerebral Adquirit). Organit-
za AUGA. 
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIVENDRES 20 

LLETRA I MÚSICA
Igualada 

“Contes i boleros” amb Mònica Torra 
(veu) i Txema Riera (piano). Especta-
cle per a adults que barreja la música 
i la narració.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central

MÚSICA
Igualada 

Concert d’estiu de la coral Xalest. In-
terpretaran cançons de Queen, Toto i 
Eric Whitacre, entre altres.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central

MÚSICA/ECLÈCTICS
Igualada 

Nico Roig - Format 3D Binaural (con-
cert amb auriculars. Una experiència 
transgressora que ofereix un realis-
me sonor superior als formats con-
vencionals.
Divendres a les 9 del vespre al Kiosk 
del Rec

TEATRE
Igualada 

“Els secundaris” dels Pirates Teatre. 
Aquesta és la història d’una actriu i 
un actor secundaris que compartei-
xen, en una cameta de teatre, el ne-
guit abans d’estrenar. Anirà bé o no 
anirà bé l’estrena? Ells dos faran el 
possible perquè sigui així.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

MÚSICA
Igualada 

Concert tribut a Loquillo y los Troglo-
ditas i los Hombres G a càrrec d’Hom-
bres B i el Pajaro Loco, dues bandes 
de Barcelona.
Divendres a 2/4 de 12 de la nit al Rec 
on Fire

CONTES XXL
Piera 

“Joana Orpina, una pierenca oblida-
da”. És un relat literari conduït per 
l’Imma Pujol, que vol homenatjar la 
vida d’aquesta dona.
Divendres a 3/4 de 9 del vespre a la 
Biblioteca

MÚSICA
Calaf 

Concert de l’Escolania de Montserrat, 
un cor litúrgic, amb una clara projec-
ció musical al servei del Santuari de 
la Mare de Déu de Montserrat.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre a la 
parròquia de Sant Jaume

DISSABTE 21 

MÚSICA
Igualada 

“Daltabaix a la ciutat”. Cantata infantil 
amb corals del Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya. Trobada anual
Dissabte a 2/4 d’1 del migdia al Tea-
tre Municipal l’Ateneu

TEATRE
Igualada 

“Els secundaris” dels Pirates Teatre. 
Aquesta és la història d’una actriu i 
un actor secundaris que compartei-
xen, en una cameta de teatre, el ne-
guit abans d’estrenar. Anirà bé o no 
anirà bé l’estrena? Ells dos faran el 
possible perquè sigui així.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

TEATRE
Calaf 

“Agarrate!” de Roberto G. Alonso. 
L’espectacle és una producció d’Eò-
lia i+D que parla de masclisme, de 
feminisme, de l’heteropatriarcat, de 
la ‘maternofilialitat’, de l’homosexu-
alitat...
Dissabte a les 8 del vespre al Casino

VISITA TEATRALITZADA
Calaf 

Visita teatralitzada a Cal Matrícules 
amb motiu de la nit dels Museus. Pro-
posta està dirigida per Carme Sala i 
Gubianes
Dissabte a les 9 del vespre a Cal Ma-
trícules

HORA DEL CONTE MENUDA
Òdena 

“Plou i fa sol! Do,re,mi,fa,sol” Una 
sessió de contes de pluja acompanya-
da de música en directe. A càrrec de 
la Maleta de la Lili.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblio-
teca l’Atzavara

CONCERT DE LIED
Capellades 

2n Concert de Lied, a càrrec de Bea 
López, soprano i Anna Franquesa, pi-
ano; i Begoña Navarro, mezzosoprano 
i Quique Escartín, piano
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala 
Paper de Música.

DIUMENGE 22

MÚSICA
Igualada 

“Adeu, Paf”, gira de comiat de Fals-
terbo. Falsterbo és un grup de música 
folk, amb 53 anys voltant pels esce-
naris. Està format per Eduard Estivill, 
Montse Domènech i Jordi Marquillas. 
Junts han creat un patrimoni cultural
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

ART URBÀ 
Igualada 

Aixequem el mural! L’artista Núria 
Riba confeccionarà un mural en una 
paret sobre el tema del Correfoc. 
Dilluns durant tot el dia a la plaça de 
Sant Miquel.

DIMARTS 24

PRESENTACIÓ 
Igualada 

Presentació de l’audioguia d’Igualada, 
per conèixer la història de la ciutat a 
través de codis QR situats en edificis 
emblèmatics.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

DIMECRES 25 

TALLER
Igualada 

“Escriure de cinema”. A càrrec d’An-
toni José Navarro (“La Casa del Cine”)
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central

HORA DEL CONTE
Òdena 

“Els contes que m’agraden”. A càrrec 
de Clara Gavaldà. 
Adreçat a nens i nenes majors de 4 
anys.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca l’Atzavara.

DIJOUS 26

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “La vetlla de les 
sirenes” de la igualadina Montserrat 
Ventura Lloret, un poemari il·lustrat 
per ella mateixa.
Dijous a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

FESTIVAL EVA
Capellades 

La segona proposta del Festival EVA 
a Capellades és el “Vespre de glosa”, 
una exhibició de glosa.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Bibli-
oteca el Safareig.

XERRADA
Capellades 

“Museus insòlits del món”. En aquesta 
xerrada a càrrec del Dr. Xavier Roigé 
Ventura de la Universitat de Barcelona, 
descobrirem museus d’arreu del món 
que ens sorprendran pels seus contin-
guts
Dijous a les 7 de la tarda a la sala pe-
tita de la Lliga
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Les millors sèries
“Euphoria” o com sobreviure als drames d’una joventut que 
no troba la seva identitat 

La vida de joves 
estudiants submergits 
en el fatídic món de 
les drogues, el sexe 

i la violència

REDACCIÓ / LA VEU

Euphoria és una sèrie 
de televisió dramàtica 
estatunidenca creada 

i escrita per Sam Levinson 
per a HBO, basada en la mi-
nisèrie israeliana del mateix 
nom creada per Ron Les-
hem, Daphna Levin i Tmira 
Yardeni.
La sèrie segueix un grup d’es-
tudiants de secundària a tra-
vés de les seves experiències 
d’identitat, trauma, drogues, 
amistats, amor i sexe. 
Està protagonitzada per Zen-
daya en el paper principal, 
junt amb un repartiment for-
mat per Maude Apatow, An-
gus Cloud, Eric Dane, Alexa 
Demie, Jacob Elordi, Barbie 
Ferreira, Nika King, Storm 
Reid, Hunter Schafer, Algee 
Smith, Sydney Sweeney, Col-
man Domingo, Javon Walton 
i Dominic Fike. Es va estre-
nar el 16 de juny de 2019. La 
sèrie té dues temporades i 18 
capítols en total. 

Crítiques i premis
Euphoria ha rebut per una 
banda comentaris positius 
per part de la crítica, amb 
elogis per la seva cinema-

tografia, història, partitura, 
interpretació (en particu-
lar les de Zendaya i Hunter 
Schafer) i l’aproximació a la 
seva temàtica madura. Per 
l’altra banda, es va conver-
tir en objecte de controvèr-
sia pel seu ús de la nuesa i 
contingut sexual, que alguns 
crítics van percebre com a 
excessiu. 
La sèrie ha rebut nomina-
cions al British Academy 
Television Award al millor 
programa internacional i al 
TCA Award for Outstanding 
Achievement in Drama. Per 
la seva interpretació, Zen-
daya ha guanyat el Primeti-
me Emmy Award i el Satelli-
te Award a la millor actriu 
d’una sèrie dramàtica.

Una producció molt 
meditada 
L’1 de juny de 2017, es va 
anunciar que HBO estava de-
senvolupant una adaptació de 

la sèrie de televisió israeliana 
de 2012 Euphoria creada per 
Ron Leshem, Daphna Levin 
i Tmira Yardeni. La produc-
ció estava prevista per a ser 
escrita per Sam Levinson, 
que també seria productor 
executiu al costat de Leshem, 
Levin, Yardeni, Hadas Mozes 
Lichtenstein, Mirit Toovi, Yo-
ram Mokadi i Gary Lennon.
Levinson va basar la sèrie en 
les seves pròpies experiències 
quan era adolescent, incloses 
les seves lluites amb l’ansietat, 
depressió i drogodependèn-
cia.
El 13 de març de 2018, el 
president de la programa-
ció de HBO, Casey Bloys, va 
anunciar que la xarxa havia 
autoritzat la producció d’un 
episodi-pilot, a la conferència 
INTV a Jerusalem. El 27 de 
març de 2018 es va anunciar 
que Augustine Frizzell diri-
giria l’episodi-pilot i actuaria 
com a coproductor executiu. 
El 30 de juliol de 2018 es va 
anunciar que HBO havia en-
carregat a la producció co-
mençar la sèrie i que cada 
episodi fora escrit per Le-
vinson. Entre els productors 
executius addicionals s’inclo-
ïen Drake, Future the Prince, 
Ravi Nandan i Kevin Turen, 
mentre que les companyies 
de producció implicades in-

cloïen A24 Television.
L’11 de juliol de 2019, la sèrie 
es va renovar per una segona 
temporada, la qual va estar 
precedida per dos episodis 
especials d’una hora, El pri-
mer, titulat Trouble Don’t Last 
Always, es va estrenar el 6 de 
desembre de 2020 i segueix 
les conseqüències del �nal de 
l’anterior temporada.
El segon especial, titulat Fuck 
Anyone Who’s Not a Sea Blob, 
es va estrenar el 24 de gener 
de 2021 i segueix el vessant de 
la història de Jules. La segona 
temporada es va estrenar el 
9 de gener de 2022 i el 4 de 
febrer es va anunciar que es 
renovaria per a una tercera.

Un element rellevant: la 
música 
La partitura d’Euphoria va 
ser composta pel cantant, 
compositor i productor an-
glès Labrinth. En una entre-
vista amb Rolling Stone, va 
a�rmar: Quan mires enrere 
els teus dies d’adolescència, se 
sent semimàgic, però semiboig 
i semipsicòtic. Volia assegu-
rar-me que la música se sentia 
com aquestes coses”. La cançó 
All for Us, interpretada per 
Labrinth i Zendaya, es deixa 
entreveure durant tota la pri-
mera temporada, però el gran 
nombre musical es va repre-

sentar al �nal del �nal de la 
temporada. La sèrie també 
fa un ús inusualment extens 
de la música popular, inclo-
ent-hi hip-hop, trap, R&B, 
música experimental, indie 
rock, estàndards i doo-wop, 
amb alguns episodis amb més 
de 20 cançons.
Pel seu treball a la primera 
temporada d’Euphoria, els 
supervisors musicals Jen Ma-
lone i Adam Leber van gua-
nyar el premi Guild of Music 
Supervisors 2020 a la millor 
supervisió musical en un dra-
ma televisiu. 

Efectes, llum i color 
Euphoria destaca en la utilit-
zació de llums i efectes alta-
ment cinematogrà�cs. 
La il·luminació de les escenes 
de dia tenen com a base l’am-
bient blau del cel i la calidesa 
del sol. A escenes exteriors 
de nit, els cinematògrafs es 
recolzen en elements com la 
llum de la lluna, la llum bla-
va de fons, i la llum groga de 
fanals dels carrer com a eina 
per crear contrastos. Hi ha 
també moltes escenes am-
bientades en festes de nit en 
les quals predominen el blau, 
el vermell o algun altre color 
bàsic, però sempre un de�nit 
i concret, creant escenes gai-
rebé monocromàtiques.
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La maternitat
A Tous •  Pan de limon con semillas de amapola

Una estona de tranquil·litat
Estrena •  No molestar

REDACCIÓ / RICARD FUSTÉ

El dijous 26 de maig, a les vuit 
del vespre a l’Ateneu Cinema, 
el Cine-club presenta la pro-

ducció francesa del 2014 No molestar, 
dirigida per Patrice Leconte.
El �lm adapta una obra teatral en clau 
vodevilesca de Florian Zeller sobre un 
pare de família que vol estar una esto-
na tranquil escoltant jazz però es veu 
constantment interromput: pel �ll, 
per la dona, per un veí, �ns i tot per 
la seva amant.
Christian Clavier és un actor molt 

conegut a França, gairebé especialitzat 
en aquests papers de senyor atribolat, 
una mica manipulador. El mateix any 
en què protagonitzava No molestar 
també va gaudir d’un gran èxit amb 
la molt popular Dios mío, ¿pero qué te 
hemos hecho?.
Dirigeix Patrice Leconte, un e�caç re-
alitzador de comèdies a qui també re-
cordem per títols com El marido de la 
peluquera o Monsieur Hire.
Una projecció que busca sobretot di-
vertir i que s’emmarca dintre de la 
Setmana de la Gent Gran (l’entrada al 
preu simbòlic d’un euro).

REDACCIÓ / 

En un petit poble del mallorquí 
Anna (Eva Martín, Dolor i glò-
ria) i Marina (Elia Galera, Es-

timar és per sempre), dues germanes 
que van ser separades en la seva ado-
lescència, es troben de nou per a ven-
dre una �eca que han heretat d’una 
misteriosa dona a la qual creïn no 
conèixer. Són dues dones amb vides 
molt diferents: Anna a penes ha sortit 
de l’illa i segueix casada amb un home 
al qual ja no mestressa, i Marina -per 
la seva part- viatja pel món treballant 

com a doctora per a una ONG. Men-
tre intenten descobrir els secrets que 
tanca la seva enigmàtica herència, les 
dues hauran de fer front a vells con-
�ictes familiars i intentar recuperar els 
anys perduts. 
L’aromàtic i apetitós títol del seu nou 
�lm serveix també de macgu�n culi-
nari per a aquesta història de secrets 
familiars ambientada a l’illa de Ma-
llorca que aborda el fenomen de la 
maternitat, i també de l’adopció (com 
algunes altres pel·lícules del moment) 
des d’una perspectiva diversa i alhora 
complementària.

REDACCIÓ/ 

En la primera pel·lícula, la fa-
mília Crawley i el personal 
de Downton rebien la visita 

oficial del rei i la reina d’Anglaterra, 
ocasió que culminava amb un ball a 
l’altura de la família reial. El reparti-
ment original tornarà de nou a reu-
nir-se per a aquest segon lliurament. 
A més, Hugh Dancy, Laura Had-
dock, Nathalie Baye i Dominic West 
s’uniran als habituals protagonistes 
en aquest lliurament. El guanyador 
d’un Oscar Julian Fellowes, creador 
de la sèrie, torna a encarregar-se del 
guió, mentre que el guanyador d’un 
Emmy i diversos Premis BAFTA 
Gareth Neame i la guanyadora d’un 
Emmy Liz Trubridge s’ocuparan de 

la producció juntament amb el pro-
pi Fellowes. El director Simon Cur-
tis (La meva setmana amb Marilyn) 
s’uneix a l’equip des posa als coman-
daments de la seqüela.
Quan el propi Fellowes es va pro-
posar, en 2019, traspassar la seva 
franquícia al format cinematogràfic, 
s’enfrontava al desafiament de cap-
turar l’interès de nous adeptes sense 
sacrificar el gust dels fidels. Menys 
acerada i aconseguida que la seva 
antecessora, però igualment satis-
factòria a grans trets, Downton Ab-
bey: una nueva era té el seu principal 
interès en les noves incorporacions 
que broden amb exquisidesa les se-
ves encarnacions d’intèrprets de 
cinema mut en la transició al sonor.

Els Crawley a França
Estrena •  Downton Abbey: una nueva era
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Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVER-
SO DE LA LOCURA
Dv Dll a Dc: 19:30/22:15
Ds i Dg: 16:45/19:30/22:15
1/LA CIUDAD PERDIDA
Dv Dll a Dc: 17:00
1/TOP GUN: MAVERICK
Dj: 17:00/19:40/22:20

2/EL ARMA DEL ENGAÑO
Dv a Dg: 17:15/19:50/22:30
2/ESPEJO, ESPEJO
Dll a Dc: 17:30/19:25
2/ANIMALES FANTÁSTICOS. LOS SE-
CRETOS DE DUMBLEDORE
Dll a Dc: 21:15

3/ JUEGO DE ASESINOS
Dv a Dg: 18:00/20:20/22:45

4/ DOCTOR STRANGE EN EL MULTI-
VERSO DE LA LOCURA
Dv a  Dg: 17:45/20:30
4/ EL SECRETO DE VICKY
Ds i Dg: 15:55
4/ JUEGO DE ASESINOS
Dll a Dc: 19:15/21:30
4/ LOS TIPOS MALOS
Dll a Dc: 17.15
4/ JUJUTSU KAISEN 0: LA PELICULA
Dj: 18:00
4/ JUJUTSU KAISEN 0... (VOSE)
Dj: 20:15

5/DOCTOR STRANGE...
Dv: 18:30/21:15
Ds i Dg: 15:45/18:30/21:15
Dll i Dc: 17.45/20:30
Dt: 17:45
5/DOCTOR STRANGE... (VOSE)
Dt: 20:30

6/SONIC 2, LA PELICULA
Dv a Dc: 18:00
6/LOS TIPOS MALOS
Ds i Dg: 16:00
6/ALCARRÀS (VOSE)
Dv a Dc: 20:30

7/ESPEJO, ESPEJO
Dv: 17:00/19:15
Ds i Dg: 15:45/17:30/19:15
EL HOMBRE DEL NORTE
Dv a Dg: 21:00

8/LA CIUDAD PERDIDA
Dv a Dg: 17:00
8/EL ARMA DEL ENGAÑO
Dll i Dc: 17:00/19:40
Dt: 17:00
8/EL ARMA DEL ENGAÑO (VOSE)
Dt: 19:40
8/ ANIMALES FANTÁSTICOS. EL SE-
CRETO DE DUMBLEDORE
Dv a Dg: 19:10
8/ EL HOMBRE DEL NORTE
Dll a Dc: 22:10
8/ OJOS DE FUEGO
Dv a Dg: 22:00
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Casal
St. Martí de Tous

LLEGARON DE NOCHE
Ds i Dg: 17:30
PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS 
DE AMAPOLA
Ds i Dg: 19:15

PROPERA SETMANA: 
ALCARRÀS

SALA GRAN

DOWNTON ABBEY: UN NUEVA 
ERA  
Dv: 17.15
Ds: 17:15
Dg: 20:00
Dll: 19:15
Dc: 17:15

LA MANIOBRA DE LA TORTU-
GA  
Dv: 20:30
Ds: 20:30
Dg: 17.15
Dc: 20:30

NO MOLESTAR (Cineclub) 
Dj: 20:00

SALA PETITA

ENIO: EL MAESTRO 
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 20.15
Dll: 19:30
Dc: 17:30

ALCARRÀS 
Dv: 20.45
Ds: 20.45
Dg: 17.30
Dc: 20:45

   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

   PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA
Espanya. Drama. De Benito Zambrano. Amb Elia Galera, 
Eva Martín, Mariona Pagès, Marilu Marini,
A Valldemossa, un petit poble de l’interior de Mallorca, Anna 
(Eva Martín) i Marina (Elia Galera), dues germanes que van 
ser separades en la seva adolescència, es troben de nou per 
a vendre una �eca que han heretat d’una misteriosa dona a 
la qual creïn no conèixer. Les germanes són dues dones amb 
vides molt diferents. Anna a penes ha sortit de l’illa i segueix 
casada amb un home al qual ja no mestressa..

   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.



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

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Extravagants ocurrències polítiques que primer provenien del PSC 
i després d’Esquerra / 2. Engrescat a fer de dibuix. Mecanisme de �nestra cridat a �les / 3. 
Als marges de la llei. Pregon com el subsconscient freudià. Raja fotent-li un roc / 4. Usuari 
de terres en alou. N’és tot vegetal d’aspecte acaulescent / 5. El nunci la repeteix. Trèvol fet 
a partir de feltre. Calor que no deixa vocalitzar / 6. Impost sobre la Barra Assumida. Vi-
dre natural que té relació amb l’estalactita / 7. Difamo amb mala intenció. Perill de fer la 
� del morisc / 8. Legítim propietari de la casa d’en Sisa. Sobrevinguda sense que ningú la 
convidés / 9. Quina mida té encara és cosa desconeguda. Matí al digital / 10. Xiscla com si 
bramés l’Aida. Passo a tocar de la banda contrària / 11. No gaire ràpid. Enfarinat per cul-
pa de la mar. El portuguès / 12. Causi el bellugueig de les masses. Fortitud del conductor 
d’una Virago / 13. Fa vaga un dia l’any en record de son àvia proletària. El veí la reclama, 
la Farrow.

VERTICALS: 1. Massa cruel per protagonitzar un drama en solitud. Gos capaç de mig 
bracejar / 2. Màxim responsable de l’anilisme. De baliga-balaga no n’és del tot, però de 
calçasses sí / 3. Riu que no desemboca. Per culpa del mal d’orella no es veu bé l’aligota. A 
l’interior de la mina / 4. Mesura el corrent que passa dins la campera. Gasta molts fums, 
per ser el de la calefacció / 5. Part de la cama d’en Juli oposada al genoll. Cromosoma del 
dia D, que és ascendent / 6. Atòmica a falta de mineral. A l’hora d’empaitar femelles és cri-
minal. El migpartit / 7. L’altre mig. Baixen del cel per fer acrobàcies a Vilafranca. Intents de 
Viure Normalment / 8. Peix petit amb un paper d’esquitllada als Pastorets. Incito rarament, 
si conté sofre / 9. Mig metre de fa molts anys. Causar un perjudici per irrogació / 10. És 
lògic, que sigui el mètode del detectiu. Lo pare del mot / 11. Ve cap dalt. Re de llaçar, si es 
tracta de deixar exhausts. Mareig en veure degollar un noi / 12. Allò que permet guanyar 
a La 2. Conservant per als llibres de la Barbal.

passatemps
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Troba les 7 diferències

DRETS
TRANS

17  DE  MAIG  DIA  INTERNACIONAL  CONTRA  LA
LGTBIFÒBIA

DRETS
TRANS

17  DE  MAIG  DIA  INTERNACIONAL  CONTRA  LA
LGTBIFÒBIA

DRETS
TRANS

17  DE  MAIG  DIA  INTERNACIONAL  CONTRA  LA
LGTBIFÒBIA

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                   

M A R A G A L L A D E S 

A N I M A T L L E V A 

L I   P R O F U N D   B 
A L O E R   A C A U L E 
N   T R E F L E   C L R 
I B A   T E C T I T A   

M A L F A M O   R I S C 

A L G U I N T R U S A 

  D I M E N S I O   A M 
B R A I D A   O G E R F 

R A   S A L I N A T   O 

A G I T I   V I R I O R 
C A N A D E N C M I A 



Maig
20: Bernardí de Siena; Baldiri o Boi; Hilari i Silvi; Basilissa

21: Secundí; Torquat i els seus companys; Virgínia.
22: Joaquima de Vedruna; Rita de Càscia; Quitèria; Júlia .

23: Desideri,; Joan Bta. de Rossi.  
24: Vicenç de Lerins; Genadi; Susanna i Afra.

25: Beda el Venerable; Gregori VII papa 
26: Felip Neri; Zacaries; Quadrat; Eleuteri,  

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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Jaume Bartrolí i Gili

Recordem la teva bondat, generositat i força. I mentre mantinguem 
viva la teva memòria, sempre estaràs amb nosaltres.

Els teus companys i companyes d'ERC Capellades i ERC Anoia 
et recordaran sempre.

Tot el nostre escalf a la família i amics.

Igualada, 16 de maig de 2022

1935 - 2022

Maria Montalà Serra

Morí cristianament el dia 15 de maig a l’edat de 87 anys.

Les seves filles, Maria i Assumpció; els seus gendres, Àngel i Jesús; 
els seus nets, Marc, Albert i Anna, Gerard i Joel. Els teus familiars i 

amics et tindrem sempre present en el nostre record i estima.

Igualada, 16 de maig de 2022

Vídua de Llorenç Escoda Cervelló

Pere Rodrigo i Montserrat
(Regidor 1987-1991)

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

Pere Rodrigo i Montserrat

Gràcies pel teu compromís amb Igualada 
i el país. Has estat i seràs un referent.

La nostra solidaritat 
amb els seus familiars i amics. 

qui fou el 1r regidor d'ERC a Igualada al 1987.

Els companys i companyes d'Esquerra Republicana 
de Catalunya d'Igualada lamentem la dolorosa 

pèrdua de l'estimat

ESGLÉSIA / LA VEU

Amb motiu de la celebració de 
la Pasqua del malalt, diumenge 
vinent, hi hauran diverses 
celebracions comunitàries de 
la Unció en diversos temples 

igualadins. Podran rebre 
aquest sagrament, destinat als 
malalts, a les misses de les 10 
del matí a l’església de Fàtima, 
a les 11 del matí a l’església de 
Montserrat i a 2/4 d’1 (12:30) 
a la basílica de Santa Maria.

Celebracions 
comunitàries de la unció 
dels malalts



              

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 20:
BAUSILI
Born, 23

DISSABTE 21:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 22:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 23:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIMARTS 24:
TOUS

Av. Balmes, 73

DIMECRES 25:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIJOUS 26:
MR SINGLA

Pujades, 47
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Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

Si busquem a inter-
net “les vitamines 
engreixen”, les pri-
meres respostes 

solen dir que “no”. Però 
si busquem “vitamines 
per engreixar” apareixe-
ran una sèrie d’articles 
que ens recomanen una 
vitamina per engreixar…. 
Què està passant? Les vi-
tamines engreixen o no? 
Podem prendre vitamines 
i mantenir el nostre pes? 
Què passa si volem gua-
nyar pes, serveixen o no 
les vitamines? En aquest 
espai intentarem acla-
rir-ho.

Les vitamines engreixen? No.

Si de�nim “engreixar” com 
aportar energia que ens pot 
fer acumular greix corpo-
ral, la resposta és NO. Les 
vitamines són productes 
necessaris per al cos, però 
no són una font d’energia. 
Són part del metabolisme 
de greixos, proteïnes i car-
bohidrats, però no són pro-
ductes que aportin calories 
per ells mateixos. Engrei-
xar-se o no, dependrà dels 
nutrients que ingerim i 
no dels complements amb 
una petita aportació extra 
de vitamines que puguem 
prendre.

Hi ha vitamines que ens 

poden fer engreixar?
La resposta a aquesta pre-
gunta no va de la mà amb 
les calories de les vita-
mines, sinó que apunta a la 
regulació del nostre meta-
bolisme que les vitamines 
duen a terme. Per exemple:
-Les vitamines del grup B 
estan involucrades en la 
síntesi de greix corporal 
com a cofactors, és a dir, 
com a productes que aju-
den que una reacció quí-
mica es produeixi.
-La vitamina A està invo-
lucrada a la síntesi de greix 
a través de la regulació ge-
nètica. És a dir, activant i 
desactivant gens involu-
crats en la síntesi de greix 
corporal.
En diferents estudis s’han 
vist resultats que indicari-
en que la forti�cació amb 
vitamines comportaria un 
augment de pes:
-En animals, els excessos 
de vitamina del grup B po-
den facilitar la síntesi de 
greix corporal; alguns es-
tudis suggereixen que això 
també passa en humans.
-En humans, les farines 
forti�cades amb vitamines 
B i els líquids dolços for-
ti�cats amb vitamina B3 
(niacina) generen un bec 
més gran d’insulina que 
les farines sense forti�car. 
Els becs d’insulina baixen 
la glucosa (el sucre de la 

sang), el cos respon a la 
baixada de glucosa creant 
gana i la major ingesta de 
menjar porta a l’obesitat si 
aquest cicle és continu i no 
es talla.
-La niacina està relaciona-
da amb la gana: la pelagra, 
una malaltia en què hi ha 
manca de niacina, cursa 
amb falta de gana.
-En animals, la vitamina A 
en excés afavoreix la for-
mació de teixit adipós.
Ara bé, els estudis amb ani-
mals esmentats van utilit-
zar quantitats força majors 
a les trobades en el típic 
multivitamínic, i els estu-
dis en humans van utilitzar 
persones que prenien ali-
ments forti�cats (és a dir, 
aliments als quals s’afegei-
xen vitamines per comerci-

Les vitamines engreixen?
alitzar-los) de forma cròni-
ca, és a dir, durant anys.

No és el que els humans 
solem fer quan utilitzem 
suplements vitamínics: de 
fet, com a regla general 
no es recomana prendre’ls 
durant llargs períodes de 
temps ja que la idea és 
aconseguir els nutrients a 
partir d’una dieta equili-
brada.

Hi ha excepcions, com 
l’àcid fòlic a les dones em-
barassades o la vitamina 
D a la gent gran, però per 
regla general es recomana 
utilitzar multivitamínics 
durant temporades cur-
tes fins a assegurar que la 
dieta aporta els nutrients 
necessaris.

Conclusió?
Com ja va dir Paracels, “tot 
és qüestió de la dosi”. No 
cal esperar que un multi-
vitamínic o un Hidroxil® 
(medicament amb dosis al-
tes de complex B per al mal 
d’esquena) ben utilitzats et 
facin guanyar pes, ja que 
no són les mateixes quanti-
tats ni el mateix temps dels 
estudis que van investigar 
la relació vitamines-pes.

Ara bé, si et preocupa con-
trolar el teu pes i millorar 
la teva nutrició, pots parlar 
a la teva farmàcia de con-
�ança. Els farmacèutics et 
podem aconsellar respecte 
a la conveniència d’utilitzar 
complements vitamínics i 
les possibles conseqüències 
en el vostre cas particular.

636 480 200

Les vitamines engreixen?



Eduard Estivill /  
Metge especialista en transtorns del son
 i cantant de Falsterbo

Soc l’Eduard Estivill, conegut pel “Mètode Estivill”. A través de la meva passió 
per la música, vaig fundar el grup Falsterbo en 1967. Soc metge especialitzat en 
Neuropediatria i la Medicina del Son. Fundador de la Unitat d’Alteracions del 
Son i escriptor de diversos llibres de medicina. 

Per què ens hem d’acomiadar de Falsterbo?

Tot va començar fa un any i mig quan gravant les últimes 
cançons del disc ens vam adonar que feia 54 anys que can-

tàvem, des de 1967. Començar va ser molt fàcil, i vam fer cançons 
molt conegudes que s’han quedat amb el pas dels anys i encara es 
canten. Vam decidir acabar gravant un CD molt treballat amb tota 
l’essència de Falsterbo i una gira que acabarà el febrer de 2023 al 
Palau de la Música.

D’on ve el nom de Falterbo?

El nom de Falsterbo és el nom d’un poble suec. El meu amic, Joan 
Boix, amb qui vaig començar a formar el grup, en aquells mo-
ments tenia una xicota sueca d’aquell poble, i així amb la broma es 
va quedar aquest nom. Anys més tard va entrar la Montse, a qui a 
més, vaig enredar perquè fos la meva companya de vida. 

Hem tingut diferents companys que ens han acompanyat durant 
molts anys, però per circumstàncies de la vida ens han anat dei-
xant. Des de fa tres anys, ens acompanya Jordi Marquillas, un 
músic que canta, toca el violí i la guitarra, i és una meravella de 
persona.

Com serà aquesta gira 2022-2023? Teniu cita a Igualada, oi?

La gira és el �nal d’un projecte cultural i musical, per tant, seran 
concerts molt econòmics que jo mateix vaig organitzar contactant 
amb ajuntaments. En de�nitiva, una cita �nal perquè la gent canti 
les cançons que han escoltat tota la vida, generació rere generació. 
És emocionant veure com la gent ha fet seves les cançons, perquè 
són peces per a tota la família. M’agrada molt veure des de l’esce-
nari que al públic hi ha l’avi, acompanyat pels seus �lls o �lles amb 
els nets. Les tres generacions cantant les mateixes cançons. A cada 

concert convidem a diferents amics i cantants perquè col·laborin 
amb nosaltres.

Tenia especial il·lusió en fer un concert a Igualada. De petit feia 
de boyscout per tota la zona de l’Anoia i tinc molts bons records. 
També he vingut a fer molts recitals i vaig ser convidat a l’Europe-
an Ballon Festival. He tingut molta facilitat per poder fer el recital 
a aquesta ciutat.

És un adeu de�nitiu o només un comiat temporal?

Sí. De Falsterbo, sí. Acabem les actuacions com a tal i ho fem 
acompanyats amb una banda de músics molt joves, que tots estan 
encantats de cantar el Drac Paf amb els seus ídols.

Com et compaginaves la teva feina de metge, pare de família i 
escriptor d’èxit amb la vida de músic?

Com bé dius jo soc metge i, per tant, la música era un hobbie, no 
he viscut d’això. El grup el formem tres persones, i sabem perfec-
tament el tipus de públic que tenim. Assajàvem els diumenges a la 
tarda, i era molt fàcil perquè no necessitàvem locals ni ampli�ca-
dors de música, per tant, podíem fer-ho a casa nostra. Aquesta di-
nàmica ens ha permès tant cantar per a un públic de deu persones 
com omplir el Camp Nou en un concert.

Com comença la teva passió per la música?

Vaig aconseguir una beca per anar a estudiar a Califòrnia l’any 
1966, anys del naixement de la cultura hippie i reivindicativa, de 
la Guerra de Vietnam... Vaig apuntar-me a l’assignatura de músi-
ca i vaig aprendre les cançons americanes del moment de la mà 
d’artistes com Beach Boys, Bob Dylan, Peter, Paul and Mary i Joan 
Baez, entre d’altres. En de�nitiva un estil de folck-rock amb acom-
panyaments musicals. Abans de marxar també m’agradava, però 

allà és on la vaig viure de veritat.

Ets metge especialitzat Neuro�siologia, Clínica i Pediatria i ets 
Especialista Europeu en Medecina del Son. Com va començar 
tot?

Vaig estudiar als EUA Neuropediatria, aleshores fèiem encefalo-
grames als nens petits amb discapacitats. Perquè sortissin bé, ha-
víem de fer-les quan els nens s’havien adormit perquè no poden 
moure’s. I aquí, és on neix la meva passió pel son. Anys després 
vaig tornar a Amèrica per especialitzar-me en el son per tractar 
trastorns com els roncs, els insomnis, somnambulisme... A la tor-
nada, vaig obrir la Unitat d’Alteracions del Son, a Barcelona, que 
ja fa uns quaranta anys que funciona.

Ets conegut pel “Mètode Estivill”.

El mètode no és meu, és un estudi cientí�c de Richard Ferber que 
es va fer als EUA sobre com ensenyar unes rutines als infants per 
dormir bé. Jo el que faig al meu llibre és una adaptació del mètode 
cientí�c perquè tothom el pugui entendre. 

La meva �lla és la culpable del “mètode Estivill”. De petita sem-
pre em demanava aigua a les nits, �ns que vaig decidir deixar-li 
al costat i que ella mateixa es pogués servir. Sentia que aquestes 
conductes les havia d’estudiar. 

Aquest mètode, i tu mateix, sou molt estimats i molt odiats 
alhora...

He tingut moltes crítiques, tan bones com dolentes, i aquestes últi-
mes sobretot a les xarxes, perquè a la cara ningú et diu res dolent. 
Hi ha gent que no té criteri i es deixa in�uenciar. El problema no 
està en els in�uencers, jo també ho soc, però perquè tinc un recor-
regut darrere. A les xarxes hi ha molts que no tenen cap veracitat.

“El meu llibre és l’adaptació 
d’un mètode cientí�c 

perquè tothom l’entengui”

  Noelia Garcia Sánchez @noegarciia14

Divendres, 20 de maig de 2022

Espai patrocinat per:

Després del 155 i del temps junts a “l’hotel reixes”, els indepes continuen “divergint”. Els “capgrossos” no han estat capaços de “parir” una  
estratègia conjunta. O “la bandera del diàleg” amb “la paret”, o endegar un “envestida”  contra “el mur”. Tots dos de “les lamentacions”. 
El “mil homes” presumeix de que “no ens van trobar les urnes” i la “Pepis”  de les “corrupcions dels altres”. La “Jefa” demana “suport in-
condicional”. Els “aposentats” recomanen tenir el “cap fred”. Els del “cercle” aplaudeixen “el gallec” a qui veuen un “president moderat”. 
“L’alcaldessa no sabia res”. La “castissa” rient-se dels nacionalistes etzibant que no tenen on “caure morts” i per això ho “aguanten tot”. 
Els que van amb “el clavell a la mà” peguen amb “un somriure”. Els jutges “van la seva” contra la “ceba”. I ara la “sarsuela” ja no “canta”. 
Els polítics miren d’estar “calents” perquè a fora “gela”. “L’ase dels cops” és el “burro català” amb qui tot s’hi val. Els escocesos i els irlan-
desos “se’ls en refot” el que els espiïn o els posin “pals a les rodes”. Poc a poc van fent camí “peti qui peti”. Ací, amb “mentides i paripé” es 
segueixen fent “giragonses”.




