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Restaurants i cellers de l’Anoia,
implicats a la Setmana Gastronòmica
El festival Vadefoodies torna amb
uns dies dedicats als vins de l’Anoia

El 4 de juny serà l’acte central amb
una jornada a la Rambla St. Isidre
PÀGINA 10

Igualada
encara la
recta final de
l’Anella Verda

PÀGINES 8-9

La Pobla de
Claramunt
tindrà Institut
Escola

PÀGINA 35

Una dotzena de restaurants de l’Anoia participaran en aquesta edició del Vadefoodies.

500 anys del pas de Sant Ignasi per Igualada
Música i l’obertura
de l’alberg de
Cal Maco, actes
destacats de
l’aniversari

Vista virtual del terrat del futur alberg municipal de Cal Maco.

PÀGINA 52

El San Mauro
fa història
i puja a 1a
Catalana

PÀGINA 50
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L’EDITORIAL

Una comarca segura?

D

arrerament, s’ha fet habitual llegir notícies
derivades d’allò que es malacostuma a anomenar en l’argot periodístic “fet divers”, un
sinònim dels “successos” de tota la vida. Als aldarulls
derivats de botellades, contenidors cremats, cotxes
oberts, tibades de bosses, i altres malifetes corrents,
s’ha passat a pintades amb
amenaces de mort a polítics, apunyalaments en
ple dia, a barris perillosos
en algunes zones de la comarca per la presència de
bandes violentes relacionades amb la marihuana,
o, en el més extrem dels
casos, la terrible violació
d’una noia. La idíl·lica
Igualada i comarca on no
passava mai res, forma
part de la història. És així, i girar l’esquena a aquesta
realitat tot venent fum és inapropiat i ridícul.
És habitual -sempre passa- que la policia i els polítics
que manen -l’oposició sempre pensa diferent quan no
mana- s’afanyin a ensenyar estadístiques per demostrar que aquesta és una comarca segura, on el nombre de delictes -o furts- són una minúcia comparat

amb altres comarques. Realment és així, sí, però de
res ens satisfà que se’ns compari amb el Bages o el
Baix Llobregat en això i, en canvi, no es faci mai quan
es tracta de mostrar quantes empreses i/o inversions
públiques s’hi han fet. Les comparacions són sempre
odioses, i un punt absurdes.
És fàcil que igualadins
i anoiencs en general
s’espantin quan s’assabenten de la púrria
que s’ha instal·lat i
actua amb certa impunitat en els nostres
pobles i barris. I és
tremendament decebedor veure com la
policia -la poca que hi
ha- enxampa un lladre
i el jutge el fa sortir
minuts després per la mateixa porta que ha entrat.
Això sí, “amb càrrecs”. Càrrecs que els importen
un rave. Tenim un problema, i gros, amb les lleis
d’aquest país, i els polítics estan, és clar, més preocupats per altres coses.
Aquesta NO és una comarca on la gent se sent segura.
Aquesta és la veritat que hauria de preocupar.

És fàcil que igualadins i anoiencs
s’espantin quan s’assabenten
de la púrria que s’ha instal·lat i
actua amb certa impunitat en els
nostres pobles i barris.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Josep Miquel Arenas, alies Valtònyc, després de saber que l’euroordre
espanyola reclamant el seu ingrés a
presó fos definitivament arxivada,
va dir “he defensat drets fonamentals tant com he pogut, ja tinc ganes
de poder tornar a la vida normal”,
però ai torna a Espanya se’l tancaria
per fer-li complir la pena per “enaltiment del terrorisme i amenaces i
injúries a la corona”.
Pedro Sánchez, president del govern de l’estat va explicar a les Corts
com estava de normalitzada la situació catalana dient” la diferència és
que el PP enviava els ‘piolins’ i amb
nosaltres la selecció espanyola de
futbol pot jugar a Catalunya sense
problema ni polèmica. Amb el PP

els catalans aproven la DUI i amb
nosaltres, segons els sondejos, més
del 70% de la població de Catalunya no veu prioritària la independència”
José Manuel Villarejo, comissari
de policia, va apareixent contínuament com a contacte del PP amb
els “lampistes de l’estat”. Un cap
de turc. Cal recordar les paraules
d’aquell president del govern que
deia “tot és mentida, no poden donar més crèdit a les paraules d’un
pres, a les del president del govern.
Jo no sé qui és el M. Rajoy d’uns papers falsos”.
Josep Costa, exvicepresident del
Parlament de Catalunya, va comentar sobre els espies i policies
que fan informes falsos: “els únics
delinqüents són els que ens volen
jutjar per fer la nostra feina de representants del poble de Catalunya.”
Joan Subirats, ministre d’Universitats, sobre com s’ha organitzat la
tornada del rei emèrit, va mostrar
la seva sorpresa dient “m’ha sobtat
que en un viatge llampec del mo-

narca, hi hagi una conversa telefònica i s’acordi la visita.”
Eugenio Pino, exdirector adjunt
operatiu de la Policia Nacional, ha
estat condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM)
a un any de presó, a multa de 7.200
euros i a indemnitzar a Jordi Pujol Ferrusola amb la quantitat de
2.000€. per “un delicte de revelació
de secrets i la introducció el 2015
d’un ‘pendrive’ de dubtós origen”.
Joan Carles I, rei honorari, ha tornat de la seva estada a Abu Dhabi i
li van preguntar com s’havia trobat
i va respondre “he tingut un temps
fantàstic i m’ho he passat molt bé, no
ho veu?”
José Manuel Villarejo, ex comissari, va comparèixer als FAQS per dir
que quasi tots els militars que estan
al capdavant del CNI són gent molt
religiosa i es fa defensar dient que
l’havien felicitat pels resultats obtinguts. “No és falta d’escrúpols, és
eficàcia” i invocant la seva vocació
de servei a un bé superior, va afegir
“no em penedeixo de res i ho tornaria a fer”.
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PATRÍCIA ILLA

Regidora d’Ensenyament

CARLOTA CARNER
Regidora d’Universitats

La formació
professional,
una prioritat de país
Igualada és una ciutat educadora, que situa
com a eix principal l’aposta pel coneixement durant tota la vida. Des d’una xarxa
de llars d’infants tant municipals com privades, al suport en més de 250 activitats
per a centres de primària i secundària, a la
gran aposta que hem fet des de fa 10 anys
per la universitat pública i de qualitat a la
nostra ciutat.
Tenim un campus universitari al Pla de la
Massa, i un nou campus universitari de la
salut en construcció al Passeig Verdaguer,
ubicat al costat d’un centre innovador com
és l’hospital simulat 4D Health. En els propers anys Igualada consolidarà la seva condició de ciutat universitària superant els
1.000 estudiants a la ciutat.
És per això que ara, més que mai, cal fer
una aposta decidida pels estudis professionalitzadors. Des del govern de Junts per
Igualada hem posat a disposició dels instituts de la ciutat un servei d’assessorament i
d’orientació per ajudar als joves i a les seves
famílies a triar la millor opció pel seu futur,
oferint un servei personalitzat per tots i cadascun dels joves de la nostra ciutat.
I en aquesta aposta de ciutat, és del tot imprescindible que també que hi hagi una
voluntat clara per part de totes les administracions del país. El Milà i Fontanals, un
dels tres instituts de referència en formació
professional fora de Barcelona, necessita
poder ampliar les seves instal·lacions, per
poder oferir més estudis i evitar que més de
500 joves es quedin sense poder accedir als
estudis que volen fer. És necessari treballar
de la mà, amb sindicats, sector empresarial,
sector educatiu i administracions. Ho hem
de fer junts, per seguir sent territori d’oportunitats com ho hem estat fins ara.
Des del govern liderat per l’alcalde Marc
Castells, aquest últim any també hem ampliat un nou grau de formació professional
a l’escola d’art La Gaspar, i hem millorat les
instal·lacions amb un nou plató únic a la
ciutat. Volem continuar ampliant estudis,
i treballar de la mà del govern de la Generalitat per fer-ho possible perquè entenem que només junts sumem. Sumem
amb més formació professional, amb
estudis per a tots aquells que no poden
aprovar l’ESO i que cal oferir-los alternatives per què no quedin fora del sistema,
i sumem també per a la formació a mida
orientada i enfocada a l’empresa, com el
projecte de patronatge que estem liderant conjuntament amb l’empresa BUFF.
Igualada, com a ciutat universitària ja
és una realitat i ara cal liderar també en
l’àmbit de la formació professional, perquè el coneixement i el talent jove és el
motor social i econòmic del nostre territori. Junts ho farem possible.
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JORDI CUADRAS

La tribuna

Regidor portaveu d’Igualada Som-hi
(PSC - Comuns - Igualada Oberta)

S

i alguna cosa sabem en aquesta vida és
que quan negues un problema, el problema no desapareix, sinó que l’únic
que fa és augmentar sense que hi posis
remei. I això és el que està fent, ras i curt, el
govern de Marc Castells amb el tema de la seguretat d’Igualada. És un debat que està a peu
de carrer, és una preocupació que ens traslladen moltes veïnes i veïns a cada visita que fem
als diferents barris de la nostra ciutat i és un
assumpte que el nostre grup municipal plantegem de manera recurrent al Ple. La paradoxa
és que ens trobem que el govern nega el problema i, és més, acusa de demagògia aquells
qui demanem actuar i fer-hi front.
Evidentment aquesta no és l’actitud responsable d’un govern que entre les competències
que té hi ha la de garantir la seguretat de la
ciutat. Nosaltres sempre hem dit i diem que la
seguretat no és un tema de partits, sinó que és
un tema de ciutat on tots hem de ser capaços
d’aportar propostes per resoldre la inseguretat que pateixen molts barris. La sensació de
descontrol que hi ha a Igualada s’ha d’eradicar
perquè això vol dir veïnes i veïns preocupats,
comerciants intranquils i una realitat molt
allunyada de la Igualada segura que volem.
Una Igualada que afronti com acabar amb
robatoris, actes vandàlics, agressions, sorolls i
incivisme.
La deixadesa del govern de la ciutat en aquest
àmbit la trobem molt ben exemplificada en
el fet que al 2012 va prometre redactar el Pla
Local de Seguretat i 10 anys després encara no
està fet. No podem afirmar que amb aquest Pla
no hagués existit un augment de la inseguretat, però sí que podem afirmar que si aquest

Recuperem l’orgull
d’una Igualada segura
Pla estigués fet haguéssim estat més
preparats per reaccionar amb accions
preventives i ordenades en el temps
per intentar evitar el punt al qual hem
arribat. Celebrem que després de la
nostra denúncia pública i insistència,
aquest Pla es comenci a redactar però
lamentem els deu anys de retard.
Un altre exemple de la deixadesa del
govern en aquest àmbit la trobem en
que el govern gastarà 233.000 euros
en tancar el parc del Garcia Fossas. La
seva incapacitat per gestionar l’espai
públic i garantir el dret dels veïns i veïnes del voltant a poder descansar ens
costarà això a les igualadines i igualadins. Volem les places, parcs i carrers d’Igualada oberts
i vigilats i no un govern que ho solucioni amb
tanques. Si no es resol el problema d’arrel, quin
serà el proper parc a tancar? És un exemple de
la manca de política preventiva de convivència
a l’espai públic.
També veig amb preocupació que diverses dones de la nostra ciutat hagi hagut d’impulsar
un grup a Telegram que es diu “Mai caminaràs
sola” per avisar-se si es troben qualsevol problema al carrer. De moment ja són una cinquantena. Fa uns mesos vam proposar que la
ciutat s’adhereixi a l’aplicació mòbil M7 Citizen
Security com ja han fet una dotzena de municipis catalans per prevenir agressions sexuals
al carrer amb un avís que la possible víctima
envia directe a la Policia Local amb un sol clic
al telèfon per geolocalització. Volem que no hi
hagi cap dona que tingui por d’anar sola pels
carrers d’Igualada pel fet de ser dona.
Per millorar la seguretat d’Igualada hem fet

propostes com patrulles a peu, potenciar la policia de barri, agents cívics de nit, campanyes
informatives i sobretot prevenció, coeducació,
espais d’intercanvi i de debat per evitar certs
comportaments abans no sigui massa tard. I
segur que obrint el debat podrien sortir moltes
més idees. Sempre hem ofert i oferim la nostra
mà estesa per resoldre el problema. I és que no
neguem que sigui un tema complex i segurament difícil però si el govern no l’aborda ni el
reconeix, la seva complexitat i dificultat creixerà. La seguretat és una qüestió prou sensible com per tractar-la amb rigor i al govern de
Junts se li està escapant de les mans.
Tenim molt clar que la seguretat a l’espai públic és sinònim de treballar per la igualtat i la
llibertat. Si no garantim que l’espai públic sigui
segur, que és l’espai de totes i tots, estem retallant la llibertat a sentir-nos iguals i sentir-nos
que en podem fer ús a qualsevol moment del
dia sense por. Aquest és un tema prioritari pel
nostre grup perquè volem recuperar l’orgull de
viure en una Igualada segura.

Trobes a faltar més agents de seguretat a la via pública?

#L’enquesta
de la setmana

Sí 89,7%

3

No 10,3%

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

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat
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MARCEĿLÍ MARTORELL

(Article publicat a www.leuropeu.cat)

Un nou cicle per Catalunya

É

s evident: la gent està commocionada per la desmanegada general. Bona gent
que ha militat, simpatitzat
i votat l’antiga Convergència i Unió,
no entén la situació actual. Gent que
creu que Junts n’és l’hereva directa,
i que no sap res ni del PDeCAT, ni
encara menys de Convergents, els Lliures, la Crida Nacional, La Lliga, Centrem, etc.
A un any de les eleccions municipals i després de l’enfonsament del Partit Demòcrata, molts càrrecs territorials es refugien en noves sigles, també territorials, a
Figueres i l’Empordà, a les comarques penedesenques,
a Tortosa, a la plana de Lleida, etc., amb agendes regionals i sense referents ni visió nacional de país; tot, amb
l’objectiu de salvar els mobles l’any 2023.
Déu n’hi do, quina trencadissa! Fins i tot el domini convergència.cat és a la venda a Internet. Només Déu sap
com em penedeixo d’haver votat a favor de dissoldre
CDC i de fer un nou partit que va néixer sense nom.
I, mentre a nivell de país, amb el procés d’independència gairebé que perdem l’autonomia, a nivell polític
hem perdut Convergència, Unió i més d’una generació
de capital polític.
Actualment, només un no petit grup d’unes tres-centes persones amb sou a les administracions catalanes
s’aglutinen entorn d’un Junts de grans gesticulacions i
poc més. Un partit que no s’assembla ni de lluny a Convergència.
Molts, que ja s’iniciaren a la JNC, han anat saltant des
d’aleshores d’una conselleria a l’altra esdevenint, això sí,
autèntics experts en el sottogoverno. Tot, en representació d’un partit que s’assembla més a la CUP que als
seus orígens convergents.
Avui, anant a buscar el diari, un antic regidor m’ha preguntat què n’hem de fer de “Convergència”. Òbviament,
ja sap tot el que ha passat, perquè llegeix el diari cada
dia, però en tot cas es refereix a l’espai que s’entén com
a convergent.
Jo li he respost que això de Convergència és tan antic
com la Lliga Regionalista, malgrat que va desaparèixer
com a tal un no tant llunyà any 2015. I, atenció, sigui on
sigui, em sentiré sempre convergent.
Quan el President Pujol va fundar Convergència no tenia res a veure amb cap partit de l’època republicana.
Ni amb La Lliga, ni amb ERC, etc., perquè el país havia

canviat completament; les guerres, la immigració massiva, la Guerra Freda i els partits comunistes; els anys
70, el país, Catalunya, no tenia quasi res a veure amb
la Catalunya dels anys 30. Pujol va captar la centralitat
del país, i vet aquí l’èxit de Convergència. Un partit pel
qual pocs apostaven va ser el majoritari a la Catalunya
autonòmica fins el 2014; un partit on hi tenien encaix
tant els catalans de soca-rel com els nous ciutadans de
Catalunya fills de l’emigració espanyola dels anys seixanta i setanta, empresaris i treballadors, botiguers i
pagesos, etc.
Han passat quatre dècades des dels anys 70 a l’actualitat,
i el país encara ha canviat més. La Catalunya actual no
té res a veure tampoc amb la dels 70: estem plenament
integrats a la UE, l’estructura econòmica ja no és la mateixa, els pagesos, ramaders o botiguers ja són un sector
molt minoritari, el sector industrial és important però
no el que era percentualment fa unes dècades, un altre milió llarg de persones provinents de molts indrets
del món s’ha establert a Catalunya per fer-hi les seves
arrels, la societat s’està digitalitzant, el pes de la religió
és molt minoritari, etc. També s’albiren nous reptes a
l’horitzó: crisi energètica, noves migracions de refugiats climàtics i de guerres a l’Àfrica i Europa, més revolucions tecnològiques, una molt possible minorització
de la llengua catalana, etc.
I les preguntes, pels qui anhelem una alternativa a l’actual desgavell polític català, són diverses. És possible
un partit de vocació transversal com ho era Convergència? Quina és la centralitat del nostre país aquest
2022? Hi ha futur per un centre o una dreta d’obediència estrictament catalana? És a dir, hi ha espai per
un partit homologable a la CDU Alemanya, el Partit
Liberal Conservador d’Holanda o un Fianna Fail o un
Fine Gael irlandesos?
Les societats actuals, davant de les tensions dels canvis
que ja hi són i que vindran, i Catalunya no n’és una
excepció, viuen processos de polarització i tensió; els
viuen els Estats Units, Anglaterra, etc., i de la mateixa manera que el Partit Republicà o els Conservatives
han patit processos de populisme, en certa manera a
Convergència, i molt especialment a Junts, els ha passat el mateix: han estat segrestat pels activistes.
Que ningú es pensi que defenso posicions d’ultradreta, però, precisament per evitar-les, cal parlar dels problemes de la gent, especialment de la gent corrent, del
gruix de gent que va a treballar als centres comercials,

oficines, polígons industrials, empreses de serveis, els
nous teletreballadors, etc.
Per tant, responent a les preguntes anteriors, només és
possible un espai de centre i centre-dreta català si, al
marge del populisme, dona resposta a les necessitats
dels catalans i no només d’una part; si ho fa de manera
clara i diàfana, per connectar i coaligar els interessos
d’un gruix de sectors de la societat catalana per sobre
d’un amortitzat processisme sense renunciar a seguir
fent país.
A aquest espai polític no li hauria de tremolar la veu a
l’hora de parlar de seguretat, propietat privada, immigració i protecció a la família, com tampoc de defensar un augment dels salaris als sectors populars. En
certa manera, aquí rau el vot a Reagrupament Nacional a França, perquè connecta amb les classes populars i no pas amb les elits, i parla de les preocupacions
a les quals no donen resposta ni l’esquerra ni la dreta
francesa.
Catalunya necessita una opció política que agrupi
autònoms, empresaris hotelers, que parli d’start-ups,
d’Europa i que sigui molt moderneta, sí, però que
també defensi els barris, que parli de seguretat, que
defensi una immigració controlada i treballi per augmentar els ingressos i la seguretat energètica, o pagar
els extraescolars dels fills de les classes treballadores
Aquesta primera quinzena de maig de 2022, hi ha hagut dos esdeveniments simultanis.
Per una banda, Junts ha triat una executiva més populista que l’anterior que, al meu entrendre, i malgrat
ser un partit amb una àmplia representació, l’allunyen
cada vegada més de la centralitat del país i el converteixen en demogràficament més vell.
I, per altra banda, diversos sectors provinents del
PDEeCAT, La Lliga i Convergents han creat una nova
formació amb el nom de Centrem Catalunya, que té
una poquíssima implantació territorial, que va justa
d’efectius i que té contradiccions internes sense moure’s de la zona de confort d’un liberal-progressisme.
L’experiment, però, podria tenir èxit si s’adreça a una
nova centralitat de país en la qual el ciutadà mitjà del
país, de tot el país, s’hi vegi representat. I la centralitat no només es troba, sinó que també es pot modelar
marcant l’agenda política amb una certa disrupció.
Els esdeveniments no cal només esperar-los, cal treballar perquè passin. També passa en la política. I, per
a Catalunya, és imperatiu encetar un nou cicle.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

UD SAN MAURO
El club de futbol montbuienc s’ha proclamat campió de Lliga i puja
a Primera Catalana. Dissabte es va viure una jornada històrica que
culminava una temporada magnífica.

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

Dijous 16 de juny de 2022 - 19h (Inici de l’acte)
Poliesportiu Les Comes d’Igualada
Informació i reserves
www.uea.cat
soparempresarialuea.cat
Tel. 93 805 22 92
uea@uea.cat

Organitza:

Patrocina

Col·labora:

Amb el suport:

Preu: 65€ socis
75€ no socis
(el preu inclou: accés a
l'esdeveniment, sopar,
i copa chill-out ﬁnal).

Data límit d'inscripció,
el 10 de juny per garantir
l'assignació de taula.
(Places limitades per
rigorós ordre d’inscripció)
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

Tenim les eines

C

ircula per les xarxes,
una entrevista d’Albano Dante al professor
d’institut Gerard Furest que m’ha impactat. Resulta
que tenim les eines i el coneixement per defensar el català,
i l’estem deixant morir, en un exercici de suïcidi
cultural i nacional.
En l’entrevista es demostra que els darrers deu
anys, ha fet més pel català Bonpreu/Esclat que,
amb tot el seu pressupost, la Generalitat de Catalunya. La política de l’empresa catalana consisteix
bàsicament en posar com a norma, l’ús preferent
del català a l’interlocutar amb els clients. Això inclou, és clar, la retolació de les diferents seccions
dels establiments en català i en exigir que tots els
productes a la venda estiguin etiquetats també en
català.
Totes aquestes mesures estan emparades per la
llei... per la llei espanyola!
Hi ha grans cadenes estatals, de fet la majoria, on
és més normal trobar productes etiquetats exclusivament en castellà i portuguès que no pas que
incloguin la corresponent informació de consum
en català malgrat que, com a consumidors, els catalans estem per damunt del 22% del conjunt del
mercat espanyol i globalment tenim molta més
importància en volums de consum que no pas el
mercat portuguès.
Molts de nosaltres, jo el primer, lamento la baixada de pantalons que ha fet el Parlament de Catalunya amb la reforma de la llei d’ensenyament, però
em temo que a l’hora de comprar els consumidors
no sabem exigir el nostre dret a ser atesos en català i que la informació de consum és obligatori que
sigui escrita en la nostra llengua. Els catalans no
solament hem anat deixant de banda el comerç de
proximitat per proveir-nos en els grans cadenes
foranes, sinó que tolerem que no ens respectin els
nostres drets com a consumidors, tot i ser els seus
millors clients.

La política de respecte lingüístic
que practica Bonpreu/Esclat és la
demostració que a Catalunya es
poden mantenir negocis respectant i
potenciant l’ús de la nostra llengua.
La política de respecte lingüístic que practica
Bonpreu/Esclat és la demostració que a Catalunya
es poden mantenir negocis respectant i potenciant l’ús de la nostra llengua.
Com a consumidors -i també com a ciutadanstenim un seguit d’eines que no estem utilitzant
i, en no fer-ho, consolidem un domini polític i
econòmic que més d’hora que tard, acabarà amb
la nostra riquesa cultural i amb la nostra pròpia
identitat.
Fins ara he estat client de Bonpreu perquè m’hi
sento còmode i ben servit, fins i tot quan passo
per caixa. Ara, en adonar-me del respecte pel català que practica la companyia, hi compraré encara més satisfet... i amb el ferm propòsit d’utilitzar
per tot arreu les eines legals per exigir el respecte
a la meva llengua.
Les eines hi són. Només falta la voluntat d’agafar-les i utilitzar-les.
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Normalitat local, alarma nacional

É

s bo que el món torni a girar
rodó. La pandèmia s’ha “normalitzat”, que vol dir que a
penes preguntem a ningú si ja ho ha
passat, la majoria anem sense mascareta i omplim locals i espais sense
miraments i hem recuperat les activitats que marquen el nostre temps:
després dels Reis i els Tres tombs ha arribat, finalment, un altre Rec amb un esclat de visitants que han
omplert el paisatge i l’ambient de bosses i brogit comercials. Fins i tot tornem a gaudir del “maio”, amb la
plantada de l’arbre de tradició secular, enguany d’una
alçada imponent, que presideix la plaça de Pius XII.
Continuant en l’àmbit local, Igualada ha acollit
aquest mes de maig les Jornades de cultura i recerca
local dels territoris de parla catalana (Recercat), on
s’ha reconegut la gran feina de Pere Pascual, catedràtic d’Història Econòmica de la Universitat de Barcelona amb el Centre d’Estudis Comarcal d’Igualada
(CECI). I reblant el clau de la normalitat local també
s’ha recuperat la programació de primavera dedicada
a la Gent gran que, entre altres, ha tornat a incloure el
Sopar noces d’or que em permeto aplaudir ...
Tot és normal i maco i és bo que ho sigui ... I, tanmateix, en l’àmbit nacional “la remor persisteix”. Com
més va, a Catalunya augmenta i es fa més i més gros
el sac dels greuges a càrrec de l’Estat espanyol, un Estat que ja no s’amaga de la “naturalesa” del seu tracte
contra els catalans a qui ens tracta des de fa segles
com enemics.
El muntatge de l’espionatge a partir del programa
Pegasus i tot allò que ha destapat, batejat com a Catalangate, és un escàndol d’unes dimensions tan extraordinàries que ens han de fer reaccionar. Segur
que no ens ha sorprès que això que en diuen el Deep
State (el CNI, les clavegueres de l’Estat...) està sempre actiu i espia i remena tot allò català que entenen
que afecta la integritat de la nació espanyola. Però sí
que ens ha alertat especialment l’abast de l’espionatge
continuat en el temps a tantes persones significades
en relació a l’1 d’Octubre, contra els nostres encausats en el procés, contra el Presidents Puigdemont,
Torra, Aragonès, Torrent, etc. Un espionatge a dotzenes, centenars de persones amb responsabilitats

polítiques, amanit amb les històries “recuperades”
pel sinistre Villarejo. Una mostra del tracte d’enemic: la ministra Robles en va aixecar la veda: “sí, és
clar que els hem espiat!”, i ho va dir al Congrés de les
Corts espanyoles. Els hem espiat i farem el que calgui (piolins, partits de futbol...) per salvar la uniDaD
d’Espanya. Hem de reflexionar, deia més amunt: qui
vol continuar amb un Estat que es declara enemic
teu? Que et considera un enemic històric. Quins
tractes hi hem de fer? Qui en vol saber res amb Espanya? Fotem el camp, fotem el camp!
L’altre gran front que hem d’escometre, coneixent
la naturalesa de la llei de l’enemic, és el de la imposició del 25% de l’ensenyament en castellà per part
del TSJC. De fet es tracta d’un episodi directament
relacionat amb l’ensenyament; però a ningú no se li
escapa que forma part del que podem tornar a anomenar guerra contra el català. A última hora (a punt
d’enviar aquest article) s’ha fet públic que ERC, Junts,
PSC i els Comuns han arribat a un acord per presentar una Proposta de Llei que, finalment, “salvarà”
l’obstacle del percentatge de català, una imposició
que és del tot improcedent, a més d’una intromissió
indesitjable de la justícia en una qüestió que és d’índole pedagògica i que establirà que “... L’ensenyament
i l’ús curricular i educatiu del català i del castellà han
d’estar garantits i tenir una presència adequada en els
currículums i en els projectes educatius per tal que tot
l’alumnat assoleixi el domini oral i escrit de les dues
llengües oficials al final de l’educació obligatòria.”
Com hem escrit altres vegades, cal polítiques de discriminació positiva en favor de la llengua catalana
en tots els àmbits, començant per l’escola, i calen, no
cal dir, o sí que cal dir-ho, consensos polítics i implicació de la societat per “reflotar” el català perquè ens
hi juguem molt. La llengua, doncs, un altre pilar nacional que demana una dedicació extraordinària que
justifica de disposar les estructures d’estat pròpies de
la República.
En aquest sentit, deixeu que acabi reproduint unes
paraules de Dolors Feliu, la nova presidenta de
l’ANC, en una entrevista a Vilaweb: (cal arribar)... a la
conclusió que els pegats no valen i que només fent-nos
independents podrem tenir una societat mínimament
decent per a tots. Em sembla que s’entén.

ERA NOTÍCIA FA 9 ANYS
L’estelada humana, espectacular
Maig de 2013.- La reinvindació de la independència va
inundar la plaça de l’Ajuntament on unes 2.000 persones
van formar una estelada humana que es va enregistrar amb la
tècnica de l’stop-motion.
Els colors vermell, groc, blau
i blanc van tenyir la plaça durant tot el matí en una gran
festa que va situar Igualada
com a centre d’atenció en els
mitjans de comunicació i a les
xarxes socials, i una perfecta
organització que ha estat motiu d’elogis per part de molta
gent a Igualada.

|

Divendres, 27 de maig de 2022

Nou

Nissan Qashqai
i equipat amb les tecnologies d’ajuda a la conducció
Nissan Inteligent Mobility.

Vine a descubrir-lo a Santi Enrique!
Descobreix els nostres vehícles d’Ocasió!
Més de 200 cotxes a escollir!

Aconsegueix el teu Nissan d'Ocasió
Micra N-Connecta
0.9 DIG-T 90CV

SANTI ENRIQUE
Avinguda del Mestre Muntaner, 88
08700 Igualada
Tel. 938 03 08 00

www.santienrique.com

Per: 12.900€

Qashqai Acenta
1.2 DIG-T 115CV

Per: 19.900€

X-Trail N-Connecta
1.6 DCI 130CV

Per: 20.900€

SANTI ENRIQUE
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Igualada
Igualada encara la recta final de l’Anella Verda
Marc Castells: ““

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

U

n dels projectes de
més interès del govern
municipal d’Igualada en els darrers anys, l’Anella
Verda de la ciutat, entra en la
seva recta final. En total, quan
estigui finalitzada, la capital de
l’Anoia disposarà de 13,5 kms.
per caminar o anar amb bici i
practicar esport saludable.
Actualment s’està treballant en
els dos últims trams que falten
per unir tot el recorregut i en la
senyalètica conjunta que s’instal·larà a tota l’Anella Verda un
cop estigui finalitzada.
El projecte d’Anella verda
d’Igualada va iniciar-se ara fa
10 anys amb l’objectiu de crear
i connectar diversos itineraris saludables situats a l’entorn
de la ciutat d’Igualada. En un
primer moment es va crear el
traçat de l’anella verda fluvial
i la central i actualment s’està
acabant el recorregut de l’anella verda exterior que recorre
tot el perímetre de la ciutat.
Aquest important projecte és
“una clara aposta del govern
d’Igualada per aproximar a la
ciutadania recorreguts accessibles que transcorren en la seva
major part per entorn natural
on es pot caminar i fer salut”,
ha explicat l’alcalde Marc Castells.
Durant la pandèmia, espais
com l’Anella Verda d’Igualada
van veure multiplicat el seu ús.
Aquest projecte ha millorat
la connectivitat entre diversos espais naturals de la ciutat

Tram a punt d’acabar entre el mirador de Montserrat i Can Roca.

L’Anella Verda tindrà 13,5 kilòmetres i permetrà donar la volta sencera al terme d’Igualada.

En tot aquest tram es pot gaudir de la flora i fauna naturals
del nostre territori.

El darrer tram passarà per les antigues Guixeres, amb un nou mirador.

d’una forma segura, amable i
senyalitzada com per exemple
la zona de les Guixeres, on hi
podem trobar el mirador de

Montserrat, que s’ha connectat
amb el tram que transcorre salvant la riera d’Òdena i que arriba fins el barri de Monsterrat.

Premis internacionals
El projecte de recuperació de
les antigues Guixeres de Les
Comes dins el recorregut de
l’Anella Verda, realitzat per l’estudi barceloní Batlle i Roig Arquitectura, ja suma un total de
quatre premis internacionals al
seu disseny: el premi A’Design
Award & Competition en la categoria de planificació i disseny
urbà (2021), el premi Iconic
Awards (2019), el premi Lila
(2019) i el premi World Archi-

tecture Festival (2018).
Castells afageix que “la proposta de recuperació de les
antigues Guixeres, tenia dos
objectius principals: un de
connectivitat, assolint la continuïtat de l’Anella Verda generant una seqüència de zones de
descans i d’estada, I un segon
de recuperació paisatgística i
de biodiversitat, establint els
elements necessaris per generar una nova dinàmica que millora les condicions ambientals
mitjançant l’aprofitament de
l’aigua”. El tram de l’Anella Verda, que culmina en el nou Mirador de Montserrat, es va estrenar el mes de gener de 2018.
En aquests moments s’està
treballant en la construcció el
tram d’anella verda que uneix
el mirador de Montserrat amb
Can Roca a través d’un ambiciós projecte redactat per el
mateix equip d’arquitectes encarregat de fer el tram del camí
de les Guixeres.
El projecte millorarà la connectivitat d’aquesta àrea amb el
seu entorn, consolidar el límit
nord de l’Anella, millorant el
grau de confort dels usuaris i
proposar nous elements i usos

Ahir es va inaugurar la pista de l’institut Badia i Margarit
i el tram de l’Anella d’aquesta zona
S’han acabat les obres de
construcció de la pista poliesportiva de l’Institut Badia i Margarit, que estarà
oberta, també, a tota la ciutat d’Igualada. La pista que
s’ha construït és de 44 x 22
metres i dota a la ciutat d’un
nou espai on practicar esport
al costat de la natura. L’espai
està connectat de forma totalment accessible amb l’edifici de l’Institut Badia i Margarit amb rampes i escales.
Ahir dijous, 26 de maig, a les
17h, es va obrir oficialment
la nova pista i el tram d’Ane-

lla Verda que transcorre per
la zona i que també s’ha millorat i arranjat aquests dies.
L’acte d’obertura on hi participaren alumnes dels centres
als què dona servei aquesta
nova pista va constar d’un berenar animat per una performance amb alumnes i veïns
que rememoraran les antigues piscines del Requesens
que estaven en aquest espai.
L’any 2016 l’Ajuntament
d’Igualada va cedir els terrenys a la Generalitat de Catalunya per la construcció
d’un nou institut públic: el

Badia i Margarit. Ara amb
la construcció d’aquesta pista s’ordena la part inferior
d’aquest centre on antigament hi havien les piscines
del Requesens.
L’alcalde Marc Castells, ha
explicat que la construcció
d’aquesta pista és “un compromís que l’Ajuntament
d’Igualada va entomar quan
la Generalitat va decidir
construir el nou institut Badia i Margarit”. Amb el nou
espai es “dona servei al centre educatiu i alhora també a
tota la ciutat”.
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Actualment s’està
treballant en el penúltim tram que uneix el
Mirador de Montserrat
amb Can Roca, i aviat
es farà el darrer entre
l’escola Dolors Martí i
les antigues Guixeres
que valoritzin la identitat del
lloc i permetin desenvolupar
activitats d’oci respectuoses
amb el medi ambient.
El tram del Camí dels camps
de Cal Roca és també un camí
d’accés, i per això en alguns
trams s’hi col·locarà un ferm
de formigó amb fibres. Les
quatre cruïlles existents es convertiran en zones d’estada i mirador amb elements de mobiliari integrats amb els mateixos
materials que s’usen a l’obra.
De cara a l’any vinent, també es
vol endegar l’accés des de l’anella verda a Fàtima fins al Parc
de Vallbona, pujant des del torrent de l’Espelt. L’Ajuntament
espera trobar aviat el finançament.
Últim tram, amb un
mirador de la Tossa
També s’està treballant en la
darrera fase per tal de consolidar l’anella verda entre l’escola
de Dolors Martí i la carretera
de les Maioles amb el qual es
donarà per tancada tot el circuït de l’Anella Verda Exterior.
Per finalitzar el projecte es
tancarà amb una senyalització
específica en tot el recorregut.

Aquests plafons informatius
tindran informació cultural i
patrimonial de la ciutat, també
farà referència a l’entorn i natura, i a diversos punts d’interès
de la ciutat com són el “Zementiri” de les Comes el Rec,
el Museu de la Pell... Hi haurà
també un nou mirador, que
tindrà el nom “de la Tossa”.
Per Castells “després de la pandèmia la gent necessita sortir, i creiem que valoren molt
aquests projectes. Ens permeten donar una mirada a tot el
nostre entorn natural. La gent
ha de recordar que a les antigues Guixeres fa molts anys hi
havia un abocador, que després
es va tapar. Ara ningú no diria
que l’Anella Verda passa per
damunt d’un abocador”.
La Via Blava, endavant
Al mateix temps, segueix endavant el projecte de la Via Bla-

va que permetrà connectar la
Conca d’Òdena amb el mar a
través de la llera dels rius Anoia
i Llobregat. Els fons europeus
Next Generation han concedit
4,5 milions d’euros per al tram
entre Jorba i la Pobla, que s’han
de sumar a un altre milió de
la Diputació. “Ja està aprovat
el planejament urbanístic, el
projecte executiu i l’Incasòl ha
està acabat les expropiacions
d’aquests 18 kms. Es licitaran
les obres abans d’acabar l’any”,
diu l’alcalde.
“D’aquí uns anys podrem anar
des d’Igualada fins al mar, sense trobar-nos cap obstacle, ni
cap cotxe. Serà una de les infraestructures verdes i sostenibles
més importants i ens posarà al
mapa com a país. Me n’en sento
molt orgullós”, explica Castells,
que va iniciar el projecte de les
Vies Blaves quan era president
de la Diputació.

Les Vies Blaves permetran arribar al mar fent esport al costat del riu.

9

El president de Foment,
Josep Sánchez Llibre,
de visita a la UEA

REDACCIÓ / LA VEU

E

l president de Foment
del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la vicepresidenta de Fepime, Beatriz
Fernández-Tubau, es van trobar dijous passat amb representants de la Junta Directiva
de la Unió Empresarial de
l’Anoia (UEA) per conèixer
les principals necessitats de les
empreses d’aquest territori, i
explicar el procés d’integració
de Fepime a Foment, iniciat
per reforçar la defensa de la
petita i mitjana empresa.
Sánchez Llibre va posar en valor l’ecosistema empresarial de
l’Anoia amb una arrelada tradició industrial, i va explicar
que “de la integració de Fepime
a Foment sortiran beneficiades
les pimes, microempreses, autònoms, empreses familiars, i
en general el teixit empresarial
de la comarca, el qual dispo-

sarà d’un suport instrumental
més potent per fer-se escoltar”.
El vicepresident de la UEA,
Joan Mateu, va reclamar que
s’obrin les oportunitats d’inversió més enllà de Barcelona,
i ha demanat a Foment que
lideri un full de ruta per diversificar la indústria per tot el
territori de Catalunya: “Confiem que la potència de Foment
sigui un element accelerador
per fer arribar les nostres propostes”.
Els empresaris han destacat
com a principals reptes de la
comarca el fet que cada dia
15.000 persones vagin a treballar fora, la necessitat d’una
formació professional que
vagi en consonància amb la
demanda de les empreses per
revertir un atur juvenil del
30%, i millores en les infraestructures per a la mobilitat de
les persones, en especial en les
de transport ferroviari.

DEL 20 AL 29 DE MAIG
AL COSTAT DEL PARC CENTRAL
Organitza:
Asociación Andaluza y Unidos de Catalunya
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Vadefoodies arrenca la Setmana
Gastronòmica, dedicada als vins
REDACCIÓ / LA VEU

J

a és a punt el retorn del
Vadefoodies, que pren
l’estructura de Setmana
Gastronòmica i que, aquesta
vegada, es dedica de forma
especial als vins de l’Anoia. El
tret de sortida va ser, dilluns,
una Jornada Professional, que
va acollir a 19 cellers i a més de
60 professionals a l’Adoberia
Bella d’Igualada.
Però serà a partir d’aquest dissabte 28 de maig que Vadefoodies s’obrirà a tothom amb
diverses propostes gastronòmiques i culturals que començaran amb la presentació del
llibre d’Empar Moliner maridada amb vins de l’Anoia i acabaran amb l’acte central més
festiu i popular del 4 de juny a
la Rambla de Sant Isidre.

Del 28 de maig al 4 de
juny, 12 restaurants
de la comarca serviran vins de l’Anoia i
implementaran pràctiques responsables

Restaurants “responsables”
Però un dels actes més destacats d’enguany, destinat a potenciar els restaurants d’Igualada i els vins de l’Anoia, és la
Setmana Gastronòmica als
Restaurants.
Així doncs, del 28 de maig al 4
de juny, dotze establiments de
la comarca serviran una selecció de vins de l’Anoia i aplicaran pràctiques o cuinaran plats
responsables. Tots els restaurants que s’hi acullin, hauran
de complir un decàleg per tal
que, per exemple, el producte sigui ecològic o hi hagi un
control sobre el consum de
plàstics.
Els restaurants participants
són: Restaurant El Jardí, Cor
Verd, Cúbics, Hotel Robert,
Nou Urbisol, Cafè de l’Ateneu, Bitok, Cal Frare, Kan
Bakus, Somiatruites, El Kub i
Ramon Cuadras.

El 4 de juny, jornada a la
Rambla Sant Isidre
El 4 de juny clourà la Setmana
Gastronòmica amb l’acte central de Vadefoodies 2022, dirigit a totes les persones a qui
els hi agrada menjar i beure.
Aquest any canvia d’ubicació
i es concentra en un dia. Es
celebrarà a la Rambla de Sant
Isidre (a partir d’ara, Rambla
dels Vins) i s’omplirà amb
estands de cellers de l’Anoia
i del celler convidat Enlaire Vins. Durant tot el dia es
programaran tasts exprés dels
cellers participants, on els
visitants podran conèixer i
tastar, de la mà dels seus elaboradors, els seus vins i caves.
També s’han programat xerrades i converses maridades
amb vins de l’Anoia sobre
sobirania Alimentària amb
Marina Monsonís i Oriol Càlichs; sobre diàlegs capitals

Els restaurants participants en la iniciativa.
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Organitza:
Amb el suport de:

Col·labora:

amb el xef David Andrés i la
directora de la Revista Cuina;
i sobre Vins de pagesos i pageses amb Enlaire vins i Ruth
Troyano.
Però Vadefoodies 2022 no
s’acaba amb la Setmana Gastronòmica i és que el 8 de
juny tindrà lloc la presentació del llibre Cuina o Barbàrie de Maria Nicolau. Un acte
que forma part del programa:
Anoia, Capital de la Cultura
Catalana 2022 i que està organitzat amb la col·laboració
de la Llibreria Llegim.
Programa d’actes
VADEFOODIES 2022
28 maig, 19h: L’escriptora
Empar Moliner presenta el
seu llibre La Benvolguda, premi Ramon Llull 2022, amb
tast de vins de l’Anoia. Presentat pel Regidor de Cultura
Pere Camps i la col·laboració
de la sommelier Sònia Farràn. Cercle Mercantil.
28 maig-4 juny. Setmana de
la Gastronomia Responsable i
Vins de l’Anoia. Menús responsables acompanyats amb
vins de l’Anoia: Bitok / Bocins
per Xalar / Cafè de l’Ateneu
/ Cal Frare / Cor Verd / Cúbics / El Kubb / Hotel Robert
/ Kan Bakus / Nou Urbisol
/ Ramon Cuadras / Restaurant El Jardí / Somiatruites.
4 juny. 11.00h Inauguració
del Festival Inauguració de
La Rambla dels Vins. 12.00h
Sobirania alimentària amb
Marina Monsonís i Oriol
Càlix. Presentarà l’acte Judit Balasch. Sala del Foment
18.00h Diàlegs capitals amb
el xef David Andrés i Judith
Càlix, periodista i directora
de la revista Cuina. 19.00h
Vins de pagesos i pageses.
Amb Mar Capdevila i Lluís Raventós (Enlaire Vins).
Sala del Foment.

Demanda de l’Ateneu al
llogater del Pub Acústic
per no deixar el local
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a junta de l’Ateneu
Igualadí ha presentat
aquesta setmana una
demanda judicial contra el
llogater del Pub Acústic, situat en el mateix carrer Sant
Pau, per no complir les conseqüències de l’extinció del
contracte de lloguer que
mantenia amb l’entitat des de
fa 10 anys. En concret, la demanda s’ha presentat davant
l’empresa Societat del Clan
Tavernari SL, vinculada al
conegut empresari igualadí
de l’oci nocturn Pere Artigas.
La presidenta de l’Ateneu,
Mireia Claret, ha explicat a
La Veu que “el passat mes de
gener ja se li va comunicar al
llogater que la nostra intenció era no renovar-li el contracte, perquè els veïns estan

farts del soroll i les molèsties
que ocasiona el local”. Claret
afegeix que “inicialment el
llogater va acceptar, però la
nostra sorpresa ha estat que,
complert el contracte el passat 30 d’abril, es nega a abandonar el local propietat de
l’Ateneu. Ho trobem del tot
inadmissible i per això hem
optat per iniciar una demanda judicial, que esperem
resoldre aviat per la via del
judici verbal”. Fa uns dies,
diversos efectius policials
van personar-se a l’interior
del local.
L’obertura del Pub Acústic el
2012 ja va ocasionar molta
polèmica a la premsa local,
amb protestes dels veïns de
la zona pel soroll i incidències que ocasionaven els
clients a l’exterior, a altes hores de la matinada.

Buff dona 5.000€ per la
reforma de l’Hospital
de Dia Oncològic
REDACCIÓ / LA VEU

L

’empresa Original Buff,
S.A ha fet un donatiu
de 5.000€ per ajudar a
finançar la reforma de l’Hospital de Dia Oncològic d’Igualada, un projecte per convertir
aquesta àrea en un espai més
còmode, acollidor i amb més
intimitat per als pacients i els
seus familiars.
Buff ja havia col·laborat anteriorment en aquesta campanya
de mecenatge amb la confecció
desinteressada de tubulars solidaris, que l’Hospital Universitari d’Igualada ha posat a la
venta, i que es poden comprar

a la botiga del vestíbul de l’Hospital a un preu de 10 euros.
L’objectiu és que els malalts de
càncer, que han de passar llargues estones fent tractaments,
tinguin la intimitat i el confort
que necessiten, sense oblidar
el compliment dels estàndards
hospitalaris. Aquesta reforma
tindrà un cost total de prop
de 400.000 euros, i contempla
tant les obres d’adequació de
l’espai com l’adquisició d’equipaments (butaques oncològiques, mobiliari per la sala
d’espera...).
Cada any s’atenen més de 250
pacients oncològics en aquest
Hospital de dia.
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Els Mossos enxampen un grup de
lladres que robava dins dels cotxes
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls Mossos d’Esquadra de la comissaria
d’Igualada van detenir
entre el 18 i el 19 de maig tres
homes i una dona, d’entre 23
i 29 anys, com a presumptes
autors de tretze delictes de
robatori amb força a interior
de vehicle i pertinença a grup
criminal. Les detencions són
el resultat d’una investigació
oberta a principis de maig arran una sèrie de robatoris amb
força a interior de vehicles a la
comarca de l’Anoia.
Durant la investigació els
mossos van determinar que
tots els fets es produïen en
aparcaments d’àrees de servei
o restaurants propers a vies
ràpides, com autovies i autopistes. Els autors sempre actuaven durant el migdia, a l’hora
de dinar, quan els propietaris
dels vehicles es trobaven a
l’interior del restaurant. Actuaven de manera coordinada i
accedien als pàrquings en cotxe per cometre els robatoris de

Ampli rebuig a les pintades amb amenaces de
mort a l’alcalde Castells

Part del material incautat als lladres.

manera ràpida. Trencaven un
dels vidres posteriors del vehicle i sostreien els objectes del
seu interès.
Mentrestant, un dels membres
del grup vigilava i els esperava
dins del cotxe per fugir ràpidament del lloc sense ser sorpresos. El grup, que està format per quatre persones, està
implicat en tretze robatoris
amb força a interior de vehicle
a les poblacions de Castellolí,

el Bruc, Marganell, Monistrol
de Montserrat, Manresa, Santa Eulàlia de Ronçana, Terrassa i Cerdanyola del Vallès. El
passat 18 de maig els investigadors van localitzar i detenir
tres dels presumptes autors a
Sant Fost de Campsentelles.
Els detinguts van passar entre
el 20 i 21 de maig a disposició
del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Mollet del
Vallès i Badalona.

REDACCIÓ / LA VEU

L

’aparició, dimecres al
matí, d’unes pintades
amb amenaces de mort
a l’alcalde d’Igualada Marc
Castells han aixecat una profunda condemna i indignació
a les xarxes socials. El propi
alcalde denunciava a Twitter
que “el més greu i preocupant
no és insultar o amenaçar de
mort a una persona, sigui qui

sigui, sinó l’odi i el menyspreu
que expressa cap a qualsevol
valor democràtic, cívic o de
mínima convivència. No val
només en denunciar-ho, sinó
que ha de tenir el nostre rebuig
més frontal”. Diverses entitats,
partits polítics i ciutadans van
expressar la seva indignació.
Les pintades van aparèixer en
diferents espais del corraló
que comunica la Rambla Sant
Isidre amb el carrer Nou.
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Alba Vergés parla de la seguretat
a Igualada amb el conseller Elena
REDACCIÓ / LA VEU

L

a candidata d’ERC a
l’alcaldia
d’Igualada,
Alba Vergés, s’ha reunit
aquesta setmana al Parlament
de Catalunya amb el Conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena,
per tal de parlar sobre la seguretat de la ciutat i per buscar
“propostes i solucions” en una
temàtica que és “sensible” i que
molts ciutadans i ciutadanes,
així com les associacions de
veïns, consideren “rellevant i
prioritari”, especialment arran
dels últims esdeveniments que
ha viscut la ciutat. Vergés ha
volgut trobar-se amb el Conseller d’Interior atès que “s’han
d’escoltar les demandes de la
gent i vehicular-les a través de
les administracions per aportar solucions reals i tangibles
que facin una Igualada millor
i més còmoda per a tothom”.
En aquesta línia Vergés manifesta que “hi ha molta gent
preocupada a la ciutat i no es
pot ignorar la preocupació que
pateixen molts veïns i veïnes
d’Igualada”.
Alhora Alba Vergés ha explicat que “el govern municipal
d’Igualada ha d’escoltar molt
més, ha de dialogar molt més
amb els veïns i veïnes, amb les
associacions veïnals i amb els
agents socials de la ciutat i atendre les seves demandes i reclamacions”. I en aquest sentit ha
apuntat que “cal que el govern

REDACCIÓ / LA VEU

E
municipal d’Igualada parli i es
reuneixi molt més amb el Govern de Catalunya, independentment del color polític que
tingui, i també ha de ser capaç
de generar solucions a la gent.
No pot ser que tinguem un govern municipal que no parla
amb el Govern del nostre país.
Necessitem un govern capaç de
generar acords, consensos, que
s’entengui amb tothom”.
La candidata a l’alcaldia d’Esquerra ha assegurat que “com
sempre, el Conseller Elena
s’ha posat la servei d’Igualada
i dels seus veïns i veïnes per
generar solucions” i ha assegurat que “ens hem emplaçat a
tornar-nos a reunir per fer un
seguiment de la seguretat a la
ciutat. Nosaltres parlarem amb
tothom per millorar, per sumar, per construir, en positiu
i amb l’experiència de govern
amb la que comptem”. Vergés
també ha posat en valor la feina de la Conselleria d’Interior

a l’Anoia, ja que “el Conseller
ha recuperat el servei de Mosso
de trànsit a Igualada” així com
ha posat en valor la feina feta
per part de la policia catalana
amb la detenció del presumpte “violador” fa unes setmanes.
Alhora, Alba Vergés també ha
posat en valor la feina del cos
de Bombers, especialment durant els propers mesos que poden ser preocupants pel que fa
a incendis”.
Finalment Vergés ha explicat
que “cal un model de seguretat
de proximitat, que els barris
tinguin xarxa on hi hagi contacte directe amb la policia.
També cal fer els carrers més
segurs on tothom s’hi pugui
sentir còmode, ben il·luminats
i generant espais que siguin
dissuasius i segurs. No pot ser
que la nostra gent no es senti
segura a casa seva, passejant
o gaudint de l’oci. Tothom ha
de poder caminar tranquil·lament per la ciutat”.

Federalistes i d’Esquerres de l’Anoia,
en un acte amb Lluís Rabell
REDACCIÓ / LA VEU

D

ijous el grup local de
Federalistes i d’Esquerres a Igualada i
l’Anoia va celebrar un nou acte
que va congregar prop de 40
persones a l’Espai Cívic Centre
per escoltar en Lluis Rabell, vicepresident de l’entitat, en una
xerrada sota el títol de “L’actual
situació política a Catalunya...
Pot ser el federalisme una sortida?”, presentat per Xavier Badia, membre de l’entitat.
Rabell va fer un repàs de la situació política actual, tant a nivell europeu, espanyol com català, destacant la preocupació
per l’increment dels populismes alimentats pels sentiments
nacionalistes així com pels
reptes mediambientals i estratègics que s’han derivat tant de

Els problemes de la
xarxa elèctrica a l’Anoia
arriben al Parlament

la pandèmia com per la guerra
a Ucraïna. Pel cas concret de
Catalunya, comentà com el govern actual continua oblidant
la tasca de governar i està dividit en una lluita fratricida per
quotes de poder partidista.
Tanmateix, les crisis socials i
econòmiques derivades de la
COVID19 i de la guerra d’Ucraïna també han propiciat passos
federalistes a nivell espanyol

i europeu, com s’ha vist en la
gestió mancomunada de la pandèmia (amb reunions de presidents autonòmics, el consell
interterritorial de salut, la compra de vacunes....) com en els
fons econòmics (els fons next
generation i la mutualització
del deute,...), mostrant com una
gestió lleial i compartida dels
recursos públics pot donar una
major eficiència en resultats.

l diputat de l’Anoia al
Parlament, Jordi Riba,
ha defensat al Parlament de Catalunya la Proposta de Resolució que va presentar al mes de gener per instar
la Generalitat a acabar amb
l’històric rescabalament elèctric que pateixen els polígons
industrials de la comarca que
fa que tinguin menys competitivitat que els de territoris
propers per rebre inversions
industrials, ja que l’energia
surt més cara per com es va
pactar la posada en marxa de
la subestació de Vilanova del
Camí al seu moment. El PSC
ha aconseguit que la Proposta
de Resolució sigui aprovada
per unanimitat dels grups i ara
insta al Govern de la Generalitat a ser conseqüent i actuar
davant aquest posicionament
de la cambra per resoldre la
qüestió.
Aquesta és una demanda que
el diputat del PSC porta mesos
treballant amb la Unió Empresarial de l’Anoia, CCOO
i UGT i “insta el Govern de
la Generalitat a sol·licitar a
E-distribución Redes Digitales a assumir el cost restant
de la construcció de la subestació elèctrica de l’Anoia com
a part del proper Pla General
d’Inversions per tal d’extingir
el conveni econòmic financer
entre l’Incasòl i Endesa i les
seves pròrrogues”.
El diputat Jordi Riba remarca
que “el preu de l’energia és un
factor de competitivitat clau
per moltes empreses a l’hora
de decidir on inverteixen en
noves implementacions industrials. Des del PSC sempre
hem defensat i defensem el
desenvolupament industrial per fer front a les dades de
l’atur que tenim i donar oportunitats a les persones que estan desocupades i a aquelles
que es veuen obligades a marxar cada dia fora de la comarca per treballar. Volem feina
a l’Anoia i acabar amb el rescabalament elèctric és indispensable per ser més atractius
com a territori, a més de tenir
nou sòl industrial previst, cosa
que també reclamem”.
Els diversos plans de desenvolupament urbanístic que s’han
desplegat en els darrers anys
a Catalunya han comportat la
posada en funcionament de

El PSC aconsegueix la
unanimitat del Parlament per eliminar el
rescabalament elèctric
de l’Anoia i millorar
l’atracció d’inversions
diverses subestacions elèctriques, com és el cas de la subestació elèctrica Anoia, ubicada
a Vilanova del Camí. Va ser
planificada al 2008 i preveia
una potència total de 57MW,
dels quals 24,7MW restaven a
disposició exclusiva d’Incasòl
pels polígons de nova creació
i la resta es preveien per a les
possibles ampliacions de potència d’altres polígons industrials de la zona de referència
de la subestació.
Al conveni s’establia que la potència restant està disponible
per a altres clients de l’àrea, ja
que la xarxa elèctrica existent
per als polígons ja existents a
l’hora de la construcció de la
central no era capaç d’assumir-ne les ampliacions. Degut
a això, es va fixar que la part
proporcional del cost de la
sobrepotència seria assumida
per les empreses que demanessin ampliació de potència
fora dels sectors de nova creació, per tal de rescabalar el
cost de construcció per part
d’Endesa, el que incrementa el preu de l’energia. És una
situació que el PSC considera
“injusta” i per això reclama
eliminar, ja que el cost per
les empreses de l’Anoia que
requereixen una major capacitat elèctrica fa que vegin la
seva competitivitat reduïda en
comparació amb altres zones
industrials, on el cost de l’ampliació elèctrica és inferior.
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Homenatge a Coni Torrents i Isidre Solé
per començar la Primavera Gran

Avança el futur
Pla Territorial
del Penedès

REDACCIÓ / LA VEU

D

ivendres es va inaugurar una nova edició de la Primavera
Gran que després de dos anys
d’aturada es torna a celebrar.
La Primavera Gran engloba
diverses activitats, sortides
i trobades organitzades per
l’Ajuntament i l’Associació de
la Gent Gran d’Igualada.
L’acte inaugural es va dur a
terme al Casal del Passeig i
com en les últimes edicions va
voler ser un acte d’homenatge
a persones que han tingut una
tasca important o han ajudat
a l’Associació de la Gent Gran
al llarg de la seva història. En
aquesta ocasió s’ha homenatjat al músic, Isidre Solé, i a la
ex directora del Cor de Santa
Maria, Coni Torrents.
L’acte va ser conduït pel president de l’Associació de la Gent
Gran d’Igualada, Enric Senserrich, que, acompanyat de
l’alcalde, Marc Castells i la
Primera Tinenta d’Alcalde,
Carme Riera, va entregar un

obsequi a cadascun dels homenatjats.
L’acte d’inauguració va comptar amb l’actuació del grup de
cambra de l’Escola Conservatori Municipal de Música
d’Igualada i també de la Coral
Santa Maria que va ser dirigida per l’homenatjada Coni
Torrents.
En els seus parlaments, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va posar en valor la figu-

ra dels dos homenatjats “que
han fet una gran tasca per
mantenir i ensenyar coneixements musicals a les persones
grans, fent-les gaudir i descobrir aquest món”. A més,
Castells, va voler destacar la
recuperació de els activitats
de la Primavera Gran tant
necessàries per recuperar de
nou la interacció i el contacte
social.
Una gimcana familiar inter-

generacional per compartir
activitats amb avis i nets serà
l’activitat principal de dissabte 28 de maig de 16.30 a 18.30
a la Plaça de Sant Miquel. És
una activitat que es troba en
el marc del projecte “Igualada
ciutat Jugable” i està oberta a
tothom. A la tarda, a les 19h,
al Centre Cívic Nord, es farà
un espectacle de la Companyia de Dansa Flamenca i
Contemporània.

El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme,
Agustí Serra, ha presidit recentment la reunió del grup
de treball del Pla territorial
del Penedès, on s’ha donat
compte de la nova composició
d’aquest organisme i de l’estat
dels treballs d’aquest instrument de planejament, el darrer que queda per aprovar a
tot Catalunya i que completarà el desplegament de l’àmbit
de planificació del Penedès.
El Pla territorial, que es va
començar a elaborar l’any
2014, va ser el primer que es
va acompanyar de la creació
d’un grup de treball, amb 12
representants del territori, en
concret dels quatre consells
comarcals, i 10 de la Generalitat.
Després del procés de participació ciutadana que es va dur
a terme sobre l’avanç del Pla
territorial, l’equip redactor l’ha
continuat elaborant. La voluntat és disposar de l’Avanç del
Pla a principis de 2023.

Cambra
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Una vintena d’actes a Igualada i la Conca d’Òdena sobre
la salut de les dones
REDACCIÓ / LA VEU

E

l 28 de maig, Dia Internacional d’acció per
la salut de les dones,
és una bona oportunitat per
posar de manifest el biaix de
gènere que hi ha en l’atenció
a la salut. Molts estudis demostren que les dones reben
menys atenció per part dels
professionals, són menys escoltades i reben menys explicacions sobre la seva salut. El
fet que tradicionalment s’hagin fet estudis mèdics sobre
cossos d’homes fa que, per
exemple, els infarts en les dones es diagnostiquin tard, que
se’ls administrin psicofàrmacs
que tenen efectes secundaris
diferents o que estiguin més
medicalitzades perquè s’atribueixen a problemes de salut
mental i emocional les conseqüències de la càrrega de gènere que sustenten les dones
de manera invisible i sense
acompanyament.
És per això que, des de fa força anys, les regidories d’igualtat dels set municipis de la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena promouen conjuntament tot un seguit d’activitats
per reflexionar sobre aquestes
qüestions i per fer una mirada a la salut de les dones des
d’una perspectiva de gènere.
Enguany són més d’una vintena d’actes que tindran lloc a
Igualada, Vilanova del Camí,
Santa Margarida de Montbui,
Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí, des
de caminades saludables fins a
tallers, xerrades i projeccions
cinematogràfiques.

El fet que tradicionalment s’hagin fet estudis mèdics sobre cossos
d’homes fa que, per
exemple, els infarts en
les dones es diagnostiquin tard, que se’ls
administrin psicofàrmacs que tenen efectes
secundaris diferents
o que estiguin més
medicalitzades
Actes a tota la Conca
Al Centre Cívic Nord d’Igualada es fa una sessió de cinema
kurd sobre la revolució feminista de les dones de Rojava
aquest dimecres 25 de maig. El
dilluns dia 30, també al Centre
Cívic Nord, es farà una xerrada per trencar tabús sobre la
incontinència urinària i fecal
organitzada pel Consorci Sanitari de l’Anoia amb la col·laboració d’ASIA i l’Ajuntament
d’Igualada, i l’endemà dimarts
la taula rodona “Posem l’atenció en la salut de les dones” a
l’Ateneu igualadí. El dijous 2
de juny, a la seu de Càritas
Anoia-Segarra, es farà el taller per a dones “Malestars de
gènere”, i els dies 8 i 9 de juny
es faran xerrades per visibilitzar la violència de gènere
i per parlar de sexualitat en
família, a l’Ateneu i al Centre
Cívic Nord respectivament.
També a Igualada es projectarà el documental “Red Cunt:
reconsidering periods” per
trencar amb els tabús al vol-

Els actes tindran lloc
a Igualada, Vilanova,
Montbui, Òdena, La
Pobla, Jorba i Castellolí, des de caminades
saludables fins a tallers,
xerrades i projeccions
cinematogràfiques.
tant de la menstruació.
A Vilanova del Camí es fa una
caminada saludable aquest dilluns 23 de maig, una excursió al Parc Fluvial dimecres al
matí, una xerrada sobre activitat física en les dones divendres al matí i, a la tarda, un taller de risoteràpia al Casal del
a Gent Gran.
El dilluns dia 30 de maig a la
Llar d’Infants Avió de Paper
d’Òdena es farà la xerrada-taller per a famílies “Com posar
límits i no morir en l’intent” a
càrrec de la mestra i psicopedagoga Imma Burgarolas.
A Castellolí i a Jorba el proper
dilluns 30 de maig es farà una
xerrada sobre alimentació i

hàbits saludables en la dona,
una xerrada que es repetirà
el 7 de juny a Igualada i el dia
8 a Vilanova del Camí i a La
Pobla de Claramunt. També a
Jorba i Castellolí es farà l’obra
de teatre al carrer “Dones en
tota regla” de la Companyia
La Remeiera. A més, a Jorba
es farà la xerrada informativa
per a dones “Activitats preventives ginecològiques” el dijous
2 de juny al Centre de Dia.
També dins el cicle d’actes
amb motiu del 28 de maig, les
dones embarassades poden
participar a les caminades saludables específiques per a dones a partir de les 18 setmanes
de gestació que tindran lloc
fins el dia 23 de juny. D’altra
banda, les dones joves poden

demanar assessorament el primer i tercer dimarts de cada
mes a partir del 7 de juny a la
Tarda Jove sobre salut sexual,
afectiva i reproductiva al Centre Cívic Nord d’Igualada.
Finalment, s’ofereixen xerrades informatives sobre el
SIAD (Servei d’Informació i
Atenció a les Dones) al personal dels departaments de
Sanitat i Salut Pública, Cooperació i Joventut dels municipis
de la Conca d’Òdena.
Tots aquests actes són gratuïts
i estan coordinats per l’àrea
d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena amb
el suport del Departament
d’Igualtat i Feminismes de
la Generalitat de Catalunya,
l’Institut Català de les Dones,
la Diputació de Barcelona i
el Pacte d’Estat contra la violència de gènere del Ministeri
d’Igualtat. Es pot consultar
l’agenda completa i els horaris
al web www.micod.cat
L’agenda també es pot trobar
impresa en equipaments municipals i a centres sanitaris de
la Conca com els CAP o Hospital Universitari d’Igualada.

Diumenge, nova Bicicletada Reivindicativa
REDACCIÓ / LA VEU

M

és de la meitat de la
població viu en ciutats, i en grans metròpolis, i també representen
el 70% de les emissions del carboni. Algunes ciutats sobretot
del Nord d’Europa, ja fa anys
que estan canviant el seu model de ciutat, convertint-les en
més inclusives, sostenibles i segures, i sobretot amb una bona
política de mobilitat sostenible,
i aquesta és la via i el camí a seguir si volem canviar el sentit
de la tendència actual.
Es per això que des de fa quasi dos anys, Ciclistes Urbans

d’Igualada, organitza bicicletades reivindicatives per una
mobilitat segura i sostenible.
La propera serà aquest diumenge 29 de Maig a les 11:30h,
amb sortida des del Parc Central, serà un circuit urbà, i adequat per a totes les edats.
Hi ha la necessitat i la demanda
de ciutadans que no es troben
segurs circulant amb bici per
la ciutat d’Igualada, però això
l’objectiu d’aquestes bicicletades, es reclamar a l’Ajuntament d’Igualada, que potenciï
la mobilitat sostenible i segura,
actualment la ciutat d’Igualada
te moltes carències no tan sols
carrils bici, si no en mobilitat

sostenible en general. Es per
això que es demana millorar
i incrementar els carrils bici,
carrils bici sense talls, incrementar els pàrquings per bicis i
més segurs, millorar la connectivitat amb els principals equipaments dins la ciutat, amb les
escoles, centres esportius, mercats, nord i sud i també amb els
pobles i barris veïns...
Ciclistes Urbans d’Igualada,
te com objectiu promoure i
reivindicar l’ús de la bicicleta
com a mitjà de transport urbà
i interurbà, aconseguint així
millorar la mobilitat urbana,
fent-la més segura, més sana,
i contribuint a un benefici col-

lectiu i pel medi ambient etc...
S’organitzen periòdicament
bicicletades reivindicatives,
el BiciBús cada divendres,
tallers i altres activitats sempre amb el mateix objectiu.
També es va presentar un
Manifest per la Mobilitat sos-

tenible i segura a Igualada, es
pot llegir i signar des de www.
ciclistesurbans.org.
Les bicicletades reivindicatives
estan organitzades per: Ciclistes Urbans, Igualada pel Clima
(Fridays for Future), i per 2Rodes Escola de Ciclisme.
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L’Arbre de Maig torna a estar plantat

D

iumenge 29 de maig
se celebra al Passeig
Verdaguer d’Igualada, de 9 a 14 hores, un Mercat
d’Antiguitats i col·leccionisme
diferent del que és habitual: a
més dels gairebé 150 antiquaris que hi participen mensualment, s’hi sumaran també més
de 60 parades de la Fira d’Artesania i, a més, comptarà amb
la participació de 275 escolars
d’Igualada que presentaran
les 12 cooperatives que han
creat durant el curs i vendran
els productes produïts per ells
mateixos.
Aquest curs hi han participat
en la ja habitual iniciativa de
creació i gestió de cooperatives escolars els centres Emili
Vallès, Acadèmia Igualada,
Mare del Diví Pastor, Escola
Pia, Col·legi Monalco, Escolàpies i Maristes, amb un total
de 275 alumnes d’entre 10 i 12
anys que han fundat 12 cooperatives que vendran els seus
productes a tots els assistents
de la fira aquest proper diumenge.
Pel que fa a la Fira d’Artesania,
ja hi ha confirmada la presència de més de 60 expositors
que vendran tot tipus de pro-

ductes de proximitat elaborats
de manera artesanal, des d’alimentació fins a complements
de moda o parament per a la
llar. La Fira d’Artesania, organitzada per Fira d’Igualada,
aquest 2022 s’haurà celebrat

en tres ocasions: coincidint
amb la Fira de Reis el 6 de gener, aquest diumenge 29 de
maig coincidint amb el Mercat d’Antiguitats i, finalment,
el cap de setmana 24 i 25 de
setembre amb FirAnoia.

2a MOSTRA DE
PRODUCTES
DEL PARC AGRARI
DE LA CONCA
D’ÒDENA
Rubió
29

Maig

Plaça de l’Ajuntament

FIRA, ACTIVITATS,
VERMUT I MÚSICA
Organitza:

Amb la col·laboració de:

Concurs de grimpaires
i música
Passades les set de la tarda es
va donar pas al concurs de
grimpaires. Una dotzena de
valents de la ciutat van desafiar la gravetat enfilant-se al
llarg tronc de l’arbre de Maig.
Per raons de seguretat, estaven assegurats amb corda i
arnès. Als que van aconseguir
arribar fins al plomall se’ls va
recompensar amb un fuet.
A més, els més ràpids es van
endur una pota de pernil. Uns
premis ben merescuts per a
uns àgils grimpaires (el més
ràpid no va tardar ni tres minuts a arribar dalt).
Finalment, per cloure l’acte, hi
va haver una actuació musical
del duet Bonjoch&Massana i
un punt de trobada de música
folk i tradicional. La música i
les danses al voltant de l’arbre
es van allargar fins passades
les deu del vespre, que es va
posar punt i final a la desena
edició de la festa. Després de
les dificultats del matí, la tarda
va recuperar els actes amb força i espectacularitat.
L’entitat ha agraït la col·laboració de totes les empreses,
entitats i persones que van fer
possible la festa.

13:00 a 14:00 Concert de So Dolç Jazz Quartet,
amb Ohreylee, Aimar Redolad, Kike Pareja i Oscar Fanega.
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Fira i degustació de productes del Parc Agrari

Diumenge, tres fires en una al Passeig

A càrrec de l’Associació de Productors del Parc Agrari

El “Maio”
Sense son a les orelles i amb
moltes ganes, un grup de persones es van reunir a les 7 del
matí a la plaça Pius XII, convocades per l’Associació Arbre
de Maig d’Igualada. El grup
integrat per gent de totes les
edats va fer camí cap als boscos situats entre els municipis
de Vilanova del Camí i Santa
Margarida de Montbui. Un
cop allí, van tallar un pi ben
alt, recte i prim escollit uns
dies abans. L’arbre, altrament

Un arbre d’una
tona de pes
Seguidament es va desbrancar,
tot deixant-ne les branques de
la part superior. Durant tot
el matí es va procurar treure l’arbre del clot on estava i,
posteriorment, hi va haver un
bon esmorzar amb coca i pa
amb tomàquet amb botifarra
per tal d’agafar forces per al
següent acte de la festa: la portada de l’arbre fins a Igualada.
La calor, la manca de gent i el
pes de l’arbre (uns 1000 kg)
van fer impossible que l’arbre
es portés a sobre les espatlles, i
es va optar per dur-lo arrossegat per un cotxe. L’arbre va arribar a la plaça vora les quatre
de la tarda, on els participants
van gaudir del dinar popular.
Seguidament es va procedir a
retirar l’escorça de tot el tronc,
a excepció del plomall.
La fusta tendra de color beix
clar quedava al descobert,
amb un tronc ben llis i net.
Sense més demora, va tenir
lloc el moment més esperat de
la festa: la plantada de l’arbre.
Amb ajuda de forques, cordes
i molts braços, el “Maio” es
va plantar al mig de la plaça
amb gran espectacularitat.
Un cop assegurat a la part inferior amb tascons de fusta,
el “Maio” d’Igualada tornava

9:00 a 14:00

U

n any més, i ja en van
deu edicions, Igualada va celebrar la Festa de l’Arbre de Maig. Un pi de
21 metres d’alçada es va plantar el passat dissabte al bell
mig de la plaça Pius XII. Era
la culminació d’una gran diada que va combinar aspectes
culturals, tradicionals, esportius i mediambientals, i en la
qual s’hi va observar una gran
implicació i participació de la
ciutat.

a lluir al mig de la Plaça Pius
XII davant l’esclatat de joia i
de grans aplaudiments de tota
la plaça. Va ser, sens dubte un
èxit col·lectiu fruit de l’esforç
de tothom.

9:00 a 10:00 Xerrada La biodiversitat per millorar l'adaptació dels cultius
(A càrrec de Marta Da Silva)
10:00 a 11:00 Showcookig amb productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena
(Amb la Júlia Caparrós del Restaurant Cúbics)
11:00 a 12:00 Taller de cuina familiar
(A càrrec d’Ecomercaderet)
12:00 a 13:00 Ball de Bastons per la Festa Major de Rubió

anomenat “Maio”, va ser tallat
a cops de destral i amb l’ajuda
d’una corda i la força de tothom es va fer caure.
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L’atenció primària de l’Anoia, per la L’agència igualadina
prevenció del tabac a infants i joves Quartada, seleccionada
als Premis Anuaria

REDACCIÓ / LA VEU
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es de l’atenció primària, s’ofereix un
acompanyament als
pacients que vulguin deixar el
tabac i a la ciutadania en general. Per fer la demanda, cal
que la persona faci la consulta a través de La Meva Salut
(aplicació mòbil o pàgina web)
dirigida a Atenció a la Ciutadania i se la derivarà al personal
d’infermeria que atén aquestes consultes. Segons detalla
la infermera de l’ICS Catalunya Central de l’EAP Igualada
Urbà, Carme Oliver: “L’usuari
rep el nostre acompanyament
durant dos o tres mesos, en
funció de la necessitat que tingui. Treballem amb unes guies
de pràctica clínica que inclouen els fàrmacs i les contraindicacions, i les apliquem en
funció de cada pacient.”
Justament, Oliver publicarà
un estudi realitzat als pacients
que durant el 2021 van rebre
l’acompanyament per deixar
de fumar. A l’EAP Igualada
Urbà es van atendre 130 pacients, d’una mitjana d’edat de
51 anys. El 36,6% dels pacients
van aconseguir deixar l’addicció al tabac, una xifra similar a

Un estudi realitzat
per l’Equip d’Atenció
Primària Igualada
Urbà destaca que
gairebé el 40% d’usuaris que el 2021 volien
deixar de fumar ho
van aconseguir.
les dades globals de Catalunya.
Un 68,3% d’aquests pacients va
necessitar entre 3 i 6 visites per
assolir-ho. En global, una de
cada tres persones que vol deixar de fumar ho aconsegueix.
D’entre els que van recaure, la
majoria (un 70’6%) va ser per
ansietat. El 75% va necessitar
fàrmacs per deixar-ho.
L’estudi, liderat per Oliver, es
presentarà al Congrés d’Infermeria Familiar i Comunitària
de Catalunya (AIFiCC) els dies
8 i 9 de juny a Barcelona.
Activitats de la Setmana
sense Fum a l’Anoia
Del 25 al 31 de maig té lloc la
Setmana sense Fum, amb el
lema “Viu sense fumar i comença a sumar”, uns dies que
tenen l’objectiu de sensibilitzar
la població de la importància

que té per a la salut el fet de
no iniciar-se en el consum de
tabac o d’abandonar-lo i de poder gaudir d’un ambient lliure
de fum i de residus de tabac.
A l’Anoia, els EAP de l’Institut
Català de la Salut organitzen
diverses activitats relacionades
amb la Setmana sense Fum:
- PIERA: activitat conjunta amb les escoles Herois del
Bruc, Apiària, Creixà i l’Escola
Piera. Tots els alumnes de 5è i
6è de primària preparen murals relacionats amb el tabac.
L’EAP exposarà els murals al
CAP, per mostrar els efectes
perjudicials del tabac.
- VILANOVA DEL CAMÍ:
s’inclou la Setmana sense Fum
a la taula de dies mundials i es
realitza el concurs de dibuixos
per a infants de P3 a 6è de primària.
- STA. COLOMA DE QUERALT: sessió temàtica a l’Institut amb la referent de Salut i
escola (Maria Masmitjà) per
fer una activitat amb els i les
alumnes (cooxímetre).
- IGUALADA URBÀ: l’activitat
tindrà lloc a l’exterior del CAP,
on s’ubicarà una taula amb informació per donar a conèixer
l’acompanyament que es fa per
deixar de fumar.
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imecres va tenir lloc
a la Fira Graphispag
l’entrega dels premis
Anuaria. Els premis Anuaria,
organitzats per Veredictas Internacional i amb el seu origen a Igualada l’any 1995, són
un dels premis de disseny amb
més renom del sector a Espanya i compten amb el suport de
les principals organitzacions i
centres de disseny.
El jurat dels Premis Anuaria,
format exclusivament per representants d’organitzacions
professionals, va premiar les
millors obres de disseny gràfic
d’Espanya. Entre els seleccionats trobem Quartada, l’agència de brànding i màrqueting
d’Igualada, que ha estat seleccionada en tres categories: a la
categoria de millor cartell amb
l’obra de la “Calçotada Popular
d’Igualada”, a la categoria de
millor naming d’un producte
o servei amb l’obra “Contiwo”
i a la categoria Miscelania amb
l’obra “Les Reclutes”.
Les tres obres tenen en comú
la creativitat i l’originalitat dels
seus dissenys.
Amb serigrafia i diaris de 1995
rescatats de l’arxiu municipal,

any que va tenir lloc la primera
calçotada popular, va ser com
Quartada va anunciar i celebrar els 25 anys ininterromputs de la Calçotada Popular
d’Igualada. Aquests mateixos
anuncis van servir després per
envoltar els calçots, reutilitzant
i reciclant un objecte que usualment és d’un sol ús.
Contiwo és una empresa del
sector de les telecomunicacions i xarxes internes que necessitava transmetre innovació, tecnologia i qualitat amb
el seu nom. Per això, Quartada
va inspirar-se en les paraules
“contigo” i “contiguo”, dues paraules que ajuden a transmetre
el servei d’assistència que distingeix l’empresa. La “w” fa referència a “world wide web” i la
forma de la lletra ens recorda
a l’ona d’un senyal sense fils.
Amb una tipografia creada
expressament pel projecte i
el crit de “fes la birra i no la
guerra” Quartada va presentar les noves cerveses de La
Lenta, la cervesera Igualadina. Les cerveses, artesanals i
sense additius ni conservants,
van ser denominades a partir
de l’alfabet radiofònic internacional i fent un joc de paraules amb els seus ingredients.

El CAP Igualada Nord organitza una xerrada per trencar
tabús sobre la incontinència fecal i urinària
REDACCIÓ / LA VEU
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l CAP Igualada Nord
organitza
dilluns
vinent la xerrada “La
incontinència fecal i urinària a la nostra societat.
Trenquem tabús”, que tindrà
lloc a les 18h al Centre Cívic
Nord. L’acte comptarà amb
la participació de la metges-

sa i directora del CAP Igualada Nord, Aurora Garriga,
la infermera Ester Castillo, i
la ginecòloga experta en sòl
pelvià, Alda Sofía Amela, de
l’Hospital Universitari d’Igualada. A més, l’Associació per a
la incontinència ASIA col·labora també en la xerrada per
donar veu als pacients.
La xerrada, organitzada amb

motiu del Dia Internacional
d’acció per a la salut de les dones (28 de maig), té l’objectiu
de fer visible aquesta malaltia, sovint estigmatitzada, i
connectar les persones afectades amb els professionals
sanitaris per poder compartir
experiències i tractaments i
transmetre un missatge clau:
existeixen solucions per po-

der gaudir d’una millor qualitat de vida.
Més de 6 milions de persones
a Espanya pateixen incontinència urinària i entre 2 i 4
milions, incontinència fecal.
La incontinència és la tercera
afecció que més impacta en
la qualitat de vida dels pacients. No obstant, el nombre
d’afectats per incontinència

urinària que consulten amb el
seu especialista és només d’un
50%, i en el cas de la incontinència anal, la xifra disminueix
al 30%.
Tot i ser una dolència que pot
afectar tant a homes com a
dones, la població femenina
constitueix el gruix més gran
de pacients i n’augmenta la prevalença a partir dels 60 anys.
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La Residència Pare Vilaseca posa en
marxa una nova instal·lació de 118
plaques fotovoltaiques
50 famílies reben suport
en els tràmits dels ajuts
de menjador escolar
REDACCIÓ / LA VEU
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la Residència Pare
Vilaseca aquest mes
de maig s’ha posat en
funcionament un nou grup
de 118 plaques fotovoltaiques
que s’ha instal·lat com a font
d’energia renovable pel centre,
seguint la política de sostenibilitat del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i que
s’afegeix als edificis municipals on l’Ajuntament d’Igualada ha fet actuacions similars.
L’objectiu d’aquesta instal·lació
és l’autoconsum, sense acumulació ni generació d’excedents.
Les plaques s’han col·locat en
una de les cobertes amb orientació sud per tal d’optimitzar
el rendiment en les hores de
radiació solar. S’han instal·lat
un total de 118 panells monocristal·lins amb una potència
unitària de 395 W, sumant una
potència pic de producció total de 46,610 kWp. El sistema

Aquest grup de plaques s’afegeix a les 115
plaques que l’Ajuntament d’Igualada va
instal·lar l’any 2010 en
una altra de les cobertes
de la residència
funciona amb un inversor de
50 kWn i disposa d’un sistema
de monitorització per la gestió
i control, que permet observar
de forma instantània el rendiment del sistema, evolució i
tendència.
Aquestes plaques produiran
70763,30 kWh i podran cobrir el 20% del consum elèctric de l’edifici, fet que suposarà un important estalvi en
el cost del subministrament
elèctric. En el cas de la residència, durant els 7 dies de
la setmana s’aprofitarà tota

l’energia produïda en horari
diürn. Mediambientalment
significaran un efecte similar al de la plantació de 832
arbres/any i una reducció
de producció de gasos amb
efecte hivernacle de 21,51
tCO2eq/any. Cada tCO2eq
suposa un volum d’emissió
de gas equivalent a una tona
de diòxid de carboni.
El projecte ha suposat una
inversió de 43.840€ que es
preveu recuperar en menys
de 5 anys, i s’ha sol·licitat un
dels ajuts disponibles per autoconsum en sistemes renovables publicat per Institut
Català d’Energia (ICAEN).
Aquest grup de plaques
s’afegeix a les 115 plaques
que l’Ajuntament d’Igualada va instal·lar l’any 2010
en una altra de les cobertes
de la residència i que tenen
una potència pic de 25,300
kWp i produeixen electricitat per a la xarxa.

’Oficina d’Acompanyament Digital del Consell Comarcal, en collaboració amb el departament
d’Ensenyament del mateix
ens, s’ha traslladat recentment
a diferents centres escolars de
la comarca per donar suport
a les famílies en la tramitació
dels ajuts individuals de menjador.
Aquesta és la primera vegada
que es porta a terme aquesta iniciativa i ha facilitat les
gestions a moltes famílies. El
vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras,
explica que “el canvi de criteris per part de la Generalitat,
ja el curs passat, no permetia
que els mateixos centres o les
AFAs ajudessin les famílies en
la tramitació i, per això, des
del Consell hem considerat indispensable activar un recurs
institucional que acompanyi
aquelles persones que ho necessitin al llarg del procés”.
Afegeix que “això ha estat
possible gràcies a l’Oficina
d’Acompanyament Digital de
l’Anoia, que tenim al Consell Comarcal per fer front a
la bretxa digital, ja sigui per
aquest tema o per qualsevol
altre”. En total han estat 7 les

escoles de l’Anoia que han rebut el servei en base els criteris estudiats pel Consell:
l’Escola Gabriel Castellà i
Reich i la Jesús Maria d’Igualada, l’Escola Creixà i Herois
del Bruc del municipi de Piera i l’Escola Marquès de la
Pobla a Capellades. A Santa
Margarida de Montbui es van
concentrar les atencions a les
famílies de les escoles García
Lorca i Antoni Gaudí a l’edifici de La Vinícola.
En total, s’han atès unes 50
famílies, que han pogut completar el tràmit d’alta inicial
o renovació de l’ajut individual de menjador. D’entre els
aprenentatges que més s’han
treballat durant les intervencions, destaquen la signatura
digital de documents amb el
mòbil, la digitalització de documentació i la formalització
de sol·licituds telemàtiques.
La consellera d’Ensenyament,
Carme Zaragoza, recorda que
“des de la nostra àrea actualitzem i adaptem constantment
els nostres recursos per a donar resposta a les necessitats
i a les dificultats que puguin
tenir les famílies anoienques”.
Per acollir-se al servei cal
demanar cita prèvia trucant
o enviant un missatge de
WhatsApp al 610 280 811.

El concurs EntreviSTEM de TICAnoia ja té guanyador
REDACCIÓ / LA VEU
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l concurs EntreviSTEM, organitzat per
TICAnoia per fomentar les vocacions STEM en les
joves de la comarca, instava
als alumnes d’entre 10 i 14
anys a realitzar una entrevista
a una professional de l’àmbit
STEM (Ciència, Tecnologia,
Enginyeria i Matemàtiques).
Entre els participants de 1r-2n
d’ESO, el guanyador ha estat
l’equip MYJM de l’Escola Pia
d’Igualada amb la seva entrevista a la professional Laia

Estruch. L’equip guanyador ha
estat obsequiat amb un xec de
200€ en material promocionat
per Bureau Vallée, una formació per a tot el grup classe
“Comuniquem-nos millor”
impartida per l’experta en oratòria Xènia Castelltort de l’empresa Express Yourselfie, una
subscripció mensual a Filmin
i una entrada a l’Ingravita per
cada membre del grup, i un
altaveu sense fils cortesia del
centre de formació Ceina.
D’altra banda, la categoria de
5è-6è de primària ha quedat
deserta.

El concurs va tancar amb una
participació de 28 alumnes
i 31 professionals STEM voluntàries. TICAnoia valora
molt positivament totes les
entrevistes rebudes, amb un
resultat de puntuacions molt
ajustat. El jurat ha valorat els
treballs dels participants basant-se en la seva qualitat,
coherència amb el tema de
treball i originalitat, i ha estat
compost per representants de
TICAnoia, professionals en
l’àmbit de la docència i també
de la comunicació.
TICAnoia és l’associació per

l’impuls de l’Ecosistema TIC
de l’Anoia, nascuda el 2008
que agrupa empreses i profes-

sionals de l’àmbit tecnològic
de la comarca així com estudiants del mateix sector.
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La Fundació Pere Tarrés fa una
L’Hospital, amb la
trobada a Igualada amb 500 monitors campanya Euromelanoma
contra el càncer de pell
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ens dubte, la pandèmia
de la covid-19 i les restriccions de mobilitat
i de reunió han deixat un impacte en la societat, del qual
els centres i grups d’esplai no
n’han estat exempts. Ara, amb
el retorn a una certa normalitat, un grup de 500 monitors
i monitores del Moviment
de Centres d’Esplai Cristians
Catalans (MCECC) – Fundació Pere Tarrés es van trobar
aquest dissabte a Igualada per
repensar i assentar les bases de
la tasca educativa dels centres i
grups d’esplai.
Un dels principals eixos d’acció
que es va marcar aquesta jornada de monitors i monitores
és reforçar la contribució del
foment de la llengua i la cultura catalana que es fa en les
activitats de lleure educatiu. En
aquesta línia, els centres i grups
d’esplai vinculats al MCECCFundació Pere Tarrés es van
comprometre a incrementar
les accions de promoció i ús de
la llengua catalana com un element de cohesió social.
Cal destacar que les activitats
de lleure educatiu són un espai essencial per l’aprenentatge
dels infants, adolescents i joves
on adquireixen nous valors i
coneixements en un entorn lúdic alhora que milloren les seves competències acadèmiques
a través de conviure i compartir amb persones molt diverses.
En aquest context, els centres i
clubs d’esplai del MCECC-Fundació Pere Tarrés tenen com a
llengua vehicular el català, fet
que incrementa l’ús del català
en els entorns educatius informals i lúdics que es produeixen
fora de l’aula.
“Com entitat que treballem al
territori, el foment del català és
prioritari per a nosaltres i entenem que és una eina de cohesió
i inclusió social. En aquest sen-

La contribució
del lleure al foment
del català, una de les
conclusions de la jornada
tit, creiem que el lleure educatiu és essencial per promocionar l’ús del català. A les aules,
els infants, adolescents i joves
aprenen la part més acadèmica
de l’idioma, però en les activitats de lleure educatiu milloren
les seves habilitats i competències lingüístiques a través
de compartir espais lúdics i de
reflexió amb altres persones de
realitats molt diverses a les seves”, va assegurar Joan Morte,
vicepresident del MCECC.
En aquesta mateixa línia, els
centres i grups d’esplai també
es van marcar com a reptes
realitzar accions amb la resta
de federacions i entitats per la
defensa del català en l’àmbit del
lleure educatiu, promoure la
música catalana, així com impulsar la riquesa i la diversitat
lingüística de l’idioma.
Fomentar la igualtat entre
home i dona
En aquesta jornada també es
va determinar que un altre dels
reptes clau de la tasca educativa dels centres i grups d’esplai
del MCECC-Fundació Pere
Tarrés ha de ser el foment de la
igualtat entre home i dona per
erradicar les violències masclistes. De fet, la igualtat, el respecte i la no discriminació són
alguns dels valors essencials
que es treballen en les entitats
del lleure educatiu. En les activitats que s’hi desenvolupen
tothom hi participa per igual,
sense diferenciació de gènere
ni origen. D’aquesta manera,
es vol potenciar un valor clau
per a la cohesió social com és la
igualtat entre les persones.
En aquesta línia, la jornada
d’Igualada va comptar amb
una formació sobre com in-

troduir una perspectiva amb
valors d’igualtat als centres i
grups d’esplai per tal d’erradicar les violències masclistes.
També, es va instal·lar un Punt
Lila en la trobada, un espai
per prevenir i atendre possibles actituds masclistes durant
l’esdeveniment, així com informar i sensibilitzar sobre els
comportaments sexistes que es
poden donar en espais públics.
També va servir per divulgar
els recursos propis que disposa el MCECC per treballar una
perspectiva feminista dins dels
centres i grups d’esplai.
Un altre dels valors claus que es
volen impulsar des dels centres
i clubs d’esplai és la importància de dur a terme accions més
sostenibles amb el planeta. En
aquest sentit, durant la trobada
es van dur a terme iniciatives
que impulsen la sostenibilitat
com eliminar l’ús d’envasos,
consumir productes de proximitat, pesar els residus o l’organització de transports collectius per arribar-hi. També,
el menjar que va sobrar es va
entregar a entitats socials per
tal de no malbaratar-lo.
“Per a nosaltres el lleure no és
merament un espai d’oci, sinó
que també té un valor educatiu clau, on s’adquireixen
nous valors com la igualtat o
la importància de preservar el
medi. Tots aquests aprenentatges els transmetem a través de
les nostres accions i activitats,
per la qual cosa aquesta trobada de monitors i monitores
és essencial per formar-los, de
manera que cada centre i club
d’esplai tingui la seva pròpia
autonomia”, va explicar Anna
Grau, presidenta del MCECC.
El Moviment de Centres
d’Esplai Cristians Catalans
(MCECC) de la Fundació
Pere Tarrés és una federació
amb un bagatge de més de 60
anys que agrupa a més de 200
centres d’esplai.

l Servei de Dermatologia de l’Hospital
Universitari d’Igualada
– Consorci Sanitari de l’Anoia
s’adhereix a la campanya Euromelanoma 2022, enguany sota
el lema “Escanea tu piel”. Una
iniciativa de la Fundación Piel
Sana de la Academia Española
de Dermatología y Venereología (AEDV) per conscienciar a
la societat sobre la importància
de les cures i vigilància de la
pell per prevenir l’aparició del
càncer. En el marc d’aquesta
campanya, els centres adherits
ofereixen una exploració dermatològica gratuïta, que es realitzarà entre el 5 i el 30 de juny.
Per accedir a aquests controls
adreçats a la població en general caldrà emplenar un qüestionari previ per determinar si es
tracta d’una persona amb factors de risc de patir càncer de
pell i, en cas afirmatiu, podrà
sol·licitar la cita prèvia de forma online a través del següent
enllaç: https://euromelanoma.
aedv.es/. Després de dos anys
d’aturada per la pandèmia, la
Fundación Piel Sana de l’AEDV
reprèn de forma presencial la
campanya anual amb aquestes
exploracions a la ciutadania.
A més, durant el mes de juny
al vestíbul de l’hospital igualadí
es durà a terme una campanya
informativa per conscienciar
sobre la prevenció del càncer
de pell, quines mesures utilitzar per poder evitar-lo i com
poder diagnosticar-lo en fases

precoces per disminuir-ne tant
la incidència com la mortalitat.
A Espanya, cada mes, al voltant de 300 pacients són diagnosticats de melanoma cutani. La taxa d’incidència del
càncer de pell s’ha duplicat a
l’Estat les darreres dècades.
L’augment de l’esperança de
vida i especialment dels estils
de vida amb exposicions al sol
més grans són dos dels factors
que han incidit en l’elevada
taxa de càncer de pell registrada els últims anys, segons
expliquen des de la Fundació
Piel Sana de l’AEDV. Així mateix, els cànons de bellesa que
es fomenten actualment estan
afectant la cura de la pell, ja
que un percentatge alt de persones consideren que estar
bronzejat és atractiu malgrat
reconèixer que l’exposició al
sol pot generar problemes de
salut, relaten des de la Fundació. Els dermatòlegs insisteixen en la necessitat de generar consciència sobre aquells
factors que podrien augmentar el risc de patir càncer de
pell, així com la introducció
d’hàbits que animin la població a l’autoexploració.

Dijous, Jornada sobre
l’Esclerosi Múltiple
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper 2 de juny tindrà lloc la 6a Jornada
de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de l’Anoia, a partir de les 6 de la tarda, a l’Espai
Cívic Centre. Amb aquesta
jornada, inicialment prevista per a l’abril de 2020 i que a
causa de les restriccions per la
pandèmia es va haver d’anular,
l’entitat vol donar a conèixer els
beneficis que aporta el fet de
fer exercici durant la malaltia.
Obrirà l’acte el Dr. Fermí
Capdevila, regidor d’Entorn
Comunitari i Cooperació de
l’Ajuntament i coordinador

d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari d’Igualada, i
intervindrà el Dr. Roger Meza,
coordinador de la Unitat de
Neurorehabilitació del Centre
d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT). De forma
telemàtica, participarà Eric
Domingo, esportista que ha
assolit el rècord Guiness en
marató empenyent la cadira
de rodes de la seva mare, Sílvia
Roldán, que pateix esclerosi
múltiple. Tots dos han aconseguit visibilitzar l’EM a través de
l’esport i demostrar com n’és de
beneficiós en tots els estadis de
la malaltia. La xerrada finalitzarà amb un refrigeri.
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xarxes: El més destacat

#latevaveu

www.veuanoia.cat

El silenci d’Ajuntament i alcalde a l’hora de condemnar els fets i transmetre confiança i seguretat a la ciutadania és per reflexionar

Víctor @viictxxr
L’única cosa que pot blindar i protegir el català, és
declarar la INDEPÈNDENCIA. Qualsevol altra
cosa que ens proposin serà “mas de lo mismo”

1

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

ofereix una exploestudi de la Generalitat
3 L’Hospital
2 Un
ració dermatològica gratuïta
alerta del risc d’inundació a
Igualada i la Conca pel canvi
climàtic

per prevenir el càncer de pell

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

#221 Albert Piñol

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Em sap greu però no he pogut més i he engegat
el ventilador.

M. Carme Junyent @CarmeJunyent

FOTO: Cesc Sales

Soc l’Albert Piñol, director gerent d’Àuria
Cooperativa. Nascut a Pallejà i anoienc
d’adopció, visc a Igualada amb la meva
parella Rebeca i les nostres filles Sira i Gina,
des de l’any 2001. Llicenciat i Màster en
Administració i Direcció d’Empreses per
ESADE l’any 1998, vaig entrar a formar
part de la família d’Àuria el 2008, com a
responsable de la gestió financera de la
Fundació Àuria. Ara, emprenc una nova
etapa al capdavant del Taller Àuria SCCL
o Àuria Cooperativa, amb més de 420
treballadors i treballadores amb la sòlida
base que ens donen 50 anys d’experiència
que celebrem enguany. Crec en les capacitats
de totes les persones, en el treball en equip
i en l’equitat per damunt de tot, valors que
sempre he viscut de ben petit. Apassionat de l’esport, la natura i la família. M’agrada pensar
que algun dia el nostre compromís per aconseguir un futur millor farà possible una societat
amb igualtat d’oportunitats i drets per a totes les persones, on ja no calguin entorns protegits
ni programes d’inserció especialitzats.

Una de les coses que es pot comprovar de la
gent que volta per les matinades, és quan els que
reparteixen la premsa deixaven els diaris a les
portes dels kiosc i ara els ha de deixar en caixes
tancades a pany i canto
Ricard de Copons @taxisigualada
Potser és hora d’intensificar la vigilància al carrer no? O això no interessa? On són les patrulles de nit? #marcaigualada

Rondinaire @ra_ta_lo
WOOOOOOWWWWW !!!! El projecte en podcast de @RadioIgualada #4VIDES FINALISTA
dels @premiscomlocal2022 en la categoria de
Millor Contingut d’Àudio.

Ràdio Igualada • 103.2 @RadioIgualada
Si busqueu la fresca, us donem una opció “segura”. Pujeu als 700 metres, i a la fresca tot recorrent #laLlacunaEmmurallada aquest dissabte.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Àuria Cooperativa es reinventa després que s’hagi aconseguit garantir la integració
laboral i la igualtat de drets laborals de les persones en situació de vulnerabilitat.

#latevaveu

@flabiol76

Anoia Patrimoni @anoiapatrimoni

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

@pep_elias_escrividor

@polcava_beer
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent

Bona notícia d’innovació:
Uns sostenidors intel·ligents que preveuen el càncer de pit.
El projecte impulsat per la investigadora Marina Sánchez ha guanyat el premi Explorer de la @UPFBarcelona

Oriol López Villena
Assessor del creixement d’empreses
oriol@oriolopez.com · www.oriolopez.com

Fes el que cal
Malgrat que ningú no ho vegi,
tu sí que veus si estàs complint

A

Em va fer pensar en el segon volum d’El Senyor dels Anells. Hi ha
un moment en què en Frodo se
n’adona que la seva empresa, malgrat que pugui no servir de res, cal
dur-la a terme. Concretament, en
J.R.R. Tolkien ho relata així: “Fins i
tot va somriure tristament i ara experimentà, amb la mateixa claredat
amb què abans havia experimentat
el contrari, que, per poc que pogués, allò que havia de fer ho havia
de fer i que el fet que en Fàramir o
l’Àragorn o N’Elrond o la Senyora
Galàdriel o en Gàndalf o qualsevol
altra persona mai no ho arribessin

a saber no hi tenia res a veure.”
Peter Drucker ho va explicar d’una
manera diferent al seu llibre The
Effective Executive, on parla de com
l’empresari o el directiu han de demanar-se quina és la seva contribució a l’empresa i què toca fer, enlloc
de què els ve de gust fer.
És dilluns al vespre i, si et soc sincer, aquesta setmana no em venia
de gust escriure res. Ha estat un
inici d’any traumàtic a nivell personal i, malgrat que les coses estan
tornant al seu curs, tots ens sentim
bloquejats de vegades. Jo també.
Però, mentre jeia al sofà rellegint
aquest passatge d’El Senyor dels
Anells, pensava què em toca fer
malgrat que ningú no se n’adoni si
no ho faig?
És la pregunta que he fet moltes
vegades als meus clients i que ara
et faig a tu. No m’expliquis què et
ve de gust, sinó què creus que hauries d’estar fent ara mateix per a
aconseguir els teus objectius personals i professionals.

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

Es verdad: la presión fiscal en ESP es menor que la media de la UE,
pero el gasto público en ESP es de los más bajos de la UE, y de eso no
dice nada. Como tampoco que el fraude fiscal en ESP es el doble.

“El cooperativisme és la fórmula
d’economia social amb més pes i
tradició a Catalunya.”

“No m’expliquis què et ve de
gust, sinó què creus que hauries
d’estar fent ara mateix.”

quest cap de setmana,
mentre observava com el
meu cunyat obria un vell
iPhone meu per a canviar-li la bateria espatllada, comprovava com, complint allò que havia
llegit sobre Steve Jobs i el disseny,
l’iPhone, per dins, estava tan ben
dissenyat com per fora. Steve Jobs
ho feia, no perquè altres ho pugessin veure (que també) sinó perquè
ell sí que ho veia.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Conseller d’@empresacat i @treballcat
de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

Content per l’acord que avui hem signat per primera vegada amb el
Govern d’Andorra. Permetrà impulsar el creixement de les empreses
d’ambdós territoris, així com reforçar la transformació dels nostres models productius i ens ajudarà a ser més competitius en l’escenari global.

Espai patrocinat per

Jordi Armengol
Direcció àrea Fiscal i Comptable de Grup Carles
@grup_carles

LES SOCIETATS COOPERATIVES

E

n el moment d’iniciar
una activitat econòmica,
un dels aspectes que ens
hem de plantejar és el de
la forma jurídica més escaient per
a l’activitat que volem portar a
terme. Si el nostre és un projecte
compartit, volem que les persones que el formen puguin votar i
decidir sobre les decisions preses
i que es basi en el principi d’una
persona un vot, segurament la
fórmula que més encaixa amb
aquestes característiques és la de
cooperativa. El cooperativisme és
la fórmula d’economia social amb
més pes i tradició a Catalunya. El
desembre del 2021 a Catalunya hi
havia un total de 4.521 cooperatives, que donen feina a 45.417 persones, amb una facturació conjunta de 4.500 milions d’euros.

és per majoria de persones sòcies,
mai en funció del capital aportat.

Si el resultat de l’exercici és positiu, cal destinar almenys el 20%
del resultat al Fons de Reserva
Obligatori i el 10% al Fons d’educació i promoció de cooperatives.
El Fons de Reserva Obligatori
està destinant a la consolidació,
desenvolupament i garantia de la
cooperativa i no es pot repartir
entre els socis excepte en alguns
Què és una societat cooperativa? supòsits i sempre en un import
Una cooperativa és una empresa inferior al 50%.
formada per persones físiques o
jurídiques que s’uneixen de forma Finalment, destacar alguns dels
voluntària per satisfer les neces- incentius fiscals de què gaudeisitats i les aspiracions econòmi- xen les societats cooperatives i
ques, socials i culturals en comú, que poden influir a l’hora de demitjançant una empresa de propi- cidir escollir aquesta forma juríetat conjunta i de gestió democrà- dica. A l’Impost de Societats tritica.
buten al 20% dels seus resultats
cooperatius i al 25% dels resultats
Les cooperatives han de tenir un extracooperatius. Així mateix, es
mínim de tres socis, tret de les de poden deduir de la base impoconsumidors i usuaris i les de se- sable el 50% de l’import destinat
gon grau. També han de tenir un al Fons de Reserva Obligatori i
capital mínim de 3.000 euros que el 100% del Fons d’Educació i
ha d’estar completament desem- Promoció. Les cooperatives tamborsat en el moment de la consti- bé estan exemptes del 95% de la
tució. La responsabilitat dels socis quota de l’impost d’activitats ecoqueda limitada a les aportacions nòmiques.
realitzades, sempre i quan no hi
hagi negligència en les funcions La constitució d’una cooperativa
encomanades.
és senzilla, però hi ha temes tècL’Assemblea general de socis és el nics que requereixen d’expertesa
màxim òrgan d’expressió de la vo- i de coneixements professionals,
luntat social. L’òrgan de govern és tant a l’hora de la seva constituel Consell Rector i un aspecte im- ció, com de la seva gestió, consoportant és que l’adopció d’acords lidació i creixement.
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Igualada recupera l’homenatge a les parelles
que han complert 50 anys de matrimoni

D

esprés de dos anys en què no s’ha pogut celebrar,
Igualada ha recuperat el sopar d’homenatge a les parelles que han complert 50 anys de casats. El sopar,
que és un dels actes inclosos dins de la programació
de la Primavera Gran, ha tingut lloc el dijous 19 de maig a l’Hotel
Amèrica. En total l’acte ha reunit 102 parelles que han celebrat
les Noces d’Or durant els anys 2020, 2021 i 2022. El sopar ha estat
presidit per l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells acompanyat de la
Primera Tinenta d’Alcalde, Carme Riera i del Regidor de Promoció Cultural, Pere Camps.

Dins dels actes de la Primavera Gran
s’ha celebrat el sopar de les Noces d’Or
de les parelles que els han fet durant
els anys 2020, 2021 i 2022
Durant l’acte s’han repartit plaques commemoratives als matrimonis i des de l’Ajuntament s’ha volgut homenatjar a totes les parelles. Marc Castells ha posat en valor aquests anys de matrimoni
de totes les igualadines i igualadins presents al sopar.
Castells ha remarcat que tots ells son “les persones que feu Igualada, amb la vostra feina i la vostra activitat del dia a dia tireu
endavant la ciutat, l’heu fet créixer i ser com és avui”. La trobada
ha comptat amb l’actuació del grup musical “Som-hi Band” que
ha amenitzat la vetllada i ha ofert un ball final per cloure l’acte.

50 anys de vida conjunta que cal homenatjar

D

ins dels actes de la Primavera Gran, organitzats per l’Ajuntament d’Igualada i l’Associació de Gent Gran
de la ciutat, hem pogut recuperar un dels actes més entranyables de la Primavera Gran, l’homenatge en
nom d’Igualada als matrimonis que celebren les seves Noces d’Or.
La millora en la situació sanitària ens ha permès recuperar aquesta trobada que aquest any ha reunit a
l’Hotel Amèrica a 102 parelles igualadines. Amb elles hem pogut compartir un sopar on no hi han faltat els somriures i
les abraçades. Primer de tot per l’alegria que suposa celebrar 50 anys de matrimoni, una fita que cada vegada costa més
de veure en la nostra societat, i que és motiu d’una profunda satisfacció i orgull. En segon lloc pel fet que per a moltes
parelles aquesta trobada ha sigut un dels primers actes de retrobament i d’interacció social després de la pandèmia. La
millora de la situació sanitària ens ha permès retrobar-nos aquest any amb les parelles que han complert els 50 anys
de casats durant el 2022 i també amb aquelles que ho han fet al 2020 i 2021 i a causa de les restriccions sanitàries no ho van poder celebrar
quan tocava. Un exemple de la paulatina tornada a la normalitat gràcies a l’esforç de tots.
Aquesta trobada ens ofereix l’ocasió per celebrar i homenatjar, més enllà dels 50 anys de matrimoni de les parelles, el granet de sorra que
aquestes dones i homes han posat a la nostra ciutat per fer-la créixer i tirar endavant. Matrimonis formats per persones nascudes a la
nostra ciutat i també per persones que han vingut d’altres províncies i municipis i s’han fet seva la ciutat d’Igualada. Conversant amb tots
ells he pogut veure els molts aspectes comuns que comparteixen aquests matrimonis igualadins. Una generació que no ha tingut les coses
fàcils i que, malgrat tot, ha lluitat per tirar endavant el seu projecte vital, un projecte que ha tingut la nostra ciutat com a escenari principal
i que tots ells, moltes vegades sense ser-ne conscients, han fet avançar, créixer i han ajudat a què Igualada sigui com és avui en dia.
De la pandèmia n’hem après moltes coses, una de les més senzilles i crucials és segurament el fet que cal celebrar-ho tot: les grans coses,
però també els petits detalls de cada dia. Això és el que hem fet amb aquestes dues-centes persones amb qui hem celebrat la gran fita d’arribar als 50 anys de casats farcits, alhora, de petits instants i bons moments que cal tenir en compte i rememorar.
Enhorabona a totes i a tots!
Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada

22

| IGUALADA

Divendres, 27 de maig de 2022

Noces d’Or 2020
Sr. Jacint Miquel Guillamon i Sra. Maria Vila Miret
Sr. Jesús Sevilla Moreno i Sra. Francisca Clavero Machacón
Sr. Josep Aguilera Torras i Sra.Montserrat Rovira Tomàs
Sr. Josep Taulats Soler i Sra. Nativitat Vallverdú Rosell
Sr. Vicente Ros Bernal i Sra M. Carmen Ortega Comino
Sr. Josep Huerta Álvarez i Sra. Rosa M. Aguilera Soler
Sr. Ramon Bergadà Mussons i Sra. Josefa Mula Pujol
Sr. Pau Corcelles Ortínez i Sra. M.Carme Hontòria Moral
Sr. Fernando Martí Aparicio i Sra. Isabel Calaf Rubió
Sr. Manuel Díaz Ballesteros i Sra. Justa Bocache Nevado
Sr. Josep Solanelles Alet i Sra. Montserrat Pubill Cardona
Sr. Praxedes Caellas Prat i Sra. Cèlia Dot Font
Sr. Tomas Berzosa Romero i Sra. Elisabet Domingo Borràs
Sr. Dídac Gonzàlez Arredondo i Sra. Isabel Roca Siriol
Sr. Xavier Mata Ribera i Sra. Anna Frances Camps
Sr. Josep Vives Torres i Sra. M. Teresa Llordes Roselló
Sr. Josep Quintana Miranda i Sra. Anna M. Galimany Jorba
Sr. Josep M. Claramunt Saumell i Sra. Isabel Miñano Solà
Sr. Santiago Mellado Martínez i Sra. Trinidad Horcas Fúnez
Sr. Valentí Marimon Castells i Sra. Joana Fontanet Fontanet
Sr. Jordi Camps Escalante i Sra M. Carme Masgoret Muñoz
Sr. Josep Vilaseca Forns i Sra. Susi Martínez Carreño
Sr. Andreu Montrabeta Masafred i Sra. Pepita Maginet Carbonell
Sr. Juan Prats Roca i Sra. Rosa M. Farrés Florensa
Sr. Jordi Jubert Bertran i Sra. M. Teresa Ruiz Planell
Sr. Francesc Andreu Xaus i Sra. Francesca Pallerola Muñoz
Sr. Francisco Caro Serrano i Sra. Isabel Arrabal Díaz
Sr. German Iglesias Rodríguez i Sra. M. Felipa Lozano López
Sr. Joan Trias Anglada i Sra. M. Elena Guinart Riba
Sr. Fermín Galarzo Soria i Sra. Encarnación Alonso Linares
Sr. Josep Soler Alemany i Sra. Magda Pons Seuba
Sr. Rafael Bermúdez Varea i Sra. Francisca Gómez García
Sr Joan Prim Batrolí i Sra. M. Lourdes Torra Muntada
Sr. Josep M. Pont Costa i Sra. Anna M. Gassó Vilanova
Sr. Ramon Lizarte Yeste i Sra. Eulàlia Fernández Rodríguez
Sr. Jordi Cirera Serra i Sra. M. Inés Jiménez García

7 de maig de 1970
17 de maig de 1970
9 d’abril de 1970
16 d’agost de 1970
9 de gener de 1970
9 de juliol de 1970
23 d’agost de 1970
2 de maig de 1970
11 d’abril de 1970
11 d’octubre de 1970
17 de març de 1970
8 de juliol de 1970
16 d’agost de 1970
7 de juny de 1970
3 d’octubre de 1970
11 d’abril de 1970
28 de maig de 1970
12 de juny de 1970
11 d’octubre de 1970
3 de maig de 1970
24 de novembre de 1970
7 de maig de 1970
6 d’agost de 1970
24 d’abril de 1970
23 d’abril de 1970
19 de maig de 1970
25 de juliol de 1970
6 de setembre de 1970
12 de juliol de 1970
31 de juliol de 1970
25 de juny de 1970
5 d’abril de 1970
6 de juliol de 1970
24 d’agost de 1970
12 de juliol de 1970
28 de setembre de 1970
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Noces d’Or 2021
Sr. Josep López Tirado i Sra. M. Isabel Santamaria Herrero
Sr. Manuel Jorba Ferrer i Sra. Maria Dalmau Carbonell
Sr. Josep Acevedo Becerra i Sra. M. Remedios Rodríguez González
Sr. Pere Ferré Gené i Sra. Paquita Pallarès Mula
Sr. Víctor Vilaseca Parcerisas i Sra. Teresa Closa Bertran
Sr. Joan Prat Boira i Sra. M. Neus Roca Roca
Sr. Joan Mula Martínez i Sra. Antònia Mancha Mascuñana
Sr. Antonio Criado Grado i Sra. Adela Moreno Mejías
Sr. Joan Teruel Maza i Sra. Josefina Victor Muñoz
Sr. Florenci Brunet Ventura i Sra. Ana M. Perelló Muñoz
Sr. Antoni Ibáñez Sobrino i Sra. Rosalia Miró Ninot
Sr. Josep Gaset Puy i Sra. Cèlia Pla Llesuy
Sr. Xavier Enrich Murt i Sra. Joana M. Palmés Sala
Sr. Pelegrí Ramon Bisbal i Sra. Dolors Aribau Claramunt
Sr. Miquel Claramunt Saumell i Sra. Montserrat Forns Forné
Sr. Martin Magém Parés i Sra. M. Carme Jumilla Giménez
Sr. Dionís García Martínez i Sra. Glòria Gumà Berlandino
Sr. Lluís Torras Codina i Sra. M. Assumpta Lladó Riba
Sr. Miquel Planell Pallarols i Sra. M. Elena Valdovinos Ballarín
Sr. Fernando Cuadros Montsesinos i Sra. Maria Domènech Rabell
Sr. Diego Fernández Fernández i Sra. Poli Lozano Duran
Sr. Francisco León López i Sra. Emerita Querol Gil
Sr. Josep Roca Puiggrós i Sra. M. Teresa Llorach Pallejà
Sr. Josep M. Rosich Soler i Sra. Amàlia Candela Pérez
Sr. Jordi Mestre Costas i Sra. Laura Dalmau Ribalta
Sr. Josep Riba Pomés i Sra. Montserrat Tort Calaf
Sr. Antoni M. Prat Tort i Sra. M. Montserrat Salat Morera
Sr. Pere Cabeza Balcells i Sra. Enriqueta Soteras Riba
Sr. Camilo Cortina Querola i Sra. Dolors Alarcón Ortega
Sr. Josep Coca Serra i Sra. M. Montserrat Guimerà Camps
Sr. Nicanor Matamoros Victoria i Sra. Ana Fernández Aranda
Sr. Joan Noguera Vera i Sra. M. Dolors Ferrer Abad
Sr. Marcel·lí Fernández Abajo i Sra. Leonor Sánchez Monells
Sr. Josep Ortíz García i Sra. Concepció Hernández Felipe

25 de novembre de 1971
10 de gener de 1971
28 de març de 1971
20 de maig de 1971
28 d’octubre de 1971
27 de setembre de 1971
11 de juliol de 1971
26 de maig de 1971
1 de maig de 1971
12 d’octubre de 1971
1 de maig de 1971
17 d’octubre de 1971
25 de maig de 1971
22 de maig de 1971
15 de setembre de 1971
19 de novembre de 1971
8 de desembre de 1971
3 de juny de 1971
6 de setembre de 1971
20 de novembre de 1971
4 de juliol de 1971
4 de juliol de 1971
7 de febrer de 1971
25 de març de 1971
17 de juliol de 1971
28 de novembre de 1971
13 de gener de 1971
12 d’octubre de 1971
6 de gener de 1971
9 d’octubre de 1971
2 de maig de 1971
22 de juny de 1971
4 de juliol de 1971
19 de setembre de 1971
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Noces d’Or 2022
Sr. Francesc Valls Balsells i Sra. Mercè Vidal Lleonés
Sr. Jordi Piqué Carbó i Sra. Paquita Saaradell Vilanova
Sr. Ramon Felip Bolba i Sra. M. Antònia Riba Forcada
Sr. Jordi Miret Estruch i Sra. Paquita Jorba Rovira
Sr. Antoni Chaves Moreno i Sra. Concepció Riba Palomas
Sr. Joan Bernadí Roma i Sra. Josefa Casanellas Solé
Sr. Josep Pont Farré i Sra. M. Dolors Morros Tugues
Sr. Rafael de la Cruz Montero i Sra. Bruna Muntané Pérez
Sr. Jordi Marimon Torrents i Sra. Rosa Farrés Agustí
Sr. Àngel Cardona Duarri i Sra. Teresa Codinachs Romagosa
Sr. Josep M. Guilella Pérez i Sra. M. Dolors Raja Zamora
Sr. Andreu Sánchez Soler i Sra. Raquel Barrón Clopés
Sr. Faustino Cortijo Campos i Sra. Francisca Lozano López
Sr. Josep M. Rodríguez Ninot i Sra. M. Teresa Quintana Domènech
Sr. Ramon Godó Gassó i Sra. Isabel Ferran Bas
Sr. Tomás Martín Utrera i Sra. Isidra Parro Sevilla
Sr. Joan Llansana Marcé i Sra. Josefina Rosich Miret
Sr. Benedicto Cabrerizo Romero i Sra. Aurora Gómez Poza
Sr. Josep M. Guitart Hernández i Sra. M. Rosa Bernadet Castells
Sr. Alezandre Antúnez Flores i Sra. Francisca Sola Belmonte
Sr. Rafael Fraile Rodríguez i Sra. M. Carme Romeu Balsells
Sr. Josep Vallès Colom i Rosa M. Sánchez Fuentes
Sr. Antonio Fernández Garcia i Sra. Teodora Holgado Brillo
Sr. Lluís Suau Verdés i Sra. M. Carme Fa Areny
Sr. Josep Munné Estruch i Sra. Elisa Riba Gabarró
Sr. Celedonio Arroyo García i Sra. Emilia Venteo García
Sr. Eduard Morist Vives i Sra. M. Dolors Borràs Garcia
Sr. Magí Vivo Posada i Sra. Encarnació Méndez Méndez
Sr. Julián Borrega García i Sra. Júlia Escalante Cantero
Sr. Josep Miñano Prat i Sra. Lourdes Mula Tomàs
Sr. Francesc X. Ricart Orús i Sra. Teresa M. Roca Labella

11 de març de 1972
23 d’abril de 1972
12 de març de 1972
3 de juliol 1972
4 d’octubre de 1972
10 de setembre de 1972
29 d’abril de 1972
25 d’abril de 1972
10 de juny de 1972
12 de febrer de 1972
2 de setembre de 1972
4 de maig de 1972
3 de setembre de 1972
1 de juliol de 1972
14 de juliol de 1972
8 de desembre de 1972
31 de maig de 1972
3 d’abril de 1972
14 de novembre de 1972
29 de juliol de 1972
15 de desembre de 1972
30 de setembre de 1972
6 de gener de 1972
9 de juliol de 1972
10 de juliol de 1972
24 de setembre de 1972
24 de setembre de 1972
12 d’octubre de 1972
2 de juliol de 1972
29 de maig de 1972
24 de setembre de 1972

NICOLE
Reform. R.F. S.L.

Localitzadors de
FUGA D’AIGUA I FONTANERIA

www.nicolereform.com
676 658 513
623 147 162
gerencia@nicolereform.com
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Preparem-nos per a la calor!

S

obre com “fer calor” tots
en tenim moltes nocions
i exemples: ens freguem
les mans i ja tenim sensació de
calor, fem una foguera i ja ens
podem escalfar, ens abriguem
i passem menys fred, etc.
Però sobre “fer fred” ja no ho
veiem tan senzill. En posaré
un exemple: Sabem quin és el
principi de funcionament de
la nevera de casa? En general
és un sistema de principi prou
desconegut.
Cal tenir present que el fred,
en essència, és l’absència de calor. Per a refredar un element o
espai hem de treure’n la calor o
cosa que és el mateix, treure’n
l’energia.
Com ho podem fer això? Posarem alguns exemples per
poder entendre el principi de
la refrigeració. Si tenim calor i
ens polvoritzem les mans amb
alcohol, per exemple, ràpidament tindrem una sensació de
frescor. Per què es produeix
aquesta sensació? Perquè la pellícula d’alcohol que hi ha sobre
les nostres mans amb la calor
(energia) de les mateixes s’evapora. Aquesta pèrdua d’energia
és la que ens produeix l’efecte
refrescant.
Així, en general, en tot sistema
frigorífic hi ha d’haver un sistema d’evaporació on es produeix
l’extracció d’energia d’un “lloc”
per evaporació d’un fluid.
Abans d’analitzar les diferents
maneres de protegir-nos de la
calor, coneixerem una pinzellada dels orígens de la refrigeració.
Hi ha una primera necessitat
bàsica de refrigeració en els ali-

ments: “la cadena alimentària”.
Els aliments peribles, si els baixem de temperatura tenen una
durada de vida molt més llarga
(Tª positiva). També sabem que
si volem llarga conservació els
podem congelar. Així la tecnologia del fred neix en la necessitat que tenien les persones en
conservar els aliments. Posteriorment, les persones, hem utilitzat la tecnologia de la refrigeració per a processos industrials
i també pel confort.
EL CONFORT AMBIENTAL
COM A PROTECCIÓ DE LA
CALOR:
Cada dia és més freqüent cercar el confort ambiental, tant
en les zones de treball, com en
els mitjans de transport i en els
habitatges.
Existeixen moltes maneres
d’aconseguir aquest confort, en
les quals, avui més que mai, hi
són presents els conceptes de
cost econòmic, qualitat de l’aire
i protecció al medi natural.
En un escrit com el present no
pretenem ser doctors en el confort ambiental, sinó tan sols donar certes pinzellades que ens
puguin ajudar a protegir-nos de
la calor.
- La temperatura de confort
ideal hauria de ser comparada
amb la temperatura exterior, és
a dir, s’hauria de mantenir un
diferencial no massa gran.
- L’aire corrent (obertura de
finestres) ens pot aportar bona
sensació ambiental i, evidentment, molt econòmica.
- No voler estar a temperatures
molt baixes, com a ambient de
confort, ens pot protegir de:
constipats i de “l’economia”.

- La sensació de la temperatura
de confort pot variar depenent
de les persones.
- En confort baixar de temperatures de 26ºC, no hauria de ser
ja necessari. Llevat de casos de
“necessitat” pel tipus específic
de confort.
- Pensem que, moltes vegades,
el simple fet de baixar uns graus
i baixar la humitat relativa comporta un benestar molt interessant.
Quins sistemes hi ha que ens
poden ajudar a millorar el benestar enfront de la forta calor?
Quan som a casa:
- Com ja hem comentat, l’aire
“corrent” pot ajudar-nos a millorar la sensació de benestar.
- Els ventiladors comporten
una bona sensació, especialment a l’inici. No obstant això,
no són una solució definitiva.
Hi ha ventiladors que fan una
micro-polvorització
d’aigua
que provoquen una sensació
de benestar. Aquestes tècniques
que micro-polvorització per la
consegüent evaporació són emprades per “refrescar” en ambients lliures.
- Utilitzar, sense cap mena de
dubte, sistemes que evitin l’entrada del sol i de la calor (bons
aïllaments).
- Utilitzar sistemes de climatització:
· Sistemes individuals tipus
“Split”. Són fàcils d’instal·lar. En
especial en zones ja construïdes on no hi havia climatització
abans.
· Sistemes “Multi Split”. Són similars als “Split” però per a més
d’una dependència.
· Sistemes de terra radiant fresc
(evitant l’efecte del terra moll).
Els terres radiants poden ser
calents o freds. La generació

energètica pot venir de sistemes
d’aerotèrmica (bomba de calor)
que fan servir energia elèctrica.
Aquesta pot ser produïda per
planta fotovoltaica (autoconsum).
· Sistemes de sostre radiant fresc
(evitant l’efecte del sostre moll).
És similar a l’anterior però en
sostre. Aporta més avantatges
pel confort refrescant.
En els sistemes d’aire refrescant
en moviment és important evitar corrents directes a les persones i evitar dormir amb climes
freds o corrent d’aire.
És crucial no baixar en excés les
temperatures, tenir les finestres
i portes tancades i fer-ne un ús
racionalment moderat: economia i salut. També és important
que els sistemes que utilitzem
siguin energèticament eficients.
Un ús racional de la climatització també ens ajuda a no accelerar les emissions equivalents
de CO2.
Quan som en el cotxe:
- Podem emprar la ventilació,
sense clima. Sempre que això sigui possible és una bona solució
i ens ajuda a economitzar.
- Quan usem el clima (més o
menys automatitzat en funció
dels models de cotxes), cal tenir
cura en els nivells de temperatura demanats. Demanar nivells
de temperatura baixos no és el
més recomanable per la salut
i ens aporta un major consum
energètic.
- És important que els sistemes
de climatització no ens comportin grans canvis de temperatura quan passem d’un lloc a
un altre.
Quan som a oficines o similars,
normalment els climes són cen-

tralitzats i han de complir diferents requisits normatius sempre encaminats a:
- Temperatures no excessivament baixes (26 °C actualment
són considerats correctes, tant
per la salut com per l’estalvi
energètic).
- Renovació de l’aire, la seva purificació i, a la vegada, recuperació energètica. Tot destinat a la
millora global: salut i economia.
- Evitar nivells de soroll elevats.
Cal analitzar molt bé els sistemes de climatització perquè no
comportin nivells acústics incorrectes.
- Evitar corrents d’aire massa
freds i directes.
Quan som a zones productives:
- Hi ha zones productives (sales
de treball de diferents sistemes
productius) on les persones han
de conviure amb temperatures
més baixes del que és considerat
“normal”. Si diem que podem
tenir confort entre 24 i 26 °C,
es poden tenir zones de treball
amb necessitats de 10 °C o inclús menys. En aquestes zones
les persones han d’anar abrigades i tenir temps de descans
adients a tal efecte.
En resum, la refrigeració ens és
necessària per a la conservació
de molts aliments (cadena de
fred) i per a diferents sistemes
productius.
Aplicada al confort de les persones (climatització) ha de ser
una eina ben utilitzada i per ser
ben usada cal que estigui ben
estudiada, ben executada i ben
regulada per tècnics entesos i
qualificats.
Un ús raonable i amb sentit
comú ens aportarà salut, economia i respecte al medi natural.

Experts en projectes
d’enginyeria global
Dissenyem, elaborem i gestionem projectes de
refrigeració i clima globals. Construïm instal·lacions
eficients, eficaces, i cils de mantenir.

T. 93 804 55 09
C/ de Santa Teresa, 14
www.friotex.com
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Consumeix molt l’aire
condicionat?

L

a resposta és clara: NO.

A tal d’exemple, farem una
comparativa:
Segons càlculs de consum en
STAND BY, la despesa d’una
llar amb dos televisors, consola, telèfon sense fil, radiodespertador, dos ordinadors, router, impressora, altaveus PC,
microones, màquina de cafè i
monitor LCD en 2021 va ser
de 92 euros a l’any. Això gasten els nostres aparells de casa,
sense fer-los servir!
Així, podem afirmar que sense utilitzar-los, els aparells de
casa nostra en stand-by gasten
més del que consumeix un aire
condicionat de màxima eficiència, utilitzant-lo de forma
regular en el dia a dia.
Després del canvi en l’etiquetatge energètic de la Unió Europea, els aparells es classifiquen en categories que van de
l’A (màxima eficiència) i la G
(equips menys eficients). Per
tant, aquest ha de ser el primer
criteri a l’hora de triar l’equip
d’aire condicionat. L’estalvi en
el consum d’electricitat pot ser
superior al 50% triant un aparell més eficient.
Les llars que compten amb
aparells antics, han de plantejar-se la seva renovació, ja que

guanyaran en silenci i consum
de forma espectacular. L’evolució dels aparells ha estat exponencial aquests darrers anys,
des de l’aparició dels equips
inverter, s’han anat convertint
en aparells més i més eficients.
En línies generals, els equips
compactes com els portàtils
són menys eficients que aquells
que compten amb unitat exterior i una o diverses unitats
interiors, a part de ser més
sorollosos. Sempre que es pugui, s’ha de triar un equip amb
instal·lació. Els equips portàtils són indicats per ubicacions on no es pot realitzar una
instal·lació o és imprescindible
la seva mobilitat, però són solucions molt menys efectives.
Una característica de les que
més condicionen el consum
d’electricitat d’un aire condicionat és la potència. Un equip
mal dimensionat implica una
despesa energètica innecessària.
Per a aconseguir la màxima eficiència energètica és imprescindible que l’aparell s’ajusti a
les dimensions i condicions de
l’espai a climatitzar.
Per últim, un equip que no
està sotmès a un manteniment
adequat és un equip que veurà
minvada la seva eficiència de
manera notable. Sense oblidar que el risc d’avaries i de

rebaixar la seva vida útil s’incrementa. A MILAR MARTINEZ tenim tècnics propis,
que realitzen les instal·lacions
i manteniments amb la màxima qualitat i garantia, i també
assessoren els nostres clients
sobre els aparells, la seva potència ideal i la ubicació més
adient.
Després de les experiències
viscudes a nivell sanitari, no
menys important és la qualitat de l’aire. Els nostres millors equips incorporen filtres
que neutralitzen fins al 99%
de bacteris i virus a l’ambient.
Casa teva pot tenir l’aire més
net i evitar malalties i al·lèrgies.
A MILAR MARTINEZ som
experts en aire condicionat,
treballem amb les millors
marques i tenim instal·ladors
propis. Oferim als nostres
clients el servei integral, assessorament, venda, instal·lació i
manteniment, així com les millors fórmules de finançament
perquè als clients els sigui més
còmode el pagament dels seus
equips.
Vine a veure’ns a MILAR
MARTINEZ i tria d’entre els
millors aires del mercat, triar-nos per instal·lar o renovar
el teu aire condicionat és la millor garantia, com sempre, només treballem amb primeres
marques i garantia de qualitat.
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Els tendals, la millor protecció solar per a exteriors

REDACCIÓ / LA VEU

E

ls tendals són l’element ideal per fer
obra, protegir de la
intempèrie i cloure un espai.
Segons el tipus de zona que
volem cobrir, podem triar
entre una àmplia varietat.
El més comú és fer servir els
tendals per balcons, terrasses o jardins. A continuació
t’expliquem els tipus de tendals que pots trobar al mercat i el seu ús més adient.
Tendal de braç extensible
Un dels tipus de tendal més
clàssic. També conegut com
a tendal articulat o, simplement, tendal extensible. En
aquest cas, els braços amb
els quals està construït permeten que es pugui replegar
sobre si mateix sense constituir cap obstacle.
El material acostuma a ser
d’alumini lacat. El color del
qual es pot triar d’una carta
de colors, igual que la lona.

Tendal vertical
Es tracta d’un model tipus
estor. És a dir, el tendal baixa per dues guies d’alumini o
vareta inoxidable de manera
totalment vertical. És un tipus de tendal perfecte per a
laterals de terrasses o de paravents.
A causa del seu funcionament, és molt discret i té nulla invasió de l’espai gràcies
a la seva verticalitat (com si
d’una persiana es tractés).

dal de balcó. Aquest tipus de
tendal és el més aconsellat
per a finestres i balcons, ja
que posseeix dos braços laterals que permeten graduar la
inclinació del tendal respecte al balcó o finestra, podent
quedar-se totalment vertical, proporcionant major
tancament i ajudaria a protegir-ho de la pluja i el vent
en cas de no voler recollir-lo.
Existeix un model de tendal
recte que inclou el sistema
de cofre.

LAMPISTERIA DAMIA

Tendal capota
Tot un clàssic. És versàtil pel
fet que pot ser instal·lat en
finestres petites. El seu punt
fort radica en la possibilitat
de ser fàcilment retolat, a més
de ser vistosos i molt decoratius. Es tracta d’un element
molt recomanat per a ser usat
en aparadors i a les portes de
locals comercials.
Poden ser de tipus fix, que
mantenen sempre la mateixa
posició, o bé poden ser mòbils, podent ser recollits.

·COL·LOCACIÓ I VENDA
DE DESCALCIFICADORS
·OSMOSI I CLORADOR SALÍ
PER A PISCINES
·ELECTRICITAT
·FONTANERIA
·CALEFACCIÓ
·REFORMES EN GENERAL

Tel. 678 60 75 82
lampista0129@hotmail.com

TOLDOS IGUALADA
Tendal cofre
Un tendal de cofre és un tendal de braç extensible amb la
particularitat que el seu sistema permet que quan estigui
tancat, la tela romangui protegida de la intempèrie (sol,
pluja, pols, contaminació…)
proporcionant així una durabilitat màxima a la tela i una
estètica més discreta.
Aquest tipus de tendal és perfecte per a climes humits i/o
assolellats.
Tendal de punt recte
També conegut com a ten-

·
Tendal Veranda
Molt peculiar. Només se li pot
treure profit en terrasses o
jardins amb sostres de vidre.
S’instal·la en l’exterior, just
sobre la constitució de l’envidrament, perquè asseguri que
compleix la seva funció al
100%. El Tendal Veranda ha
d’estar motoritzat obligatòriament perquè compleixi amb
totes les condicions de seguretat, fiabilitat i funcionalitat.

691.882.880

Instal·lacions

Tendal garden rain
En aquest cas, es tracta d’un
tendal pla motoritzat molt
similar a l’utilitzat en les
pèrgoles. El seu teixit és impermeable, per la qual cosa
està especialment indicat
per a la protecció de la pluja.
Es munta sobre una estructura d’alumini amb guies laterals.

Electricitat

Fred

Calefacció

Aigua

Gas

Energia Solar

Sistemes
Programables

Telecomunicacions

Tel. 93 803 64 03 / 93 768 14 09
www.viveselectricitat.com
vives@viveselectricitat.com
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Estratègies per la transició energètica l’any 2050
GENCAT / LA VEU

mentre que si no es duen a
terme les mesures proposades
les emissions només disminuirien fins els 26 milions de
tones.

E

s pot assolir la neutralitat climàtica?
La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050,
elaborada per l’Institut Català d’Energia, ha analitzat els
possibles escenaris de cara
l’any 2050, data fixada per la
Unió Europea per aconseguir-ho.
La conclusió és que Catalunya assolirà la neutralitat
climàtica del sector energètic
l’any 2050 si aplica de forma
intensiva un conjunt d’estratègies i transforma la totalitat
de l’àmbit de l’energia.
La Prospectiva adverteix que,
si no s’apliquen aquestes estratègies, esmentades a continuació, no s’assolirien els
objectius fixats.

30,3% en el període 20172050.
Cada vegada més consums
passaran a ser elèctrics, amb
l’objectiu d’aprofitar-ne la flexibilitat per introduir energies renovables i reduir emissions contaminants.
Per l’any 2030, l’electrificació
de la demanda s’espera que
sigui del 34,2% i per al 2050,
del 76,4%.

Eficiència energètica i electrificació de la demanda
En l’escenari objectiu, l’anàlisi
preveu un fort decreixement
del consum d’energia final
fins assolir un decrement del

Major desplegament de les
energies renovables
Per a l’any 2030 caldrà incorporar fins a 12.000 MW
d’energies renovables, xifra
que haurà de créixer fins

ai165243508010_Anunci La Veu de l'Anoia-maig.pdf 1 13/05/2022 11:44:40

els gairebé 62.000 MW l’any
2050, 18 vegades la potència
instal·lada actualment.
Catalunya pot cobrir el
97,5% del consum d’energia
primària amb energies renovables amb un ocupació del
2,5% del seu territori per a
usos energètics.
Altres vectors energètics
L’energia solar tèrmica, de
la biomassa, el biogàs o els
subproductes d’origen renovable es poden utilitzar per
substituir energies fòssils
per a usos tèrmics o bé per
a la generació d’electricitat
gestionable.

L’hidrogen produït a partir
d’energies renovables tindrà
un paper significatiu. Es calcula que l’ús com a combustible o matèria primera al sector
energètic, transport i indústria serà de gairebé 95.000 tones l’any 2050.
Cap a la neutralitat climàtica
del sector energètic
El sector energètic català emet
34 milions de tones de CO2, el
que representa el 72% del total
de les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle de Catalunya. A l’escenari objectiu, les
emissions del sector energètic
es redueixen gairebé a zero,

Accelerar la transició cap a
un nou model energètic
Els permisos d’instal·lacions
d’energies renovables de fins
a 5 MW es tramitaran per
la via d’urgència, de manera
que els terminis es reduiran
a la meitat. Aquesta és una
de les mesures aprovades pel
Govern per pal·liar els efectes
negatius de la guerra d’Ucraïna i l’emergència derivada del
canvi climàtic.
L’objectiu és assolir que el
30% de la nova capacitat de
generació esdevingui renovable, distribuïda i participada
per la ciutadania.
En els darrers sis mesos, els
projectes d’energies renovables que han iniciat o superat el tràmit d’informació
pública han passat de sumar
60 MW de potència als 1.200
MW actuals.
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Posem a la teva disposició un equip d'enginyers
per acompanyar-te en els teus projectes
ajudant-te en la preparació prèvia, estudi,
legalització i posada en funcionament
de sistemes fotovoltaics.
Igualada · Carrer Alemanya, 33. Pol. Ind. Les Comes. 08700 · Tel. 93 805 49 95 · igualada peralba.com
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Consells per al manteniment i el correcte funcionament
de l’aire condicionat del teu vehicle
no hi hagi fuites i sí cal fer la
recàrrega de gas.
A menys temperatura, més
despesa
No és recomanable posar l’aire condicionat a menys de 22
graus, no només perquè la
temperatura baixaria massa,
també perquè suposaria una
despesa de combustible innecessari. Els experts apunten
que portar l’A/C per sota de
20 graus eleva el consum fins
a un 20%.

REDACCIÓ / LA VEU

A

vui en dia conduir a
l’estiu sense un habitacle ben refrigerat
és gairebé impensable (i fins
i tot perillós). D’aquí que parlem sobre l’aire condicionat
del cotxe, el seu manteniment
i alguns consells per a un correcte funcionament
El manteniment de l’aire
condicionat
Hi ha una tasca molt senzilla
amb la qual, almenys, assegurar-te que segueix funcionant
com l’últim dia de l’estiu.
Encén l’aire condicionat un
cop al mes. Així evitaràs que
es ressequin els conductes i,
sobretot, que proliferin floridures i bacteris al seu interior
que, són els causants de les
males olors al cotxe.
Diagnòstic de l’aire condicionat

Hi ha molts motius pels quals
el climatitzador pot no refredar com cal, encara que sempre tinguis en compte que
com més calor faci fora, més
li costarà refredar el cotxe.
Hi ha diversos motius perquè
l’aire condicionat no refredi.
Això pot ser degut a un problema en el compressor o al
fet que el filtre de l’habitacle
està obstruït per la brutícia,
entre d’altres
Canvia el filtre de l’habitacle
El filtre en si costa poc i amb
ell t’assegures que l’aire que
entra a l’interior del cotxe
està lliure de pol·len i altres
partícules contaminants. A
més, quan està obstruït el flux
d’aire que deixa passar al seu
través és cada vegada menor, i
amb el seu canvi notaràs sortir més quantitat d’aire.
Mala olor al cotxe
Quan canvies el filtre pots
injectar un aerosol fungicida

en els conductes de l’aire i,
així eliminar les males olors
del cotxe que es deuen a l’aire
condicionat
Recàrrega del gas de l’aire
condicionat
Si el vehicle no refredar prou,
potser hagis de recarregar el
gas de l’aire condicionat al teu
taller. De tota manera, no es
tracta d’una cosa que s’hagi
de fer cada any i, si és així, és
que tens un problema en algun dels components o una
fuita.
Revisió de l’aire condicionat, cada dos anys
Hi ha qui no ho sap, però periòdicament cal dur a revisió
l’aire condicionat a fons, en
el cas dels cotxes més vells, la
revisió de l’aire condicionat
cada dos anys és el més convenient. En el teu taller caldrà
comprovar que el compressor, l’evaporador o la vàlvula
d’expansió funcionen bé i que

Usar correctament l’aire
condicionat
No abusis del climatitzador
com a norma general. Per refredar el cotxe, especialment
si fa molta calor, comença
la marxa amb les finestretes
obertes i encén l’aire al cap
d’un o dos minuts. Quan s’hagi renovat l’aire de l’habitacle,
tanca les finestretes i posa el
climatitzador en recirculació,
així evitaràs haver de refredar
constantment l’aire de l’exterior. Un cop el cotxe hagi
arribat a la temperatura que
desitges, ja pots seleccionar
que entri l’aire de fora, així a
més de refredar el cotxe més
ràpid, gastaràs menys energia

Filtre antipol·len
El filtre de pol·len es localitza en el conducte de l’aire que
circula per sobre del motor o
en el mateix sistema de climatització. Aquest filtre està format per un material molt més
dens que el d’un filtre d’aire
convencional i aquest factor
li permet retenir partícules
molt més fines que d’una altra forma podrien arribar fins
a l’interior del vehicle.
Quan el filtre se satura, no
deixa passar l’aire, per la qual
cosa el motor del ventilador
ha de treballar més. A més,
la brutícia que el filtre ja no
és capaç de retenir, pot adherir-se al ventilador i provocar que el motor es gripi i
fins i tot arribi a cremar-se.
Un altre dels efectes d’un
filtre en mal estat és que els
sistemes de climatització han
de treballar més i, per tant,
es consumeix més energia.
Però per sobre de tot, és la
comoditat del conductor la
que es veurà compromesa
si aquesta peça no funciona correctament. El filtre de
l’habitacle acumula humitat
i, a més, pot criar bacteris i
microorganismes nocius per
a la salut.

Filtres antipol·len / ARXIU
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Fer servir l’aire condicionat reduint les despeses
REDACCIÓ / LA VEU

L

es unitats d’aire condicionat estan dissenyades per refredar una
casa o una habitació, però
tenen límits. Com més calor
faci a l’exterior i més freda es
vulgui l’habitació, més haurà de treballar la unitat per
a aconseguir la temperatura
desitjada. En general, les unitats d’aire condicionat han
d’ajustar-se a un màxim de 5
graus per sota de la temperatura exterior.
Col·locar l’equip d’aire condicionat en el lloc adequat
L’idoni és instal·lar el climatizador de manera que el sol
li toqui el menys possible i en
llocs on hi hagi una bona circulació d’aire. Això també incideix que gastin menys. Segons assenyalen els experts,
no és recomanable refrigerar
diverses estances amb un sol
equip perquè la despesa serà
superior i la temperatura
aconseguida tampoc serà la
més adequada.

Engegar l’aire només quan sigui necessari
A vegades, per costum, el primer que es fa en arribar a casa
és posar l’aire condicionat. Si
l’objectiu és gastar menys, en
els dies no massa calorosos es
poden triar altres alternatives.
Comprar un equip eficient
L’etiqueta energètica també és útil per diferenciar els
sistemes d’aire condicionat
més eficients. Els de classe A
són els que tenen un menor
consum seguits per la B, la C
fins a arribar als menys sostenibles. Convé saber que un
equip eficient gasta fins a un
60% menys d’electricitat que
un d’alt consum que ofereixi
les mateixes prestacions.
Tancar les portes i les finestres
És un altre dels hàbits que
ajuda a estalviar. Si les portes
interiors es mantenen obertes,
l’aire fresc anirà cap als passadissos o a cambres que no
s’estiguin utilitzant. D’aquesta forma, ni refredarà del tot

l’habitació que s’intenta refrigerar ni ho faran les altres
habitacions, amb la qual cosa
s’estarà malgastant energia.
Amb les finestres és encara
pitjor, doncs l’aire que entra
és calent i el que surt és fred,
així que l’electrodomèstic
haurà de fer un esforç superior.
Neteja i manteniment
Si acumulen brutícia o pols,
els filtres s’obstrueixen, el

rendiment del sistema es redueix i, per tant, el consum
energètic és més alt. Es recomana netejar els filtres amb
certa freqüència perquè l’aire
condicionat aconsegueixi la
seva màxima eficiència.
No deixar-ho encès per error
Encara que sembli obvi, hi
ha qui s’oblida d’apagar l’aire condicionat. Malgrat que
cada vegada és un descuit
menys freqüent a causa de

l’elevat preu que té l’electricitat, és una fallada que de tant
continua passant. Si passen
diverses hores, en tornar a
casa, a més de trobar-la gelada, el consum s’haurà disparat.
Hi ha aparells d’aire condicionat que tenen detectors de
persones i si no hi ha ningú
a l’habitació s’apaguen sols.
En alguns casos convé activar
aquest sistema per evitar consums innecessaris.

NO PASSIS CALOR AQUEST ESTIU!
OFERTA DEL MES
KOSNER KSTI12/35F PLUS
BOMBA DE CALOR INVERTER

1.000€
REPARACIÓ I MANTENIMENT
DE CALDERES CLIMATITZACIÓ I
EQUIPS DE TRACTAMENTS
D’AIGUA, GAS, GASOIL I
ENERGIES RENOVABLES
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU,
NETEJA I DESINFECCIÓ

ROBERTO 687 28 88 93
TONI 696 53 24 35
RT CLIMA 93 138 79 86

Instal·lació inclosa fins a 5 metres de distància
Altres models i instal·lacions consultar preus
Finançament a 12 mesos sense interessos
Prèvia acceptació bancària

OFERTA DEL MES
MSZ-35BTVGK
A+++ AMB WIFI
BOMBA DE CALOR INVERTER

1.300€
Instal·lació inclosa fins a 5 metres de distància
Altres models i instal·lacions consultar preus
Finançament a 12 mesos sense interessos
Prèvia acceptació bancària

c/Nostra Senyora de la Mercè 1 · Vilanova del Camí · rtclima2016@gmail.com
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L’Ajuntament contracta l’exconseller Miquel
Samper per l’acusació popular contra el violador
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada
s’ha personat, aquest
dimecres 25 d’abril,
com a acusació popular en la
causa judicial oberta contra el
presumpte autor de la violació
ocorreguda a la ciutat el passat 1 de novembre. L’Alcalde,
Marc Castells, acompanyat de
l’advocat i exconseller d’Interior de la Generalitat Miquel
Samper, ha estat l’encarregat
de comunicar-ho públicament
aquest dimecres al migdia.
La decisió de personar-se com
acusació popular es va prendre
conjuntament per part de tots
els grups municipals en una
reunió el dia 3 de novembre
de 2021, dos dies després dels

Marc Castells amb l’exconseller i advocat Miquel Samper.

fets. Castells ha remarcat que
amb aquest acord unànime, el
govern d’Igualada “actua amb
contundència sobre uns fets
que van commocionar la ciu-

tat i ho fem amb l’objectiu que
el pes de la llei caigui sobre
l’acusat si es demostra la seva
culpabilitat”.
Un cop oberta la causa judici-

al, l’Ajuntament ha encarregat
a l’advocat Miquel Samper que
s’encarregui de dur aquesta
acusació popular. Samper ha
posat de relleu el fet que la
proposta d’acusació popular
vingui del conjunt de portaveus de l’Ajuntament d’Igualada i no d’un partit concret.
Aquesta unanimitat, ha aclarit Samper, “fa que representi,
amb legitimitat a tota la ciutat
d’Igualada”. Sobre el fet del
moment en què es presenta
aquesta acusació, Samper ha
justificat que es presenta un
cop ha acabat la instrucció.
L’advocat ha remarcat que ha
estat “una instrucció i una
investigació lentes ja que els
Mossos l’han fet de forma
molt seriosa i amb rigor”.

Som-hi proposa impulsar mesures per fer front
a noves onades de calor a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

D

esprés de viure la primera onada de calor
de l’any aquesta darrera setmana, el grup d’Igualada Som-hi proposa que la ciutat tingui un Pla de Calor per
oferir diversos serveis i “evitar
la improvisació del govern
de Junts que hi va haver amb
l’onada de calor de l’estiu passat”. La formació progressista
considera imprescindible que
Igualada tingui aquesta eina
davant els episodis de calor
que s’espera viure i que aniran
a més degut a l’emergència cli-

màtica i recorda al govern que
“no tothom marxa de vacances i que cal preparar aquestes
mesures amb antel·lació”.
El Pla de Calor que proposta
Igualada Som-hi contempla 5
accions: en primer lloc, quan
es decreti que hi ha onada de
calor, oferir accés gratuït a les
piscines municipals per les
persones majors de 65 anys,
les dones embarassades, les
persones amb discapacitat i
els infants menors de 16 anys.
En segon lloc, obrir “refugis
climàtics” als 5 centres cívics
d’Igualada amb sales de lectura o d’estada amb aire condi-

cionat a l’Espai Cívic Centre,
Casal del Passeig, Centre Cívic
de Fàtima, Casal Cívic Montserrat i Centre Cívic Nord.
Com a tercera mesura, Igualada Som-hi proposa la instal·lació de punts d’hidratació
als diferents barris que complementin les fonts públiques
de la ciutat. El quart punt del
Pla és prioritzar la programació de jocs i tallers relacionats
amb l’aigua a tots els casals
d’estiu. I com a cinquè punt,
establir una guia d’assessorament energètic amb recomanacions de com mantenir un
habitatge el màxim de fresc

possible.
La regidora d’Igualada Som-hi
Irene Gil, considera que “les
altes temperatures que hem
viscut i les que segurament
viurem requereixen de mesures excepcionals per part de
l’Ajuntament per a protegir els
col·lectius de risc. No tothom
marxa de vacances”. Gil recorda que amb l’onada de calor de
l’any passat, per exemple, “Vilanova i Montbui van estipular
piscina gratuïta pels col·lectius
de risc mentre que Igualada
no va fer-ho, malgrat que nosaltres ho vam demanar. Això
no pot tornar a passar”.

Poble Actiu critica la “manca de compromís” del
govern municipal per evitar la segregació escolar
REDACCIÓ / LA VEU

U

n cop clausurada la
“Comissió per l’equitat
educativa a Igualada”,
el grup de Poble Actiu, vinculat
a la CUP, fa un balanç negatiu
de la utilitat que ha tingut, així
com del nul compromís de l’actual regidora d’Ensenyament,
Patrícia Illa, per fer front a
aquesta problemàtica.
A l’última reunió de la comissió, el passat gener, i 2 anys
després de la primera reunió,
es va anunciar la clausura de la
comissió, en acord amb el decret llei que ja contempla mecanismes per fer-hi front, tot i

que segons el grup municipal,
“era una eina de participació
que podia ser interessant d’utilitzar si s’hi posava interés”. Es
van presentar dades alarmants
sobre la distribució del percentatge d’alumnes amb beques
menjador per centres, que mostraven que la segregació escolar
no és de bon tros un tema que
s’hagi solucionat amb les quatre
propostes de la inspecció i la regidoria.
Per això, consideren “insostenible socialment tenir escoles
a menys de 5 minuts que tenen
una diferència de 10 vegades en
el percentatge d’alumnes que
necessiten beques menjador, i

que aquestes diferències s’hagin
incrementat durant el transcurs de la comissió enlloc de
reduir-se”. Per això, demanen
transparència en seguir reportant aquestes dades a les comissions pertinents per assegurar
que es treballa correctament.
Mala gestió de l’oferta
de places 2022-2023
El grup municipal, també vol
denunciar una mala gestió de
l’oferta de places, que es considera una de les eines més importants per fer front a la segregació escolar de cara al proper
curs 2022-2023. Tot i que la
previsió era de 390 alumnes, i

sabent que s’està en un moment
de baixa natalitat, es van oferir
un total de 428 places a P3,
moltes de les quals han quedat
buides a la preinscripció ja que
el total ha sigut inferior als 390
previstos inicialment, i per tant,
dels 21 grups oferts, en quedarien més de 2 completament
buits.
La regidora Neus Carles denuncia que “mentre l’oferta i
demanda de la pública ha quedat ajustada, la concertada ha
ofert grups molt per sobre de la
demanda, però no podem permetre que aquestes dinàmiques
portin al tancament de grups a
escoles públiques”.

Desallotjades 50
persones en un
incendi en un pis del
carrer Margarides
Dimecres 18 de maig, la Policia Local d’Igualada va actuar
davant d’un incendi que es va
originar en un àtic al carrer
Margarides del barri de les
Flors. Els agents locals van ser
els primers en arribar al pis
afectat i van ser els encarregats de desallotjar les famílies
del bloc afectat. En total es van
desallotjar preventivament 50
persones.
Fins l’arribada dels bombers
els agents de la Policia Local van acompanyar als veïns
desallotjats al carrer, a un lloc
segur; van tallar el carrer per
facilitar l’entrada als vehicles
d’emergències i, un altre grup
d’agents, va tancar la porta de
la zona on hi havia el foc i amb
l’ajuda d’un extintor van treballar per tal d’evitar que les flames s’estenguessin al pis.
Minuts desprès van arribar al
lloc de l’incendi dues dotacions
de bombers, que van sufocar
l’incendi i també vehicles del
Servei d’Emergències Mèdiques.
Un cop finalitzat el servei, el
màxim responsable del operatiu de bombers que van participar en l’extinció de l’incendi,
va transmetre, que gràcies a
la ràpida intervenció i professionalitat de la Policia Local
d’Igualada, es va evitar que
aquest incendi no hagués estat
molt més greu i hagués afectat
el bloc de pisos.

Els Comuns presenten
al·legacions a
l’avantprojecte de
reforma de l’autovia A-2
Els Comuns de l’Anoia i el
Baix Llobregat, i a través del
grup parlamentari al Congrés, han registrat al·legacions
a l’avantprojecte d’adequació,
reforma i conservació de l’A-2
en el seu tram Igualada-Martorell, impulsat pel Ministeri
de Transports. Expliquen que
“el projecte vulnera el planejament territorial de Catalunya,
ja que no té en compte la normativa sobre el canvi climàtic i
comporta un impacte ambiental important sobre els espais
naturals i les trames urbanes a
municipis com el Bruc, Collbató, Abrera i Esparreguera, entre d’altres.” Consideren que és
poc eficient perquè “per evitar
el col·lapse que es produeix de
Martorell cap a Barcelona, facilita l’arribada de més vehicles”.
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Espai patrocinat per

Beth Rodergas, Salva Racero i Dream Big Funk Band actuaran
a la cinquena edició dels Festivals Alta Segarra
ANOIA / LA VEU

E

n la cinquena edició
dels Festivals, el músic
Salva Racero actuarà
a Calaf el primer cap de setmana, el 9 de juliol, per deixar-nos escoltar ‘Torno a respirar’, en format trio acústic
acompanyat de Marc Quintillà (guitarres) i Jordi Campoy,
als teclats. Un treball que vol
transmetre la certesa que tornem a respirar sense mascaretes i que ens en sortirem.
El tercer cap de setmana, els
Festivals faran parada a Calonge de Segarra. Beth Rodergas i
Laura Andrés (piano) pujaran
a l’escenari, el 23 de juliol, per
presentar el seu últim disc
‘Natural women’, on versionen
grans icones femenines de la
cançó i que inclou temes de

Cindy Lauper i Nina Simone,
entre d’altres. També participen al treball les cantants Ele i
Chica Sobresalto, la violoncellista Noemí Pasquina i la contrabaixista Cristina Membrive.
L’últim cap de setmana, el
29 de juliol, serà el torn de la

Dream Big Funk Band en una
actuació a Copons que, enguany, se suma als municipis
dels Festivals, i que ens farà
reviure la música de grans
artistes com Prince, Michael
Jackson, Stevie Wonder i de
Chaka Khan, una de les dives

Aquest diumenge tindrà lloc la II
Mostra de Productes del Parc Agrari
de la Conca d’Òdena a Rubió
RUBIÓ / LA VEU

A

quest proper diumenge i coincidint
amb la festa major de
Rubió, la localitat acollirà a la
plaça de l’ajuntament -al costat del Castell-, la II Mora de
Productes del Parc Agrari de
la Conca d’Òdena. Durant tot
el matí, entre les 9 i les 14h,
els assistents podran trobar
productes de proximitat de
la Conca d’Òdena, degustacions, xerrades, activitats lúdiques i concerts.
Una quinzena de productors
tindran al llarg de tot el matí
una parada on es podran
degustar i comprar els seus
productes de proximitat. Els
productors que hi participaran són: Mas d’Ardesa, La

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

s

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

Solana de Coll-bas, Molí d’oli
Can Gibert, Associació de
Petits Viticultors, Ecomercaderet, Celler Anna Rosell, Cal
Serralet, Eixarcolant, Casa
Nostra, Cal Parés - Aliment
humà, La Caseta de Fillol,
Ous d’OR-PÍ, Formatgeria
Flor d’Ametller, Can Serra i
Cervesa Naris.
Més enllà de les paradetes
dels productors s’organitzaran un seguit d’activitats al
seu voltant. A les 9h es farà
una xerrada titulada La biodiversitat per millorar l’adaptació dels cultius a càrrec de
la Marta Da Silva, responsable del Programa de Cultius
Extensius Sostenibles; a les
10h hi haurà un showcooking
amb productes del Parc Agrari a càrrec de la Júlia Capar-

rós, del Restaurant Cubics;
d’11 a 12h, tindrà lloc un taller de cuina familiar a càrrec
d’Ecomercaderet; a les 12h,
una demostració del ball de
Bastons per a la Festa Major
i, finalment, a partir de les
13h, un concert de So Dolç
Jazz Quartet, amb Ohreylee,
Aimar Redolad, Kike Pareja i
Òscar Fanega. A més, al llarg
del matí hi haurà pintacares
per al públic infantil a càrrec
de Kilipo.
L’esdeveniment l’impulsa l’Associació de Productors de la
Conca d’Òdena, amb la collaboració del Parc Agrari, la
Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, el
Consell Comarcal de l’Anoia,
la Xarxa de Productes de la
Terra i l’Ajuntament de Rubió.

del soul i el funk. Un concert
potent i festiu que convida a
moure’s des de l’inici fins al final amb quatre cantants i una
Big Band sota la direcció de
Vicens Martín.
5a edició amb grans artistes
confirmats
A banda d’aquests artistes, ja
han confirmat la seva presència als Festivals Manu Guix
que hi presentarà el seu últim
disc ‘Moments’, la cantautora Joana Serrat, que actuarà
a duet amb la seva germana
Carla i el pianista i compositor menorquí Marco Mezquida que ho farà en format trio.
Entrades ja a la venda!
Les entrades ja estan a la venda a través del portal www.
entrapolis.com. El preu és de
20 € i 17 € per als socis del
Casino de Calaf (entrades numerades). També hi ha l’opció
d’agafar-les amb o sense tast
gastronòmic. El tast té un cost
de 10 euros i un any més estarà
organitzat pel Grup Anifcalac

amb el qual es podran degustar productes de proximitat de
gran qualitat, incloent menjar
i beguda.
Una fórmula triomfadora
La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra repeteix la
fórmula que l’ha fet créixer i
consolidar-se com a cita estiuenca de referència a la Catalunya Central. Un certamen
itinerant que busca posar en
valor els pobles de l’Alta Segarra i els seus indrets més
emblemàtics, oferir una proposta cultural de qualitat als
veïns i als turistes que visiten
aquest territori i ser un referent gastronòmic apostant
per tastos amb productes
quilòmetre zero.
El certamen se celebrarà durant quatre caps de setmana, del 8 al 30 de juliol, en
4 pobles diferents de l’Alta
Segarra: Calaf, Veciana, Calonge de Segarra i Copons,
que aquest any s’incorpora al
circuit del festival.

C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -

691590613

Av. Dr. Pasteur, 32
08700 Igualada
Tel. 93 803 77 07
Pau Muntadas, 46
Tel 93 803 31 75
Igualada

Pg. d’Aurèlia Capmany, 15
Tel 93 803 31 75
Vilanova del Camí

Masquefa, 21
Tel 93 805 12 87
Igualada
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Montbui va inaugurar la plaça de la Unió amb una gran festa
amb els veïns i veïnes
MONTBUI / LA VEU

D

issabte va ser un dia
de gran celebració a
la Plaça de la Unió de
Vistalegre, amb la celebració
de la inauguració oficial de
la renovada Plaça de la Unió.
Aquest espai lúdic, ubicat
en un dels accessos al Nucli
Urbà, a tocar del riu Anoia i
del camí de Can Lledó, en un
dels extrems del barri de Vista Alegre, ha estat remodelat
completament, donant compliment així a una reivindicació veïnal de molts anys.
Més de 300 persones van ser
presents en l’acte inaugural de
la nova Plaça de la Unió, un
espai concebut pel lleure intergeneracional, i que ha estat
possible després de sis intensos mesos d’obres. A més dels
veïns i veïnes del barri Vistalegre, i de Montbui en general,
la gran festa d’inauguració va
incloure la participació de la
colla gegantera “El Xaragall”,
amb els gegants de Vistalegre.
D’igual manera, el grup local
“Els Trobadors de l’Anoia” va
amenitzar una matinal festiva
i tòrrida, amb una temperatura més pròpia de l’estiu que no
pas de la primavera.
Va presentar l’acte la regidoria

de Cultura i Festes de Montbui Sara Bergantiño, qui va
agrair la presència dels assistents i va recordar la recuperació durant els darrers mesos
dels gegants de Vistalegre, un
símbol de la imatgeria festiva
del barri i del Nucli Urbà.
Durant el torn de parlaments
hi han intervenir tant representants del veïnat del barri com també les autoritats.
Pels veïns i veïnes va destacar Antonio Portero, qui va
agrair en nom dels assistents
que “l’Alcalde i el seu equip
han complert amb el barri i
s’ha materialitzat una actuació llargament demanada
pels veïns i veïnes”. Com a
regidor d’Urbanisme, Adrià
Castelltort va assenyalar que
“Vistalegre es mereixia que
es fes una actuació d’inversió
important, estem parlant de
220.000 euros. Vull posar en
valor el procés participatiu
que es va dur a terme a través de l’associació de veïns. Té
molt valor que els veïns col·laborin. Us animo a demanar
allò que considereu a l’Ajuntament. És molt important la
vostra implicació”.
L’Alcalde Jesús Miguel Juárez
va remarcar que “hem complert amb una reivindicació

històrica dels veïns i veïnes.
Pensem que la remodelació
ha quedat força bé, li hem donat un canvi radical a aquesta plaça. Ara toca gaudir-la i
fer-ne un bon ús entre totes i
tots”. Com a alcalde vull donar les gràcies a “totes les persones que heu aportat el vostre granet de sorra de manera
contructiva. Ens hi trobareu
sempre”. I el batlle va finalitzar va recordar que “el nostre
compromís ha estat i és tractar per igual a tots els veïns
i veïnes i a totes les parts del

nostre municipi”.
La nova Plaça de la Unió
La nova Plaça de la Unió disposa d’una nova pista de futbol sala en un nivell superior. Aquesta 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
superior amb arbustiva baixa
i arbrat d’alineació nou.

Millores en quatre camins forestals inclosos
en el pla de protecció d’incendis
MONTBUI / LA VEU

L

a setmana passada van
finalitzar les tasques
d’arranjament de quatre camins forestals del terme
municipal montbuienc, i que
es troben inclosos en el Pla de
Prevenció d’Incendis.
Concretament, les millores
s’han fet en el camí de connexió entre la ctra. C-37 i el
Camí Ral de Montbui a La
Llacuna. També s’ha treballat
en el camí de la carena de la
Tossa per la vinya del Met, el
camí d’accés a Cal Amigó i el
camí de la carena de la Tossa
a Coll Vendrell.
El cost d’aquesta operación,
necessària per garantir el bon
estat d’aquests camins de l’espai verd montbuienc, ha estat
de 9.006,08 €, dels quals la
Diputació de Barcelona n’ha
subvencionat 7.655,17 € i
l’Ajuntament Santa Margari-

da de Montbui ha aportat la
resta.
La remodelació de la Plaça de
la Unió ha estat una reivindicació històrica dels veïns i
veïnes de la zona, i s’ha rea-

litzat a partir de les aportacions realitzades pels mateixos
veïns i veïnes, a través d’un
procés participatiu coordinat
per l’Associaciació de Veïns
de Vistalegre. De les con-

sultes 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 pavimentada.
També es va decidir que es
pogués mantenir un espai de
sorral per tal de poder continuar jugant a la petanca,
però sense que estigués 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, es van
adjudicar per 221.104,12 euros. Les obres s’han realitzat
durant els darrers sis mesos.

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 contempla com a mirador del riu
Anoia i la zona fluvial. I, per
últim, la zona de connexió
amb el Parc Fluvial de l’Anoia. Sense modificar la topografia existent, s’ha pogut
anar adequant aquest camí,
que dona accés a la plaça per
les dues terrasses.

A punt
les inscripcions
per a l’estiu viu 2022
MONTBUI / LA VEU

Fins el 3 de juny es poden
formalitzar al Centre Obert
de Santa Margarida de Montbui (carrer Sant Miquel, 6)
les inscripcions per a les activitats lúdico-infantils “Estiu
Viu’22”.
Les activitats organitzades pel
Centre Obert estan adreçades
a infants d’entre 3 i 12 anys.
L’”Estiu Viu” estarà conformat per cinc torns setmanals,
que es desenvoluparan entre
el 27 de juny i el 29 de juliol. També hi ha la possibilitat
de fer setmanes individuals.
L’Institut Montbui acollirà
les activitats, que es faran de
dilluns a divendres de 9 a 14
hores. Cal remarcar que les
famílies de Montbui podran
sol·licitar entre el dies 18 i 27
de maig les beques municipals per a sufragar activitats
de lleure estiuenc, com les
que conformen l’”Estiu Viu”.
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L’escola Maria Borés
s’adaptarà com
a institut escola
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Pobla de Claramunt
comptarà per primera
vegada amb Educació
Secundària Obligatòria al municipi. Es va fer un pas significatiu per a aconseguir-ho amb
l’aprovació per unanimitat al
ple municipal de la cessió d’un
terreny annex a l’escola Maria
Borés al Departament d’Educació de la Generalitat per tal
que el centre es pugui ampliar
i convertir en institut escola. A
aquest avenç decisiu l’han de
seguir, en tot cas, tota una sèrie
de tràmits i actuacions entre
les administracions implicades
fins a la posada en marxa efectiva de l’institut escola.
El model d’institut escola
permet que l’alumnat pugui
realitzar els seus estudis en
un mateix centre des dels 3
fins als 16 anys. Aquest model
d’escolarització ofereix, entre
altres avantatges, la continuïtat formativa, un seguiment
evolutiu dels alumnes i promou la convivència entre infants i adolescents.

En finalitzar el ple l’alcalde de
la Pobla de Claramunt, Antoni
Mabras, mostrava la seva satisfacció per la fita assolida assegurant que “des de l’inici del
mandat recuperar l’educació
secundària a la nostra població ha estat un dels principals
objectius que ens hem marcat.
Ara ja podem dir que ho hem
aconseguit i, a més, donant
continuïtat i ampliant un projecte educatiu tan engrescador
com és el que desenvolupa l’escola Maria Borés. I el que no
és menys important, disposar
d’educació secundària servirà
per a potenciar l’arrelament de
les famílies al municipi. Ens
podem sentir molt orgullosos”.
En aquest mateix sentit Mabras
destacava i agraïa la important
implicació que ha trobat l’equip
de govern en l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes. A
més de donar suport al projecte, la seva participació activa
ha estat decisiva per tal que des
del Departament d’Educació
es contemplés la possibilitat
d’establir un institut escola a la
Pobla de Claramunt.
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Culmina la primera edició del cicle
Conferències Km 0 de la Pobla
LA POBLA DE C. / LA VEU

A

mb la presència
d’un nombrós públic aquest passat 19
de maig tenia lloc a l’Ateneu
Gumersind Bisbal la tercera i última de les xerrades
que han format part del cicle
Conferències Km 0 promogut
des de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt. En aquesta ocasió la conferència, sota
el títol «Posición Lisboa. El
centre estratègic de l’exèrcit
republicà a la Pobla de Claramunt» anava a càrrec de l’expert en la història local Isidre
Surroca amb la col·laboració
d’Ivet Garriga.
El cicle de xerrades ha estat
programat amb la voluntat
de posar en rellevància el talent local i alhora oferir una
proposta cultural d’interès

públic. Prèviament, s’han celebrat dins de Conferències
Km 0 les xerrades “Ciència,
comunicació i Acció!” a càrrec de la biòloga ambiental
i tècnica en comunicació
científica, Marina Torres, i
«Falsificació de bitllets del
banc de França a la Pobla de

Claramunt» a càrrec de Xavier Medina, enginyer de telecomunicacions i aficionat a la
història local.
La bona rebuda que ha tingut
per part del públic assistent el
programa de conferències fa
que des de l’Ajuntament ja es
prepari una segona edició.

L’Ajuntament inicia els tràmits
per substituir la gespa artificial
del camp de futbol
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova del Camí ha tret a
licitació el contracte de
subministrament, instal·lació
i manteniment d’un nou paviment de gespa artificial per al
Camp de Futbol de Can Titó
del Municipi de Vilanova del
Camí. La superfície total a
cobrir és de 7.190,00 m² i el
cost del projecte, contemplat
en quatre anualitats, supera
els 315.000 €.
La gespa artificial del camp
de futbol Can Titó es va instal·lar l’any 2007. Amb el pas

dels anys, aquesta gespa s’ha
anat deteriorant i actualment
es troba molt malmesa, fins al
punt que afecta les condicions de joc i d’ús esportiu. Per
aquest motiu, l’ajuntament
ha decidit la seva substitució,
per una gespa artificial nova.
La licitació que ha obert
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí contempla el subministrament de la gespa nova,
la instal·lació i el seu manteniment. Així mateix, està
contemplada la retirada de
l’actual gespa artificial i posterior trasllat a un abocador autoritzat o a una empresa que

gestioni el residu d’acord amb
la normativa.
La superfície total a subministrar i instal·lar la gespa és
de 7.190,00 m² que es correspon a les dimensions totals del terreny de joc i zones
d’entrenaments del camp de
futbol de Can Titó. El pressupost de licitació és de 317.000
€ i la durada del contracte és
de quatre anys.
Tota la informació relativa
al contracte es poden trobar
a Perfil del Contractant. Les
propostes es poden presentar
fins a les 14:00 h del pròxim
dimarts 7 de juny.

Transformem el sol,
il·luminem el futur.
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
C/ de Ripoll, 31 Vic T. 93 889 00 26
C/ de Santa Teresa, 14 Igualada T. 93 804 55 09
www.friotex.com
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La piscina vilanovina estrenarà la
Es convoca un concurs
temporada a partir del dia 11 de juny per trobar la imatge
de la Festa Major 2022
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

partir del dissabte
11 de juny, la piscina municipal de Can
Titó estrenarà una nova temporada que s’allargarà fins al
dia 4 de setembre. Com cada
any hi haurà la possibilitat
de fer abonaments, perquè el
cost de les entrades sigui més
econòmic a les famílies.
Pel nombre de membres i per
la freqüència d’ús del servei,
resulta molt més avantatjós
fer un abonament que pagar
l’entrada esporàdica. Aquests
es començaran a tramitar
a partir del dia 30 de maig,
amb cita prèvia. Podeu demanar hora trucant a Esports
Vilanova a partir del pròxim
dilluns 23 de maig, al 93 805
44 11 (extensió 1).
Aquesta fórmula ja es va fer
servir l’any passat, per fer la
gestió amb total seguretat i
controlar adequadament les
reserves. Tot i que va ser un
estiu encara marcat per les
restriccions, es van arribar a
fer 700 abonaments.
El dia de la tramitació és important dur el mòbil per poder adjuntar una foto digital.
Esportiguay, Casal i cursets
d’estiu
D’altra banda, pel que fa al
programa d’activitats estiu
l’Ajuntament de Vilanova del

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L
Camí torna a oferir les propostes ja habituals i plenament consolidades del Casal
d’Estiu i l’Esportiguay.
Esports ja té a punt aquest últim que començarà el dia 27
de juny i s’allargarà fins al 29
de juliol. L’activitat es presenta novament en torns setmanals a triar a conveniència de
cada família. L’horari continua sent de les 9:30 a les 13
h i la proposta està adreçada
a infants des dels 6 anys i fins
als 15 que gaudiran de la piscina, les activitats esportives i
algunes excursions, distribuïts en grups d’edat.
D’altra banda, el Casal d’Estiu
començarà també el dia 27 de
juny, però finalitzarà com és
habitual una mica abans, el
dia 22 de juliol. L’horari de
l’activitat és de 9 a 14 h i també es podrà triar entre torns

setmanals. En aquest cas la
proposta està obert a infants
des de P3 i fins a 2n d’ESO.
Les inscripcions a les dues
propostes es tornaran a fer de
manera telemàtica a la pàgina
web www.vilanovaenlinia.cat
del 30 de maig al 3 de juny. En
el cas de les famílies no empadronades, hauran d’esperar
als dies 2 i 3 de juny.
I encara un darrer apunt, perquè Esports també està programant els cursos de natació
infantil. Els infants de 4 a 12
anys podran fer iniciació i
perfeccionament o bé al matí,
a les 12:30 h, o bé a les tardes
a partir de les 19 h.
Aprofitem per recordar també, que aquesta setmana s’han
començat a fer les tarifacions
socials a les quals poden accedir les famílies amb les rendes més baixes.

a regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Vilanova del Camí convoca un
concurs per trobar la imatge
que il·lustrarà el programa de
Festa Major 2022. La iniciativa pretén fomentar la creació
artística dels vilanovins i vilanovines. El premi és la publicació de la imatge guanyadora
en la publicitat de la Festa Major i una dotació econòmica
de 300 €.
El concurs està obert a tothom
tot i que els menors de 16 anys
necessitaran
l’autorització
del pare, mare o tutor legal.
El tema de la imatge ha d’estar relacionada amb la Festa
Major de Vilanova del Camí.
Haurà d’incloure el logotip de
l’Ajuntament i el de Diputació
de Barcelona; el títol: “Festa
Major 2022”, les dates de la
celebració –de l’1 al 5 de setembre- i el nom del municipi,
de manera que sigui llegible.
La composició ha de ser original, és a dir que no s’hagi
presentat abans en cap altre
concurs. Es presentarà en vertical, en format màxim DIN
A4 i mínim DIN A5, i la tècnica és lliure sempre que la seva
reproducció posterior sigui
possible.
Les obres es poden presentar

fins al 30 de juny, per correu
electrònic a cultura@vilanovadelcami.cat o de manera
presencial a Cultura, al carrer
President Companys, 1 2n pis.
Les obres s’hauran d’acompanyar d’un document amb el
títol de l’obra i les dades personals i de contacte de l’autor
o autora.
El Jurat, que tindrà en compte
la concepció de l’obra, la qualitat gràfica i plàstica i la seva eficàcia per comunicar, es reunirà
el 4 de juliol i anunciarà la persona guanyadora el mateix dia.
També es contactarà telefònicament amb el guanyador.
Trobareu tota la informació així
com les condicions per a participar en el concurs al web municipal, vilanovadelcami.cat

Vilanova del Camí i Alcántara signen un protocol d’amistat
i refermen un futur agermanament
VILANOVA DEL C. / LA VEU

U

na delegació vilanovina encapçalada
per l’alcaldessa Noemí Trucharte i integrada pel
regidor de Promoció Econòmica Jordi Barón, el regidor
d’ERC Marc Bernáldez i l’assessor Pau Duran, van viatjar
fins a Alcántara, per signar els
primers compromisos del què
serà un nou agermanament.
La delegació ha estat rebuda
per l’alcaldessa d’Alcántara,
Mónica Grados Caro, i d’altres càrrecs i tècnics de l’ajuntament alcantarí que s’han
ocupat de mostrar als vilanovins els encants de la ciutat
extremenya.
L’alcaldessa Noemí Trucharte
ha expressat la seva gratitud

a la seva homòloga alcantarina perquè assegura “ens hem
sentit com a casa”. De fet, explica Trucharte, a Alcántara
s’ha trobat amb alguns veïns
de Vilanova del Camí que,
per diferents motius, estan
passant uns dies a Alcántara.
També han pogut saludar familiars i amics, com Maribel
Sandoval, que va ser la primera presidenta del Centro
Cultural Extremeño Anoia.
Durant la seva estada a Alcántara, els vilanovins han
pogut visitar Alcántara i els
seus monuments més destacats: el pont romà d’Alcántara, el conventual de San Benito, els carrers empedrats del
centre històric o de la plaça
Corredera.
A banda de conèixer el muni-

cipi i l’entorn, les delegacions
vilanovines i alcantarines han
signat un primer compromís
d’amistat, preludi de l’agermanament que està previst
formalitzar durant els pròxims mesos.
Un compromís que, com el
que es va signar amb Pozo
Alcón, Jaén, permetrà combinar els vincles d’amistat amb
altres fórmules d’intercanvi
cultural, esportiu, econòmic
o empresarial.
“En aquest projecte, explica
Noemí Trucharte, jugaran
un paper molt important els
nostres conciutadans, ja que
la seva contribució serà vital perquè aquests dos nous
agermanaments –amb Pozo
Alcón i Alcántara- assoleixin
els seus objectius”.
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L’Ajuntament d’Òdena aprova el nou cartipàs
municipal després del canvi d’alcaldia
ÒDENA / LA VEU

D

ijous passat l’Ajuntament d’Òdena va
celebrar un ple municipal extraordinari amb
l’objectiu d’exposar i aprovar
el nou cartipàs municipal i els
representants a òrgans col·legiats i ens supramunicipals,
desprès del canvi produït en
l’alcaldia el passat 4 de maig.
El nou cartipàs municipal,
inclou la nova organització
de govern; tinences alcaldia,
àrees de govern i delegació
competències. La distribució
queda de la següent manera:
Sr. Francisco Guisado Santano: Alcalde.
- Secretaria/ intervenció,
Ocupació i Recursos Humans, Règim intern i relacions institucionals, Seguretat
ciutadana, Protocol i Comunicació.

Sr. Andreu García Sánchez:
Primer Tinent d’Alcalde (Serveis de Territori).
- Àrea d’Ensenyament, Empresa i Urbanisme.
- Ensenyament, Urbanisme,
Empresa, Comerç i Turisme,
Administració Electrònica i

TICS.
Sra. Sandra Fernández Cuadra: Segona Tinent d’Alcalde
(Serveis Generals).
- Àrea de Governació.
- Hisenda i Transparència.
Sra. Amparo Hernández
Dengra: Tercera Tinent d’Al-

calde (Serveis a les persones).
- Àrea de Serveis a les persones, Igualtat i Associacionisme Cultural
- Infància i Joventut, Benestar
social i Gent Gran, Polítiques
d’Igualtat, Associacionisme
cultural i Cooperació i agermanament.
Sr. Valentín Robles Rodríguez:
- Àrea d’Esports, Cultura,
Participació Ciutadana i Serveis Municipals.
- Esports, Festes i Fires, Biblioteca, Atenció Ciutadana i
Participació.
Sr. Oriol Almirón Ruiz:
- Àrea de Serveis Públics, Habitatge i Salut
- Habitatge, Salut i consum,
Serveis municipals, Manteniment i espais públics,
Transport públic, Mon rural,
pagesia i camins, Obres i inversions, Medi ambient.

Castellolí estrena el nou gimnàs municipal fruit
dels pressupostos participatius
CASTELLOLÍ / LA VEU

C

astellolí
estrena
aquest dimecres, 25
de maig, el nou gimnàs municipal fruit dels
pressupostos participatius de
l’any passat. El Centre Esportiu El Centre (ubicat a l’avinguda de la Unió, 45) serà un
equipament autogestionable i
es podrà utilitzar a partir de
16 anys -els menors de 13 a 16
anys podran accedir-hi acompanyants d’un adult-. Fins a
finals d’any serà d’ús exclusiu
i gratuït per a les persones empadronades a Castellolí.
L’Ajuntament ha destinat els
10.000 euros del pressupost
participatiu a remodelar el
local municipal El Centre i
convertir-lo en una sala de
gimnàs, que disposa de màquines i tota mena de material pensat per a la realització
d’esport. També és previst que
s’hi duguin a terme activitats
dirigides. Amb un aforament
màxim de 12 persones, estarà
obert de dilluns a diumenge
de 8 del matí a 10 de la nit.
Se’n podrà fer ús màxim una
hora i mitja al dia.
Per poder-hi accedir serà
obligatori realitzar una formació durant els mesos de
maig i juny que permetrà
validar l’abonament, ja que

el nou espai no disposarà
de monitors, excepte durant
el període de formació. Serà
cada usuari qui gestionarà
l’accés al gimnàs, els exercicis a realitzar i la correcta
manipulació del material.
La instal·lació estarà videovigilada exclusivament per
garantir-ne el correcte ús i
funcionament.
Per reservar la formació
prèvia obligatòria i posteriorment la sala, cal fer-ho a
través de la web https://pistescastelloli.reservaplay.cat.
El nou equipament s’afegeix
a les altres instal·lacions
esportives de què disposa
Castellolí, com ara el poliesportiu, les pistes de pàdel i
de tenis d’Els Pinyerets, el
circuit de Pumptrack i de
Biketrial, l’skatepark, la zona
esportiva per a la gent gran i
el parc de l’Embut, on es poden fer activitats a l’aire lliure, entre d’altres.

INSCRIPCIONS
OBERTES
Curs 2022-2023
Places limitades!

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

s

670 389 860
elisabetseuba@gmail.com
www.elisabetseuba.com
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L’Ajuntament
d’Òdena obre
dilluns 30 de maig
el període d’abonaments per a la
Piscina Municipal
ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament
d’Òdena ja ho té tot a punt
perquè la Piscina Municipal inici la temporada el
dissabte 4 de juny i que s’allargarà fins a l’11 de setembre.
Els horaris de la instal·lació
seran de dilluns a diumenge
de 10 del matí a 8 del vespre.
La venda d’abonament és
oberta a tothom, residents o
no al municipi. Es disposen
de diferents tipus de modalitats d’abonaments sigui individuals o familiars. El període
de venda és a partir de dilluns
30 de maig i fins a exhaurir
places i es poden tramitar a
les oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Òdena del nucli i el Pla, de dilluns
a divendres de 08:30 h a 14
h. Cal portar una fotografia
mida carnet i el document
d’Identitat i/o llibre de família en cas de persones menors
d’edat.
Les entrades individuals es
podran comprar al mateix recinte a partir del dia d’obertura. El preu per infants i joves
de 5 a 16 anys i adults majors
de 60 anys és de 3 euros, mentre que l’entrada per a joves i
adults de 17 a 59 anys, els dies
laborables és de 4 i festius de 5.
Els adults de més de seixanta
anys empadronats al municipi
i persones que tinguin concedida la invalidesa reconeguda
del 33% o superior, l’entrada és
gratuïta.
Es pot trobar tot el detall dels
abonaments a www.odena.cat.
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Una enquesta popular
Vallbona acaba l’arranjament de
diferents punts del passeig del Mirador decideix que no es pavimenta el camí del Xaró
VALLBONA D’A. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha acabat
les obres d’arranjament
de diferents punts del passeig
del Mirador, que van començar fa dos anys amb l’estabilització urgent de la part més
complexa del talús, amb un
mur de gabió molt més drenants que el de formigó. La
continuació d’aquesta actuació, que ha comptat amb un
pressupost de 12.402,02 euros, ha consistit en l’anul·lació dels arbres que suposen
un perill per a l’estructura i
l’execució d’un mur de 30 metres de llargada per estabilitzar el talús. Aquest mur s’ha
executat amb pedra granítica
que facilita el drenatge i visualment és menys agressiva
que el formigó.
La resta d’actuacions al passeig del Mirador han estat
l’enjardinament del passeig
del Mirador amb la plantació d’alzines, arbres autòctons que resisteixen millor el
clima de la zona (pressupost
de 13.294,82 €); la substitució de la malla i de la porta
que separa el passeig d’una
propietat privada, arrencada de la peça de vorera, tala
o poda dels xiprers que es-

LA TORRE DE C. / LA VEU

E

taven morts, plantada d’arbustos autòctons, substitució
de bancs i cimentació del
passeig (114.623,48 €); s’ha
rehabilitat la zona de la font
amb la recol·locació de les
llambordes per aconseguir
més estabilitat i s’ha mogut la
font a una alçada més accessible (6.230,75 €); la reforma de
la plaça del final del passeig
per solucionar els problemes
d’accessibilitat per a persones
amb mobilitat reduïda habilitant una pendent als dos
graons, s’ha netejat la pedra

dels pilars de la barana mentre que la resta s’ha substituït per pi coporitzat i, pel que
fal paviment, s’ha afegit una
mica d’escullera per evitar
desprendiments i s’ha cimentat el terra, seguint l’acabat
del passeig (26.183,32 €); i
també s’ha actuat a les rampes, aplanat i reposant-ne les
llambordes (2.942,49 €).
El pressupost d’execució total de totes les obres d’arranjament del passeig del Mirador ha pujat als 212,568,02%,
IVA inclòs.

L’Ajuntament presenta el Consell
d’Infants als alumnes de l’escola Josep
Masclans que en podran formar part
VALLBONA D’A / LA VEU

L

’alcaldessa de Vallbona d’Anoia Meritxell
Baqué i la tècnica de
joventut Laura Castillo van
visitar dilluns 16 de maig
l’escola Josep Masclans del
municipi per presentar-hi
el Consell d’Infants. Aquest
òrgan consultiu té com a objectiu apropar els infants al
consistori, cosa que van poder explicar en persona als
alumnes de 4t i 5è d’Educació Primària, que seran els
qui el proper curs en podran
formar part. L’alcaldessa els
va explicar que l’Ajuntament
vol crear aquest Consell
d’Infants per escoltar la veu
dels infants del poble i que
aquests puguin presentar
propostes i activitats a nivell
municipal que responguin a

A la presentació, els
infants de 4t i 5è ja van
decidir una activitat de
la propera Festa Major
les seves necessitats i motivacions.
El Consell d’Infants es constituirà el proper curs 22-23,
un cop s’hagi decidit qui
seran els consellers i conselleres, que representaran els
infants del municipi. S’hi
podran presentar els infants
que aleshores ja faran els
cursos de 5è i 6è, que tindran
entre 10 i 12 anys, estiguin
o no escolaritzats a Vallbona d’Anoia. Els infants seran
consellers dos anys, durant
els quals es reuniran mensualment, un dilluns de 16.45
h a 17.45 h, amb la tècnica

de joventut de Vallbona. Ella
s’encarregarà de conduir i dinamitzar les trobades i seran
els infants els qui decidiran
quins projectes s’hi treballaran.
Un cop feta l’explicació sobre
el Consell d’Infants, l’alcaldessa i la tècnica de joventut
van exemplificar com seran
aquestes sessions amb una
proposta pràctica: amb els
infants de 4t i de 5è van decidir conjuntament una de
les activitats que es faran a la
propera Festa Major del més
d’agost.
Els infants i familiars que
estiguin interessats en conèixer amb més detall el Consell
d’Infants poden posar-se en
contacte amb l’Ajuntament al
telèfon 679 96 46 65 o al correu electrònic:
lcastillo@anoiajove.cat.

ls veïns i veïnes del
Xaró han decidit a
través d’una enquesta
popular que no es pavimenti
el camí que uneix el nucli del
Xaró amb el nucli de La Torre
entre els carrers Majori i Sant
Feliu . Aquest és un projecte
que l’Ajuntament tenia previst realitzar però en conèixer que no tothom hi estava
d’acord, va organitzar una enquesta popular perquè fossin
els mateixos veïns i veïnes qui
tinguessin l’última paraula.
Aquest passat diumenge 22 es
realitzava l’enquesta que tenia
com a resultat: 13 vots a favor,
45 en contra i 3 indiferent. El
no a la pavimentació guanyava amb un 74% dels vots.
El grup de veïns i veïnes contrari a la pavimentació, en
una carta que van presentar
al consistori, argumentaven
la seva oposició al projecte
amb els següents arguments:
que el paviment és innecessari ja que hi ha connexions
suficients entre el Xaró i La
Torre, que no és necessari

permetre el pas de vehicles
d’extinció d’incendis si ja hi
ha pistes forestals i que és més
factible tenir un bosc net per
evitar-los i que fer aquesta
obra suposaria la tala d’arbres
a la vora del camí.
Per altra banda, el partidaris
del sí, explicaven que l’objectiu de l’actuació era millorar
la connexió entre els nuclis
donant total preferència a
vianants respecte a vehicles,
millorar la seguretat i accessibilitat del vial, pensant sobretot en les persones amb
dificultats de mobilitat i els
infants, millorar l’accessibiliat
per als vehicles en cas d’emergència i la reduccció del cost
de manteniment del vial amb
solucions resistents a l’acció
de la pluja.
Jaume Riba, alcalde del municipi, es mostrava molt satisfet
per l’alta participació en l’enquesta i explicava que “som
un govern demòcrata i volem
construir el nostre poble entre tots i totes. Enquestes com
aquestes ens ajuden a poder
comptar amb la participació
de veïns i veïnes”.

El PSC de la Torre demana
al govern acabar amb les
fuites d’aigua
LA TORRE DE C. / LA VEU

A

pocs dies de rebre un
BAN amb limitacions
en el consum d’aigua degut a l’actual estat de
l’aqüífer, el PSC de la Torre de
Claramunt lamenta que “ens
trobem amb una imatge desgraciadament més que normalitzada en el nostre municipi: els carrers de Pinedes plens
de fuites recurrents, fuites que
quan son reparades acaben
sortint uns metres amunt o
avall. Milers de litres abocats a
l’asfalt, que al no disposar de
clavegueram, acaben sent piscines improvisades”. El grup
socialista afegeix que “els veïns, conscienciats amb el medi
ambient i la despesa d’aigua
comuniquen l’averia a la companyia i al consistori per tal
que s’arregli el problema amb
la menor brevetat possible,
però normalment els temps de
resolució d’incidències fa que

malbaratem litres i litres”.
La portaveu del PSC a la Torre, Carla Suárez, reclama que
es prenguin mesures urgents,
es calendaritzi les actuacions
que s’han de dur a terme i la
inversió en la xarxa d’aigua
sigui una prioritat, ja que
assegura que “els torredans i
les torredanes no poden ser
els únics que treballin per
conservar el medi ambient”.
Suárez afegeix que “l’Ajuntament ha de garantir disposar
a curt termini d’una depuradora i deixa d’abocar a la llera
del riu així com invertir en la
xarxa d’aigua. Que l’empresa
concessionària, en aquest
cas, Aigua de Rigat compleixi els seus compromisos, i
el consistori els seus: com el
compliment de l’actual ordenança de servei de clavegueram, aprovada però que mai
s’ha dut a terme. Prioritzar el
medi ambient repercuteix directament en tots nosaltres.”
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Diumenge, darrer concert
del Festival d’Orgue
CAPELLADES / LA VEU

D

esprés de tres concerts de bon nivell
i bona assistència
de públic, aquest diumenge
a les 6 de la tarda es farà a
l’església de Santa Maria de
Capellades el quart i darrer
concert del Festival d’Orgue
de Capellades.
En aquesta ocasió hi haurà
una sola intèrpret, Monica
Melcova, qui farà una improvisació a l’orgue sobre
el film de Charles Chaplin
“The Kid”, de l’any 1921. És
una pel·lícula amb una forta
càrrega autobiogràfica, situada en un ambient pobre i
descoratjador on el noi orfe
que dóna títol a la pel·lícula i l’innocent rodamón que
l’acull sobreviuen com poden
mitjançant les més diverses i
divertides trapelleries
L’eslovaca Monica Melcova va estudiar a Viena i París. Premiada en nombrosos
concursos
internacionals,
organista titular a residència
del Sapporo Concert-Hall
del Japó i professora d’improvisació del Centre Superior de Música de Sant Se-

bastià i professora d’òrgan a
la Reial Acadèmia Danesa de
Música.
Jonatan Carbó i el Cor de
Cambra de Granollers amb
Magnificat Bach
Diumenge passat Santa Maria de Capellades va aollir un
concert amb dues parts diferenciades. A la primera va
intervenir només el Cor de
Cambra de Granollers, amb
diferents peces el seu repertori. A la segona l’orgue va
guanyar presència, fent can-

viar la coral del seu lloc per
replegar-se més a prop de
l’instrument.
Aquesta segona meitat va
donar tot el protagonisme
a Bach, amb el seu “Magnificat”, considerat com una
obra lluminosa aclamada pel
públic al llarg dels segles.
Hi hagué 4 solistes professionals que van interpretar
algunes de les àries. L’acompanyament a l’orgue va anar
a càrrec de Jonatan Carbó,
amb la direcció artística de
Marc Díaz.

La Pobla de Claramunt recupera
la presencialitat en la seva Setmana
de la Gent Gran
LA POBLA DE C. / LA VEU

A

quest pròxim dilluns
30 de maig les persones majors de 65 anys
de la Pobla de Claramunt poden començar a gaudir amb
la celebració de la Setmana
de la Gent Gran, el programa que promou l’Associació
per a l’Oci de la Gent Gran i
l’Ajuntament. La primera de
les propostes de la setmana
serà l’espectacle «Juguem plegats» que oferirà als infants
del municipi la mateixa gent
gran del poble a partir de les

17.30 h al parc Sant Galderic.
Les activitats seguiran amb un
bingo amb berenar a la plaça
de l’Ajuntament (dimarts 31
de maig a les 18 h); amb una
caminada que sortirà des de
l’Ajuntament (dimecres 1 de
juny a partir de les 9 h); una
sortida a Guimerà (dijous 2 de
juny) i un ball amb la música
en directe de Vives Veus Band
a l’Ateneu Gumersind Bisbal
(divendres 3 de juny a partir
de les 18 h).
El punt final a la Setmana de
la Gent Gran arribarà diumenge 5 de juny amb un dinar

de germanor que se celebrarà
a la plaça dels Països Catalans
a partir de les 14 h i al que seguirà, a les 17 h l’espectacle de
Quim Masferrer «Bona gent».
Des de l’Ajuntament es destaca
la recuperació de les activitats
presencials després que l’arribada de la pandèmia limités
les activitats públiques. En
especial se subratlla la importància d’un programa com
aquest dirigit a les persones
majors de 65 anys, el col·lectiu
que més ha patit els efectes sanitaris i socials de l’aparició de
la COVID-19.
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Capellades acull la primera
edició de l’Inculcat

Fotos cedides per l’Agrupació Fotogràfica Capellades

CAPELLADES / LA VEU

A

quest dissabte s’ha celebrat a Capellades la
primera edició de l’Inculcat, la Festa Infantil de la
Cultura Popular. L’alta participació i la calor han estat els dos
trets més destacats de la jornada organitzada des de l’Ajuntament de Capellades i Adifolk.
Les colles van arribar al matí,
se’ls va assignar un voluntari
per acompanya’ls i guia’ls per
la vila i seguidament a la plaça Verdaguer van ser acollits
per l’alcalde de Capellades,
Salvador Vives; el president
d’Adifolk, Ivan Besora, i Joana
Campoy, representant de la comissió organitzadora.
Una molt participada cercavila
amb les entitats capelladines va
portar les colles i el públic fins
la Bassa. Allà tothom es va trobar amb un escenari on van ser
presentades les diferents colles
que hi van actuar al llarg del
dia; unes carpes amb marxandatge de cultura popular (llibres, contes, cartes catalanes,

samarretes, xapes...), i unes
altres per fer tallers on aprendre coses tan variades com cobla, sardanes, simon musical,
trabucaire, gegants, jocs tradicionals, ball de gitanes o guarniments per a festes populars.
Prop de 1.000 persones, en dos
torns, van participar del dinar
popular a la Font Cuitora i seguidament des de la plaça de la
Bassa es va sortir altre cop en
cercavila fins la plaça Catalunya on l’espectacle de cloenda
va permetre les plantades i les
actuacions de les més de 20
colles participants. També hi
van intervenir el director de
Cultura a la Catalunya Central
de la Generalitat, Francesc Serra; el president d’Adifolk, Ivan
Besora, i el regidor de Cultura,
Àngel Soteras, cloent una celebració que va acabar passades
les 8 del vespre. Soteras va destacar “el bon regust deixat per
la festa que li havien expressat
els representants de les colles
participants així com la voluntat de repetir l’experiència viscuda a Capellades”.
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Aquest divendres i dissabte, Festival MAIG amb Mishima
i Ramon Mirabet com a caps de cartell
STA COLOMA DE Q / LA VEU

S

anta Coloma de Queralt
tornarà a acollir aquest
divendres 27 i dissabte
28 de maig, una nova edició
del Festival MAIG. Un esdeveniment que aquest any
agafa una nova dimensió i
dona un pas endavant amb la
presència de grups i artistes
tant destacats com Mishima,
Ramon Mirabet o Renaldo &
Clara entre d’altres.
El primer tastet del festival,
però, ja es va poder fer el
passat divendres 20 de maig
amb la conferència “Vers,
univers i metavers”, de Josep
Maria Ganyet. Prop d’una
cinquantena de persones es
van apropar fins a La Segarreta per presenciar les teories d’un dels divulgadors més

reconeguts del país pel què fa
a noves tecnologies.
Abans del tret de sortida del
festival MAIG, el seu director, Jordi Aldomà, explica
que encaren aquesta novena

edició amb molta il·lusió:
“des que vam fer la primera
edició l’any 2014 el festival
ha anat creixent de manera gradual, però aquest any
fem un pas endavant molt
considerable, tant pel que fa
a organització com a la repercussió dels grups que ens
visiten”. Aldomà afegeix que
estan molt contents amb la
resposta del públic i és que
les entrades anticipades estan a punt d’exhaurir-se. De
cara al cap de setmana, el director del festival confia que
el temps acompanyarà –es
preveu Sol i temperatures
agradables tant divendres
com dissabte-, “això farà que
puguem gaudir encara més
del que esperem que sigui
la millor edició del Festival
MAIG de la història”.

Divendres Ramon Mirabet
i dissabte Mishima
Un dels grups més rellevants
de la història recent del pop
en català, Mishima, passarà
per Santa Coloma de Que-

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

ralt 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
festival serà l’actuació de Ramon Mirabet, qui també estrena disc en una gira molt
especial, ja que fa poc l’artista va anunciar que aquest
seria el seu últim treball en
anglès, almenys per una llarga temporada.
El Festival MAIG, que
aquest any celebra la seva
novena edició, consolida les
dues dates, divendres 27 de
maig i dissabte 28, per donar
cabuda a una desena d’artis-

tes i bandes que presentaran
el seu repertori a la Baixa Segarra. Amb aquest cartell, el
festival fa un pas endavant i
es vol consolidar com a referència cultural d’aquest

punt del territori de la Catalunya Central, on connecten
les províncies de Barcelona,
Tarragona 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 Primavera Sound. Els
acompanyaran una de les
bandes revelació del panorama indie-punk, els egarencs
Anabel Lee. També a base
guitarres i melodies ballables 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 consolidats amb el
millor de l’escena emergent.
La música de club també
tindrà el seu espai amb la
programació de diferents
Dj’s i selectors. Nahoomie,
una de les figures 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, confirmat recentment al Vida
Festival. El dia abans, la tribu de Breathdeep, 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 inclusiva.
L’organització s’ha proposat
aconseguir un festival sostenible i demostrar que la cultura i el respecte pel medi
ambient, no estan renyits.
Algunes mesures, passen
l’ús de gots reutilitzables de
lloguer, l’ús de material reciclable en la producció i la
reducció de plàstic a la mínima expressió.

Fruites i verdures
c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)
93 805 58 44

@fruiteriaandreuserra

618 41 54 70

FruiteriaAndreuSerra

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
Per publicitat a

w w w .marcelclaramunt.com
Av . P aï sos Catalans, 28
Ig ualada · B cna
Tel. 93 803 01 7 9 - 93 803 54 39
Mò bi l. 6 39 37 31 87 - 6 16 6 2 6 7 53

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
assessoria@ceosl.cat
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08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

COMARCA |

Divendres, 27 de maig de 2022

Darrera sessió
dels Contes XXL

Vallbona d’Anoia obre al poble el
procés de creació dels nous gegants
VALLBONA D’A / LA VEU

L
PIERA / LA VEU

A

vui divendres 27 de
maig a les 20.45h el
Yoshi Hioki presenta
Cuentos de Japón.
El Yoshi Hioki és l’encarregat
de tancar el cicle de contes
per adults Contes XXL que
durant els quatre divendres
de maig s’ha dut a terme per
quart any a la biblioteca de
Piera amb una gran assistència de públic i amb molt bones crítiques a l’organització i

als espectacles.
Dels camperols arrossers als
nobles de la cor imperial,
dels animals, dels monstres
i dels déus... aquests contes
del país de l’extrem orient,
de diferents èpoques, contats
pel Yoshi Kioki produiran un
suau pessigolleig al cor dels
qui els escoltin com la música
d’una copiosa pluja quan cau
sobre un bosc de bambú.
L’acte és d’accés lliure i gratuït i es servirà una copeta de
cava a tots els assistents.

El PSC lamenta que ERC
mantingui l’alcalde
de Cabrera condemnat
per prevaricació
CABRERA D’ANOIA /

E

l grup municipal del
PSC a l’Ajuntament de
Cabrera d’Anoia denuncia que ERC manté a l’alcaldia del municipi l’alcalde
Jaume Gorrea que ha estat
condemnat a 5 anys d’inhabilitació per un delicte de
prevaricació per l’adjudicació
d’unes obres de 210.000 euros.
Els socialistes demanen a ERC
que rectifiqui i “faci un relleu a
l’alcaldia davant la gravetat de
l’assumpte i que no danyi més
la imatge de Cabrera d’Anoia”.
El portaveu del PSC, Salus
Montegudo, lamenta l’enrocament de l’alcalde tot i la
sentència i la corresponsabilitat del seu equip de govern
i d’ERC. Montegaudo ja va
demanar fa tres setmanes que
els republicans fessin un relleu
a l’alcaldia i respectava, fins i
tot, que ERC continués al govern tot i no haver guanyat les
eleccions, ja que només queda
un any de mandat, amb la condició que canviessin l’alcalde: “El PSC vam guanyar les
eleccions, però ERC va pactar
amb Ciutadans per obtenir
l’alcaldia. Entenem que aquest

pacte és lícit en democràcia i
per això no volíem aprofitar
la condemna de l’alcalde per
forçar un canvi de govern.
Només demanàvem que ERC
apartés l’alcalde condemnat i
investís un nou alcalde, cosa
que malauradament no ha
passat”.
Monteagudo remarca que l’actuació il·legal de l’alcalde un
cop hi ha condemna d’inhabilitació, no ha d’enterbolir la
imatge de Cabrera d’Anoia ni
de l’Ajuntament: “La institució ha d’estar per sobre de les
actuacions d’ERC i nosaltres
volem posar en valor la tasca
de tot el personal de l’Ajuntament que ja va advertir a l’alcalde de la il·legalitat del que
volia fer amb l’adjudicació de
les obres. Cabrera es mereix
un govern net i honest i nosaltres lluitarem perquè així
sigui”.
El PSC remarca que si ERC
no aparta l’alcalde condemnat
estudiarà totes les possibles
accions per fer un relleu a l’alcaldia i no descarta la moció
de censura vista la nul·la predisposició dels republicans de
fer net i ser conseqüents amb
la sentència que han rebut.
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’Ajuntament de Vallbona d’Anoia vol incloure
els veïns i les entitats
del municipi en el procés de
creació dels nous gegants del
poble, per tal que esdevinguin un element de representació de Vallbona i una eina
de cohesió. Segons el consistori, els gegants antics, el Bartomeu i la Roser, han quedat
obsolets i generen dificultats
en el seu transport i a l’hora
de fer-los ballar. I consideren
que amb els materials, mides
i dissenys amb què es treballa actualment es poden crear
uns gegants que s’adaptin millor als portadors i a la singularitat del municipi.

Per això, l’Ajuntament ha
obert un procés participatiu
perquè tots els veïns del municipi hi puguin dir la seva i
que durarà del 30 de maig al 7
de juny. Per participar al procés de creació dels nous gegants de Vallbona, que compta amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i del
Consell Comarcal de l’Anoia,
ha creat un formulari que es
pot contestar telemàticament
i que també es pot trobar als
tríptics informatius. Les tres
preguntes que planteja són
si es vol que els nous gegants
siguin rèpliques dels vells o
totalment nous, dona possibilitats de personatges vallbonenc que podrien representar
i demana quins noms i quina

alçada haurien de tenir.
Totes les opcions que apareixen al formulari s’explicaran
amb més detall a la sessió informativa que tindrà lloc el
27 de maig a les 20 h a la Sala
Polivalent Jaume Calveres.

Es va presentar el llibre “Biografia
d’una mestra rural” a Miralles
MIRALLES / LA VEU

D

issabte, 21 de
maig va tenir lloc
al Local Social de
les Antigues Escoles de Santa Maria de Miralles, la presentació del llibre
“Biografia d’una mestra rural”
escrit per l’Emilia Solé i Estalella.
Pels que no ho sabeu l’Emilia
va ser mestra al poble de Santa
Maria de Miralles durant 27
anys. Durant aquest temps,
dues generacions de pares i
fills del municipi, i també dels
pobles veïns d’Orpí, Querol i
La Llacuna van passar per l’escola de la senyoreta Emilia.
L’Alcalde, Sr. Pere Argelich i
Pujadó va agrair a mestra que

hagués escollit Miralles i la
seva antiga escola, per celebrar
aquest acte de presentació.
Un acte molt emotiu on
antics alumnes es van retrobar amb la seva mestra,

REFORMA

i es va fer reviure a tots els
presents records i vivències
d’una època a la que a molts
de nosaltres ens agradaria
tornar i que ara queden recollits en aquesta biografia.”

Nuestra
prioridad
eres TÚ
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La Llacuna celebra
diumenge l’Aplec del
Castell de Vilademàger

Tret de sortida a les obres
de la carretera BV-1001, en el tram
de Sant Martí Sesgueioles
S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

I

nicien les obres de reforçament del ferm de la
carretera BV-1001, per tal
de rehabilitar-lo i millorar les
mescles bituminoses en fred,
així com la instal·lació d’un
pas de peatons elevat. Es tracta d’una actuació que forma
part de la reivindicació que

LA LLACUNA / LA VEU

A

quest diumenge 29
de maig tindrà lloc
l’Aplec del Castell de
la Llacuna, el castell de Vilademàger i com ja és tradicional s’ha programat diverses
activitats al voltant de la fortificació.
Els actes d’aquest dia començaran a les 12.30 amb la Santa Missa a l’església del Castell. Seguidament, tindrà lloc
un vermut amb productes de
la Llacuna i una ballada de
sardanes amb la cobla Terres de Marca. Mentrestant,
les colles del Ball de Diables
de la Llacuna i Geganters i
Grallers de la Llacuna aniran
preparant l’arrossada popu-

lar que començarà al voltant
de les 14.30h del migdia.
El preu del dinar és de 10€
fins al dissabte 28 de maig a
les 19h i de 12€ el mateix dia
de l’Aplec i es poden comprar al Forn Pujó i al Punt
d’Informació de la Llacuna. Hi haurà servei de bar
(begudes, cava, cafè, etc.) i
durant tot el matí es podran
també comprar el tradicionals tortells. Per amenitzar
la trobada es comptarà amb
la música i veu en directe
del Fèlix.
L’Ajuntament agraeix la implicació de les colles a l’aplec
alhora que fa una crida a tots
els llacunencs i llacunenques a
participar d’aquesta festa cultural i tradicional catalana.

DIPÒSIT CONTROLAT
DE RUNES I VALORITZADOR
DE RC'D

l’actual equip de govern de
l’ajuntament va fer a Carreteres de la Generalitat de Catalunya, en materia de millores i
pacificació de la carretera.
Concretament les actuacions
iniciaran dilluns 30 de maig.
Per una banda, les reclamacions van remarcar la quantitat de camions que passen
per aquesta carretera i el to-

natge d’aquests que han fet
que, durant tot aquest temps,
el ferm hagi quedat malmès;
per altra, també es va demanar el canvi de les biones que
separen la zona de pas i les
baranes del pont de la Via
Verda, i la necessitat de trobar una solució al pas de vianants, pel perill que ha comportat fins ara.

1000 anys d’història del Castell
de Vilallonga
S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

E

l castell de Vilallonga de
Sant Martí Sesgueioles
celebra, aquest any, els
seus 1000 anys d’història; concretament, la data serà aquest
mes de novembre de 2022. Tot
i aparèixer restes anteriors a
la vora i tenir constància de
l’antiguitat del castell, la primera menció de l’edifici en un
document escrit data el 1022.
Per tal de commemorar el millenari, l’Ajuntament pròximament anunciarà les activitats
que s’estan organitzant des de
l’àrea de recuperació del patrimoni.
Després de la recent troballa
de l’esquelet del segle VII, entre d’altres evidències d’èpo-

ques més antigues, s’ha constatat que abans del Castell de
Vilallonga ja hi havia algun
tipus de poblament anterior.
L’Ajuntament segueix treba-

llant en els jaciments de la
Necòpolis Medieval i Pla de la
Tomassa del municipi, entre
d’altres, per tal de recuperar el
patrimoni municipal.

“Fes el pas!” i emprèn el teu projecte
comercial a Sant Martí Sesgueioles
S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

A

mb l’objectiu d’impulsar i promoure
la implantació de
noves activitats empresarials a Sant Martí Sesgueioles,
principalment de sectors no
existents que ajudin a completar l’oferta comercial del

municipi, l’Ajuntament promou la campanya “Fes el
pas!”.
La iniciativa promou una sèrie d’ajuts econòmics per a
l’emprenedoria de botigues
o tallers que es vulguin instal·lar al municipi, i que es
situïn, preferiblement, a las
plantes baixes dels edificis.

Les implantacions subvencionables s’hauran d’efectuar
durant l’any 2022.
Tothom qui n’estigui interessat, pot consultar les bases
que s’adjunten a la web de
l’Ajuntament, o bé contactar
a través del correu electrònic
st.martises@sesgueioles.cat
o el telèfon 938681122.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

FRUITA I VERDURA
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

93 876 44 44

Av. Barcelona, 5 IGUALADA

Tel. 93 8067711
627 628 508

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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El IV Festival d’Havaneres de Secà de Calaf, demà
dissabte al Casino
CALAF / LA VEU

C

alaf manté la seva aposta per les havaneres i
programa un any més
el Festival d’Havaneres de Secà
que aquest 2022 arriba a la
seva quarta edició. Tindrà lloc
demà dissabte 28 de maig a les
19h al Casino de Calaf amb
motiu dels actes de la Setmana
de la Gent Gran i hi actuaran
el grup d’havaneres Arjau (Palafrugell) i Barcarola (Vilassar
de Mar).
Grup d’havaneres Arjau
El grup d’Havaneres Arjau es
funda el 1.997 a Palafrugell,
amb una formació clàssica de
veus i guitarra amb la intenció d’evocar els antics cantaires
de Calella de Palafrugell. Han
actuat als millors escenaris del
gènere com la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, la Mostra de l’Havanera de
Palamós i també al Palau de la
Música. També han participat
a les Jornades de Cultura Catalana de Cuba i viatjat en diferents llocs d’Europa: Holanda,
Escòcia i França. A finals del
2020, col·laboren amb el cantant de trap Lildami composant l’Havanera Ramiro, amb
molta repercussió mediàtica.
Enguany, celebren el seu 25è
aniversari publicant el seu cinquè disc d’estudi. Un disc que
fa un viatge per la seva histò-

ria musical amb col·laboracions amb els músics del gènere
que més els han influït: Càstor Perez, Ricard Balil, Fonso
Carreras, Xiqui Ramon i Josep
Bastons. També s’inclouen versions úniques de les havaneres
“El meu avi” i “Tamariu” amb
un acompanyament de luxe, la
“Simfònica de Cobla i Corda
de Catalunya”. Presenten el repertori del seu últim disc, amb
els grans clàssics i també peces
més contemporànies

amb ritme de vals. Compten
amb un repertori basat en les
havaneres tradicionals, intercalant ritmes populars com
valsets mariners, sardanes… i
ofereixen un espectacle distret
i variat amb regust mariner. Al
llarg d’aquests anys, han actuat

Barcarola Havaneres
El grup d’havaneres Barcarola
neix l’any 1993 a Vilassar de
Mar (Comarca del Maresme)
fruit de la unió de diversos
músics i cantaires experimentats en el món de l’havanera
des del 1982. El seu nom s’inspira en la definició de la paraula «barcarola»: composició
musical de temàtica marinera

El Centre de Recursos per a l’Ocupació
de Calaf ajuda a trobar feina a 34 persones
CALAF / LA VEU

L

es dades de l’atur a
Calaf han millorat
aquests darrers dos
mesos. Al març hi havia
192 persones aturades (un
11,97%) i a l’abril van baixar
a 186 (un 11,64%).
A banda d’aquest descens
entre els mesos de primavera, les dades també ens mostren una tendència a la baixa
si les comparem amb les del
2021, ja que a l’abril de l’any
passat l’atur a Calaf estava al
14,32%, amb 236 persones
sense feina.
Cal destacar que un total de
34 persones de Calaf han
trobat feina aquest 2022 gràcies al Centre de Recursos
per l’Ocupació (CRO). Vint

ho han fet de forma directa, a
través de les ofertes gestionades pel mateix CRO. La res-

ta, catorze, han aconseguit
inserir-se al mercat laboral
gràcies a estar inscrits com
a usuaris del centre i gaudir
dels recursos i serveis que
s’ofereixen en aquesta línia
com: l’enviament d’ofertes de
la borsa de treball de l’Anoia,
l’acompanyament en la realització del currículum o el
suport en la inscripció a les
ofertes, entre d’altres.
Alguns dels perfils professionals que s’han pogut inserir són: cuidador/a (treball
familiar), administratiu/va,
neteja, ajudant de cuina, entre d’altres.
Actualment, les dades de
l’atur a la comarca de l’Anoia
també són un punt més altes
que a Calaf, ja que la taxa es
situa al 12,93%.

arreu de Catalunya (també a
l’emblemàtica taverna La Bella
Lola i la de Can Batlle, a Calella de Palafrugell), a Andorra,
al País Basc i al País Valencià.
Fa uns anys, al concurs ÈXIT
de TV3, van guanyar el segon
premi de cançó inèdita catalana amb l’havanera «La meva
àvia» composada per J. A. Carrau, antic membre del grup.
Han enregistrat set treballs
discogràfics. El nou CD 2019
de Barcarola Havaneres s’anomena Capvespre mariner.
Venda d’entrades
Es poden comprar entrades el
mateix dia a taquilla, al Casino,
una hora abans del festival per
un preu de 5 euros. L’aforament
és limitat a 300 places.
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Calonge de
Segarra i Sant
Pere Sallavinera es
connectaran a la
xarxa Ter-Llobregat
ALTA ANOIA / LA VEU

E

l consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
ha aprovat la connexió de dos
municipis de l’Anoia a la regional del Ter-Llobregat, Calonge de Segarra i Sant Pere
Sallavinera.
L’actuació de Calonge de Segarra consistirà en una conducció d’un quilòmetre de
diàmetre i 200 mil·límetres
d’amplada entre la derivació de Calaf de l’artèria provinent de la potabilitzadora
del Cardener/Igualada i el
dipòsit municipal del Turó
del Ballester. Les obres suposaran una inversió superior
als 582.000 euros i tenen un
termini d’execució de 9 mesos. Pel que fa a l’altra actuació a l’Anoia, concretament
en el municipi de Sant Pere
Sallavinera, consistirà en una
canonada d’1,3 quilòmetres i
una amplada de 90 mil·límetres que es connectarà entre
la derivació de Calaf de l’artèria provinent de la potabilitzadora del Cardener/Igualada i el dipòsit municipal del
Turó de l’Espona. Els treballs
tindran una durada de 7 mesos i suposaran una inversió
superior al milió d’euros.
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El Festival Itinera Parlem passa per
Argençola amb un concert de Carla
Motis & Belén Bandera
ARGENÇOLA / LA VEU

E

l Festival Itinera Parlem és un projecte creat entre l’Associació de
Micropobles de Catalunya
i Aktive. Els objectius del
Festival són donar a conèixer els Micropobles i els seus
encants acompanyats de música de qualitat en petit format.
En aquest projecte hi participen músics de Jazz, Blues,
Gospel i Soul entre altres
estils i col·laboren grans referents de la música catalana
com la Fundació Jazz Clàssic,
Joan Chamorro i músics que
han tocat a la Sant Andreu

Jazz Band, la Societat de Blues de Barcelona i el Harlem
Jazz Club.
La primera edició del Festival

Itinera va néixer amb la previsió de fer una quarantena
de concerts, que finalment
es van convertir en 105. A la
segona edició, 2022, es realitzaran més de 120 concerts
de jazz, blues, gòspel i soul.
En aquesta edició a Itinera
incorpora també nous estils
musicals com la rumba catalana, la música llatina i músiques del món. Els concerts
tindran lloc entre els mesos
de maig i octubre i tots ells
són amb entrada de franc.
El 28 de maig, a les 5 de la
tarda, serà a Argençola amb
l’actuació de Carla Motis &
Belén Bandera a la Sala de
Porquerisses.

El treball de recerca sobre Les banyeres
de Mirambell, finalista dels premis
Francesc Noy d’Humanitats de la UPF
CALONGE DE S. / LA VEU

E

l reconeixement del
treball elaborat per
l’alumna de l’INS
Alexandre de Riquer Carla
Garriga Cantacorps va tenir
lloc el passat 11 de maig, al
campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra.
El treball compta també amb
una recreació 3D de Les banyeres de Mirambell, un
antic balneari o centre termal
situat prop de Mirambell, al
terme municipal de Calonge de Segarra. La construcció de l’actual autovia C-25
va fer desaparèixer l’edifici
i el seu entorn immediat.
L’existència de Les banyeres
de Mirambell es remunta al
1852 i es deu primerament a
les extraccions de lignit que
es feien al terme municipal
de Calonge de Segarra entre 1846 i 1847. En una de
les mines s’hi va trobar una
quantitat d’aigua abundant
amb propietats sulfuroses. El

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

context socioeconòmic favorable de l’època va propiciar
la creació i consolidació del
balneari.
El premi Francesc Noy d’Humanitats es lliura al millor
treball de recerca de batxillerat en qualsevol disciplina
d’Humanitats, que hagi estat presentat durant el curs
acadèmic corresponent en

els centres d’ensenyament
secundari públics, privats o
concertats de Catalunya.
De 94 obres presentades, en
van quedar set de finalistes,
dues mencions especials i
la guanyadora. El treball de
recerca de Les banyeres de
Mirambell va ser una de les
finalistes i la seva autora va
obtenir un diploma.

Concert de l’ECMMI a
Santa Maria de Veciana

VECIANA / LA VEU

D

iumenge passat, 22
de maig l’església de
Santa Maria de Veciana va ser el marc del tercer i
últim dels “Concerts a esglésies i castells 2022” promogut per l’Escola Conservatori
Municipal de Música d’Igualada.
L’alcalde de Veciana, Jordi
Servitje, va obrir l’acte donant la benvinguda als assistents i agraint l’Escola de
Música per haver tornat a incloure aquesta joia del romànic en el programa d’enguany
donant a conèixer així aquest
bonic racó de la comarca.
Al seu torn Maria Queralt
Martí, directora de l’Escola
de Música, va agrair la bona
acollida per part de l’Ajuntament de Veciana i va explicar
als assistents les peces que
sentirien a continuació.

La primera part del concert va
comptar amb les actuacions
dels alumnes del grup de vent
de M-4 i 5 que, sota la direcció
de Toni Riosa, van interpretar
diverses peces començant per
“We will rock you” de Queen. A continuació l’alumne
Llatzer Mesa, de M6 Pda, va
demostrar les seves habilitats amb el saxo. Per cloure
el concert el cor de cambra,
sota la direcció de Montserrat
Roset, van entonar coneguts
temes del musical Mar i Cel,
el cantautor Lluís Llach o el
conegut Edelweiss de la pellícula “Somriures i llàgrimes”.
Per finalitzar l’acte l’alcalde va
obsequiar a tots els participants, alumnes i professorat,
amb un record del municipi
encoratjant-los a seguir fent
aquests concerts per apropar
la gran feina que fa l’Escola
de Música d’Igualada a la resta de la comarca.
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Adeu als històrics Ton Baliu i Elagi
Deitg... i adeu a Europa
HOQUEI PATINS / LA VEU

CP VOLTREGÀ 5
IGUALADA RIGAT 3

L

’Igualada Rigat ha dit
adéu a la temporada. I
a Europa. Però, sobretot, a part de la seva història
amb el comiat de gent tant estimada com Ton Baliu, Elagi
Deitg, Marc Palau, Àlex Cantero, Antoni Esteban “Lodi” i
Martí Compte. La derrota a
Sant Hipòlit no permetrà dirlos fins aviat amb un tercer
partit a Les Comes.
Els igualadins van acabar pagant un mal inici de partit.
Els de Francesc Fernández
perdien per 4 a 0 al minut 8
i mig de la primera meitat.
Després, dos gols de Yeste,
el primer caçant un rebot i
clavant la bola al pal llarg i el
segon en una contra que en
Bernat va definir per dalt, va
tocar al pal i va acabar dins.
El 4 a 2 donava opcions d’intentar la remuntada. I van

tenir oportunitats clares per
forçar-la, amb 2 FD de Riba
i Tery. A la tercera Yeste va
signar el seu hat-trick també
des del punt de la FD. Amb el
4 a 3 el partit passava per una
jugada aïllada. La va tenir
Canal amb una FD que li va
aturar Guillem Torrents, que
va jugar la segona part enlloc
de l’Elagi Deitg. Però el gol no
va arribat fins ben bé al final,

a falta de 20 segons, quan Teixidó va marcat el 5 a 3, amb
l’IHC jugant sense porter.
I així tancava la temporada
l’Igualada HC, aconseguint
la permanència però sense bitllet per Europa per la
propera temporada. I així
tancava la seva carrera Ton
Baliu, que penja els patins
després de més de 25 anys
jugant a hoquei.

HOQUEI PATINS / LA VEU

E

Un fatídic darrer minut acaba
condemnant a l’Igualada Femení HCP
HOQUEI PATINS / LA VEU

L

’Igualada Femení Grupo
Guzman va perdre per
1-3 en el darrer partit
com a local que disputaven les
de Carles Marín a Les Comes
aquesta temporada. Si fa una
setmana a Las Rozas el final de
partit va ser favorable a les igualadines, en aquest matx davant
el Liceo va ser tot al contrari.
Dues accions de gran encert de
les gallegues en el darrer minut
les va conduir a una victòria intranscedent.
El matx entre igualadines i gallegues es va disputar en un
ambient estiuenc al pavelló Les
Comes. L’elevada temperatura
va condicionar el ritme de joc
d’ambdós equips, i també ho va
fer el fet que el Liceo s’avancés
en el marcador als dos minuts
de joc, amb un gol de María
Sanjurjo. El gol en contra va fer
que les igualadines juguessin a
remolc, precipitades en certes
fases del joc. Durant el primer
temps, ambdós conjunts ho
van intentar i van tenir opcions
clares per fer més gols, però tant

L’Igualada Rigat
renova el cos tècnic
una temporada més

Cristina Riba per les igualadines com la internacional italiana Veronica Caretta pel Liceo
van estar molt encertades. Amb
0-1 en el marcador, i una gran
rotació de banqueta pels dos
equips es va arribar al descans.
A la represa, el partit va continuar amb la mateixa tònica.
Tant Carles Marín com Estanis
García pel Liceo donaven minuts a totes les jugadores, aprofitant la còmoda situació classificatòria d’ambdós conjunts.
Anaven passant els minuts
entre llançaments als pals i als
travessers d’ambdues porteries,
grans intervencions de les porteres, i els dos equips que s’anaven carregant de faltes per la
incertesa del resultat. A menys
de cinc minuts pel final Rocío
“Piojo” Ramón desviaba una
bona filtrada per Aida Mas per
fer l’empat a un en el marcador.
Les igualadines havien fet el
més difícil, eixugar l’avantatge del Liceo, i van disposar de
dues bones ocasions per avançar-se amb un segon gol, però
l’infortuni va perseguir a les
igualadines a la recta final del

matx. A dos minuts de la conclusió Mònica Ferrer sortia a
pista per aturar un penal llençat
per la visitant Garrote. Només
20 segons més tard, la desena
falta de les gallegues provocava una falta directa que no va
poder transformar Pati Miret,
i a 57 segons de la conclusió la
jugadora xilena del Liceo Bea
Gaete feia l’1-2 recollint una
bola dins l’àrea igualadina. A
partir d’aquí, l’Igualada Femení Grupo Guzmán va jugar en
superioritat numèrica (amb 5
jugadores a pista) sense encert, i
una bola perduda la va transformar la jugadora visitant María
Sanjurjo per fer el definitiu 1-3.
Darrer partit de lliga, dissabte
a Vilanova i la Geltrú
Aquest proper dissabte a partir
les vuit del vespre l’Igualada Femení Grupo Guzman tancarà
la Iberdrola OK Liga jugant a
la pista del Club Patí Vilanova,
equip ja descendit, però que
aspira a continuar a la màxima
categoria de l’hoquei estatal si
aconsegueix l’ascens amb el
seu segon equip.

l cos tècnic format per
Cesc Fernàndez, Jordi
Mellado i Xavi Garcia
continuarà una temporada més al capdavant de les
ordres del primer equip de
l’Igualada HC. El trio d’exporters de la casa ha renovat la vinculació amb el club
després d’aconseguir l’objectiu de la salvació, però quedant fora de places europees.
En la seva primera temporada al capdavant de l’equip,
Cesc Fernàndez va classificar a l’Igualada Rigat en
novena posició a la lliga regular, però en el play-off per

guanyar-se la darrera plaça
europea, va perdre contra el
CP Manlleu.
A més de la renovació del
cos tècnic, en els darrers
dies ja s’havia anunciat la
renovació de jugadors com
Guillem Torrents, Marc Carol, Tety Vives, Gerard Riba i
Aleix Marimon. Mentre que
també son oficials les baixes
de Ton Baliu, que es retira,
Elagi Deitg, que ha firmat
pel Lleida Llista, Marc Palau i Àlex Cantero. Tot i que
encara no s’ha fet oficial, de
cara a la temporada vinent
també es compta amb el retorn de Roger Bars, que ara
fa un any va marxar a Itàlia.

ANUNCI
El Ple de la Corporació va acordar, en data 19 de
maig de 2022, aprovar inicialment la proposta de
modificació puntual de les normes subsidiàries
de planejament del municipi de Castellolí, relativa a la correcció d’una errada en el paràmetre
d’ocupació i introducció de nous usos complementaris a la zona industrial (clau 9), així com
sotmetre-la a informació pública pel termini de
dos mesos a comptar des de la inserció d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a un
dels diaris de major divulgació al municipi i a la
pàgina web de l’Ajuntament de Castellolí, a efectes de presentar les reclamacions i/o al·legacions
escaients.
La documentació pot ser consultada en les oficines municipals en hores d’atenció al públic.
Castellolí, 23 de maig de 2022
L’Alcalde
Joan Serra Muset
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Patir, lluitar… guanyar

Derrota a casa del campió
FUTBOL / LA VEU

UE RAPITENCA 1
CF IGUALADA 0

E

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 1
PBB LA ROCA 0

L

es igualadines rebien a
les vallesanes, a Les Comes, amb la mentalitat
de sumar els últims nou punts
de la temporada i aconseguir
una segona posició que podria donar l’ascens. Davant
hi havia un rival que les va
vèncer al partit d’anada. Concentració màxima per entrar
al partit amb la millor versió
possible.
Al minut 3, Marina ja va fer
treballar a la portera visitant.

I això va donar pas a ocasions
més clares per Pauli i Marina, que no van saber materialitzar. Es mantenia l’empat a
zero, tot i les constants arribades blaves. Una bona primera
meitat no trobava el premi del
gol i al descans, Torrijos faria
una sacsejada a l’equip.
L’inici de la segona meitat va
ser molt trepidant amb atacs
ràpids de les blaves, que a
mesura que avançaven els
minuts es bolcaven més a la
porteria de La Roca. Aquesta
necessitat per part de les blaves, podia ser aprofitada per
les visitants, que donaven ensurts a Queralt.

S’arribava als darrers minuts
i el conjunt blau no desistia
en la cerca del gol. En aquell
moment, va arribar la jugada
clau. Falta a favor de les blaves,
a la frontal de l’àrea. Instant de
silenci, Marina xutava i…gol!
Les Comes explotava d’emoció
en un xut que entrava per tot
l’escaire, fent justícia al marcador. Al minut 90, Pauli va disposar d’una nova oportunitat,
però la pilota es va estavellar
al pal.
L’equip va demostrar ofici i els
tres punts es van quedar a Igualada. Ara queden dues finals i la
setmana vinent, les blaves visitaran el camp del Cornellà.

ls jugadors de Pedro
Milla visitaven el camp
més difícil de la lliga.
La Ràpita era l’única població
que no coneixia la derrota en
aquesta temporada. A més, la
UE Rapitenca es jugava quedar campió i ascendir de categoria, davant el seu públic.
No obstant, aquesta cúmul de
dificultats va generar que els
blaus estiguessin encara més
motivats. Els igualadins van
sortir a per totes en els primers
minuts de joc i tot i comptar
amb arribades, no van poder
inquietar la porteria del porter
local.
En canvi, els de les Terres de
l’Ebre, arribats al minut 8, van
realitzar una gran jugada collectiva i van obrir el marcador.

Un cop dur per com s’estaven
trobant ambdós equips.
El gol va fer que el ritme vibrant de l’inici baixés de pulsacions i es van veure poques
oportunitats durant el que restava de primera meitat.
A la represa, els anoiencs
van sortir amb un punt més
de verticalitat i al minut 47,
Franco, a boca de gol, enviava
la pilota al pal. Es va sentir el
silenci a La Ràpita.
L’errada de l’atacant blau va
esperonar als seus companys,
que van insistir en anotar el
gol de l’empat. Tot i la bona
imatge dels igualadins, la
defensa de la UE Rapitenca
va resistir i els tres punts i el
campionat es va quedar a La
Ràpita.
El conjunt blau tancarà la temporada el pròxim diumenge, a
les 17h, a Les Comes.

El sènior masculí “B” del CB Igualada es queda a 1a catalana
BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 54
CB TONA A 42

P

artit a Les Comes corresponent a la 5a jornada del grup de permanència, entre Industrial
Borobil SMB contra el CB
Tona. En aquest partit havia
molt en joc degut a la igualtat, tant el partit d’anada com
en el mateix grup i també per
aconseguir la salvació matemàtica.. La tensió era evident
i es va veure reflectida des
del primer moment amb un
joc poc fluid i de poc encert.
Tot i això, els igualadins van
començar més encertats amb
un parcial de 8-0. El visitants,
que van tenir el suport de
molts aficionats desplaçats al
pavelló de Les Comes, van
reaccionar amb intensitat i
físic, però els anoiencs van

seguir per davant.
El segon període, gràcies a
una espectacular defensa, el
conjunt igualadí va començar

a distanciar-se i a poder gaudir d’avantatges per damunt
dels 8-10 punts. S’arribava al
descans amb un 25 a 14.

A l’inici del tercer període, els
visitants van pujar la intensitat en defensa, van estar més
encertats en atac i intensos

en el rebot ofensiu. L’Industrial Borobil va passar uns
minuts més difícils en l’inici del tercer, però també van
aconseguir pujar la intensitat
aconseguint moltes segones
opcions i mantenir l’avantatge.
En el darrer període, el partit va estar molt travat i poc
fluid. El millor encert en el tir
exterior dels igualadins van
fer traspassar els nervis al CB
Tona que veia com s’escapa el
partit i l’average de 7 punts
aconseguits a la seva pista. El
partit acabava amb la victòria
dels nois d’en Marc Rovirosa
per 54 a 42. Gran ambient de
bàsquet el viscut a Les Comes
amb el pavelló ple.
Aquesta victòria ratifica la
permanència de l’Industrial Borobil SMB tot i la falta
d’una darrera jornada, on els
blaus jugaran diumenge dia
29 contra el CB Prat.
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El Circuit de Castellolí acollirà unes
Tot a punt per una nova
24h de resistència per primera vegada edició de la Rider1000

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A
MOTOR / LA VEU

E

l circuit de Castellolí
acollirà per primer
cop una cursa de cotxes de 24 hores de resistència
el cap de setmana del 18 i 19
de juny. També serà la primera vegada que es realitzarà a
Catalunya un esdeveniment
com aquest fora del circuit
de Montmeló, on sí que s’han
dut a terme carreres de resistència d’una jornada sencera.
La cursa, organitzada per
Amazing Drives, tancarà a
Circuit Parcmotor la temporada 2021/22 de l’experiència Classics Challenge.
S’iniciarà el dissabte 18 de
juny i finalitzarà el diumenge 19 a primera hora de la

tarda. Es tracta d’un format
que té popularitat en altres
circuits de l’Estat, com el de
Ronda (Màlaga), però que a
Catalunya no havia trobat la
simbiosi entre organitzador
i circuit fins ara: només s’ha
celebrat de forma competitiva a Montmeló i mai abans
en format amateur.
Hi podran participar un màxim de 40 vehicles clàssics
(fins al 2005) i cada equip
haurà de tenir un mínim de
quatre conductors, els quals
s’hauran de rellevar al volant al llarg de les 24 hores
que durarà la carrera. Ja hi
ha diversos equips inscrits a
la prova, entre els quals un
de format íntegrament per
dones que busca fomentar la

presència femenina -encara
molt minoritària- en esports
de motor.
Hi haurà diferents categories segons el pes i la potència dels vehicles -limitada a
l’evolució tècnica d’aquests-.
Les inscripcions es poden fer
fins deu dies abans de l’esdeveniment a la web dels organitzadors, on també es pot
consultar la normativa de la
cursa.
Per poder circular durant la
nit s’ha sol·licitat i concedit
un permís especial de l’Ajuntament de Castellolí -suspensió cautelar dels objectius
acústics de qualitat ambiental- que permet excedir dels
decibels màxims limitats en
horari nocturn.

questa setmana es celebrarà la desena edició de la Rider1000
que fa deu anys va néixer amb
l’objectiu de reunir 1000 motos per tal que amb un temps
màxim de 22 hores aconseguissin fer 1000 kms.
L’igualadí Pep Requena va
ser el creador d’aquest esdeveniment que com a primera
i molt important premissa
seria que no hi hauria guanyador, per tant, el que menys
temps està per recórrer tot el
camí no tindria cap premi. El
repte era i segueix sent fer el
recorregut establert sense saltar-se cap control de pas.
Així, el premi és el pin de la
Rider1000 per tal d’haver
completat el recorregut. Com
cada any, setmanes abans de
la data prevista es va fer un
brífing per tal d’explicar les
principals novetats. Enguany
aquest brífing es va fer al Teatre Auditori Felip Pedrell de
Tortosa, en què hi van assistir
molts dels inscrits, entre els

que hi havia força motards
anoiencs.
En deu anys ha sigut tant
gros l’èxit que els organitzadors del Moto Club Manresa,
i seguint les directrius de
l’igualadí, han hagut de posar un límit de participants.
Enguany seran 2.850 motos
distribuïdes entre els participants segons els itineraris
que hagin escollit: 1000, 700,
500 i 300 km respectivament.
La base estarà situada al Pavelló Firal de Remolins a
Tortosa, des d’on el dissabte
28 de maig sortiran de forma
esglaonada de 12 en 12 els
participants, sent a la vegada
el lloc d’arribada. Per aquesta desena edició, els participants recorreran carreteres
del sud de Tarragona, Castelló i Terol.
Entre els 2.800 participants
hi haurà bastants motards
anoiencs, que juntament
amb els arribats d’arreu de
Catalunya, així com espanyols, holandesos, italians
i francesos, gaudiran d’una
gran jornada motociclista.

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 CAI aconsegueix dos podis en els Campionats de Catalunya
de Promoció
ATLETISME / LA VEU

C

ap de setmana intens
i exitós per als equips
de les categories de
Promoció del CAI Petromiralles/Jocnet. Els 8 equips
classificats per disputar les
finals del Campionat de Catalunya de Clubs, a les que
únicament accedien els 16
millors conjunts catalans per
categoria, van assolir 2 podis
i altres grans classificacions,
als Campionats disputats dissabte i diumenge a les pistes
del Prat de Llobregat.
Cal ressaltar els 3ers llocs –
Bronze - dels equips Sub-14
i Sub-10 femení, que pujaren
als podis corresponents, el 5è
lloc dels Sub-10 masculí, el 6è
lloc de les Sub-12 femení, el
10è lloc dels Sub-14 masculí
i l’11è de les Sub-16 femení,
entre altres destacades classificacions i registres, competint entre els equips capdavanters de Catalunya.
El Sub-14 femení fa bronze
al Campionat de Catalunya
L’equip Sub-14 femení del
C.A.Igualada Petromiralles/
Jocnet va assolir una brillant
3a posició i el bronze amb
200,5 punts al campionat de
Catalunya, dissabte passat,
en un intens cap de setmana
atlètic. S’imposaren les atletes del Cornellà Atl. seguides
del C.A. Terres de Ponent i
del CAI Petromiralles/Jocnet,
entre un total de 16 equips
classificats.
Individualment, cal ressaltar
les victòries de Blanca Moreno en salt de llargada, amb
4,79 m. i en triple salt amb
10,22 m., de Laia Cerro en
80 m.ll. amb 10”71, i 4a en
alçada amb 1,41 m., de Selma Hernández en 1.000 m.ll.
amb 3’15”35 i de Mariona
Domènech en martell, amb
33,01 m.
Les rellevistes de 4 x 200 m.
del CAI eren 4es amb 2’00”93,
formant l’equip Mabintou
Cámara - Selma Hernández
- Marua Khay i Clara Villanueva.
Emma Cerro era 5a en 80
m. tanques amb 14”96 i en
220 m. tanques, amb 36”70.
Mabintou Cámara era 6a en
150 m.ll. amb 20”42, i Martina Roviro 6a en 3.000 m.ll.
amb 13’23”99. Les rellevistes
de 4 x 80 m. eren 6enes amb
46”71, amb Emma Hermosilla – Marua Khay – Lia Montferri i Vinyet Pont.

Sira Roig era 8a en 3.000 m.
marxa amb 23’44”42. Berta Ferrús era 9a exaequo en
Salt de Perxa, amb 1,80 m., i
Mariona Domènech 10a en
Disc, amb 14,32 m. Clara Villanueva era 12a en 600 m.ll.
amb 1’59”84, i Vinyet Pont
13ª en 1.000 m. Obstacles,
amb 3’58”91. Yvet Bernal era
14ª en Pes, amb 6,61 m. i Lia

Montferri 15ª en llançament
de Javelina, amb 11,10 m.
El Sub-10 femení també
aconsegueix el bronze
Les joves atletes de categoria
Sub-10 femení del CAI Petromiralles/Jocnet, assoliren
diumenge una brillant 3a posició, amb 77 punts, entre 16
clubs classificats. Pujaren al
podi amb l’Avinent Manresa,
guanyadores, seguit del C.A.
Sant Just i del CAI Petromiralles, entre els 16 equips participants.
Individualment van sobresortir el 1er lloc de Martina
Acosta en salt de llargada,
amb 3,85 m. i els 3ers llocs de
Laia Sánchez en llançament
de pilota, amb 18,12 m. i de
les components del relleu de
4 x 60 m., amb 39”40, amb
l’equip format per Martina
Acosta - Iris Boada - Úrsula
Esteban i Judit Solé.
Judit Solé era 6a en Alçada,
amb 1,01 m. i Iris Boada 8a
en 60 m.ll. amb 10”67. Úrsula
Esteban era 8a en 1.000 m.ll.
amb 4’16”14, i Lia De la Torre
13a en els 1.000 m. marxa, 7’
57”09.
L’equip Sub-10 masculí és
cinquè
Els masculins de categoria

Sub-10 del CAI Petromiralles/Jocnet assoliren també
una molt destacada 5a posició amb 81 punts, entre 16
clubs classificats, diumenge, al Prat. Es va imposar el
C.A. Nou Barris, seguit de
l’Avinent Manresa i de la J.A.
Sabadell.
Individualment, cal ressaltar
els 4ts llocs d’Hugo Martos en

60 m.ll. amb 9”66, i de Martí
Corrons en salt de llargada,
amb 3,22 m. Eugeni Burria
era 5è en 1.000 m marxa amb
7’09”75, i eren també 5ens
els components de l’equip de
relleus de 4 x 60 m. del CAI
amb 39”46, format per Eugeni Burria - Martí Corrons
- Hugo Martos i Pablo Niso.
Adam De la Torre era 6è en
alçada, amb 1,04 m. i Nil Sarzosa 7è en llançament de Pilota, amb 20,82 m.
Max Vidal era 14è en 1.000
m.ll. amb 3’53”21.
L’equip S-12 femení acaben
sisenes
L’equip Sub-12 femení del
CAI Petromiralles/Jocnet va
assolir una molt meritòria 6a
posició amb 124 punts, en
la competició guanyada pel
Cornellà Atl., seguides del
C.A.Sant Just i del C.A. Terres de Ponent, entre 16 equips
classificats.
Individualment, van sobresortir les victòries de Mariona Fortuny en llançament de
Disc, amb 15,74 m., i de Gisela Cristóbal en llançament de
Pes, amb 7,58 m. i el 2n lloc
de Rut Sánchez en llanç. de
Pilota, amb 22,22 m.
Eren 4es Ona Guillén en 600
m.ll. amb 1’55”56, i Noa Mo-

reno en 60 m.ll. amb 9”45.
Núria Aguila era 6a en 60 m.
tanques, amb 11”15, i Marina Puig 7ª en 2.000 m.ll. amb
8’04”97.
Eren 9es les rellevistes de 3 x
600 m. del CAI amb 6’27”53,
amb l’equip format per Ona
Guillén - Marina Puig i Valeria Puig, i també 9es les
rellevistes de 4 x 60 m. amb

38”08, amb l’equip format per
Nuria Aguila - Ivet Haro Noa Moreno i Martina Sánchez.
Ivet Haro era 11a en salt de
perxa, amb 1,25 m., i Martina
Sánchez 12a exaequo en salt
d’alçada amb 1,08 m. Clàudia
Sirvent era 13a en llargada,
amb 2,72 m. Valeria Puig era
desqualificada en els 2.000 m.
marxa, per l’art. 54.7.1.
L’equip Sub-14 masculí es
classifica desè
L’equip Sub-14 masculí del
CAI Petromiralles/Jocnet es
va classificar en 10a posició
amb 147 punts, al Campionat
de Catalunya per Clubs dissabte passat, al Prat de Llobregat. La competició va ser
dominada pel C.A. Canaletes,
seguits del C.A. Terres de Ponent i de l’Avinent Manresa,
en aquesta competició amb
16 equips classificats.
Individualment, van sobresortir les victòries de Joan
Sánchez en Pes, amb 11,20 m.
i en Disc, amb 31,29 m. i de
Pau Pastor en 80 m. tanques,
amb 13”51. El mateix Pau
Pastor era també 3r en 220 m.
tanques, amb 33”60.
Eren 6ens Miquel Fariñas en
martell, amb 18,91 m., Iván
Sánchez en javelina, amb

20,60 m. i Iker Pérez, 6è exaequo en 150 m.ll. amb 20”77.
Isaac Hernández era 7è en
Alçada, amb 1,40 m.i 10è en
Triple Salt amb 9,42 m. Iker
Pérez era 8è en llargada, amb
4,22 m. i Jan Marimon 8è
exaequo en Perxa, amb 2,00
m. Eric Belmar era 12è en 80
m.ll. amb 12”41. Alex Guillén
era 13è en 1.000 m.ll. amb
3’34”29.
Els rellevistes de 4 x 80 m.
eren 13ens amb 49”90, amb
l’equip format per Kevin Cordeiro - Mikel Fariñas – Jan
Marimon i Eric Belmar. Nicolau Ymbernon 14è en 1.000
m. Obstacles, amb 3’59”91.
Els rellevistes de 4 x 200 m.
eren 15ens amb 2’10”47, amb
l’equip format per Kevin Cordeiro - Alex Guillén - Iván
Sánchez i Nicolau Ymbernón.
L’equip Sub-16 femení queda onzè
Diumenge a la tarda, també a
les pistes del Prat, l’equip Sub16 femení del CAI Petromiralles/Jocnet assolia l’onzena
posició final amb 121 punts,
al Campionat de Catalunya
per Clubs, competició guanyada per l’A.A. Catalunya,
seguides del C.A. Vic i del
Cornellà Atl., entre 16 equips
classificats.
Individualment,
van sobresortir la victòria de Laia
Alonso en 1.500 m. obstacles, amb 5’43”40 i el 3r lloc
de Clara Enrich en els 1.000
m.ll. amb 3’08”40.
Jana Planell era 4a en els 300
m. tanques, amb 49”48, i eren
també 4es les components
del relleu de 4 x 300 m. amb
3’07”82, amb l’equip format
per Laia Alonso - Clara Enrich - Cora Moreno i Jana
Planell.
Lucía Molina era 6a en 100
m. tanques amb 16”99, i
9a en 100 m.ll. amb 13”48.
Àneu Morcillo era 6a en salt
de perxa, amb 2,50 m. Cora
Moreno era 7ª en 300 m.ll.
amb 45”41. Etna Torras era
7a en javelina, amb 18,55 m.
i 11ª en Disc, amb 16,77 m.
Georgina Mateo era 13a
en llançament de pes, amb
5,87 m. Les components del
relleu de 4 x 100 m. eren
14enes amb 57”38, amb
l’equip format per Lais Canet - Irune López - Georgina
Mateo i Àneu Morcillo.
Lais Canet era 16a en triple salt, amb 8,83 m. i Ares
Giménez 16ª en alçada, amb
1,25 m.

ESPORTS |

Divendres, 27 de maig de 2022

L’equip Sub-16 masculí finalitza 15è
L’equip Sub-16 masculí del
CAI Petromiralles/Jocnet es
va classificar en 15a posició
amb 76 punts, al Campionat de Catalunya per Clubs
diumenge al matí, al Prat de
LLobregat. La competició va
ser dominada per l’Hospitalet Atl., seguits del C.A. Vic
i del C.A. Tarragona, amb 15
equips classificats.
Individualment, cal ressaltar
el 3r lloc de Guim Gabarró en
els 1.000 m.ll. amb 2’58”44, i
el 4t lloc d’Aleix Sánchez en
Salt d’Alçada, amb 1,66 m.
i que era a més 5è en 80 m.
tanques amb 17”30.
Jordi Pastor era 5è en llançament de Pes, amb 10,75 m. i
12è en Martell amb 16,71 m.
Ulisses Caldito era 10è en
Llargada, amb 4,76 m., i 14è
en Triple Salt, amb 10,11 m.
Outmane El Aggari era 12è
en 600 m.ll. amb 1’44”83 i

14è en 300 m. tanques, amb
55”21.
Eudald Ymbernón era 13è
en 1.500 m. obstacles, amb
6’04”18. Guillem Brunet era
13è en 300 m.ll. amb 41”16 i
14è en 100 m.ll. amb 13”25.
Pol Campo era 14è en disc,
amb 16,47 m. i 15è en javelina, amb 18,55 m.
L’equip Sub-12 masculí
també és 15è
Dissabte al matí, l’equip Sub14 masculí del CAI Petromiralles/Jocnet assolia també
el 15è lloc amb 66 punts, al
Campionat català per Clubs
del Prat. S’imposaren els atletes de l’Avinent Manresa,
seguits de la U.A. Barberà i
de l’A.A. Catalunya, entre un
total de 16 equips classificats.
Individualment, va sobresortir el 6ens llocs de Gerard Pont en 2.000 m.ll. amb
7’37”38, i d’Ian Rojo en 60

m. tanques, amb 10”91.
Guillem Solé era 7è en els
600 m.ll. amb 2’04”46. Eren
11ens Guim Marimon en Alçada, amb 1,13 m. i Eder Villatoro en Pes, amb 6,45 m.
Eren 13ens Eric Martí en 60
m.ll. amb 10”04, Roi Ferreiro en llançam. de Pilota,
amb 17,89 m. i Martí Jardi en llançam. de disc, amb
9,54 m. També eren 13ens
els rellevistes de 4 x 60 m.
amb 39”22, amb l’equip format per Marcel Argelich Eric Martí - Ian Rojo i Aitor
García i els rellevistes de 3 x
600 m. 13ens amb 6’28”90,
amb l’equip format per Gael
Mir - Gerard Pont i Guillem
Solé.
Marcel Argelich era 15è en
Llargada, amb 3,24 m. Aitor García era desqualificat
en els 2.000 m. marxa, per
l’art. 54.7.1. i Daniel Sánchez
efectuava nuls els seus intents en el Salt de Perxa.

MUNTANYA / LA VEU

cuperada Gisela Carrión va
emportar-se la victòria amb
un temps de 1h:07:02. La
tricampiona de Catalunya
de Curses Verticals, tornava
després dels problemes físics
que ha arrossegat el darrer
any i sembla que ho fa amb
garanties per afrontar la temporada.
L’anoienca Georgina Gabarró,
que arribava segona a la cursa de l’Alta Ribagorça, no va
fallar i va entrar a poc més de
3 min de Carrión sumant un
altre segon lloc que la deixa
com a líder de la classificació
general. Ara mateix manté el
cartell de favorita però la seva
companya d’equip, Marta Llagostera (GE Olina) està disposada a lluitar pel títol fins

a l’última cursa. Llagostera va
repetir tercera posició i se situa segona a la general.
També va repetir posició
la bagenca Núria Tarragó
(FAES), Tarragó va tornar a
ser quarta per davant aquest
cop de Sheila Sánchez (CE
Montblanc) que va tancar el
top 5 de la cursa.
En categoria masculina el
cerdà Jordi Bolet no va poder
repetir victòria i a l’esprint el
francès Thomas Darrodés
el va superar en una arribava èpica. Bolet va ser segon
però el primer en puntuar
per la copa. Per la seva banda, l’igualadí Marc Ollé va
acabar la prova en cinquena
posició i un temps de 58 minuts i 2 segons.

Georgina Gabarró es posa líder de la
Copa Catalana de Curses Verticals
després de ser segona a Cara Amon

P

oques opcions a la sorpresa a la 13a edició de
la Cara Amon (Centre
Excursionista Alta Ribagorça). Els favorits no van fallar
i l’odenenca Georgina Gabarró, sense guanyar la cursa, va
poder refermar el seu lideratge a la 12 Copa Catalana de
Curses Verticals.
En una jornada de calor intensa, tot i l’altitud a la que
es va desenvolupar la competició,
els
participants
van superar els 4’7KM i els
1.380m de desnivell que separen Barruera del cim de les
Roies del Cardet- Cara Amon
(2.444m).
En categoria femenina la re-
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Tres atletes del CAI
participen al Campionat
Iberoamericà
ATLETISME / LA VEU

E

ls 3 atletes andorrans
del C.A. Igualada Petromiralles
Xènia
Mourelo, Carles Gómez i
Francesc Carmona han participat amb la Selecció d’Andorra en la 19a edició del
Campionat
Iberoamericà,
que s’ha celebrat els dies 21
i 22 de Maig a les poblacions
alacantines de La Núcía i Torrevieja, amb la participació
de destacats atletes estatals i
internacionals.
Xènia Mourelo va assolir la
8a posició - plaça de finalista - en els 3.000 m. Obstacles,

amb 11’13”86, nou rècord andorrà de la prova. Es va imposar Belén Adaluz Casetta
- Argentina - amb 9’29”60.
Francesc Carmona era 11è en
la Mitja Marató amb 1h. 13
m. 59 seg., prova dominada
per Luis Ostos - Perú - amb
1h. 04 m. 46 seg.
Carles Gómez era 16è en els
5.000 m.ll., amb 14’53”11,
prova dominada per l’atleta
aragonés Carlos Mayo - Adidas - amb 13’51”12.
En aquesta 19a edició del
Campionat
Iberoamericà
d’Alacant, hi han participat
68 atletes estatals, 12 dels
quals eren catalans.

La UECAnoia Popular
diversifica la seva
presència a diverses curses

MUNTANYA / LA VEU

E

l primer debut en la
modalitat dins la secció per part de la Sònia i en Xavi. Aquest succés
va venir precedit de la participació a Empuriabrava.
Tot i els símptomes de calor,
van gaudir de la primera experiència sobre rodes i en la
carrera a peu d’aquesta temporada.
Aquesta notícia es va multiplicar després de saber la
gran participació de l’Albert
Alegre al Campionat del
món de challenge mitja distància a Samorin. Una 26ena
posició en representació espanyola, un resultat més que
meritori venint fa una set-

mana del Campionat d’Espanya. L’Albert va realitzar una
gran natació, que el va precedir en el segment de la bici
amb una mitja de 36 Km/h i
un ritme en la mitja marató
de 4’26”/Km.
Per acabar aquesta representació, el diumenge l’integrant de la secció de running
Sergio Taravilla, participava
en la Cursa de primavera
de Sant Andreu de la Barca,
on tot i la calor, no va ser
impediment per tancar una
gran participació.
Continuem rebent resultats
positius dins la secció que
mostren el bon estat de forma d’aquesta, i ja no només
en proves nacionals, sinó
també internacionals.
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El San Mauro fa història i puja
a primera catalana
FUTBOL / LA VEU

D

issabte es va viure
una jornada radiant
per a tots els afeccionats al futbol montbuienc,
que van poder viure una
jornada històrica. El primer
equip de la UD San Mauro
es proclamava campió del
seu grup després de golejar
plàcidament per 4-1 al conjunt del Terlenka Barcelonista. L’equip que entrena Jesús
Milán, líder destacat del seu

grup durant tota la temporada, va assegurar-se matemàticament la primera posició,
culminant una lliga magnífica, on ha guanyat 20 dels 27
partits de lliga, n’ha empatat
cinc i només ha patit dues
derrotes. El conjunt maurista va celebrar el títol de lliga
amb una gran festa al mateix
Estadi Municipal, que va tenir continuïtat pels carrers
del Nucli Urbà.
Serà la primera vegada que
el Sant Maure jugui a Prime-

ra Divisió Catalana, tenint
en compte les diferents reestructuracions de categories
que ha viscut el futbol català durant els darrers anys. I
també serà la primera vegada, després de 20 anys, que
els mauristes competiran
a la mateixa categoria que
l’equip de la capital de la comarca, el CF Igualada, en un
derbi de la Conca d’Òdena
que promet fortes emocions de cara a la temporada
2022-2023.

Dani Luco, segon en
dobles al Campionat
de Catalunya de Veterans

TENNIS TAULA / LA VEU

E

l passat cap de setmana es disputava a l’Escala els campionats de
Catalunya de Veterans. En
aquesta ocasió el CPPI només
participava amb un jugador,
Dani Luco, en les modalitats
d’individuals i dobles en la
categoria de més de 50 anys.
En l’apartat d’individuals va
anar de menys a més, ja que
en el grup va perdre amb
Héctor Montañana, del TT
Parets, amb qui havia ja perdut el cap de setmana anterior
en la fase d’ascens a 2a estatal,
però després en eliminatòries
a vuitens es va desfer de Jaume Muntada, del CTT Figueres, un molt bon jugador. A
quarts li va tocar un autèntic
os dur, Jordi Carceller, del TT
Vic, amb qui va perdre per un
ajustat 3-1 contra el que aca-

baria sent el flamant campió
de la categoria.
En dobles, fent parella amb
Jaume Ramon, del Sant
Quintí de Mediona, van anar
superant eliminatòries, fins
arribar a unes semifinals
molt disputades on es van
desfer d’una parella molt
consolidada com Saiz-Suñé,
de l’Olesa, en un igualadíssim 3-1. A la final una altra
parella de les consolidades,
Maillo-Cots, del Canet de
Mar. En una final d’infart,
van remuntar 3 boles de
partit al 4t 11 per acabar
arribant a un 5è joc definitiu on van remuntar 2 boles de partit més per acabar
sucumbint a la 6a i perdre
11-9 en l’últim onze. Té molt
de mèrit aquesta 2a posició
pel fet de ser una parella
inèdita que portava molts
pocs entrenaments a sobre.

L’Igualada CG Aula participa a final de la Copa Catalana CCEE
GIMNÀSTICA / LA VEU

van aconseguir uns excel·lents
resultats.
l passat diumenge 22 Començant per la categoria
maig , es va celebrar a benjamí nivell 2, es va assolir
Gurb la Final CCEE i la 4a posició de Noa CastellCampionat de Catalunya N tort, la 6a d’Àngeles Alonso i la
IV on les gimnastes de l’Igua- 6a de Laia Cos.
lada CG Aula van demostrar En la categoria aleví mans lliuun bonai164881617110_Anunci_horitzontal_premsa_02.pdf
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en 2a posició.
Les alevines amb l’aparell de
pilota van defensar els seus
exercicis quedant en 1a posició Elsa Ruiz, en 6a posició
Aina Manzaneda i 12a Iona
Luna.
Seguidament, en categoria infantil corda, Martina Gabaldà
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info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
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va aconseguir la 1a posició,
Melanie Rodríguez la 4a, i la
6a posició va ser per Tània Villamurt.
En categoria infantil, Edurne
Gonzàlez va quedar 10a.
El torn del matí finalitzava
amb un triplet per l’Igualada
Club Gimnàstic de les juniors,

amb la 1a posició de Claudia
Àlamo, la 2a per Júlia Barrosso la 3a posició per Kira Dueñas.
A la tarda va ser el torn per
la gimnasta Carla Hueva al
Campionat de Catalunya N IV
on va obtenir una 5a posició
d’una totalitat de 41 gimnastes.
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Matinals de tennis i pàdel a la Pobla
de Claramunt
TENNIS / LA VEU

E

l passat diumenge 15
de maig, el Club de
Tennis La Pobla, entitat creada al 1984 arran de
l’estesa pràctica d’aquest esport al municipi, va organitzar una matinal de tennis i
pàdel femení des de les 10 a
les 13 hores, de forma ininterrompuda.
La categoria de tennis va

comptar amb 15 participants,
i es desenvoluparen partides
de 30 minuts amb rotació de
les jugadores, mentre que la
de pàdel va convocar 12 competidores efectuant partides
rotatives de 10 minuts.
La jornada va comptar amb
la participació de la coneguda marca de cosmètics i cura
de la pell naturals Ringana i
de les seves ambaixadores de
marca, que van explicar els

beneficis de la gama sport.
En finalitzar la matinal, es va
oferir un vermut a les persones assistents i es sortejà divers material de tennis i pàdel
de la marca Head, així com 4
kits de la gama sport de Ringana.
Des del club agreixen la participació de les assistents i posen en valor l’excel·lent ambient que es va viure al llarg de
tota la jornada.

El CN Igualada participa
en dues curses el cap
de setmana

MUNTANYA / LA VEU

E

L’AVI celebra la setzena trobada amb
una paella per 70 persones
FUTBOL / LA VEU

G

oig, companyonia,
amistat, reunió, festa, salut, gastronomia i un llarg sense fi d’adjectius per poder descriure
el que va viure tota la família
AVI en la seva setzena diada, on a part del plat estrella,
que és la llaminera paella,
l’agrupació de veterans futbolistes d’Igualada va tornar
a mostrar múscul i una salut
envejable en veure una gran
majoria de socis fundadors,
socis i jugadors ja establerts,
com l’empenta imparable de
les noves generacions que van
fer pinya al voltant de la taula

i van arrencar més d’un sospir, als més de la setantena de
comensals que es van aplegar
per celebrar la setzena diada
amb un exquisit arròs que va
fer les delícies de tothom.
Sentiment, respecte, admiració, coratge, amor, per tots
els socis assistents que no
van poder ser-hi amb les seves respectives parelles. Darrere dels dos anys de pandèmia, on molts socis i sòcies
han restat pel camí, no es
van poder compartir somriures, rialles, converses i per
damunt de tot això, saviesa,
tendresa i tota l’experiència
que el llarg de la vida ens
atorga per dret propi. Però

sempre resten les anteriors i
futures trobades, per fer un
just i merescut homenatge a
aquells que sempre ens han
acompanyat al llarg de la
nostra vida i han sigut i son,
un puntal imprescindible en
les nostres vides.
Llarga vida a l’Agrupació de
Veterans Futbolistes d’Igualada que en més dels seus
seixanta anys d’història no
escriuen l’esdevenir d’un esport damunt la gespa en un
terreny de joc, escriuen la
història de persones, de famílies i de valors, que tothom posa en boca i només
els privilegiats són capaços
de portar-ho a terme.
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l dissabte passat 21 de
maig, va tornar una de
les curses més emblemàtiques de la comarca del
Ripollès, la Vertical Batega al
bac. Els escenaris d’aquesta
prova són el poble de Planoles, el bac de la Serralada de
Montgrony, el Coll Roig i el
cim de Costa Pubilla (2.053
m). El recorregut té una
distància de 4,5 km amb un
desnivell acumulat positiu
de 1.040 m.
El corredor del Club Natació Igualada, Josep M Moreno, va participar després de
quasi tres anys apartat de les
curses. La seva participació
era una presa de contacte
per veure sensacions després
de tot aquest temps. El seu
temps va ser de 1h01’ 42’’,
fent 28 de la general i 4t de la
seva categoria.

Trail Torà
Diumenge 22 de maig, va participar en la 1a edició de la Trail
Torà l’Albert Bascompte, corredor del Club Natació Igualada.
Es podia escollir entre 10k amb
450 m i 20 km amb 750 m de
desnivell, les dues modalitats
van sortir plegades, a 500 m de
la sortida ja s’entrava al primer
corriol i a una pujada accentuada, el gruix de la cursa va
passar per corriols amb zones
de bosc i paratges únics i espectaculars, circuit molt bonic,
però amb la calorada inusual
d’aquest cap de setmana van
patir de valent, fent que aquests
20 km es fessin més llargs del
compte.
En iniciar la cursa estaven al
voltant dels 24 graus i en arribar, 2h31’ després, el termòmetre ja marcava els 32 graus.
Va entrar el 23è de la general.
Cursa molt recomanable per a
futures edicions.
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Igualada celebrarà els 500 anys del pas de Sant Ignasi
per la ciutat amb música i la inauguració de Cal Maco
CULTURA / LA VEU

inauguració institucional de
l’alberg i centre de visitants
a les 10.30h, i els tres dies hi
haurà visites teatralitzades a
l’espai i visites guiades a l’Igualada del 1500, la Igualada ignasiana.
El 24 també es farà la ruta
del Camí de Sant Ignasi Verdú-Tàrrega-Igualada
en
e-bike, amb inscripcions a
TiquetsIgualada.cat, i en paral·lel, des de davant de l’alberg,
es farà la sortida de la 2a edició de la Ignasiana BTT cap a
Manresa. I el 25 de setembre el
tret de sortida de l’Alzehimer
Race també serà des de Cal
Maco, amb inscripcions a TiquetsIgualada.cat.

L

’Ajuntament d’Igualada
celebrarà els propers
mesos ‘500 anys. Sant
Ignasi, el seu pas per Igualada’
amb una sèrie d’activitats que
inclouen concerts i xerrades
i la inauguració de l’alberg i
centre de visitants Cal Maco.
Les activitats, organitzades
sota la marca IgUALAda Turisme, formen part dels actes
d’Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022. El primer
dels actes serà el concert de
cant coral demà 28 de maig a
les 21h al voltant del camí del
pelegrinatge ‘Ultreia et soseia’
a la basílica de Santa Maria.
El concert comptarà amb una
taquilla inversa i qui hi vulgui
assistir caldrà que reservi plaça a TiquetsIgualada.cat.
El següent concert serà el 6 de
juny a les 17.30 h al claustre de
l’Escola Pia, en què Espurnes
barroques interpretaran ’Madre, non mi far monaca’ (‘Mare
no em feu monja’) de l’Ensemble All’aura, que parla de la
feminitat i de la vocació monàstica a l’Edat Mitjana. Caldrà adquirir l’entrada al web
de TiquetsIgualada.
El 17 de juny a les 20h a la
plaça de l’Ajuntament es farà
la presentació oficial de la recreació del vestit de Sant Ignasi, amb entrada gratuïta. Hi
intervindran la directora de
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia
Marta Vives, la directora del

Museu Tèxtil de Terrassa Sílvia Saladrigas i conduït per
Jordi Rodó, on s’explicarà com
s’ha fet aquesta recreació, per
què s’ha fet d’aquesta manera i
on estarà exposat el vestit.
Un mes després, el 21 de juliol
a les 19 h, el claustre de l’Escola Pia acollirà la Xerrada sobre
el Camí Ignasià, també amb
entrada gratuïta. La subdirectora general de Desenvolupament Turístic de la Generalitat de Catalunya Carme Rubió
en parlarà des d’una vessant
turística, lúdica i experiencial mentre que el director del
Camí Ignasià José Luis Iriberri en parlarà des d’una vessant

més espiritual.
Cal Maco, alberg i centre de
visitants
Del 23 al 25 de setembre tindrà
lloc la inauguració de l’Alberg
i centre de visitants Cal Maco,
ubicat en aquest edifici modernista de la plaça de la Creu,
reformat amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona
i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Comptarà amb 45 llits
distribuïts en 8 habitacions
pensades per a grups i famílies, una zona comuna amb
una sala amb zona de lectura,
una zona de treball, menjador,
cuina per a pelegrins i banys

públics, jardí i una terrassa superior accessible al públic des
d’on es podran gaudir de les
vistes. També, a la planta baixa s’hi podrà trobar la oficina
de turisme local i comarcal i el
Centre d’interpretació de Cal
Maco. En aquest espai hi podrem trobar l’atenció al públic
per als visitants, així com un
espai dedicat a la Igualada del
1500 i al pas d’Ignasi de Loiola per la ciutat. Entre altres
elements, s’hi ubicarà la recreació del vestit que Sant Ignasi
va adquirir ara fa 500 anys a la
ciutat, així com una maqueta
de la Igualada de l’època.
El 23 de setembre es farà la

IgUALAda Turisme
L’Ajuntament d’Igualada ha
volgut desplegar l’àrea de Turisme amb la marca igUALAda Turisme, capitanejada des
de Dinamització Econòmica
perquè considera que el sector
del turisme pot ser un motor
econòmic per a la ciutat i comarca. IgUALAda Turisme
serà, doncs, un paraigua sota
el qual s’emmarca la oferta dels
departaments
d’Esdeveniments, Promoció de la Ciutat,
Cultura i Esports, i els atractius turístics que distingeixen
la ciutat i el seu entorn més
proper. Els principals eixos de
la promoció turística municipal es podran trobar també al
web Igualadaturisme.com que
es presentarà en breu.

“Ultreia et Suseia. El pelegrinatge” serà el protagonista
del proper concert del Cor d’Homes d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

D

emà, 28 de maig
el Cor d’Homes
d’Igualada, juntament amb la Coral Ginesta
de Cervera i el Cor Plèiade
de Granollers, oferiran un
concert que s’emmarca dins
els actes de l’any jubilar del
Camí Ignasià, en commemoració dels 500 anys de la
pelegrinació de Sant Ignasi
a Manresa i a Montserrat.
El concert serà a les 9 del
vespre a la basílica de San-

ta Maria. L’entrada serà lliure
amb reserva prèvia a https://
tiquetsigualada.cat
El concert ha estat organitzat
per les tres corals amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, i amb la col·laboració
de la Parròquia de Santa Maria i del Camí Ignasià.
“Ultreia et Suseia” és l’expressió que feien servir per saludar-se els pelegrins quan es
creuaven pel camí: “segueix
endavant” (ultreia) “i més
enllà” (et suseia), que era la
resposta. Aquest és el títol del

concert, en el que s’interpretaran obres inspirades en el
pelegrinatge.
El programa inclou Santiago, del compositor londinenc
Joby Talbot, que és un dels
moviments d’una gran obra
que es diu Path of miracles
(Camí de miracles) estrenada
el 2005. És una obra composta a partir de diversos textos
del codi Calixtinus i de la litúrgia romana, i tracta sobre
el pelegrinatge a Santiago.
També s’estrenarà Escala a la
glòria, del compositor igua-

ladí Pol Requesens, escrita
especialment per a l’ocasió per encàrrec de la Coral
Ginesta. Aquesta obra, conceptualment molt similar a
Santiago de Joby Talbot, està
inspirada amb les cançons i
danses del Llibre Vermell de
Montserrat, i és que de fet vol
ser mirall de la primera peça,
però en aquest cas sobre el
pelegrinatge a Montserrat.
De fet n’agafa alguns fragments, moltes d’elles cançons
cantades pels pelegrins en
el moment que arribaven a

Montserrat. Utilitza diversitat de textos del mateix
Llibre Vermell, però d’altres
on també tracten aquest
pelegrinatge a Montserrat,
com textos de Verdaguer,
o populars, com la llàntia
del Rei Moro. El cor ha previst una petita sorpresa pel
públic anunciant que faran
ploure a dins de l’església de
Santa Maria.
Aquest concert també es
podrà escoltar el proper 2
de juliol a Cervera, i el 3 de
juliol a Sant Celoni.
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Cent anys de la placa del passeig de Verdaguer i l’estendard
de la Coral La Lira
HISTÒRIA / LA VEU

A

quest dissabte a les
7 de la tarda, al bell
mig del Passeig Verdaguer i la cruïlla del carrer
Sant Magí, la Coral La Lira
de la Pobla de Claramunt
oferirà un recull de cançons
per commemorar el centenari de la col·locació de la nova
placa del passeig de mossèn
Cinto Verdaguer i l’estrena
de l’estendard de la coral poblatana.
Sota la direcció de Marta
Carceller, el cor de veus cantarà: Vestida de nit. Cada dia
un nou pas i CENT, una peça
composta per Frederic Marí
i Caus, i que es va estrenar
el 2018, amb motiu de la celebració del centenari de La
Lira.
La peça de marbre, dissenyada per l’arquitecte igualadí

Ignasi Maria Colomer, tot i
que durant la postguerra fou
cisellada per les autoritats locals es conserva en el mateix
lloc i recuperada l’any 2002.
L’estendard, que acompanyarà a la coral, va ser restaurat
el 2018 mitjançant un conveni entre l´ajuntament de
la Pobla i el Centre de Restauració de Béns i Mobles de
Catalunya. És una peça d’un
gran valor històric i artístic,
que va dissenyar l’igualadí
Josep Galtés i Cardus (18771932), president honorari de
l’Agrupació Coral La Llàntia,
un artista que destacà com a
dibuixant i pintor.
La confecció de la senyera,
sembla que va anar a càrrec
de la Comunitat de Monges Josefines que hi havia a
continuació del carrer Roca
d’Igualada (avui, edifici de
Càritas).

L’Estival de Jazz celebra
10 anys amb un programa
divers i eclèctic
MÚSICA / LA VEU

L

’Estival de jazz d’Igualada tornarà del 9 al 19
de juny omplint espais
de la ciutat amb música creativa fent vibrar els nostres
sentits. Aquest any és especial perquè l’Estival de Jazz
d’Igualada celebra el seu 10è
aniversari. Ha estat una dècada apropant la música en
directe a diferents espais de la
capital anoienca, omplint la
ciutat de creativitat musical.
Amb un programa variat que
vol cobrir tot l’àmbit d’una
etiqueta eclèctica de per si
com és el jazz, amb propostes
que van des del swing clàssic
de Djangolé, fins a produccions exclusives, passant per
un toc de poesia i literatura
amb un espectacle que incorpora l’obra de Joan Fuster, fent d’aquest programa
de l’Estival un menú variat i
equilibrat per als amants del
Jazz en majúscules.
Remarcar que enguany el
Pícnic Jazz torna al Parc de
Vallbona i com cada edició,
una nova producció pròpia
veurà la llum a través del
Carta Blanca.
També tindrà lloc la residència artística de Cristina Mi-

guel, aquest projecte es durà
a terme a diferents festivals
jazzístics del territori català,
agrupats en un nou col·lectiu: Els Millors Festivals, el
qual l’Estival de jazz en forma part.
Aquest desè aniversari representa una bona notícia
pels amants de la música en
directe, a la vegada que brinda l’oportunitat de percebre
una alenada d’aire fresc de
la mà d’artistes de màxima
qualitat interpretativa en
una proposta cultural ja plenament consolidada a Igualada com és l’Estival de jazz.
El cartell d’aquest any és
obra de l’artista igualadina
Arian Morera.

La Pobla de Claramunt, 1922-1923 Terrassa del Cafè Jardí –avui plaça de l’Ajuntament– amb membres
de La Lira amb l’estendard al voltant del president de coral, Josep Muray Casas. / Joan Castellvell / AFMP

La diada de fa cent anys
Entre el 26 i 28 de “Fires i
festes de la Primavera” s’organitzà una campanya a favor
de l’Hospital d’Igualada, celebrant-se actuacions culturals
i lúdics com concerts a les
Rambles, Places i Passeig a
càrrec de la Banda d’Alcantara, la Cobla principal Barcelonina, i l’Esbart Folklore de
Catalunya.
El dia 28 a la tarda, en el programa dedicat a la Festa de
la Flor, tingué lloc diferents
actes benèfics organitzats
per l’ajuntament i societats
econòmiques i recreatives
d’Igualada, on també hi van
assistir el diputat a Corts,
Manuel Girona; el diputat
provincial, Massó i Llorens;
i en representació de l’alcalde
de Barcelona, el regidor Joaquim Degollada.
Un dels esdeveniments més
importants de la jornada
s’iniciava a la casa Consis-

Igualada, juny del 2002
Placa de marbre del passeig
de Verdaguer

torial, on una comitiva encapçalada per les autoritats,
va traslladar-se al passeig de
l’Alameda, cantonada amb el
carrer Sant Magí, per inaugurar la nova placa amb el nom

SUPORT FAMILIAR INTEGRAL
Acompanyament i atenció
domiciliària integral a persones
grans, dependents i infants
Tel. 623 561 301
Sumem Igualada

de mossèn Cinto Verdaguer.
El membre de la comissió
organitzadora, senyor Borràs, després de dirigir unes
paraules als assistents, va donar la paraula a Degollada,
que en nom de l’Associació
Protectora de l’Ensenyança
Catalana, pronúncia un patriòtic parlament, fent ofrena
a Igualada de l´artística placa
que donava el nom del genial
autor de L’Atlàntida i El Canigó.
Seguidament, actua l’Esbart
Folklore de Catalunya que
interpretà danses tradicionals del territori, i la Banda
Municipal de Barcelona, dirigida per eminent mestre
Joan Lamote de Grignon. La
Societat Coral Lira Poblense
va cantar la sardana Poms de
flors, La Maquinista i Els pescadors de l’immortal Clavé,
finalitzant l’acte cantant conjuntament amb tots els assistents Els segadors.
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El Teatre de l’Aurora recupera el Cicle de Teatre Amateur amb
els grups teatrals de Castellolí i Calaf
TEATRE / LA VEU

E

l Teatre de l’Aurora acomiadarà la Programació Gener/Maig 2022
recuperant el Cicle de Teatre
Amateur per tal de donar visibilitat als grups d’aficionats a
fer teatre de la nostra comarca
i perquè es pugui veure el seu
treball a Igualada. El dissabte
28 i el diumenge 29 de maig
es podrà veure El Crèdit, una
gran comèdia sobre l’economia, la crisi, la desesperació i
la fragilitat de les relacions humanes amb el Grup de teatre
“La Brillante” de Castellolí. El
dissabte 4 i el diumenge 5 de
juny Monólogos de la vagina,
una comèdia trencadora i
feminista d’Eve Ensler, amb
deu actrius a l’escenari a càrrec de l’Escola de Teatre del
Casino de Calaf.
Òscar Balcells, gerent del Teatre de l’Aurora, acompanyat
per Gerard Noguera, del
Grup de Teatre la Brillante
i de Carme Sala, directora
del grup calafí van presentar
aquesta setmana aquest cicle
de Teatre Amateur pel qual
l’Aurora ha anat apostant al
llarg dels anys.
El crèdit que presenten el
grup de La Brillante és una
adaptació de la molt coneguda obra de Jordi Galceran i,
tal com explicava el Gerard

Noguera, “tota la recaptació
que hem anat fent en les diferents representacions que
estem duent a terme va destinada a una causa benèfica
proposada per l’ajuntament
del municipi on actuem. En
el cas de les dues representacions a l’Aurora la recaptació anirà destinada a Open
Arms”.
Per la seva banda Carme Sala
es mostrava il·lusionada per
poder actuar a l’Aurora aportant una obra reivindicativa,
difícil i de denúncia sobre la
sexualitat femenina en tots
els seus aspectes. “Es tracta
d’una obra que no deixa indiferent”, explicava.
El crèdit
El Grup de teatre “La Brillante” de Castellolí presenta El
Crèdit de Jordi Galeran, una
gran comèdia sobre l’economia, la crisi, la desesperació
i la fragilitat de les relacions
humanes.
Una radiografia contundent
i precisa, a partir d’una anècdota senzilla i força surrealista, de les limitacions i de
l’esclavitud del sistema capitalista, ens ofereix un dol
interpretatiu de luxe i promet fer-nos passar una hora i
mitja plena de rialles i àcides
reflexions sobre la trista realitat que ens ha tocat viure.

Monólogos de la vagina
L’Escola de Teatre Musical
del Casino de Calaf presenta
Monólogos de la Vagina d’Eve
Ensler, amb onze actrius calafines dalt de l’escenari. Ensler
va escriure la primera versió
d’aquesta obra l’any 1996, després d’entrevistar més de 200
dones sobre el sexe, les relacions
amoroses i la violència domèstica. Les entrevistes van començar com a converses casuals
amb les seves amigues, les quals
li van explicar anècdotes que
havien sentit d’altres amigues, i
així es va iniciar la cadena de relats que va donar origen a l’obra.
Els monòlegs busquen “celebrar

la vagina”, descrivint-la com
a superior al penis masculí,
atès que està connectada amb
el clítoris, l’únic òrgan humà
que no té un altre propòsit
que el de donar plaer. Quan
es va estrenar a Nova York incloïa una sola actriu: la pròpia autora que donava vida a
una dotzena de personatges
relatant les seves històries.
L’edat, actitud i estat d’ànim
dels personatges varia, però
tots els monòlegs estan relacionats amb la vagina, ja sigui
per tractar-se de la sexualitat,
la menstruació, la masturbació, l’orgasme, el part, la violació o la mutilació genital.

Horari i venda d’entrades
Les representacions d’El crèdit tindran lloc el dissabte 28
de maig a les 20 h i el diumenge 29 de maig a les 19 h i
les funcions de Monólogos de
la vagina tindran lloc el dissabte 4 de juny a les 20 h i el
diumenge 5 de juny a les 19
h. Les entrades tenen un cost
de 10 € i 8€ (amb els descomptes habituals) es poden
adquirir per Internet i a la
taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una
hora abans de cada funció.
Més informació:
www.teatreaurora.cat.

Els pianistes Clara Peya i Carles Viarnès es troben a l’Auditori
de l’ECMMI en un diàleg moderat per Quico Tretze
MÚSICA / LA VEU

L

a música va ser la protagonista de la quarta
jornada dels Diàlegs
Capitals: “La música salvarà
el món”. Més enllà d’aquesta
premissa, els pianistes Clara
Peya i Carles Viarnès van
compartir reflexions sobre la
seva visió de la música i els
seus processos creatius. Els
dos pianistes són molt diferents però van coincidir en la
reflexió sobre què és la música: “La música és una religió.
Una dimensió paral·lela que
ens evadeix del món real”.
Els pianistes cometaren quin
paper juga la música en la
nostra societat, en aquest sentit Carles Viarnès afirmava
que “des de la música es podrien treballar (a les escoles)

segueixen per crear la música. Carles Viarnès explicava
que primer pensa la música i
després l’escriu en una partitura que li serveix de guia, en
canvi, Clara Peya fa catorze
anys que no escriu ni llegeix
una partitura.
La conferència va tenir lloc a
l’Auditori de l’Escola Municipal de Música d’Igualada, un
lloc significatiu per als dos
pianistes i va ser moderada
pel músic i productor Quico
Tretze.

totes les àrees del coneixement humà”. Altres reflexions
que es van extreure sobre el
discurs que té la música, com
l’entén el públic i com l’entén

qui la crea: “La música va per
davant de la raó”, Clara Peya.
També han explicat i s’han
preguntat entre ells mateixos
quin és el procediment que

La gastronomia serà l’eix
central del proper Diàleg
Capital
“La cultura a la taula” serà el
pròxim Diàleg Capital, tindrà
lloc el dissabte 4 de juny a les
18 h, a la Plaça del Pilar. En

el marc del festival gastronòmic Vadefoodies celebrarem
un nou Diàleg Capital on la
gastronomia i la cuina seran
les protagonistes, amb el reconegut cuiner David Andrés
del restaurant Somiatruites i
Judith Càlix, directora de Revista Cuina.
Els Diàlegs Capitals en format Podcast i vídeo
Tots els Diàlegs Capitals s’enregistren i es poden tornar
a escoltar posteriorment en
format Podcast. Estan disponibles a Spotify, Ivoox i a
Ràdio Igualada. El Diàleg Capital, entre Carme Pinós i el
col·lectiu d’arquitectes joves
d’Igualada, que va tenir lloc
el passat mes d’abril, es pot
visualitzar també a Youtube.

ai165357065713_AF VeudelAnoia_250x370 _festatimbaler.pdf 1 26/5/2022 15:10:58

Divendres, 27 de maig de 2022

|

55

56

| CULTURA

Divendres, 27 de maig de 2022

El poeta Lleonard
“El barbero de Sevilla”,
òpera a l’Ateneu Cinema del Rio premiat als
Jocs Florals del Raval
POESIA / LA VEU

A
ÒPERA / LA VEU

D

ijous de la setmana
que ve, 2 de juny, a
la sala gran de l’Ateneu Cinema es podrà gaudir
d’una nova sessió d’òpera. en
aquesta ocasió la retransmissió en diferit serà des de l’Arena Opera Festival de Verona.
L’òpera que visionarem serà
El Barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini.
En aquesta producció d’Hugo
De Ana, l’amfiteatre romà de
l’Arena di Verona es conver-

teix en un enorme jardí de
l’amor, un laberint de bardisses i roses gegants, com
un lloc per a les intrigues
del melodrama més famós i
estimat de Gioachino Rossini, enriquit per la divertida
coreografia de Leda Lojodice i caracteritzat per les roses suggeridores i gegantines
que emmarquen la història de
Rosina, del Conte d’Almaviva
i del factotum Figaro.
La projecció començarà a 1/4
de 9 del vespre i té una durada de 185 minuts.

l’auditori del Convent
dels Àngels de Museu
d’Art Contemporani
MACBA de Barcelona, se celebrà diumenge passat dia 22 al
migdia, el lliurament de premis
dels XXXII Jocs Florals del Raval, convocats per l’Associació
Institut de Promoció de la Cultura Catalana. Hi participaren
noranta-un treballs.
L’igualadí Lleonard del Rio
Campmajó va aconseguir el
tercer premi amb el seu poema “Estampa diumengera”. El
treball descriu com la mainada
comparteix esbargiment, jocs i
animació en una plaça del barri vell, mentre els avis s’ho contemplen, recordant amb joia el
llast dels anys; davant d’aquest
esperit de germanor, senzill i
espontani, el poeta comenta
«Ai, quan hem d’aprendre els
que ens hem fet grans!».
El jurat qualificador d’aquest
certamen ha estat format per

Viqui Molins, editora, llicenciada en literatura i germana
teresiana, en qualitat de presidenta; Manela Anguita, llicenciada en filologia hispànica i en
filologia catalana; Montserrat
Bastons, llicenciada en filologia clàssica i graduada en filologia catalana; Manel Doñate,
tècnic de la Direcció de serveis
i el territori Districte Ciutat
Vella; actuant de secretària Isabel Hernández, diplomada en
treball social.

L’APLEC organitza
un nou taller
d’escriptura
LLENGUA / LA VEU

L’APLEC (Associació Promotora de la Llengua Catalana) ha
organitzat el taller d’escriptura
creativa “Tot el que ens passa”,
que serà impartit per l’escriptora i traductora Maria Climent.
En aquest taller intensiu es treballarà com fer literatura de la
vida quotidiana. Serà un taller
pràctic, en què els participants
escriuran textos que es llegiran
i comentaran a classe per millorar-ne tant la tècnica com
la literatura que se’n desprengui, de manera que transmetin
exactament el que es vol dir.
Aquesta activitat, que compta
amb el suport d’Òmnium Anoia i Plataforma per la Llengua,
es desenvoluparà durant els
dies 11 i 18 de juny, de 9:30 h
a 13:30 h, a l’Espai Cívic Centre. El preu és de 40 € per als
socis de l’APLEC i 80 € per als
no socis. Les inscripcions es
poden fer fins el dia 9 de juny
a l’adreça de correu electrònic
aplecaplec@gmail.com.

El barbero de
Sevilla
Música: Gioacchino Rossini
Coreograﬁa: Leda Lojodice
Direcció Musical: Daniel Oren
Orquesta i cor: Arena di Verona

Dijous, 2 de juny

En diferit des de l'Arena di Verona a les 20:15h

Venda d'entrades: ateneucinema.cat
Preus: 18 euros i 15 euros socis de l'Ateneu
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Xerrada i concerts
de l’Escola Municipal de Música
MÚSICA / LA VEU

El dilluns 30 de maig tindrà
lloc un concert que protagonitzaran el Grup de Folk del
professor Pep Massana. El
concert és a les 17:30 h al jardí
de la Residència Pare Vilaseca,
Avinguda Gaudí, 26 d’Igualada. L’entrada és gratuïta.
El mateix dilluns tindrà lloc
un altre concert que protagonitzaran el grup instrumental de vent M -4 i el Grup de
vent Ventijol dirigits per Toni
Rocosa, Cassiel Anton i Dolors Almirall. El concert és a
les 18 h a l’Auditori de l’Escola/Conservatori de Música
d’Igualada.
Per altra banda demà dissabte 28 de maig tindrà lloc una
xerrada i masterclass de violí
a càrrec de la Isabel Morey i
Suau. La professora convidada
rep la Formació del Mètode
Suzuki amb el mestre Kesrtin Wartberg (1996-2001) i és
nombrada Teacher Trainer per
l’ESA al 2009. També rep formacions d’altres metodologies
com la Rolland des de 2005 i
Colour Strings amb Geza Szilvay al 2015...entre altres.
La Masterclass -Xerrada és
d’11h a 15h l’Aula 215 de l’Escola i Conservatori Municipal
de Música d’Igualada.
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Ensamble Moxos actuarà Presentació del llibre
el proper 3 de juny a la d’il·lustracions i poemes
Basílica de Santa Maria “Els Set Pecats Capitals”
LLIBRES / LA VEU

L

MÚSICA / LA VEU

E

l proper 3 de juny, l’Associació Igualada per
la UNESCO organitza
un concert solidari del grup
bolivià Ensamble Moxos,
Guardianes de la memoria.
Serà a les 20h a la Basílica
de Santa Maria. Ensamble
Moxos ja van ser a Igualada
durant l’Octubre Solidari de
l’any 2016 oferint un concert
que va omplir la basílica i va
ser tot un èxit. Per aquesta
raó, i després de dos anys sense poder fer concerts a l’exte-

rior per la pandèmia, tornen
a Igualada en el marc d’una
gira de concerts que els portarà al País Basc, Lleó, Catalunya i el sud de França.
Les entrades al concert ja són
a la venda a la plataforma
www.tiquetsigualada.cat al
preu de 10 euros, que es destinaran íntegrament al sosteniment de les Escoles de Música de San Ignacio de Moxos.
En cas que no s’esgotin les entrades anticipades, es podran
adquirir al mateix preu el dia
del concert a la Basílica de
Santa Maria.

a presentació d’aquest
llibre de Miquel Descals i Mireia Juanola
es farà de forma artística i
poètica i la traducció en art,
pintura i paraules, de l’autèntic significat de les emocions,
els sentiments i els valors
que els humans transmetem
de manera inconscient a través dels nostres pensaments
i maneres de fer, tot endinsant-nos en el laberint de
l’essència humana.
A partir del quadre de Joan
Descals, Els Set Pecats Capitals i dels poemes de Mireia
Juanola, els autors intentaran descriure les emocions
més universals i pregones
que conflueixen en tots nosaltres.
Ho faran submergint-se en
les pròpies emocions que els
transmeten les imatges del
quadre i aprofundint en el
missatge que es desprèn de
cadascun dels pecats capitals
a través de la pintura i del
poemes en un format divers
d’art polièdric i a partir dels
poemes creats des de l’art
sensitiu, aquell que remou
internament una emoció que

es viscuda físicament a través de la contemplació del
quadre o de la lectura dels
poemes.
No es tracta només de la presentació d’un llibre, sinó que
és la invitació a experimentar a través de la pintura i
la poesia sobre les emocions
pròpies internes i alhora a
reflexionar sobre la condició
humana que tant ha inspirat
a escriptors, poetes i filòsofs
al llarg de la història.
Una presentació supressiva
i original que no deixa indiferents, el dijous 2 de juny, a
les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada.

40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf

1993. D’aquest any he triat fotos de dos espais d’Igualada que avui podem veure amb canvis notables. La primera imatge la vaig fer a la capella de St. Jaume
Sesoliveres poc abans de que comencés el procés de restauració (reconstrucció, més aviat). Veiem l’interior de la capella cap a la banda est, concretament la part
de l’absis i entrada a la sacristia. Ja sé que em repeteixo, però no cal fer gaires comentaris sobre les diferències que hi podem notar.
La segona imatge és de la palanca que ens permetia travessar a peu el riu Anoia si baixàvem pel passatge que hi ha entre l’adoberia de cal Badia i els vivers Palau,
ara el Quiosc del Rec. Aleshores l’adoberia encara treballava i podem apreciar també l’antic sistema d’abocar les aigües residuals. No al colector, ni al riu directament, sinó que sortien per un forat a la paret i ja anirien regalimant fins al riu tard o d’hora. També ens podem fixar en la diversitat i volum de residus sòlids
abocats: bidons, rodes, bosses i una nevera i tot!
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Òmnium Anoia tanca els actes del seu L’Agrupació Coral
50è aniversari
La Llàntia al
Residencial ViuB2
MÚSICA / LA VEU

E
CULTURA / LA VEU

E

l cap de setmana del 28
i 29 de maig Òmnium
Anoia tancarà el seu
cinquantè aniversari amb dos
grans actes que tindran lloc a
l’aire lliure davant el foto-mosaic Mirades des del confinament, inaugurat encara no fa
un any a la plaça de Cal Font
d’Igualada.
El dissabte 28 de maig, a 2/4
d’una del migdia i amb el títol
Qui és Joan Fontcuberta i què
hi ha darrere el mural? hi haurà una conversa/vermut amb
Joan Fontcuberta, artista i autor del mural i Xavier Antich,
filòsof i president d’Òmnium
Cultural. L’acte també comptarà amb l’actuació musical
d’Arnau Serrallonga.

Òmnium clou les activitats dels 50 anys de
l’entitat a l’Anoia amb
un acte de Joan Fontcuberta i Xavier Antich, un gran concert
i una exposició
L’endemà diumenge 29, a les
7 de la tarda tindrà lloc un
concert de la Jove Orquestra
Simfònica de l’Anoia (JOSA)
acompanyada del Cor Exaudio, Coral Mixta, Coral
Xalest, Cor Omnes, Coral
Gatzara i Coral Els Verdums,
que interpretaran la peça
Mirar endavant, composta i
estrenada expressament per
l’acte d’homenatge nacional a

les persones que lluiten contra la Covid que es va celebrar
el juliol de l’any passat. Tots
els actes són oberts a tothom
i gratuïts, i no cal inscripció
prèvia.

l diumenge dia 15 a la
tarda, la coral va oferir
una actuació en un saló
de l’edifici Residencial ViuB2.
La Llàntia, recordem-ho,
és l’entitat coral més antiga
d’Igualada. Va néixer el 1876
i té un extenuéssim patrimoni de distincions, entre les
que destaquen la Medalla de
la Ciutat atorgada pel l’Ajuntament i la Creu de Sant Jordi
concedida per la Generalitat
de Catalunya.
Com ha passat en altres entitats culturals igualadines, La
Llàntia també s’ha vist afectada amb la pèrdua de components en el decurs de l’epidèmia del Covid19, i també

per altres motius, familiars,
edat, etc., .per la qual cosa la
formació actual esdevé més
reduïda, però igualment digne i eficaç en les actuacions,
com així ho va ser la citada al
Residencial ViuB2.
El concert va ser acompanyat amb precisió al teclat
per Mònica Carvajal i dirigit
amb seguretat i compenetració amb els cantaires per Josep Bernadí, el qual intervingué amb acordió en algunes
cançons.
Per altra banda, el mateix dia
estava anunciada una actuació de la coral a la Residència
Pare Vilaseca però la direcció
del centre, per qüestions protocol·làries, va decidir ajornar-la per a més endavant.

Una exposició per recordar
un dia molt especial
Del 17 de maig al 10 de juny,
de dilluns a divendres i de
19 a 20.30 h, es podrà visitar l’exposició Mirades des
del confinament, homenatge
a la solidaritat col·lectiva, al
local L’Empremta d’Òmnium
Anoia del carrer Santa Maria
12 d’Igualada. Es tracta d’un
recull de fotografies del dia de
l’homenatge i inauguració del
gran fotomosaic Mirades des
del Confinament, de l’artista
Joan Fontcuberta.

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Montse Sanou

Pacient oncològica

Xavier Bisbal
Mossèn

Pol Esteller
Policia

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Laia Vicens

Periodista 'Diari ARA'
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Xerrada sobre l’aeroport Exposició de tres artistes igualadins:
del Prat a l’AUGA
Enzila, Loloelemak i Roger R.
instal·lació aeroportuària, po- al Museu de la Pell
CULTURA / LA VEU

D

illuns, a les 6 de la
tarda com és habitual, serà el torn de Jordi Pons, enginyer industrial i
doctor en ciència i Tecnologia
Aeroespacial per la UPC, que
ens parlarà sobre “L’operativa
d’un aeroport, el cas Barcelona-El Prat”
L’operativa de l’aeroport és
complexa, no només per la
pròpia complexitat de la infraestructura, sinó també pel
fet de ser un node de la xarxa
de transport i punt d’entrada
a l’espai aeri. La conferencia
pretén descriure aquesta complexitat; una breu descripció de la xarxa de transport
i de l’espai aeri, així com del
funcionament de l’aeroport.
L’objectiu és donar les eines
per entendre les limitacions
i restriccions imposades a la

sant l’exemple de l’Aeroport de
Barcelona - El Prat.

A AUGA parlem dels aliments
La sessió de dilluns passat
duia per títol “Que l’aliment
sigui la teva medicina”, i veritablement la dissertació feta
per la Mariona Sala i Farré,
intentà de donar els consells
pertinents perquè sigui del tot
possible.
Amb un parlar senzill i molt
amè va anar desgranant tots
els beneficis que porta un
menjar sa, alabant la dieta
mediterrània, i no descuidant
tampoc les dietes vegetariana
i vegana.
Insistí en evitar el sedentarisme i en el valor de menjar
plegats, seqüenciant adequadament els aliments, aconseguirem tots aquests beneficis

EXPOSICIÓ / LA VEU

E

l Museu inaugura una
exposició de tres artistes igualadins que es
refugien en l’art per representar moments de reflexió, de
canvi, el reflex de la raó davant la bogeria del món que
habitem. Enzila, Loloelemak i
Roger R. s’uneixen amb la necessitat d’expressar i confrontar la mirada de l’altre tot reivindicant la pràctica artística.
Els tres artistes treballen diverses tècniques en les seves
obres com el dibuix sobre paper artesanal amb pigments
naturals i materials alternatius quotidians, fora dels
marges tècnics i ortodoxos de
la pintura tradicional. Tècniques de grafitis aplicades sobre diferents suports com el
metacrilat i/o llenç. Impressions serigràfiques, offset, fotogravats. Així com instal·lacions, música… Una mescla
de tècniques i procediments
tècnics i artístics, que enriqueixen les seves respectives
propostes.
Enzila: La seva obra s’emmarca dins del corrent del
New Art Contemporani, sota
una estructura flexible que
es mou entre una nova figuració, l’abstraccionisme i el

minimalisme, i això li permet
anar re ciclant i re configurant la seva visió personal del
món.
Loloelemak: El grafiti, el pop
art, el muralisme, el street
art, el retrofuturisme dels 80
i tota l’estètica que ha acompanyat a l’artista ha marcat
d’una forma evident la seva
obra, que ell mateix defineix

com a retropop futurista.
Roger R.: El seu procés de
creació està molt vinculat
a l’obra digital, per tant, ha
aconseguit un resultat que
conjumina la tècnica i procés
amb el significat. La fotografia com a base de l’obra intenta ser un nexe entre la realitat
representada i el món digital
i no físic.

EXPOSICIONS
NATURES

Enric Mir
La prolífica producció de la darrera dècada de l’Enric Mir denota un interès pel menut, pels detalls i
la recreació de diferents natures que troba a Tous i
al seu voltant
Del 12 al 29 de maig a la Sala Municipal d’Exposicions

VISIONS I PROJECTES.
PASSAT, PRESENT I FUTUR
DEL DISSENY ANOIENC

Exposició sobre el disseny contemporani de la comarca de l’Anoia i el seu futur.
Del 8 d’abril al 18 de setembre a la Sala d’Exposicions del Museu de la Pell

ARTESANIA
8a MOSTRA D’ARQUITECTURA
DE COMPLEMENTS DE CUIR
DE LES COMARQUES CENTRALS Mostra els treballs realitzats en pell, de l’alumnat
Mostra que destaca i divulga la feina feta per arquitectes del nostre àmbit territorial.
De l’1 al 30 de juny a la sala d’exposicions de la
Biblioteca Central

del cicle formatiu de grau mitjà d’Artesania de complements de cuir
Fins al 31 de maig a la sala d’exposicions de La
Gaspar

AMB LES MANS.
MODA CONTEMPORÀNIA

TERRITORIS

Exposició de les dissenyadores Mireia Muntadas i
Mar Ribaudí, guanyadores del Premi Ciutat d’Igualada de Disseny Gaspar Camps, 2021.
Fins al 29 de maig a la sala petita de la nau de les
encavallades del Museu de la Pell

Exposició d’art tèxtil a càrrec de Desedasmas.
D’abril a octubre a l’Hotel Cal Roure

PEDROLO,
MÉS ENLLÀ DELS LÍMITS

L’exposició presenta l’ampli univers pedrolià, tant

en la seva dimensió biogràfica com literària.
Del 3 al 28 de maig al vestíbul de la Biblioteca
Central

MIRADES DES DEL CONFINAMENT

Homenatge a la solidaritat col·lectiva. Fotografies
del dia de l’homenatge i inauguració del fotomosaic.
Del 17 de maig al 10 de juny a l’Empremta d’Òmnium Cultural

VACUO

Mostra de tres artistes igualadins: Loloelemark,
Enzila i Roger Ribera amb tres maneres de fer.
Del 27 de maig al 10 de juliol a l’Espai Cub del
Museu de la Pell.

RETRATS

Assumpta Saumell
Mostra dels treballs realitzats per aquesta artista
Fins el 27 de juny al Punt de lectors de la Biblioteca Central

60 |

CULTURA

Divendres, 27 de maig de 2022

Diumenge de poesia al Teatre Nu
POESIA / LA VEU

T

eatre Nu acomiada el
mes de maig amb el
recital poètic i musical “Viatge inesperat cap
al poeta que m’habita”, un
espectacle sobre l’obra de
Manel Dueso, a càrrec de
l’Àurea Márquez, la Mont
Plans, en Miquel Malirach,
en Francesc Orella i el propi
Manel Dueso.
Una proposta que convida a
viatjar junts per una estona,
que el públic es miri per poder obrir el poema com una
fruita madura que s’esberla.
Ofereix la nuesa, el somni, la
ràbia, l’amor, el sexe, el desig,
l’esperança i la vergonya que
encara fa mostrar sinceritat.
L’obra convida a descobrir
l’altre i tots els altres que ens
habiten sense por. Només dir
i compartir allò que és necessari encara que no ens ho
sembli. És un crit a dir-nos la
poesia de tu a tu.
La cita és diumenge a les
12:00 del migdia. Les entrades poden aconseguir-se a
través de la web del teatrenu.
com o directament a la plataforma https://entradium.
com/ca/events/viatge-inespe-

Concert per a trombó
i banda amb Johannes
Stortz i la Banda de
Música d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

A

quest dissabte 28 de
maig a les 19:30h,
al Teatre Municipal
l’Ateneu, La Banda de Música
d’Igualada oferirà sota la batuta de Concepció Ramió i Diumenge un concert ben especial
en le que incorporarà per primera vegada un solista estranger, el trombonista alemany

rat-cap-el-poeta-que-m-habita-de-manel-dueso
Sobre El Teatre Nu
Teatre Nu és un col·lectiu de
professionals de l’art escènic
que crea, produeix i exhibeix
espectacles. Té la seva seu a
Sant Martí de Tous, a La Casa
del Teatre Nu, un espai on es
generen vincles amb el territori, neixen projectes pedagògics i s’ofereix una programació estable d’activitats i de

Johannes Stortz. Conjuntament interpretaran el Concert per a Trombó de Nikolai
Rimsky-Korsakov, Trombonissimo de John Glenesk Mortimer, a més d’altres obres de
diversos gèneres per a banda.
Les entrades es podran adquirir
a les taquilles del teatre el mateix dia del concert, o anticipades a www.tiquetsigualada.cat.

formació.
Teatre Nu es complementa
amb la Residència d’artistes, un espai que acull propostes creatives de totes les
disciplines artístiques, integrant-les en la comunitat.
La Casa del Teatre Nu, l’Escola de Teatre La Tarima i la Residència són nuclis des d’on
es transfereix el coneixement
i l’experiència assolida durant
els més de 20 anys de trajectòria dels seus fundadors.

Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

ANY 1925.
GRUP D’ALUMNES DELS MARISTES AMB EL GERMÀ BERNABÉ
MIQUEL
Una fotografia procedent dels Arxius
del Col·legi dels Germans Maristes,
que és tot un document de les típiques fotografies de record del curs
escolar.
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 Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI).
Material recentment digitalitzat.
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“Natures”, d’Enric Mir:
una admirable mostra pictòrica amb ànima

A

quests dies, a la Sala Municipal d’Exposicions,
la mostra pictòrica “Natures”, amb quasi una
vintena de quadres a l’oli, pintats sobre las suports de tela o bé fusta, et convida a descobrir una excel·lent selecció de la prolífica producció d’Enric Mir,
d’aquesta darrera dècada. Es tracta d’un aparador pictòric que té com a reclam la pròpia Natura (en aquest
cas, la més propera a Sant Martí de Tous), però des
d’una mirada summament atenta; una mirada en què,
de seguida, endevines l’interès de l’autor per als petits
detalls, és a dir, el que són uns fragments de la realitat: aquelles petites coses que, de fet i tal com subratlla
Mir, apunten a ser tota una recreació de diverses i diminutes natures.
Personalment, considero que es tracta d’una exposició
que et deixa complaentment sorpresa, no solament en
observar aquest talent pictòric -pinzellada rere pinzellada, pigment rere pigment- de saber treballar tan
minuciosament el detall, sinó per aquella sensibilitat
que se n’obté d’un autor que ha sabut rescatar i capturar tota la lluminositat i el més ric cromatisme del
paisatge que l’envolta; amb un tracte d’un realisme
-actualment- poc usual que et permet de situar-te davant d’una obra del tot veraç, com si d’una fotografia
es tractés. Perquè, arbres, matolls, herbes, fulles, flors,
etcètera, tot plegat constitueixen -pintura a pinturaseqüències visuals emmarcades en una viva i dinàmica composició.
Definitivament, aquesta manera realista i, per què no,
tan planera de presentar-te els diferents elements del

paisatge anoienc, et permet d’establir una autèntica comunicació
amb les pintures, fent-te pròpia
l’emoció i la vitalitat que se’n desprèn de cada una d’elles; perquè, al
capdavall, són pintures que sembla
que tinguin ànima.
L’artista, Enric Mir i Malé va néixer
a Tarragona, a l’any 1944. Al costat
d’una trajectòria eficient com a estudiant ben aviat va mostrar gran
interès per a l’univers de l’Art, especialment en les esferes del dibuix i
de la pintura. Instal·lat a Barcelona,
a la Ciutat Comtal va cursar els estudis de Belles Arts, bo i llicenciant-se a l’Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi;
centre on seguidament va impartir classes com a ajudant del pintor Jaume Muxart i Domènech.
Movent-se durant uns quants anys entre Barcelona i
Sant Cugat del Vallès, al decurs d’aquest període endemés de consolidar-se com a un veritable professional
dins del camp del Disseny Gràfic, esfera que el va portar a crear una empresa familiar, Emirimalé grafistes,
actualment regentada pel seu fill; mai no va deixar de
banda la seva passió envers el món de la pintura tot
experimentant amb el fresc, el mosaic i el tapís, i obtenint un notable reconeixement en aquestes competències artístiques a propòsit de diferents exposicions
realitzades a Barcelona i Madrid.

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera

Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

Més endavant, amb un prolífic itinerari artístic al darrere, va inaugurar la seva etapa d’alliberament laboral
bo i fixant la seva residència a la població anoienca
de Sant Martí de Tous; un municipi, un territori i una
comarca que no van tardar a convidar-lo a viure una
extraordinària redescoberta de la Natura; tot un regal,
al cap i a la fi, que, de retruc, el motivarien a reprendre el que -en paraules seves- anomena “el seu idil·li
amb la pintura i també amb l’artesania”. Aquí estant,
aviat s’engrescaria a formar part del projecte Anoia en
Transició, del col·lectiu artesà de l’Anoia i de la Junta
dels Amics de Tous. En aquest sentit, darrerament ha
exposat a la Sala Camil Riba dels Amics de Tous i a la
Casa del Teatre Nu, també a Tous.
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AGENDA
DIVENDRES 27
CONTES XXL
Piera
“Cuentos del Japón”. Contes del país
de l’extrem orient i de diferents èpoques, contats pel Yoshi Hioki,
Divendres a 3/4 de 9 del vespre a la
Biblioteca
TALLER
Vilanova del Camí
Taller de risoteràpia, a càrrec de Dona
Cançó. La risoteràpia és una tècnica
psicoterapèutica que produeix beneficis mentals i emocionals per mitjà del
riure
Divendres a les 7 de la tarda al Casal
de la Gent Gran

DISSABTE 28
TEATRE
Igualada
El grup de teatre La Brillante de Castellolí presenta la comèdia “El crèdit”
de Jordi Galceran, una gran comèdia
sobre l’economia, la crisi, la desesperació i la fragilitat de les relacions
humanes
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre
de l’Aurora
HISTÒRIA
Igualada
“100 anys de la placa del Passeig Verdaguer”. La Coral la Lira va ser qui va
canar en l’acte d’aquell dia i 100 anys
després la mateixa coral vol commemorar la data
Dissabte a les 7 de la tarda al passeig
Verdaguer cantonada c. Sant Magí
XERRADA
Igualada
“Qui és Joan Foncuberta i què hi ha
darrere del mural?” Conversa entre el
filòsof i president d’Òmnium Cultural
i Joan Foncuberta, autor del mural.
Organitza Òmnium Anoia.
Dissabte a 2/4 d’1 del migdia a la plaça del Cal Font
XERRADA
Igualada
Xerrada i masterclass de violí a càrrec de la Isabel Morey i Suau, docent
i violinista.
Dissabte a les 11 del matí a l’Aula 215
de l’Escola Municipal de Música.
CONCERT
Igualada
Concert per a trombó i banda amb
Johannes Stortz i la Banda de Música
d’Igualada.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu

CONCERT
Igualada
Concert “Utreia et Soseia” a càrrec
del Cor d’Homes d’Igualada, la Coral
Ginesta de Cervera i el Cor de Noies
Plèiade. Celebració Ignasiana.
Dissabte a les 9 del vespre a la basílica de Santa Maria
CONCERT
Piera
Concert acústic del grup local GIVE.
Hi haurà servei de bar i entrepans.
Dissabte a les 8 del vespre al jardí del
locla de la Plana-Fàbrica Nova
FESTA DE L’AIGUA
Calaf
Recreació històrica del moment de
l’arribada de l’aigua.
Dissabte a les 5 de la tarda a la plaça
dels Arbres
FESTIVAL HAVANERES DE SECÀ
Calaf
Quarta edició d’aquest festival que
comptarà amb l’actuació del grup
d’havaneres Arjau (Palafrugell) i Barcarola (Vilassar de Mar).,
Dissabte a les 7 de la tarda al Casino
CLUB DE LECTURA JOVE
Sta. Margarida de Montbui
Llegim i parlem sobre el llibre “Aquesta senzilla paraula” de Cath Crowley
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca Mont-Agora
TALLER
Capellades
Taller de màscares de Dimoni. Taller
de Màscares de guix per poder ser
com un Dimoni de Capellades.
Dissabte a les 10 del matí al Saló
Rosa de la Lliga
MÚSICA
Argençola
Concert de Carla Motis & Belén Bandera inclòs dins el Festival Itinera
Parlem creat per l’Associació de Micropobles de Catalunya.
Dissabte a les 5 de la tarda a la sala
de Porquerisses

DIUMENGE 29
VISITA GUIADA
Igualada
Visita guiada al Celler Martinell de
l’antic Sindicat de Vinyaters, un fantàstic exemple d’arquitectura modernista aplicada a edificis agrícoles.
Diumenge a les 11 del matí al carrer
Joan Abat, 6
TEATRE
Igualada
El grup de teatre La Brillante de Castellolí presenta la comèdia “El crèdit”

de Jordi Galceran, una gran comèdia
sobre l’economia, la crisi, la desesperació i la fragilitat de les relacions
humanes
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
de l’Aurora
DANSA
Igualada
Roda d’esbats infantil i juvenils “Catalònia” que presentaran coreografies
de danses populars catalanes.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre Municipal l’Ateneu
CONCERT
Igualada
Acte de cloenda del 50è aniversari
d’Òmnium Anoia. Concert a càrrec de
la JOSA i diferents corals infantils i
juvenils de l’Anoia.
Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de Cal Font
CINEXIC
Calaf
Projecció de la pel.lícula ‘La meva
setmana extraordinària amb la Tess’,
una pel·lícula tendra i captivadora per
compartir en família
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Casino
FESTIVAL D’ORGUE
Capellades
Darrer concert del Festival d’Orgue
de Capellades amb Monica Melcova
que oferirà una “Improvisació a l’orgue sobre el film “The Kid” (1921)
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de Santa Maria
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
El Bruc
Presentació del llibre “Can Casas,
història i arquitectura” a càrrec de
Gemma Estrada, Antoni González Moreno-Navarro i Raquel Laquesta
Diumenge a les 12 del migdia al pati
dels Tarogers de Can Casas
TEATRE
La Pobla de Claramunt
“Maleïts Bessons”, a càrrec de Teatre del Temps. Són dues dones que
s’assemblen, dos éssers perduts que
s’esforcen, potser inútilment, a entendre les giragonses a què ens empeny la vida
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a
l’Ateneu Gumersind Bisbal
POESIA
Sant Martí de Tous
Recital poètic i musical “Viatge inesperat cap al poeta que m’habita”,
a càrrec de l’Àurea Márquez, la Mont
Plans, en Miquel Malirach, en Francesc Orella i el propi Manel Dueso.
Diumenge a les 12 del migdia a la
Casa del Teatre Nu.

DILLUNS 30
CONFERÈNCIA
Igualada
Jordi Pons parlarà sobre “L’operativa
d’un aeroport, El cas de l’aeroport de
Barcelona – El Prat”. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
CONCERT
Igualada
Concert del Grup de Folk del professor Pep Massana.
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda als jardins de la Residència Pare Vilaseca.
CONCERT
Igualada
Concert del grup instrumental de vent
M-4 i Grup Ventijol dirigits per Toni
Rocosa, Cassiel Anton i Dolors Almirall.
Dilluns a les 6 de la tarda a l’auditori
de l’Escola de Música.
XERRADA
Òdena
“Com posar límits i no morir en l’intent!” a càrrec de Imma Brugarolas,
mestra i psicopedagoga. Dubtes? Límits sí, límits no? Quants? En quin
moment?
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca l’Atzavara

DIMECRES 1
VISITA GUIADA
Igualada
Visita guiada al Celler Martinell de
l’antic Sindicat de Vinyaters, un fantàstic exemple d’arquitectura modernista aplicada a edificis agrícoles.
Dimecres a les 11 del matí al carrer
Joan Abat, 6

DIJOUS 2
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “7: Els Set Pecats Capitals” de Joan Descals i Mireia Juanola. Llibre que combina la
poesia de la Mireia amb les pintures
del Joan.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “20 Toneladas”
de Luis Izquierdo-Mosso que proposa
una xerrada il.lustrada i distesa sobre
el llibre.
Dijous a les 8 del vespre a Artèria, espai d’arts.
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Les millors sèries
“Heartstopper”, la història del primer amor entre
dos adolescents del col·lectiu LGTB
REDACCIÓ / LA VEU

N

etflix ha tornat a
aconseguir que una
de les seves sèries
estigui en la boca de tots (i
especialment en les xarxes
socials de mig món). Heartstopper és la sèrie de moda de
les darreres setmanes. Només en els seus primers deu
dies d’emissió va acumular
38 milions d’hores de visionat i durant setmanes va ser
el contingut més comentat en
Twitter i TikTok.
Heartstopper és una sèrie que
tracta les relacions sentimentals adolescents des d’un punt
de vista LGTBIQ+. Es va estrenar el passat 22 d’abril en la
plataforma Netflix amb vuit
episodis, però el seu origen ve
de més enrere. Heartstopper
va néixer com un webcomic
en la xarxa social Tumblr i en
la plataforma Tapes. Amb la
història de Nick i Charlie la
seva autora, la britànica Alice
Oseman, va aconseguir enganxar a milions de persones:
més de 52 milions de visualitzacions fins avui. Així, amb el
suport dels seus seguidors va
aconseguir la publicació de
la novel·la gràfica en paper.

En els seus primers
deu dies d’emissió va
acumular 38 milions
d’hores de visionat,
i va ser el contingut més
comentat a Twitter
i TikTok
El primer volum va veure la
llum el febrer de 2019 al Regne Unit i va arribar a Espanya
en ple confinament per la
pandèmia de la covid, el març
de 2020. Ara, amb el boom de
la sèrie els llibres s’han convertit en best-seller a Amazon
i altres plataformes.
Molt encant, amor i drames
Les intencions de Heartstopper queden ben clares des
del seu primer episodi, ja que
el que ens presenta la sèrie és
un relat romàntic que explora la relació entre dos adolescents del sexe masculí. A
hores d’ara no hauria de ser
realment una particularitat
que tots dos siguin nois, però
és un dels seus aspectes més
cridaners. La crítica diu que
probablement és l’obra de ficció més bonica i entranyable

que veurem al llarg d’aquest
2022.
Cuidar tots els detalls
En la relació que sorgeix entre Charlie (Joe Locke) i Nick
(Kit Connor) hi ha detalls
dramàtics, des de tot el relacionat amb l’anterior parella
de Charlie fins a l’actitud homòfoba dels amics de Nick,
però sense caure mai en l’excés innecessari. Això és aquí
i marca fins a un cert punt
tant la personalitat dels seus
dos protagonistes com algunes decisions que prenen al
llarg de la primera temporada, però Heartstopper se cen-

Com a asexual
arromàntica, la pròpia vida d’Oseman i els
problemes que enfronta
la comunitat LGBTQIA+
tenen una gran influència en Heartstopper
tra més en el descobriment de
l’amor per part de tots dos.
Això és una cosa en la qual
la mateixa sèrie incideix mitjançant la utilització de petits
però molt efectius recursos
visuals per a incidir en la innegable química que hi ha entre tots dos. Les pròpies interpretacions de Locke i Connor
deixen això prou clar, però no
deixa de ser un encertat afegit
que a més serveix per a recalcar els orígens de la seva història en el món de la vinyeta.
Hi ha també espai per a temes
més difícils com el bullying o
aquest moment únic en la
vida que els heterosexuals que
mai podrem entendre en tota
la seva complexitat que és el
que coneixem com la sortida
de l’armari. La senzillesa i la
naturalitat amb la qual sempre s’aborden aquests temes
fa que durant el visionament
de la sèrie estimem als personatges i creixi una enorme

empatia vers als seus problemes.
Experiències de l’autora
Com a asexual arromàntica, la pròpia vida d’Oseman
i els desafiaments als quals
s’enfronta la comunitat LGBTQIA+ tenen una gran influència a Heartstopper. Les
experiències de la vida real
de l’autora, que es reflecteixen en la novel·la i la sèrie,
fan que la història de Charlie i Nick sigui autèntica i
recognoscible. “Crec que les
coses han millorat des que
vaig començar a escriure Heartstopper, i sens dubte han
millorat des que anava al
col·legi. No obstant això, encara hi ha molta homofòbia,
transfòbia i assetjament.
En definitiva, Heartstopper
és un raig de llum, una sèrie optimista que aconsegueix atrapar a l’espectador
amb una història preciosa
i entranyable que aborda la
temàtica LGTB a l’adolescència amb un enfocament
esperançador però sense per
això prescindir dels drames
associats a això. Un petit
miracle que se situa amb tot
mereixement com una de les
millors sèries originals de
Netflix d’aquest any.

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia
www.jobanoia.cat
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Tom Cruise
Estrena • Top Gun: Maverick
REDACCIÓ/

D

esprés de més de trenta anys
de servei, a Pete ‘Maverick’
Mitchell (Tom Cruise) la
seva reputació el precedeix. Maverick va ser un dels millors aviadors
de l’Armada, condecorat amb medalles de combat i esments, i responsable de gestes llegendàries. Clar que
ell no s’esperava tornar a l’acadèmia
de pilots de combat Top Gun, on el
requereixen com a instructor de vol
per a formar a una nova generació
de joves pilots de combat, homes i
dones. Allí coneixerà a Bradley ‘Rooster’ Bradshaw (Milles Teller), el fill
de Goose, el seu antic company mort,
mentre intentarà adaptar-se a les noves tecnologies i la guerra dels drons.
Aquesta pel·lícula és la seqüela de

Top Gun: Idolos de l’aire (1986), mític film dels anys 80 dirigit per Tony
Scott.
Amb una trama que se les enginya
per a reeditar la majoria de les situacions del film original, Top Gun: Maverick reparteix de manera desigual
els seus anhels de correcció. D’una
banda, s’esmera a no revelar el nom
de la nació involucrada en un projecte secret d’enriquiment d’urani;
no obstant això, en matèria d’equitat
de gènere, el film fa escassos esforços
per integrar a la dona en la seva trama aeronàutica. Fet i fet, la nova Top
Gun –més interessada pel fetitxisme
nostàlgic que per l’excés de testosterona del film original– deu tot el seu
encant al carisma indeleble de Cruise. Ell és el veritable efecte especial
de la pel·lícula.

La terra

Estratègia de desinformació
Estrena • El arma del engaño

A Tous • Alcarràs

REDACCIÓ /

A

ny 1943, en plena II Guerra
Mundial. Les forces aliades
estan decidides a llançar un
assalt definitiu a Europa. Però s’enfronten un desafiament important:
protegir durant la invasió a les seves
tropes de la potència de foc alemanya,
i així evitar una possible massacre.
Dos brillants oficials d’intel·ligència,
Ewen Montagu i Charles Cholmondeley, són els encarregats d’establir l’estratègia de desinformació més inspirada i improbable de la guerra... Una
història inspirada en fets reals basada
en un ‘best seller’ de Ben Macintyre.

REDACCIÓ /

C

om cada calorós estiu en Alcarrás, el poble destaca per la
gran collita de préssecs que
aconsegueixen els seus habitants.
Per a la família Solé, no obstant això,
les coses han canviat enguany. Un
dia, els integrants d’aquesta família
es desperten per a descobrir que alguns tractors estan arrencant els seus
arbres. Després de la partida del patriarca de la família, l’acord que tenia amb l’antic propietari de la terra
podria estar desactualizado. Davant

Una tomba del cementiri Nuestra
Señora de la Soledad a Huelva resa, en
anglès: “William Martin, nascut el 29
de març de 1907, mort el 24 d’abril de
1943, fill de John Glyndwyr Martin i
Antonia Martin, de Cardiff ”. No obstant això, les restes que hi ha sota terra
–si és que hi ha alguna cosa aquí– no
es corresponen amb el text. El tal William Martin mai va existir. Un equip
d’intel·ligència britànic va llançar un
cadàver en les costes andaluses, carregat amb documents falsos, perquè
aquests arribessin fins a Hitler, fent-li
retirar tropes de Sicília, lloc de gran
interès per als aliats durant la Segona
Guerra Mundial.

aquesta amenaça, tant els nens com
els adults Solé es reuniran per a collir
els seus préssecs per última vegada.
La segona pel·lícula de Carla Simón
recorre al costumisme per a capturar
el paisatge bucòlic de la seva infància.
Escenes naturalistes bellament fotografiades –hi ha plans que semblen
quadres de Sorolla– ens presenten
a una família que caça conills de nit
i recull les fruites a mà, que celebra
lluminosos menjars familiars que
acaben en guerres en la piscina i en
funcions de teatre protagonitzades
pels més petits.

3X3 IGUALADA
Dissabte 2 de juliol

Torna el 3x3 a Cal Font, torna l’espectacle al centre de la ciutat
Inscriu-te aquí!

DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: 26 DE JUNY
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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
TOP GUN: MAVERICK
Estats Units. Acció. De Joseph Kosinski. Amb Tom Cruise,
Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm,
Després de més de 30 anys de servei com un dels millors aviadors de l’Armada, Pete “Mavericks” Mitchel (Tom Cruise) es
troba on sempre va voler estar, superant els límits com un valent pilot de proves i esquivant l’ascens de rang, que no li deixaria volar emplaçant-lo en terra. Quan es troba entrenant a un
grup de graduats de Top Gun per a una missió especialitzada,
Maverick es troba allí amb el tinent Bradley Bradshaw (Milers
Teller), el fill del seu difunt amic “Goose”....
EL ARMA DEL ENGAÑO
Regne Unit. Bèl·lica. De John Madden. Amb Colin Firth,
Matthew Macfadyen, Mark Gatiss,
Any 1943, en plena II Guerra Mundial. Les forces aliades
estan decidides a llançar un assalt definitiu a Europa. Però
s’enfronten un desafiament important: protegir durant la
invasió a les seves tropes de la potència de foc alemanya, i
així evitar una possible massacre. Dos brillants oficials d’intel·ligència, Ewen Montagu i Charles Cholmondeley, són els
encarregats d’establir l’estratègia de desinformació.
DOCTOR STRANGE
Estats Units. Acció. De Sam Raimi. Amb Benedict Cumberbatch, 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
ESPEJO, ESPEJO
Espanya. Comèdia. De Marc Crehuet. Amb Malena Alterio, Santi Millán, Natalia de Molina, Carlos Areces,
Quatre empleats d’una oficina es preparen per a la celebració
dels 50 anys de l’empresa mentre intenten resoldre uns certs
problemes. Álvaro (Santi Millán), Cristina (Malena Alterio),
Paula (Natalia de Molina) i Alberto (Carlos Areces) són quatre persones en crisis que treballen per a la mateixa empresa
de cosmètica. Lluiten pel que volen mentre s’enfronten als
seus propis reflexos davant el mirall.
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 filla 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, Stéphane descobreix que el cadell és en realitat un llop
CINCO LOBITOS
Espanya. Drama. De Alauda Ruiz de Azúa. Amb Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante
Amaia (Laia Costa) acaba de ser mare i s’adona que no sap
molt bé com ser-ho. En absentar-se la seva parella per treball unes setmanes, decideix tornar a casa dels seus pares,
en un bonic poble costaner del País Basc, i així compartir la
responsabilitat de cuidar al seu bebè. El que no sap Amaia és
que, encara que ara sigui mare, no deixarà de ser filla.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
SALA GRAN
EL ARMA DEL ENGAÑO
Dv: 20.15
Ds: 17:30
Dg: 19:45
Dll: 19:15
Dc: 20:15
ALCARRÀS
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 17.00
Dc: 17:30
SALA PETITA
ESPEJO, ESPEJO
Dv: 20:30
Ds: 17:45
Dg: 20.00
Dc: 17:30
CINCO LOBITOS
Dv: 17.45
Ds: 20.30
Dg: 17.15
Dll: 19:30

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/TOP GUN: MAVERICK
Dv a Dg: 17:00/19:40/22:20
2/TOP GUN: MAVERICK
Dv i Ds: 18:00/20:40/23:30
Dg: 18:00/20:40
Dll Dc i Dj: 17:00/19:40/22:20
Dt: 17:00/22:20
2/TOP GUN: MAVERICK (VOSE)
Dt: 19:40
2/OJOS DE FUEGO
Ds i Dg: 16:00
3/TOP GUN: MAVERICK
Dll a Dj: 18:40/21:20
3/DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA
Dv a Dg: 18:30/21:15
3/LOS TIPOS MALOS
Ds i Dg: 16:25
4/ JUJUTSU KAISEN 0: LA PELICULA
Dv i Dg: 18:00/20:15/22:30
Ds: 20:15/22:30
4/ JUJUTSU KAISEN 0: LA PELICULA (VOSE)
Ds: 15:45/18:00
Dg: 15:45
4/ DOCTOR STRANGE EN EL
MULTIVERSO DE LA LOCURA
Dll a Dj: 17:00/19:35/22:10
5/ TOP GUN: MAVERICK
Dv: 18.40/21:20
Ds i Dg: 16:00/18:40/21:20
Dc: 17:00

Casal
St. Martí de Tous
ALCARRÀS
Ds: 17:30
Dg: 19:20
PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS
DE AMAPOLA
Dg: 17:30

Mont-Àgora
Montbui
HARRY POTTER Y EL PRSIONERO
DE AZKABAN
Ds: 18:00
EL SECRETO DE VICKY
Dg: 17:00
EL JUEGO DE LAS LLAVES
Dg: 19:00

6/JUJUTSU KAISEN 0. LA PELICULA (VOSE)
Dll a Dj: 18:00/20:15/22:30
6/DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA
Dv: 19:30/22:15
Ds i Dg: 16:45/19:30/22:15
7/EN OTRO LUGAR
Dv Dll a Dj: 18:05
Ds i Dg: 16:05/18:05
ALCARRÀS (VOSE)
Dv a Dj: 20:00
JUEGO DE ASESINOS
Dv a Dj: 22:35
8/SONIC 2, LA PELÍCULA
Dv a Dj: 17:00
8/LA CIUDAD PERDIDA
Dv a Dj: 19.35
8/EL ARMA DEL ENGAÑO
Dv a Dj: 22:00

Menú de dilluns a diumenge per 8,95€

93 803 93 40 /

65

609 420 063

Servei a domicili

GUIA DE RESTAURANTS

NOU HORARI
Dimecres 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

Menú diari
Encàrrec i domicili
Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50- Igualada. Barcelona

NOVETAT!

Ara pots carregar
el teu cotxe elèctric
www.kubbdeliris.cat · info@grupjardi.com
Tel. 93 804 91 64

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

· De dilluns a
dissabte sopars
a la carta
· De dimarts a
divendres menú
de migdia
· Dissabtes i
diumenges vermuts
i dinars a la carta

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
--

TROBA EL TEU MENÚ
Restaurant

· 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)

12,90
12,90

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93
808 00
86 • 646DE
35 87
02 ·
· MENÚ
DIARI
· SERVEI
CARTA

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

RESERVES 93 806 05 55
Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena ·
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

Per publicitat a

Dijous, divendres i dissabte
obert migdies i nits.
Diumenge obert al migdia.

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

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat
Divendres i dissabtes
sopars de 21.00 a 23.00 h

938 03 18 64

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

GUIA LEGAL
advocats i assessors

ANDRÉS IGLESIAS
Advocat
Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

·Dret de la Segona
Oportunitat

·Concurs de creditors

NOVETATS BREUS NOTARIALS:

Obligatorietat certificat eficiència energètica
Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el
certificat d’eficiència energètica quan es ven un habitatge 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 aportar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

Passeig de Veredaguer 40,
1a planta
IGUALADA
Tel. 93 805 39 39
iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

VILARRUBIAS
& MARTÍ
Gabinet jurídic

David Ramentol García

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS:
Des del 15 de març de 2019 va entrar en vigor la nova
Llei Hipotecària amb la finalitat de protegir qui sol·licita una hipoteca. Contempla dos aspectes rellevants:
a) L’obligatorietat d’assessorament notarial gratuït als
prestataris prèviament a la formalització de la hipoteca, podent el mateix client escollir el Notari que exercirà aquest assessorament.
b) Totes les despeses que es deriven del préstec hipotecari són assumides per l’entitat bancària.

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

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

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL
I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edifici Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Morillas i Associats
Advocats

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

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí
Tel. 93-8055686 Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940
info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES
GRÀCIES A LA LLEI DE LA
2a OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

IURIS TRIVIUM ADVOCATS
TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656 90 94 54

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
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

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

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Reconeixement per part del poble de determinat partit mesurable
en índexs a l’americana / 2. Refrany de ressonàncies musicals. No li falta gaire per crear
addicció, a tal operació / 3. Per la república. Enllesteixis com un neoanalfabet. Enmig de
la foscor / 4. Escassa atenció. És a l’orella com al temps la cronologia / 5. Pot causar moltes
malalties, però la de l’ànec no. Pedres capaces de malmetre cors / 6. Demana lloc. Ferotges
i veraces?: no, fèrtils. Un terç d’aigua / 7. És cosa que s’esdevé a la llum del sol. Podria ser
casta si no fos per les agressions / 8. Jo de tu l’usaria com mercromina. Típica pluja glaçada
de l’estat americà / 9. Als contes és digne de por i en l’esport, d’admiració. Indicis d’incoherència / 10. Treieu els arbres del mig. Agitar agitar fins que surti l’antídot / 11. Un altre terç.
Que irrellevant, passa de l’esmorzar al sopar! En ple carpel / 12. Com n’hi ha que el roda el
vagabund. Sabaters d’esclops al caire de la soca / 13. Té les dimensions ideals per dur-hi un
llibre portàtil. Pòquer d’asos no, d’as.
VERTICALS: 1. Gràcies a aquest apèndix, el cuc no para fins al podi. Un volt amb autobús
/ 2. Part interna de la roda. Preocupat, i va en ascens. És incomparable amb una castanya
/ 3. Jo mateix, segons ma mare. Xisclant com el griso / 4. Unió General de Llevatardans.
Lliuren protocol·laris rams de flors. Empat / 5. Per molt que produeixi càlculs no obté cap
resultat. Suardosa / 6. Punta de llança. Repetint que no és del tot itinerant. Per doctor li
falta mitja carrera / 7. Hauria pogut ser una marona però era massa petxugona. Rígida,
enravenada / 8. Es va instal·lar a l’Àsia Menor procedent del sud. Mític origen dels energúmens feixistoides / 9. Insecte ideal per la manicura. L’àvia que ho sap tot / 10. Actives
per actini. Quina valentia, afrontar un ca cada 24 hores. Rap escuat / 11. Tuberculós, però
com més físic. Vela fabricada a can G. Rea / 12. Postes sense ous. Contenidor perfecte per
a un cinema de butxaca.
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Sudokus

Troba les 7 diferències
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Més de 1.300 persones participen en la fase consultiva del Sínode
Diocesà del Bisbat de Vic
ESGLÉSIA / LA VEU

M

és de 1.300 persones
han participat en la
fase consultiva del
Sínode Diocesà del Bisbat de
Vic –anomenat “Sínode per
l’esperança”–, iniciat el setembre del 2019. A causa de
la pandèmia, aquesta primera
fase ha vist modificat el seu
calendari i s’ha allargat un any.
Es completa així la primera
fase del Sínode Diocesà, que
correspon a la fase de consulta als fidels de la diòcesi i en
la qual han participat un total
de 1.335 persones batejades
(laics, mossens i religiosos
majors de 16 anys), repartides
en 155 grups sinodals. Els participants han reflexionat sobre
la missió de l’Església davant
dels reptes actuals.
Un Sínode Diocesà és una
assemblea de naturalesa consultiva convocada pel bisbe
i oberta a la participació de
tot el poble de Déu, sense cap
exclusió, per a discernir, escoltant l’Esperit Sant, els reptes pastorals que es presenten
avui a l’Església. Davant d’un
“moment de grans transformacions socials que afecten de
ple a l’Església”, l’any 2019, el
bisbe Romà Casanova i Casanova va considerar convenient
convocar un Sínode per a discernir junts la voluntat de Déu

per a la diòcesi de Vic i testimoniar millor l’Evangeli en el
moment actual. Cal “canviar
la manera de relacionar-nos
i comunicar-nos (...) canvis
profunds en la nostra ment,
en el nostre cor, en la nostra
organització, per a ser més fidels a la vida i missió que Déu
ens confia”. L’objectiu principal
del Sínode és, per tant, “poder
prendre les decisions pastorals
més conformes al voler de Déu
per a la nostra Església diocesana”. Així ho explicava el
bisbe a les cartes pastorals “Aixeca’t i camina” (18/09/2018) i
“Església de Vic, sigues el que
ets!” (14/09/2019).
Endarreriment a causa de la
pandèmia

A causa de la pandèmia, la
fase consultiva del Sínode –
que, inicialment havia d’acabar el febrer del 2021- s’ha
allargat un any. Des del gener
del 2020 i fins ara, els grups
s’han reunit periòdicament
i, amb l’ajuda d’uns materials
proposats per la Comissió del
Sínode, han pregat, s’han escoltat i han elaborat les seves
propostes sobre temes relatius
a l’Església diocesa, en actitud
d’escolta, discerniment, responsabilitat i comunió.
Ara, a partir de les aportacions fetes per cada grup sinodal, la Comissió del Sínode
elaborarà un document de
treball, anomenat “instrumentum laboris” (instrument
de treball), amb les qüestions

sobre les quals versaran els
diàlegs de l’Assemblea Sinodal.
En la fase següent, que és la
fase de l’Assemblea Sinodal i
que comença el diumenge 18
el setembre del 2022 –coincidint amb el Dia de la Catedral
i la Jornada Diocesana–, el
bisbe Romà convocarà, segons consta en el reglament
del Sínode, unes 100 persones representatives de tota la
realitat diocesana, l’Assemblea Sinodal. L’Assemblea es
reunirà en diferents sessions
per a debatre, deliberar, votar i aprovar les qüestions
de l“instrumentum laboris” i
elaborarà un nou document

amb les conclusions.
A contintuació, després d’haver escoltat tothom –també
el parer d’experts en els diferents temes i realitats, així
com la veu de persones no
creients– i valorat el document de conclusions, en la
fase de declaracions i decrets,
el bisbe discernirà i subscriurà les directrius que prendrà
l’Església de Vic i n’aprovarà
la seva aplicació per mitjà
d’un decret, perquè tots els
cristians de la diòcesi les acullin i posin en pràctica (fase
de recepció).
Es preveu la recepció i inici de
l’aplicació del Sínode Diocesà
l’últim trimestre del 2023.

7º aniversario de:

Miguel Castillo Villarrubia
Falleció cristianamente el día 23 de mayo de 2015
a la edad de 87 años.
Tu esposa, hijos y nietos siempre te recordarán.

Igualada, mayo de 2022

SANTORAL
Maig/Juny

Sotero Clavero Pérez
(Regidor 1983 - 1987)

La Corporació municipal expressa
el més sentit condol a la seva
família i amics

27: Agustí de Canterbury; Juli; Berenguer
28: Germà; Emili; Maria-Anna de Jesús Paredes.
29: Just; beat Pere Sans; Beat Feliu de Nicòsia.
30: Ferran; Joana d’Arc; Emília.
31: Peronella; Pasqual.
1: Justí; Ignasi ;Flor
2: Marcel·lí i Pere; Germà, Paulí, Just i Sici; Eugeni

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

GUIA DE SALUT

“Triem la millor cobertura per a tu”
Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA
Tel. 93 804 15 50
junyent@junyentprat.com

Espai patrocinat per

FARMÀCIES
DE TORN
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

GUIA DE SALUT
DR. JORDI GRAELLS
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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396
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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com
dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Consulta de psicologia

DIVENDRES 27:

Hores concertades
621 267 183

Av. Montserrat, 27

CONSULTA DE PSICOLOGIA

JUVÉ

DISSABTE 28:

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 29:
ORTOPÈDIA
ALMENAR

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

ALEXIS ANDREU

TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

ORTOPÈDIA TÈCNICA
Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA
info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

Hores convingudes

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

DILLUNS 30:

ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMARTS 31:

SECANELL
Òdena, 84

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

DIMECRES 1:

ORTOPÈDIA CASES
Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

• 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

MISERACHS

-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

Rambla Nova, 1

DIJOUS 2:

BAUSILI
Born, 23
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Entre tots millorem l’Hospital de Dia
Oncològic d’Igualada

C

ol·labora a la campanya de mecenatge per fer realitat la reforma
d’aquest equipament amb
un donatiu a:
www.eslanostralluita.cat

@hospitaligualada

ques de l’Anoia, la Conca de
Barberà i la Segarra –àrea
d’influència del centre– a
col·laborar per fer realitat
la transformació d’aquest
equipament. L’objectiu és
que els malalts de càncer,
que han de passar llargues
Cada any prop de 250 ma- estones fent tractaments,
lalts de càncer fan tracta- tinguin la intimitat i el conments de quimioteràpia a fort que necessiten.
l’Hospital de Dia Oncològic
d’Igualada, un espai que La principal reivindicació
ara es vol reformar per fer- dels malalts, que van parlo més còmode, acollidor i ticipar en la concepció del
amb més intimitat. És per projecte a través d’un grup
això que el Consorci Sa- voluntari, és guanyar intinitari de l’Anoia ha posat mitat i comoditat durant
en marxa una campanya els tractaments i que l’espai
de mecenatge per millorar sigui més càlid. Aquest prol’Hospital de dia Oncològic. jecte de mecenatge s’ha enSota el lema “La seva lluita gegat a partir de l’herència
és la nostra lluita” es fa una del senyor Emili Bosch, de
crida a empreses, ciutada- 158.000 euros. Amb aquesnia i teixit cultural, esportiu ta aportació com a punt
i associatiu de les comar- de partida, l’Hospital Uni-

versitari d’Igualada es proposa recaptar els recursos
necessaris per dur a terme
la reforma, que inclou tant
les obres com l’adquisició
d’equipaments i té un cost
aproximat de 400.000 euros.
Les persones, empreses i
entitats que vulguin posar
el seu granet de sorra, poden fer una aportació econòmica a través de la web
del www.eslanostralluita.
cat, mitjançant targeta
de crèdit o transferència
bancària. També es poden adquirir els tubulars
solidaris confeccionats per
l’empresa igualadina Buff
a un preu de 10 euros a la
botiga de l’Hospital. Cada
aportació és important per
aconseguir una zona de
tractaments més amable
per als pacients.

A l’Hospital, com a casa
La reforma de l’Hospital
de dia Oncològic parteix
d’una premissa: que els pacients i familiars se sentin
com a casa. I és per això
que el projecte arquitectònic vetlla per crear un ambient domèstic, emprant
materials i dissenys propis
d’una llar. Per donar més
privacitat als usuaris, se
separa la sala de tractaments de l’espai de consultes, amb dos circuits totalment diferenciats. La zona
de tractaments mantindrà
la capacitat actual, amb
vuit butaques oncològiques i dues habitacions que
permeten atendre pacients
especialment vulnerables.
Tot i que la capacitat serà
la mateixa, les butaques
es renovaran per complet,
adquirint-les en format de

Abans

LA SEVA LLUITA ÉS LA NOSTRA LLUITA
ENTRE TOTS MILLOREM L’HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC

COL·LABORA-HI!

WWW.ESLANOSTRALLUITA.CAT

càpsula, el que permet al
pacient tenir més intimitat
i, alhora, facilita l’activitat
assistencial.
L’àrea de butaques s’orienta cap a un pati interior, on
actualment hi ha una terrassa sense accés. Aquest
pati facilita la il·luminació natural, cuidant cada
detall de l’espai perquè sigui un lloc relaxant; amb
tons càlids, presència de
fusta als paviments, vegetació i mobiliari urbà que
evoca la idea de plaça. La
cura per crear un entorn
acollidor, va acompanyada d’elements pràctics
com ara endolls, punts de
connexió USB i plataformes per recolzar els dispositius mòbils i tauletes,
així com una il·luminació
per facilitar la lectura.

Després

Albert Corcelles /

Espai patrocinat per:

Corresponsable de Silence Igualada
Divendres, 27 de maig de 2022

“Silence va de Catalunya
al món i és líder de vendes
al mercat euorpeu”
Tinc 40 anys. Vaig néixer i visc a Igualada. Casat i amb 2 fills, el Jordi i la Laia. Diplomat en
ciències empresarials i un màster en administració i direcció d’empreses. Soc d’aquelles persones
que ens apassiona compartir moments amb la família i els amics.

A

partir d’aquest mes de juny tindreu les motos Silence
al vostre concessionari. Per què aposteu per aquesta
marca?

Sí, el proper 9 de juny a les 6 de la tarda fem la inauguració del
nou concessionari Silence Igualada. Ha estat molt fàcil apostar per
aquest marca, ja que fabriquen scooters 100% elèctriques, que no
generen emissions a l’atmosfera i són líders en mobilitat urbana
ecològica. A més, fabrica i dissenya 100% a Catalunya, així que
teníem molt clar que hi havíem d’apostar. En definitiva, creiem
que amb Silence fem un pas endavant amb la mobilitat sostenible
a la nostra ciutat.
A vegades només pensem en la contaminació de gasos, però
aquestes motos també redueixen la contaminació acústica, no?
Exacte, sempre que pensem en els vehicles electrificats pensem
en les emissions de gasos, però realment també es redueix molt la
contaminació acústica. De fet animem a tothom a provar aquestes
scooters elèctriques, perquè és una experiència única. És molt silenciós, confortable, còmode i molt agradable de conduir. Tecnològicament són molt novedoses i respecten aquesta acústica que
pràcticament és zero i que fa que sigui un plaer conduir-les.
Quin tipus de motos hi tindreu?
Silence té al mercat quatre models d’scooters, totes 100% elèctriques. Pròximament també trauran els nanocars, un cotxe biplaça
totalment elèctric. Les sèries de motos van adreçades a particulars,
amb dissenys molt atractius i amb diferents potències. També hi
ha la S02 que també està pensada per a les empreses.
Es tracta d’una marca catalana, a més, oi?
Sí, i com deia abans era un dels factors que ens va decidir a impul-

sar el nou concessionari a Igualada. El fet que tot el seu disseny i
tecnologia es faci a Catalunya va ser un factor determinant. Silence va de Catalunya al món, és líder de vendes en vehicles elèctrics
i el 2021 va assolir el 30% de tot el mercat europeu.
El mercat de vehicles elèctrics, a quin ritme està creixent? Creixerà més ràpid en els propers anys?
Realment el creixement d’aquest mercat és molt important. Cada
any creix un 50%. Per fer-nos una idea, si ajuntem ciclomotors
i motocicletes elèctriques, el total de vendes del 2018 eren unes
47.000 unitats, mentre que al 2021 ja n’eren unes 96.000. El que
s’espera fins el 2025 és que el creixement arribi a unes 400.000 unitats, és un mercat clarament en expansió.
Silence també fabrica les seves pròpies bateries. Quin valor afegit dona això a aquesta marca?
Sí, és l’única planta de producció europea que fabrica els seus propis vehicles elèctrics i també les seves bateries. Evidentment el valor afegit és enorme, perquè en qualsevol moment que es necessiti
un canvi de bateria, que és un dels problemes més grans que ens
podem trobar amb un vehicle elèctric, ells en coneixen tots els detalls. A més, ara et pots subscriure a la bateria, que vol dir que pots
llogar la bateria i això redueix molt el preu d’adquisició de la moto
i també permet que no quedi obsoleta. Silence s’adapta al canvi.
És una moto només per a ciutat o permet desplaçaments per
anar, per exemple, a treballar entre pobles de l’Anoia?
Quan parlem de Silence, parlem de mobilitat urbana sostenible.
Però això no implica que sigui exclusiu per una única ciutat. Tots
els seus models tenen autonomia d’entre 100 i 150 km reals, això
vol dir que, en el cas de l’Anoia, podem circular per tot arreu sense
cap mena de problemes. A més amb les bateries amb estil “maleta”

que tenen, ens permet extreure-la en qualsevol moment i qualsevol lloc per carregar-la quan ho necessitem. Per exemple, si me’n
vaig a treballar, la puc portar amb mi i carregar-la, tant a casa o
on sigui. La càrrega del 100% de la bateria tarda entre 4 i 5 hores
però el bo és que es pot fer a través d’un endoll domèstic, dels que
podem trobar en qualsevol lloc.
De moment només tindreu motos de Silence al concessionari?
Per què fan cotxes també, no?
De moment només tenim les scooters, sí. Però tots estem esperant, companyia inclosa, que a finals d’any surti el nanocar del
qual parlàvem abans.
Un dels obstacles actualment en la compra de vehicles elèctrics
és el seu cost. Amb Silence també passa o el fet que facin les
seves bateries els abarateix?
Amb Silence pots comprar l’scooter junt amb la bateria, però si ho
prefereixes pots comprar només l’scooter i de la bateria se n’ocupa
Silence, a través d’un sistema de pagament de subscripció mensual que pagues segons l’ús i quilometratge que es faci d’aquesta
bateria. És com un lloguer i això fa que es pugui comprar la moto
per un preu inferior fins i tot a una de gasolina. La S01, que és
la més venuda, estaríem parlant de 2.750 euros d’adquisició de la
moto, més el lloguer de la bateria, que estem parlant d’uns 15 euros mensuals.
Marc Vergés Albareda @marcverges8

Després “destronada” forçada pel “preparao”, la “tocata” d’escàndols i “fuga” per vacances, “l’emèrit” ha tornat “a la mar” (de bé) amb els
amics “de sempre”. Esvaïda “la temença” als tribunals, menjarà una “sarsuela”, amb suquet de sofregit i picada, marisc i “peix de roca”.
Al “Rancho Grande” un mexicà cantava “Jo sé bé que estic a fora, però el dia que em mori, sé que hauran de plorar i plorar. Diràs que no
em volies, però estaràs molt trist i així t’hauràs de quedar. Amb diners i sense diners, he fet sempre el que he volgut i la meva paraula és
la llei. No tinc tro ni reina, ni ningú que em comprengui, però segueixo sent el rei. Una pedra en el camí, m’ensenyà que el meu destí era
rodar i rodar. Després em va dir un carreter que no era important arribar el primer, sinó saber arribar. No tinc tro ni reina, ni tampoc
qui em comprengui, però segueixo sent el rei”. Chente Fernàndez és “el Rei”. El retornat també “canta” i fa més “nosa que servei”. Uns
voldrien que fes allò de “rodar i rodar”, però a ell se li en “refoten” els altres.

Arriba a Igualada SILENCE,
el nou concessionari de scooters
100% elèctriques i fabricades a Barcelona!
Propera inauguració: 9/6/22
Ens trobaràs a l’Avinguda Mestre Montaner 42 d’Igualada

