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Vista virtual de l’ampliació del Parc Central d’Igualada.

El Parc Central d’Igualada s’amplia 
amb un llac i una zona esportiva

  PÀGINA 22

Aquest mes comencen les obres en 
un espai de 20.000 metres quadrats

Un parc d’skate, un biollac i 200 
arbres estaran a punt en 8 mesos

Les Festes 
del Roser 
de Vallbona 
recuperen la 
normalitat

Igualada 
acull les �nals 
nacionals 
escolars de 
bàsquet i 
handbol

  PÀGINA 34

  PÀGINA 6

Guerra oberta 
a ERC Igualada 
amb la candidatura 
d’Alba Vergés

Aquest cap de 
setmana, el 
Bruc recupera 
la Festa del 
Timbaler

  PÀGINA 25

Alba Vergés i Montse Argelich, al mig de la polèmica.   PÀGINA 7

www.gestjops.cat
hola@gestjops.cat
623 462 338

NO HAS FET LA RENDA?
AQUEST MES DE JUNY ACABA EL TERMINI

JA POTS DEMANAR CITA PRÈVIA 
TRUCANT-NOS O PER WHATSAPP

40 ANYS FENT NETEJA I CONSERVACIÓ
Solucions professionals per l’industria, 

empreses en general, institucions i particulars
TRUCA’NS! 93 803 64 66

C/ Gran Bretanya 37, Nau 2 B  ·  08700 Igualada  ·  www.optimitzemespais.com



L’EDITORIAL

Un any per a les eleccions
Q ueda just un any, dia més o menys, per a 

les eleccions municipals. Encara és molt 
d’hora per iniciar la maquinària a la ma-
joria de pobles i ciutats, però Igualada és 

una excepció. L’anunci d’Alba Vergés per apuntar-se 
a la carrera cap a l’alcaldia de la capital de l’Anoia ha 
estat una sorpresa per a 
molts, però el cert és que 
en molt poques ocasions, 
des de la recuperació de 
la democràcia el 1979, 
s’havia iniciat el camí 
tan d’hora. Caldrà veure 
com es mouen les peces 
del tauler d’escacs de la 
política local, i, especial-
ment, quines conseqüèn-
cies tenen els alts i baixos 
del que passi a les insti-
tucions del país en els propers mesos. Segurament 
influiran en el mapa electoral del 2023.
Costarà, en general, de tancar llistes a tot arreu. El 
descrèdit de la política és molt més gran que en els 
comicis locals del 2019, i tant en el sector indepen-
dentista com en el més moderat hi ha molta decep-
ció, cansament i una sensació cada vegada més gran 
que a la política la no li queda massa virtut. És més, 

molts ja només li veuen gràcies si hi ha un bon sou 
pel mig. A nivell de petits municipis, on dedicar-se 
al teu poble és sinònim de sacrificar moltes hores 
en benefici de tots i a canvi de quasi res de bo, no 
és estrany que sigui complicat omplir tots els llocs 
disponibles per a les candidatures, com ja va succeir 

fa tres anys. 
Però criticar i prou no 
condueix a res millor. 
El que cal és dotar-se 
d’eines útils -i de ta-
lent- per defensar els 
nostres pobles i ciu-
tats, evitar vendre 
fum -que tant s’estila- 
i elaborar projectes 
realitzables i conve-
nients. 
Els partits tradicio-

nals i les seves trifulgues i draps bruts, a l’ordre del 
dia en els mitjans de comunicació, no estan ajudant a 
crear confiança entre la població. D’aquí que als po-
bles, on és més fàcil, la gent fugi de les sigles cone-
gudes i endegui candidatures independents. Bé que 
farien els partits “de sempre” de comportar-se i evitar 
que, d’aquí a un any, sigui difícil trobar-los entre els 
munts de paperetes dels col·legis electorals. 

Bé que farien els partits “de 
sempre” de comportar-se i evitar 

que, d’aquí un any, sigui difícil 
trobar-los entre les paperetes 

dels col·legis electorals.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Xavier Melero, advocat defensor 
de Joaquim Forn davant el TS, ha 
dit que “em sento cretí. Jo, que 
defensava la independència del 
Tribunal Suprem, veig que estava 
equivocat i els altres tenien raó.”

Pilar Alegria, ministra d’edu-
cació, va dir “el que importa és 
que els estudiants acabin l’ense-
nyament amb coneixement de les 
dues llengües, però només puc 
dir que les sentències judicials es 
compleixen i més quan són fer-
mes. Treballarem amb el TSJC a 
través de l’Alta Inspecció per en-
tregar tora la informació i docu-
mentació que se’ns requereixi”

Pedro Sánchez, president del go-
vern, es defensava de les acusa-
cions sobre l’espionatge a líders 
catalans dient” El 2019 no només 
hi havia contenidors cremats. Hi 
havia un intent de prendre el Prat 
i sabotatges diaris a rodalies. Un 
evident problema de seguretat na-
cional.”

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat a l’exili, va dir “em 
sap molt greu que hi hagi gent de 
partits independentistes que s’afe-
geixin a qui els molesta les visites 
a Waterloo, sobretot, perquè si 
l’alternativa és anar més a Madrid, 
ja en veiem els resultats.

Joan Margall, diputat d’ERC al 
Congrés, va exclamar-se del su-
port de PP, i Cs a la llei de l’audi-
ovisual, dient “els moderadíssims 
de Feijóo, els de la “libretita”, ja 
són aquí per rescatar el PSOE. És 
el somni humit del 78”

Santiago Abascal, líder de Vox, 
ha explicat a Andalusia que el 
partit “vol suspendre l’autonomia 
catalana �ns a la derrota sense 

pal·liatius del colpisme i reclama 
depuració de responsabilitats civils 
i penals per als líders independen-
tistes. Volem un canvi real perquè 
volem esborrar de cop la legislació 
de l’esquerra. Amb la majoria que 
Espanya necessita, tot això serà no-
més un malson llunyà. Ens durarà 
15 minuts la porqueria de Podem 
i del PSOE, des de Zapatero �ns a 
Sánchez. Quin ensurt s’emportaran 
alguns el 19-J”

Ignacio Garriga, portaveu de Vox 
al Parlament, per justi�car les acci-
ons per aturar la Llei del català, va 
dir “Volem que el Consell de Ga-
ranties Estatutàries deixi d’existir, 
però és una urgència i aquesta és la 
única manera d’aturar la llei”

Alexandr Govor, empresari rus, ha 
signat un contracte amb la cadena 
MacDonald’s pel que adquireix 
“tota la cartera de restaurants de la 
cadena a Rússia i la desenvoluparà 
sota una nova marca. També con-
templa la preservació almenys du-
rant dos anys dels llocs de treball 
en condicions equivalents de tots 
els empleats.”

D’infermeres 
no en falten, i de 
cambrers tampoc
I qui diu infermeres diu infermers, i qui 
diu cambrers diu cambreres. I podem 
parlar també dels metges i altres profes-
sionals que decideixen emigrar un cop 
han acabat els seus estudis. No és normal 
que aquí formem els millors professio-
nals de la sanitat, i que un cop obtingut 
el títol de l’especialitat -els metges després 
d’un mínim d’onze anys d’estudis i pràcti-
ques- aquests decideixin anar a treballar 
a l’estranger. És evident que hi ha de tot, i 
que hi ha algunes persones que preferei-
xen marxar a l’estranger per motius que 
no tenen res a veure amb les condicions 
laborals. Però quan el motiu per marxar 
és que en temes de salaris i altres condi-
cions laborals aquí no se’ls tracta com es 
mereixen, els governants haurien de ser 
humils i admetre que no es fan les coses 
bé. I si no són capaços de posar-hi remei, 
haurien de plegar.
Pagar salaris de misèria i oferir als pro-
fessionals de la salut condicions laborals 
de quasi esclavatge no té justi�cació. Im-
posar contractes no ja de mesos o dies 
de durada sinó d’hores, és a dir, arribar 
a l’hospital al matí, signar el contracte, 
treballar tota la jornada laboral i, quan 
s’acaba, recollir el �niquito, i “quan hi 
hagi feina ja t’avisarem, estigues amb el 
mòbil sempre obert, que si et truquem i 
no contestes et passarà el torn”, això no 
és manera de tractar als professionals que 
s’ha passat anys preparant-se per exercir 
la seva professió.
És una pobra excusa que la manca de 
pressupost impedeix millorar les condi-
cions salarials d’aquests treballadors. Es 
llencen milers de milions en submarins 
que no �oten, armament que no neces-
sitarem mai, viatges o�cials i altres actes 
caríssims per a lluïment dels polítics, 
manteniment d’estructures administra-
tives del tot prescindibles com són les 
diputacions, cotxes o�cials a dojo per 
tothom, pagament de pensions màximes 
-immerescudes- a polítics que només 
s’han passat cinc anys fent de diputats, i 
moltes altres despeses escandaloses que 
tots tenim al cap.
Amb els cambrers i altres treballadores 
menys quali�cats del món de l’hostaleria 
passa més o menys el mateix. Si molts 
deixen la feina perquè consideren que 
aquí estan mal tractats, se’ls ha de pa-
gar més i suprimir, per posar només un 
exemple d’abús molt habitual en aquest 
sector, les hores extres que no es decla-
ren, i de vegades ni tan sols es cobren. Si 
de resultes d’això, el preu de la cervesa 
que et prens en una terrassa o el menú 
del dia s’han d’augmentar una mica, 
s’augmenten. I si la teva empresa no es 
pot posar al dia, abaixa la persiana.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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E l consum conscient només pot 
aspirar a ser assumit per allò 
que Jorge Riechmann denomina 
“minories exemplars”. Els valors 

i pràctiques contraculturals poden esten-
dre’s a sectors més amplis de la societat, 
però molt més diluïdes com més allunya-
des, en valors i compromís, del “nucli ir-
radiador”.
Un cop expressat aquest “avís 
a navegants”, em centraré en 
què pot aportar-nos el consum 
conscient.

1. Estalvi “sense estigmes”
El 2007, l’edat mitjana de parc 
mòbil espanyol era de 8 anys: 
una propietària d’un automòbil 
el jubilava i substituïa per un de 
nou molt abans del final de la 
seva vida útil.
El consum conscient ens aporta 
una mirada al món en la qual, 
no renovar l’automòbil, el tele-
visor, el mòbil o la roba és una 
demostració de consciència cí-
vica i ambiental. Prescindir de consums 
superflus o allargar la vida útil dels nostres 
objectes, no ha de ser una cosa de la qual 
avergonyir-se i ni afectar la nostra autoes-
tima, sinó quelcom del que enorgullir-se.
2. Millors qualitats i més satisfacció
El consum conscient ens pot ajudar a es-
talviar, però quan hem de triar entre pro-
ductes o serveis equivalents, normalment 
els més respectuosos amb el medi ambi-

ent i les condicions laborals són més cars. 
L’aposta per aquest tipus de productes su-
posa, sovint, un esforç extra.
Afortunadament, això sol veure’s com-
pensat amb satisfaccions directes, com la 
major qualitat d’alguns productes (“tomà-
quets amb gust de tomàquet”) o el tracte 
més agradable. També trobem altres avan-

tatges més subjectius. Em refereixo a sen-
timents com la satisfacció de contribuir a 
projectes amb els quals simpatitzem, sen-
tir una major coherència entre els nostres 
valors i les nostres pràctiques…
3. Reorganització de la vida
Pot aportar-nos estalvi i despeses extres. A 
la fi, moltes vegades, acaba suposant una 
redistribució de la despesa, fet que acaba 
implicant una reorganització de les nos-

tres vides. Potser gastem menys en roba 
i en viatges llunyans. Però més en menjar 
de més qualitat i en turisme local. Estem 
adequant la nostra vida als nostres valors.
4. Models alternatius d’èxit
Aporta alguna cosa que és essencial: mo-
dels de salut, qualitat de vida, felicitat i 
èxit (personal i col·lectiu) alternatius al 

consumisme. Inversió i activitat 
empresarial no són intrínseca-
ment equivalents a “afany de lucre 
sense escrúpols”. Hi ha models i 
pràctiques empresarials compro-
meses amb les economies locals, el 
medi ambient i els drets socials i 
laborals.
5. Organització social i comunità-
ria i noves polítiques públiques
Té capacitat per generar organitza-
ció ciutadana. És, en bona mesura, 
gràcies a l’existència d’organitzaci-
ons i experiències ciutadanes, que 
han experimentat un impuls les 
polítiques públiques de foment del 
consum conscient i que es trans-
forma el mercat.

El consum conscient no és una panacea, 
però pot aportar-nos claus i eines per mi-
llorar la nostra vida. Com diem a Opcions, 
és “condició necessària però no suficient”. 
No n’hi ha prou, per si sol, per superar 
les crisis, però sense l’experiència de nous 
models i pràctiques de consum, és difícil 
imaginar estils de vida i societats menys 
vulnerables i més resilients a les crisis que 
vivim.
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Què pot aportar-nos 

el consum conscient?

Quan queda un any per a les eleccions municipals, 
saps ja a qui votaràs?

Sí 72% No 28%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

TONI LODEIRO
Divulgador i formador 
en xerrades i tallers
sobre consum conscient



El passat 30 d’abril el sindi-
calisme nacional de classe 
i republicà vàrem fer his-
tòria a la ciutat d’Igualada 

i a la comarca de l’Anoia inaugurant 
el local de la Intersindical amb el 
nom La Trabala, al Carreró St. Mi-
quel nº 7 (dilluns i dimarts de 10h 

a 14h i dijous de 16h a 18h.).  Amb aquest local po-
drem donar servei personalitzat a l’a�liació, seccions 
sindicals, i als treballadors i treballadores en la seva 
totalitat. Alhora, La Trabala pretén ser un espai obert 
on desenvolupar-hi 
activitats, d’àmbit cul-
tural i social, ajudant a 
teixir xarxa a la ciutat 
d’igualada i l’Anoia.
El local de la Inter-
sindical Anoia rep el 
nom de La Trabala en 
memòria de Cateri-
na Vicenta Casanova 
i Sanahuja.  Durant la 
Vaga de 1854 de tei-
xidores, que va ser se-
cundada per diferents 
treballadores de fàbriques d’Igualada, Capellades o 
Carme. En aquesta, va haver-hi  diverses vaguistes 
detingudes acusades de “desordres públics i deso-
bediència a l’autoritat” i durant els aldarulls amb es-
quirols, Catarina Vicenta, coneguda com La Trabala, 
va ser ferida de mort.
Vull apro�tar aquestes línies per agrair a tots els a�-
liats i a�liades,  delegats i delegades a l’Anoia per la 
feina que fan dia a dia des dels centres de treball; al 
Secretariat Nacional, i en especial al secretari gene-
ral, Sergi Perelló i a la secretaria d’organització Nú-
ria Ferrandis per la con�ança i suport a la Territo-
rial de l’Anoia, i també i sobretot al magní�c equip 
que forma l’actual al secretariat de la Unió territorial 
de l’Anoia, na Berta soler, David Mancheño, Martí 
Claret, Arnau Rodrigo, Anna Castro, Joan Mangues 
i na Mònica Oliva. Som aquí gràcies a la seva  feina, 
con�ança i compromís.
Intersindical hem crescut molt i seguim creixent 
arreu. Durant l’any 2021 hem tingut un creixement 
percentual de delegades del 20%. Ara mateix, tenim 
a l’horitzó immediat el 2023 on hi haurà un gruix 

Enmig de la campanya 
de la Renda, Espanya, 
en deu dies, ens ha 
donat tres motius per 

sentir-nos empesos a cometre 
frau en la declaració del que 
hem de pagar -a més del que 

ens han deduït durant l’any- en concepte d’im-
post sobre la renda. No són motius de fireta, 
no, són abusos que ens haurien de fer caure la 
cara de vergonya per ser tan enzes.
El primer va ser el lamentable espectacle del 
“putero mataelefants” que amb tota la fatxen-
deria del món, va tornar per uns dies a Espanya 
a bord d’un jet privat (40 milions d’euros), equi-
pat amb tots els luxes i amb un cost de lloguer 
indeterminat, però mai per sota dels 200.000 
euros. No sabem qui va pagar les despeses del 
viatge, però sabem que els serveis de seguretat 
de l’Estat han estat mesos pentinant Sanxenxo 
per garantir que el més lladre dels Borbons no 
tingués cap ensurt entre regata i regata.
La segona fatxenderia la vàrem tenir a TV3 
quan l’excomissari Villarejo -el més condecorat 
d’Espanya- va confirmar el que ja intuíem: les 
clavegueres de l’Estat han maniobrat des de fa 
deu anys en contra de les llibertats de Catalu-
nya. L’imam de Ripoll, cervell dels atemptats de 
Les Rambles i Cambrils, estava a sou del CNI. 
Setze persones assassinades per uns sicaris a 
sou de l’Estat, pagats amb els nostres impostos.
La tercera la teníem a principis d’aquesta ma-
teixa setmana: segons les dades facilitades pel 
propi Ministerio de Hacienda, l’any 2021 l’Es-
tat només va executar el 36% de les inversions 
pressupostades per a Catalunya. Madrid, en el 
mateix període, va tenir una inversió del 184% 
del pressupostat. Em pregunto què fan els di-
putats catalans a Madrid.

L’endemà la ministra d’Obres Públiques -del 
PSC- deia amb tota fatxenderia que aquestes 
comparatives generen malestar i que “el gobier-
no està invertint a Catalunya molt per damunt 
d’altres anys i molt per sobre de totes les altres 
regions espanyoles”.
Qualsevol d’aquestes tres mostres de l’acció 
del “Gobierno mas progresista de la historia de 
España” seria suficient per fer una tancada de 
caixes, deixar de pagar la Renda, declarar-se en 
vaga... però lluny d’això seguim obedients, sen-
se protestar, com xaiets camí de l’escorxador. 
El més greu no és que mentre nosaltres paguem 
a Hacienda les clavegueres de l’Estat es foten de 
nosaltres a la cara, el més greu és que porten 
tres-cents anys fent-ho i no sembla que tinguin 
intenció de deixar-ho de fer.... ni nosaltres de 
fer-nos respectar d’una punyetera vegada.
A veure si els catalans en lloc del mico,  venim 
del xai?. 

Com xaiets La intersindical a l’Anoia estem d’enhorabona

JAUME SINGLA
@jaumesingla

molt important d’eleccions en els centres de treball. 
Us demanem que ens ajudeu. Que us organitzeu 
amb la Intersindical, a�liant-vos, fent llistes i pre-
sentant-vos a les eleccions de les vostres fàbriques, 
tallers, o�cines, escoles o centres de salut. Ajudeu al 
país a construir l’eina d’un sindicalisme compromès 
en la construcció nacional i la justícia social.
La Intersindical treballem de valent per tenir un sin-
dicat a Catalunya a l’alçada que defensi els interessos 
dels treballadors i treballadores catalanes  com pugui 
ser:  la defensa d’unes bones condicions laborals o la 
defensa del català a les escoles i als centres de treball 

o el salari mínim ade-
quat a la nostra reali-
tat, serveis de qualitat 
i unes pensions dignes. 
També, com a agent 
social representatiu, 
cal estar al costat de les 
entitats i organitzaci-
ons que lluiten en de-
fensa del territori i el 
seu equilibri. I també 
, quan calgui, amb el 
Govern per  defensar 
els interessos dels cata-

lans i catalanes. Intersindical pensem que el sindicat 
ha de representar i defensar els interessos dels ciuta-
dans que alhora són treballadors i treballadores, i a 
l’inrevés.  Per això hem de ser al costat del país quan 
es denuncia  o reclama la manca d’infraestructures , 
inversions o quan es creen lleis que avancen cap a la 
justícia social. 
Quantes lleis socials són tombades constantment pel 
govern espanyol de torn i els seus jutges i �scals que 
afecten directament als treballadors i treballadores? 
Lleis com la d’Emergència habitacional, pobresa 
energètica o impostos sobre els dipòsits bancaris, 
a les centrals nuclears, als pisos buits, etc. Tot això 
afecta directament als treballadors de Catalunya i el 
sindicat també hem de ser-hi. Però per tot això, us 
necessitem a tots vosaltres per aconseguir normalit-
zar des d’ara, el país. 
Fem créixer la intersindical. Treballem tots junts per 
fer de Catalunya un país  normal, on tinguem sin-
dicats nacionals, com la intersindical, que siguin els 
majoritaris  i que defensin els interessos reals de les 
treballadores i treballadors els catalans i el país. 
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L’any 2021 l’Estat només va executar 
el 36% de les inversions pressuposta-

des per a Catalunya. Madrid, 
en el mateix període, va tenir una 

inversió del 184% del pressupostat. 
Em pregunto què fan els diputats 

catalans a Madrid

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

JORDI PONS
Coordinador Intersindical UT Anoia
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El planeta Terra és la nostra única llar. No hi ha un pla B. La huma-
nitat té l'obligació de cuidar-lo i salvaguardar-ne els recursos 
�nits. Per això, cal adoptar canvis transformadors que ens perme-
tin entreveure un futur més sostenible.

El Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, 
porta aquest any per lema “Una sola Terra” i reclama actuar per 
preservar els recursos naturals i impulsar un estil de vida més 
ecològic i sostenible davant l'emergència climàtica.

L'aigua, un recurs bàsic per a la vida, pateix les conseqüències 
d’aquest canvi climàtic. Sequeres i inundacions se succeeixen. 
Disminueix la qualitat de l'aigua i, sobretot, encara s'agreuja més 
la seva escassetat. Com a mostra d’aquesta situació, diversos 
municipis de l’Anoia que s’abasteixen de l’aqüífer del Carme – 
Capellades es troben actualment en situació d’alerta per sequera, 
provocada pel descens continuat de les reserves d’aigua, lligat a 
la manca de pluges.

El 2030, s'estima que el 47% de la població viurà en àrees amb 
estrès hídric. El creixement de la població mundial requereix més 
recursos i aliments, per la qual cosa cada vegada caldrà més 
aigua per a l'agricultura, la indústria i les ciutats. En concret, es 
calcula que la demanda d'aigua augmentarà entre un 20 % i un 
30 % d'aquí al 2050.

Aigua de Rigat, compromesa amb la preservació del medi 
ambient
Aigua de Rigat ofereix solucions innovadores per a la gestió 
sostenible dels recursos naturals i contribueix a protegir la salut 
ambiental de les persones, en línia amb el full de ruta de l'Agenda 
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les 
Nacions Unides.

La companyia aposta per la mitigació del canvi climàtic 
mitjançant la gestió responsable de l'aigua i la seva regeneració, 
la generació i la compra d'energia verda, la valorització dels 
residus i la millora de la qualitat de l'aire. Aquestes són algunes de 
les línies d'actuació, que es recolzen en la innovació i la digitalit-
zació per accelerar la transformació ecològica i contribuir així a 
protegir millor el planeta i millorar la qualitat de vida de les 
persones.

L’aposta per la generació d’energia es materialitza amb instal·la-
cions fotovoltaiques com la situada al magatzem de la compan-

yia a Òdena, que genera gairebé el 40 % de l’energia per abastir la 
nau i carregar la �ota de vehicles elèctrics.

Pioner punt de càrrega de vehicles elèctrics amb energia 
generada per l’aigua
A Igualada, Aigua de Rigat ha instal·lat el primer punt de càrrega 
de vehicles elèctrics que s’abasteix de l’energia generada per 
l’aigua. Aquesta pionera instal·lació de càrrega és única a Cata-
lunya i està situada just davant del dipòsit Rectangular.

Al llarg de la xarxa de distribució, existeixen punts on es produeix 
energia elèctrica a partir de petits salts hidràulics i de sobrepres-
sions derivades de la topogra�a del terreny i la topologia de la 
xarxa d’aigua. En el cas d’Igualada, en el punt on s’ha instal·lat el 
punt de càrrega, es produeix un salt d’aigua a l’entrada del dipò-
sit. Per tal d’apro�tar aquesta energia, ha calgut instal·lar una 
turbina hidràulica capaç de generar entre 1 i 2,2 kW/h. Gràcies a 
aquest carregador elèctric, es mitigaran 4,85 tones de CO2 l’any. 
Aquesta turbina genera su�cient energia per carregar �ns a 2 
vehicles alhora. Quan no hi ha vehicles carregant, l’energia que es 
genera s’utilitza per a l’alimentació dels analitzadors de clor i la 
il·luminació del dipòsit.

La seva estratègia de reducció de la petjada de carboni implica 
també la progressiva implantació del vehicle elèctric a la �ota. 
Actualment, més del 40 % de la �ota ja compta amb vehicles 
sostenibles, que permeten estalviar més d’1,2 tones de CO2 l’any.

Seguiment de les captacions subterrànies
Per altra banda, Aigua de Rigat ha implementat un innovador 
Sistema de Gestió Avançada, anomenat AQUADVANCED® Well 
Watch, per controlar, en temps real, la instal·lació dels pous de Les 
Comes, l’aigua dels quals té el seu origen en l’aqüífer Carme – 
Capellades i permet abastir una part d’Igualada. Es tracta d’un 
software de nova generació dissenyat per al seguiment de capta-
cions d’aigües subterrànies a través de dades que es mostren en 
temps real per visualitzar la situació dels recursos de l’aqüífer, 
controlar l’e�ciència de la captació i el rendiment de l’extracció 
de l’aigua. L’objectiu és evitar pèrdues d’aigua i avaries per 
preservar aquest recurs escàs, així com millorar l’e�ciència ener-
gètica i garantir un bon rendiment de l’explotació.

Només hi ha un planeta Terra. Tenir cura de la seva riquesa 
ambiental és una missió col·lectiva. Cada gest compta per preser-
var el medi ambient.

Transformar-nos per salvar el planeta
Aigua de Rigat ofereix solucions innovadores per a la gestió sostenible 

dels recursos i per protegir la salut ambiental



Aquest mes començaran les obres d’ampliació del Parc 
Central, amb un biollac i un parc d’skate

Igualada

Ara són oberts els 
25.000 m2 de la gespa 

del Parc Central. Aquest 
mes s’iniciarà el projecte 
per fer la 1a fase d’am-
pliació en 20.000 dels 
33.000 m2 del terreny 

�ns l’hospital

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A quest mes s’iniciaran 
les obres d’ampliació 
del Parc Central, amb 

la construcció de la primera 
fase de la zona ubicada entre el 
carrer Itàlia (on hi ha el bar Idò) 
�ns l’Hospital. Aquest espai 
és de 33.000 metres quadrats 
(l’actual parc de gespa és de 
25.000) i la primera fase n’ocu-
parà 20.000, els més propers al 
carrer Itàlia. Aquesta part del 
Parc Central serà molt diferent, 
amb la presència d’un llac amb 
animals vius, i d’una zona es-
portiva per practicar l’skatebo-
ard. Les obres  duraran uns vuit 
mesos, i és previst que s’obri al 
públic cap al mes de febrer de 
l’any que ve. La segona fase -que 
arribarà �ns el carrer Guima-
raes, al costat de l’Hospital- es 
farà més endavant.

Procés participatiu
El Parc d’Skate i el biollac és el 
resultat del procés participatiu 
que ha comptat amb la col·la-
boració de 1.289 infants i ado-
lescents d’Igualada que s’han 
imaginat com havia de ser i què 
havia de tenir aquest nou parc 
d’Igualada.
El Parc d’skate tindrà dues zo-
nes una més gran de Bowl ( va 
ser la opció més votada) i una 
altra d’Street. Els bowls són la 
tipologia més actual per com-
peticions internacionals. Amb 
més de 700m2 i 65 metres de 
longitud total de bowl, serà 
un dels millors de l’Estat i més 
grans de Catalunya.
La zona Street dilueix el con-
cepte d’skatepark com espai pu-
rament esportiu per retrobar els 
orígens als carrers. Amb més de 
1000m2 serà una de les skate-
places més grans i innovadores 
del país.
El projecte contempla la cons-
trucció d’un biollac de 1.586 
m2. Esdevindrà un lloc de tro-
bada i aprenentatge per a un 
públic extens de ciutadans, que 
podran gaudir de diferents es-
cenaris amb l’aigua com a pro-
tagonista i una gran biodiversi-
tat inusual a entorns urbans.
El plantejament del biollac ver-
sa al voltant de dues temàtiques: 
el cicle de l’aigua i els elements 
de biodiversi�cació.
Al voltant de la bassa principal, 
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a refugi per a petits mamífers i 
am�bis.

Marc Castells: “El Parc 
Central és un model d’èxit”
L’alcalde Marc Castells ha expli-
cat a La Veu que “el Parc Cen-
tral ha estat un model d’èxit i el 
que farem és continuar amb un 
canvi radical. El camp del Parc 
Central es va dedicar a un es-
pai diàfan i lliure per poder fer 
activitats amb molta participa-
ció de gent. I aquí convertirem 
aquest parc en una illa climà-
tica, i també  hem tingut en 
compte un procés participatiu 
on infants i adolescents varen 
demanar-nos com que féssim 
unes determinades infraestruc-
tures esportives”.
Castells afegeix que en aquesta 
ampliació “hi haurà molta ve-
getació, molts arbres, gairebé 
dos-cents, i aquest biollac que 
generarà aquesta illa climàti-
ca. Ara tothom pot veure que 
allò és un espai molt àrid. Es 
convertirà en una zona d’una 
altíssima biodiversitat. Serà la 
culminació d’un model que 
volem per a la nostra ciutat, 
que és aquesta Igualada verda”. 
Per a l’alcalde l’objectiu és que 
“la ciutat tingui el verd com un 
element de�nitori de la quali-
tat de vida”.
L’empresa adjudicatària de les 
obres va signar dimarts el con-
tracte i ara tenen quatre set-
manes per començar les obres. 
“Hi haurà un gran moviment 
de terres perquè es faran unes 
grades idèntiques a les que hi 
ha en el Parc Central seguint 
la línia d’arbres que separen el 
polígon industrial de les Co-
mes”. L’espai es complemen-
tarà també amb jocs infantils 
grans, adaptats per a perso-
nes amb mobilitat reduïda. 
“Volem fer un gran parc lúdic 
d’oci, i que sigui sobretot molt 
agraït per a la ciutadania per 
tal de passejar hi i estar-hi bé”.

discorre un canal de recircula-
ció per gravetat �ns l’entrada de 
la bassa pels dos extrems, evi-
tant així zones d’aigües estan-
cades, millorant la qualitat de 
l’aigua i oxigenant aquesta.
A l’altre extrem de la bassa, po-
drem trobar-hi el “bosc inun-
dat”, una zona d’aigües poc 
profundes, sobre les quals es 

generen illes parcialment en-
fonsades a l’aigua amb arbrat 
que redueix la temperatura 
de l’aigua, la cosa permet que 
aquestes illes esdevinguin zones 
de refugi de fauna i cria. El nou 
parc s’entendrà com una illa cli-
màtica que serà un refugi per 
fauna i �ora alhora que contri-
buirà a baixar la temperatura 

d’aquesta zona de la ciutat.
Perimetralment al bosc inundat 
trobarem “el jardí de papallo-
nes”. Un altre element present 
al projecte es tracta de “l’hotel 
d’insectes”. El refugi de bio-
diversitat es tracta d’una àrea 
plantació d’arbres multitronc 
de mida petita i gran, que ge-
nera zones d’ombra ideals com 



Montse ArgelichAlba Vergés

La plana major, amb 
Oriol Junqueras al cap-

davant, dona suport 
a la candidatura d’Al-
ba Vergés enmig d’un 

sidral de grans propor-
cions que involucren un 
històric dirigent local i 

l’actual número 
2 d’ERC a l’Ajuntament 

i presidenta del 
Gremi de Traginers, 

Montse Argelich
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L a candidatura d’Al-
ba Vergés a l’alcaldia 
d’Igualada per ERC ha 

provocat un terrabastall a dins 
del partit. Si bé ahir la plana 
major republicana a nivell na-
cional donava suport a l’actual 
vicepresidenta del Parlament 
en un acte a la plaça de l’Ajun-
tament, el cert és que, des de 
fa setmanes, a la seu del carrer 
d’Òdena se senten crits i es ve-
uen males cares a les reunions i 
a les assemblees. 
El sidral s’ha publicat ja a les 
xarxes socials i en alguns mit-
jans d’àmbit nacional. No van 
trigar gaire alguns militants a fer 
sentir la seva veu per queixar-se 
que la candidata havia tirat pel 
dret. “Va fer anunciar per TV3 
que es presentava quan aquí no 
en sabíem res. És una manca de 
respecte al partit a nivell local, 
perquè no es pot saltar els esta-
tuts. Posteriorment va anunciar 
la seva presentació quan ni tan 
sols l’assemblea local havia va-
lidat la seva candidatura. Lleig, 
molt lleig”, diu un veterà mili-
tant, molt empipat. 
De fet, un altre militant, Toni 
Vich, ja va dir-ho a Twitter, 
anunciant que el 44,50% de la 
militància d’ERC  -37 militants, 
exactament- havia signat una 
carta en què demanava “aclarir 
aspectes en relació al tarannà 
de la secció local”, dirigint els 
dards contra el cap del grup a 
l’Ajuntament, Enric Conill, el 
president local Àngel Ruiz, i la 
pròpia Alba Vergés, “omplint-se 
la boca de falsa democràcia, 
amb els palmeros de rigor”. 

Assemblea local
La piulada es referia a una reu-
nió de l’executiva local del pas-
sat 23 de maig en què tot l’enre-
nou es va desencadenar.... 

La història es repeteix a ERC: soroll, tensió i jocs de poder 

Al �nal, dilluns passat, 30 de 
maig, Vergés es va sotmetre a 
l’assemblea local. Hi van assis-
tir 51 militants, 17 dels quals es 
van abstenir, perquè els estatuts 
no permeten votar-hi en con-
tra. Per tant, la candidatura va 
tirar endavant. Punt i �nal a la 
guerra oberta dins del partit? 
No. 

Conill o cavall?
Darrere hi ha, sembla, una llar-
ga història, que, tot sigui dit, 
ningú no nega a una banda i 
altra, si bé els detalls són dife-
rents.
Fa mesos, la número 2 d’ERC al 
consistori i presidenta de l’Antic 
Gremi de Traginers, Montse 
Argelich, va viatjar a Ginebra 
(Suïssa) on “va fer saber al par-
tit que no es trobava a gust en 
el grup de l’Ajuntament”, diuen 
des d’una banda del con�ictes, 
però per l’altra interpreten que 
“es va postular per candidata a 
alcaldessa sense dir-ho abans 
als seus companys”. 
Posteriorment, la direcció naci-
onal hauria fet saber a la local 
que Argelich “pretenia obrir un 
debat per ser la candidata”, però 
des d’una de les parts s’assumeix 

que “això va ser un error, per-
què no era del tot cert. És lògic 
que s’ho prenguessin malament 
els seus companys de grup a 
l’Ajuntament i alguns militants”. 
Sigui com sigui, a partir d’aquí 
va iniciar-se una lògica crisi de 
con�ança a l’equip d’Enric Co-
nill. “No en sabíem res, �ns i 
tot a la Permanent local, forma-
da per 14 persones, entre elles 
Conill i Argelich, que havien 
compartit durant setmanes re-
unions de treball sense que el 
primer sabés que la segona li 
volia prendre el lloc”, diuen.
Ja feia temps que un històric 

dirigent local ja havia apuntat a 
Oriol Junqueras que Conill “no 
podia repetir com a candidat si 
no s’ho treballava  més, perquè 
assolir més regidors en unes 
eleccions no es fa sol. No podia 
ser que s’organitzessin reunions 
amb empreses i no aparegués 
mai. Qui de debò treballava era 
Argelich, també al Consell Co-
marcal”.
Davant l’evidència dels fets, 
amb “l’operació Argelich” en 
marxa, Marc Castells i Junts per 
Igualada es fregaven les mans. 
El tema circulava pels corrillos
de l’Ajuntament. L’interrogant, 
més o menys desafortunat, de 
“Conill o Cavall?” circulava a 
tota pastilla. Aquí és on la sala 
de màquines es va posar al 
100% i es va activar l’opció Alba 
Vergés des d’un sector del par-
tit en el que també hi són Enric 
Conill, David Prat i el president 
local Àngel Ruiz. No fa ni dos 
mesos.
En una de les reunions, Arge-
lich sembla que hauria fet una 
gravíssima acusació -que pot 
derivar en conseqüències jurí-
diques- respecte la pressió a la 
qual se la sotmetia des dels seus 
companys de grup a l’Ajunta-
ment, extrem que la regidora 
no ha volgut aclarir. “No tinc 

res més a dir”, ha explicat a La 
Veu. De tota manera, només cal 
veure les imatges del ple muni-
cipal de dimarts d’aquesta set-
mana per veure la incomoditat 
evident de la regidora.
Com és lògic, l’enrenou públic 
ha molestat, i molt, a la direc-
ció nacional, que hauria de-
manat al president comarcal 
David Alquézar que intercedís 
per evitar mals majors, especi-
alment quan l’històric dirigent 
local, a sou del partit des de fa 
anys i clau en la gestió de mi-
litants i candidatures a tota la 
comarca, va exigir que Argelich 
ocupés el tercer lloc de la candi-
datura, amenaçant amb plegar 
del seu treball comarca, però 
es va trobar amb la negativa en 
rodó. Actualment, està en baixa 
laboral. “No se li pot fer això a 
una persona que està treballant 
molt bé i presideix una entitat 
de la ciutat amb 200 anys d’his-
tòria. Hi ha consens total amb 
Alba Vergés, però simplement 
es tractava d’obrir un debat so-
bre què s’havia de fer a Iguala-
da, perquè la situació actual no 
conduïa a millorar cap resultat. 
Sincerament crec que anant tots 
junts és la solució més justa”, 
apunten.
Passada ja la presentació públi-
ca de Vergés, ningú no posa a 
la mà al foc per assegurar que 
els dies de tensió, soroll i els ha-
bituals jocs de poder a les �les 
d’ERC a Igualada s’hagin aca-
bat. Hi ha txitxa per dies.
De moment, per a l’acte d’ahir 
dijous ni el president comarcal 
David Alquézar, ni Montse Ar-
gelich, ni el dirigent local, esta-
ven convidats.
Al �nal “des de dalt” van obligar 
a reconduir la situació. Van mal 
dades a ERC.  O no, tot depèn 
de si algú és capaç de donar un 
cop de puny de�nitiu damunt 
la taula.  I que imperi el seny.
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Igualada, la Pobla 
de Claramunt i Òde-
na són els municipis 
anoiencs amb més 

capacitat d’atracció in-
versora segons l’Índex 
Municipal d’Atracció 
d’Inversió a l’Anoia.

Males comunicacions, pèrdua de talent i la poca col·laboració 
dels agents econòmics, els grans dè�cits de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

Amb l’ajuda de l’Advocat 
de SOS Costa Brava, el 
sindicat Unió de Page-

sos, i els col·lectius Per la Con-
ca i Jorba Re�exiona preparen 
al·legacions al Pla director Ur-
banístic de la Conca d’Òdena 
que la Generalitat ha posat a 
exposició pública. Destaquen 
dues al·legacions: l’ampliació 
de l’anella verda i la necessi-
tat de respectar la voluntat del 
ciutadans de Jorba que van 
votar no urbanitzar les planes 
de can Blasi. Celebren que la 

Per la Conca, Jorba Re�exiona i Unió de Pagesos presenten 
al·legacions al Pla Director de la Conca

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Anoia compta amb 
tots els elements per 
ser un territori econò-

micament competitiu i capaç 
d’albergar projectes empresa-
rials transformadors, tecno-
lògicament avançats i soste-
nibles liderats des del sector 
industrial. Per fer-ho possible, 
però, cal que administracions 
i empreses sumin esforços per 
transmetre els actius estratè-
gics i corregir els dè�cits de la 
comarca.
Aquesta és una de les conclu-
sions que s’extreuen del Pla 
d’acció per a la dinamització i la 
sostenibilitat dels PAE de l’Ano-
ia, un extens document que re-
cull informació de valor afegit 
sobre l’economia de l’Anoia i 
anàlisis detallades sobre el seu 
ecosistema econòmic, així com 
un seguit de propostes i eines 
per guiar la presa de decisi-
ons orientades a l’assoliment 
d’aquest objectiu.
El document s’ha presentat di-
mecres en un acte de la Cam-
bra de Comerç a l’Anoia i que 
ha comptat amb la participa-
ció, entre d’altres, de l’alcalde 
Marc Castells, la presidenta 
de la Cambra de Barcelona, 
Mònica Roca i Aparici, la di-
rectora de la Unió de Polígons 
Industrials de Catalunya, Sílvia 
Solanellas.
Elaborat per la Unió de Polí-
gons Industrials de Catalunya 
(UPIC), l’estudi situa el teixit 
industrial com una de les prin-
cipals baules per al rellança-
ment de la competitivitat de 
l’Anoia, sent la indústria l’ac-
tivitat que ofereix una millor 

Generalitat contempli reduir 
la desmesura de l’actual Pla di-
rector aprovat al 2008.
Les plataformes i el sindicat ja 
ha començat l’estudi detallat 
de les aproximadament 1.000 
pàgines de documentació que 
conformen el pla urbanístic 
supramunicipal per la Con-
ca d’Òdena (PDUAE) que la 
Generalitat va posar a exposi-
ció pública el proppassat 6 de 
maig. Amb l’ajuda de l’Advocat 
Eduard de Ribot, no demana-
ran la retirada de la plani�ca-
ció, ja que veuen positiu que 
la Generalitat vulgui modi�-

car i racionalitzar l’actual Pla 
director aprovat el 2008, que 
s’ha demostrat que es basava 
en previsions de creixement 
urbanístic totalment equivo-
cades.
En l’actual proposta han detec-
tat que, amb l’ambició d’enca-
bir noves grans superfícies de 
magatzems logístics a la Con-
ca, el pla “descuida les necessi-
tats territorials per afrontar les 
crisis mediambiental-climà-
tica, energètica i alimentària 
que ja tenim al damunt”. 
Per això, entre altres qüestions, 
demanaran que l’anella verda 

“no sigui només un camí per 
passejar sinó que, a l’estil de 
ciutats europees ben estruc-
turades, inclogui una reserva 
de terres agrícoles per tal de 
garantir certa sostenibilitat 
alimentària i mediambiental”. 
Per tant, demanaran que “no 
s’exhaureixi el sòl agrícola de 
la zona de l’aeròdrom en po-
lígons logístics, per més que 
persones amb vinculacions a 
l’equip de govern igualadí hi 
poguessin tenir interessos im-
mobiliaris”. Per altra banda, 
veuen indispensable que es 
respecti la voluntat dels ciu-

tadans de Jorba que van votar 
en referèndum no urbanitzar 
les planes de can Blasi al terme 
municipal de Jorba.
La versió de�nitiva de les 
al·legacions que preparen es 
presentarà públicament quant 
estigui enllestida i anirà acom-
panyada d’unes al·legacions 
tipus perquè qualsevol ciutadà 
pugui presentar-les. Alhora, 
accepten donacions per tal de 
poder cobrir els costos econò-
mics associats a la feina profes-
sional necessària per elabora 
les al·legacions (https://per-
laconca.org/donatiu/).

estabilitat i formació, i la que 
pot aportar més oportunitats 
de transformació tecnològica 
al territori. 

Quatre programes 
estratègics
La creació d’un teixit empresa-
rial generador de riquesa al 
territori és el primer dels qua-
tre grans programes estratègics 
del pla d’actuació que propo-
sa l’estudi per incrementar la 
competitivitat de la comarca. 
L’estreta col·laboració publi-
coprivada és una de les claus 
que senyala per assolir els èxits 
de les diferents línies del pla 
d’actuació. En el cas d’aquest 
primer programa, s’ha de ma-
terialitzar, entre d’altres, amb 
la creació d’una taula conjun-
ta de competitivitat indus-
trial. L’obertura dels Polígons 
als instituts i les universitats, 
l’increment de la col·laboració 
empresarial en l’FP dual i el fo-
ment del talent local són també 
altres accions per contribuir a 
la generació d’aquest teixit ge-
nerador de riquesa.
Els Polígons d’Activitat Eco-
nòmica (PAE) copsen els 2 
següents programes estratè-
gics del pla d’actuació, centrats 
en la transformació d’aquests 

complexos en infraestructures 
e�cients, sostenibles i connec-
tades, amb alts estàndards de 
qualitat i referents en la imple-
mentació dels ODS. 
Finalment, el quart programa 
advoca per un posicionament 
ferm de la comarca a favor de 
la sostenibilitat i la descarbo-
nització a la indústria que aple-
gui tots els agents econòmics 
de la comarca i la ciutadania. 
Entre les seves línies d’actuació, 
destaca la creació del Manifest 
per una Anoia Industrial Sos-
tenible i accions per a l’impuls 
d’una marca que promogui la 
indústria sostenible a la comar-
ca, així com polítiques d’invest 
in per atraure noves inversions 
al territori.

Actius estratègics i dè�cits 
Tot i ser una economia molt 
terciaritzada -7 de cada 10 em-
preses són del sector serveis- 
l’Anoia és una comarca de tra-
dició industrial i avui compta 
amb un teixit industrial tractor 
i generador d’ocupació estable 
a la comarca. 
El sector industrial anoienc en-

capçala la llista de les empreses 
amb més facturació de la co-
marca, un altre exemple del va-
lor que aporta aquesta activitat 
al territori. De fet, l’estudi iden-
ti�ca 41 empreses tractores a la 
comarca, pertanyents a sectors 
industrials tradicionals com el 
tèxtil, el paper o la pell, però 
també del sector del so�wa-
re. La majoria d’elles tenen un 
elevat grau d’innovació i inter-
nacionalització, però només el 
24% mencionen expressament 
la seva pertinença al territori.
L’Anoia compta també amb 
una localització estratègica 
com a porta d’entrada a la Re-
gió Metropolitana de Barcelo-
na mitjançant l’A-2 i a només 
40 minuts de l’Aeroport de 
Barcelona, a 45 minuts del Port 
de Barcelona i a poc més d’una 
hora del Port de Tarragona. 
També hi operen nombrosos 
agents econòmics i del conei-
xement que desenvolupen po-
lítiques actives de formació i 
assessorament a l’empresa.
No obstant això, la comar-
ca arrossega diferents dè�cits 
motivats per causes exògenes 

i endògenes que han restat 
oportunitats al territori, com 
la manca d’inversió en infra-
estructures tant viàries com 
ferroviàries per incrementar 
la connectivitat, la manca de 
sòl industrial i logístic de grans 
dimensions i l’oposició a pro-
jectes empresarials tecnològi-
cament avançats i transferidors 
de coneixement. 
L’Anoia destaca també per ha-
ver patit tradicionalment una 
fugida de talent per una es-
cassa oferta formativa de grau 
mitjà o superior adaptada a les 
necessitats de les empreses, així 
com de formació universitària. 
La manca de mà d’obra quali-
�cada di�culta així l’expansió 
empresarial.
L’estudi anima el teixit em-
presarial i a tots els agents de 
la comarca a reforçar la seva 
col·laboració per comunicar 
el bon posicionament de la 
comarca i els seus actius, però 
alhora, per corregir els proble-
mes que di�culten el progrés 
de la comarca. Entre les seves 
principals consideracions, és 
vital la posada en marxa del 
Pla director urbanístic de l’ac-
tivitat econòmica (PDUAE) de 
la Conca d’Òdena.
Dels 15 municipis anoiencs 
analitzats que disposen de sòl 
d’activitat econòmica, Igualada, 
la Pobla de Claramunt i Òdena 
són les poblacions millor posi-
cionades per atraure inversions, 
seguides per Masquefa, Vilano-
va del Camí, Calaf, Capella-
des, Piera, Santa Margarida de 
Montbui, els Hostalets de Pi-
erola, la Torre de Claramunt, 
Jorba, Castellolí, Sant Martí de 
Tous i el Bruc.



El Consell Local per la 
República convoca per 
dimarts una assemblea 
oberta a Igualada

L’Ajuntament aprova les bases per be-
ques menjador, i estudis universitaris
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El pròxim dimarts 7 de juny, 
a 2/4 de 8 de la tarda, a l’au-
ditori del Museu de la Pell, 
el grup impulsor del Consell 
Local per la República d’Igua-
lada organitza una assemblea, 
oberta a tothom, per debatre 
el paper del Consell per la Re-
pública i dels Consells Locals, 
com el d’Igualada, en la con-
secució de la independència. 
El grup impulsor, que es va 
presentar el passat 29 d’abril, 
també explicarà l’actualitat i 
els projectes de l’entitat.

Amb la presència 
de Toni Albà, Rosa Quinta-
na i Mireia Juanola
En aquesta assemblea ciuta-
dana es comptarà amb la par-
ticipació dels representants 
del Penedès a l’Assemblea de 
Representants del Consell per 
la República, Toni Albà, Mi-
reia Juanola i Rosa M. Quin-
tana, que explicaran el paper 
i l’experiència dels consells 
locals en una conversaran 
oberta  als assistents.

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts l’Ajuntament 
d’Igualada ha cele-
brat el ple ordinari 

del mes de maig.
La part resolutiva del ple ha 
comptat amb l’aprovació del 
Calendari de Festes Locals 
any 2023 que són: el dia 11 
d’abril de 2023, festivitat del 
Sant Crist d’Igualada i el dia 
28 d’agost de 2023, dia de la 
Festa Major. 
Hi ha votat a favor tots els 
grups municipals a excepció 
de Poble Actiu que s’ha abstin-
gut. El següent punt del ple ha 
aprovat les bases especí�ques 
reguladores de les subvenci-
ons de l’Ajuntament d’Iguala-
da per a cursar estudis de grau 
i post graduació universitària. 
Ha comptat amb el suport de 
tots els grups i l’abstenció de 
Poble Actiu. 
El mateix resultat de vots a 
permès aprovar les bases dels 
ajuts per les escoles bressol, 
pel servei de menjador i per 
l’adquisició de llibres i materi-

Igualada Comerç 
exposarà a les seves 
botigues escultures 
de Josep Bacardit i Sala

Igualada Comerç contribuirà 
a la capitalitat de la cultura ca-
talana d’Igualada, amb algu-
nes iniciatives comptant amb 
la participació del comerç lo-
cal.
La primera de les propostes, 
serà la d’exposar aquest juny, 
en una vintena d’aparadors de 
botigues associades a Igualada 
Comerç, escultures �gurati-
ves, de l’escultor igualadí, Jo-
sep Bacardit i Sala. 
L’artista igualadí, amb una 
llarga trajectòria, transmet la 
sensibilitat a través de la seva 
obra escultòrica treballant el 
fang. Les seves �gures, mo-
delades amb cura i estimació, 
con�rmen la maduresa assoli-
da per l’artista. 

al escolar Seguidament el con-
sistori ha aprovat, per unani-
mitat, la pròrroga del pla local 
d’infància i adolescència de 
l’Ajuntament d’Igualada Tam-
bé per unanimitat s’ha aprovat 
l’atorgament de subvencions 
de l’Ajuntament d’Igualada a 
entitats sense Ànim de lucre 
per a projectes i activitats d’in-
terès social. 
El ple ha aprovat la declara-
ció institucional sobre la lluita 
contra el frau i del pla de me-
sures antifrau de l’Ajuntament 
per a la gestió dels fons del pla 
de recuperació, transformació 

i resiliència. Tots els grups hi 
ha votat favorablement. En els 
últims punts s’han aprovat di-
verses sol·licituds de boni�ca-
ció sobre construccions amb 
els vots favorables de tots els 
grups municipals excepte Po-
ble Actiu que s’ha abstingut.
Finalment s’han aprovat dues 
mocions no resolutives. Una  
per a millorar la seguretat i la 
convivència a Igualada pre-
sentada per Igualada Som-hi 
i una altra del grup Junts per 
Igualada que reclamava més 
places de formació professi-
onal a l’Anoia.
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La formació de Marc 
Castells diu que l’Ajun-
tament ja ha fet la seva 
feina fent un pla funcio-
nal per ampliar l’insti-
tut Milà i Fontanals, i 

exigeix més implicació a 
la Generalitat per 
realitzar les obres 

Jordi Marcé i Patrícia Illa.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup municipal de 
Junts per Igualada de-
mana que la formació 

professional sigui una prio-
ritat per la Generalitat, i més 
després de conèixer que no-
més en les preinscripcions de 
formació professional ja que-
din més de 400 alumnes fora. 
“Cal seguir oferint opcions a 
joves i adults perquè es pu-
guin formar i accedir a aquest 
mercat laboral que cada cop 
demanda més especialistes”. 
De fet, a la comarca l’atur dels 
joves d’entre 16 i 25 anys se 
situa al voltant del 26%, igual 
que l’atur entre els 25 i 39 anys.
La tinent d’alcalde i regidora 
d’ensenyament Patrícia Illa 
ressaltava que “des de l’Ajun-
tament ja no hem parat de 
treballar. Vam ser un dels im-
pulsors de la campanya a fa-
vor de les TIC, vam impulsar 
un dels graus en tèxtil amb 
una alta inserció, i recentment 
hem preparat junt amb l’ins-
titut de referència a la comar-
ca, el Milà i Fontanals, un pla 
funcional que resumeix totes 
les necessitats que té el centre 
educatiu, i ho hem treballat 
de la mà de les principals as-
sociacions econòmiques de la 
comarca.”. 
De fet, l’any 2021 ja es van que-
dar més de 500 alumnes sense 
accedir a la primera opció, i 
des de llavors l’Ajuntament ha 
fet diferents propostes a la Ge-
neralitat d’ampliació d’estudis, 
i ha treballat amb experts en 

Junts per Igualada reclama més 
places de FP a la comarca

Jordi Cuadras vol 
“recuperar l’orgull de 
ser una ciutat segura”

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi 
(PSC-Comuns) ha fet un 
seguit de propostes un 

cop s’ha iniciat la redacció del 
Pla Local de Seguretat. Un Pla 
que va reclamar que es redac-
tés després de destapar que 
feia 10 anys que el govern de 
Junts l’havia promès i no es-
tava fet. La formació progres-
sista recorda que aquest no és 
un tema de partits, sinó que és 
un tema de ciutat i referma la 
seva voluntat de mà estesa per 
a trobar solucions i acords da-
vant la creixent preocupació 
que existeix.
Igualada Som-hi fa diferents 
propostes per millorar la se-
guretat com patrulles a peu, 
potenciar la policia de barri, 
agents cívics de nit, campa-
nyes informatives i sobretot 
prevenció, coeducació, espais 
d’intercanvi i de debat per 
evitar certs comportaments 
abans no sigui massa tard 
i que la ciutat s’adhereixi a 
l’aplicació mòbil M7 Citizen 
Security com ja han fet una 
dotzena de municipis catalans 
per prevenir agressions sexu-
als al carrer amb un avís que la 
possible víctima envia directe 
a la Policia Local amb un sol 
clic al telèfon per geolocalit-
zació.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament, Jordi Cuadras 
apunta que “obrint el debat 
podrien sortir moltes més ide-
es. Sempre hem ofert i oferim 
la nostra mà estesa per resol-
dre el problema posar el focus, 
sobretot, en la prevenció. I és 
que no neguem que sigui un 
tema complex i segurament 
difícil però si el govern de 
Junts no l’aborda ni el reco-
neix, la seva complexitat i di-
�cultat creixerà. Volem recu-
perar l’orgull de viure en una 
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E n el darrer ple munici-
pal, del mes de maig, es 
va debatre sobre les be-

ques que l’Ajuntament ofereix a 
les diferents etapes educatives. 
Des de la candidatura de Poble 
Actiu es va valorar positiva-
ment que existeixin beques que 
treballin per l’equitat educativa 
a la ciutat però van criticar que 
les que es van aprovar no signi-
�quen una “ajuda real per a les 
famílies que més ho necessiten”. 
El regidor Pau Ortínez recorda 
que les ajudes per les llars d’in-
fants suposaran una rebaixa de 
495 euros anuals per les famílies 
que guanyen menys de 10.000 
euros anuals, però considera 

formació professional a d’al-
tres països per poder tenir un 
pla de treball que permeti que 
l’ampliació de l’institut sigui 
una realitat. 
Així mateix, el grup de Junts 
per Igualada, ha denunciat de 
nou la manca de compromís 
del departament d’ensenya-
ment de la Generalitat, que 
porta un any en la immobi-
litat absoluta en aquest tema. 
“L’únic que ens diu la gene-
ralitat és que no és la nostra 
competència i s’equivoquen. 
Potser no és de la nostra com-

petència, però la formació dels 
joves de la nostra ciutat és de 
la nostra incumbència, i no 
deixarem de treballar perquè 
l’ampliació sigui una realitat”. 
A la roda de premsa també hi 
ha assistit el regidor de Pro-
moció Econòmica Jordi Mar-
cè, que ha posat en relleu les 
necessitats del sector econò-
mic de la comarca “Igualada 
és i ha estat sempre industri-
alista, i les empreses ens in-
formen que cada cop els costa 
més trobar personal quali�cat 
i format per treballar, sobretot 
en l’àmbit metal·lúrgic, elec-
trònic, mecànic i també, cada 
cop més de l’àmbit de les fo-
tovoltaiques. Si l’Anoia no pot 
oferir als joves una formació 
de qualitat, el talent de la nos-
tra ciutat s’anirà fora”.
El govern liderat per Marc 
Castells de nou estén la mà a la 
Generalitat per treballar junts 
en una aposta real cap a la 
formació professional, i oferir 
així un futur pels joves.

Igualada segura”.
Cuadras detalla que “és un de-
bat que està a peu de carrer, és 
una preocupació que ens tras-
lladen moltes veïnes i veïns a 
cada visita que fem als dife-
rents 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 de Marc Castells 
nega el problema i, és més, 
acusa de demagògia aquells 
qui demanem actuar i fer-hi 
front. Aquesta no és l’actitud 
responsable que voldríem del 
govern de la nostra ciutat i 
que, a més, amb la seva inacció 
ha fet que Igualada no tingui 
Pla Local de Seguretat malgrat 
haver-lo promès pel 2012. Re-
clamem seriositat, sensibilitat 
i respostes a la ciutadania i ens 
oferim a acordar-ho de mane-
ra transversal”.
El regidor d’Igualada Som-hi 
Quim Roca afegeix que “no-
saltres 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 se-
gura que volem. I això vol dir 
afrontar com acabar amb ro-
batoris, actes vandàlics, agres-
sions, sorolls i incivisme”.

Quim Roca i Jordi Cuadras.

Els socialistes elaboren 
una llista de propostes 
davant l’evident sen-

sació d’inseguretat que 
viuen molt igualadins 
en els darrers mesos

Poble Actiu vol que la renda �xi els 
ajuts a les famílies per les llars d’infants

que per les famílies amb menys 
ingressos econòmics continua 
sent una quantitat molt eleva-
da pagar 890 euros anuals per 
poder portar el seu infant a la 
llar d’infants. El regidor ha re-
marcat que és una vergonya que 
pagui el mateix una família que 
té uns ingressos de 21.000€ que 
una família de 100.000€ i recla-
ma que el govern Castells apli-
qui criteris de renda on qui més 
guanya més pagui.
La regidora Neus Carles va 
demanar que les beques per 
estudis postobligatoris no es li-
mitin només als estudis de grau 
i post-graduació universitària 
sinó que s’ofereixin beques a tot 
aquell alumnat que vol cursar 
estudis postobligatoris, inclo-

ent-hi també els “estudis de 
formació professional i altres 
estudis professionalitzadors que 
poden permetre adquirir nous 
coneixements que generin no-
ves oportunitats laborals”. Per 
altra banda, des de la formació 
municipalista es va criticar que 
les beques universitàries no 
contemplin criteris de renda 
sinó que tothom, sense tenir 
en compte els ingressos famili-
ars, tinguin dret a aquesta ajuda 
econòmica.
Ortínez va exposar al Ple la 
necessitat d’ampliar la llar d’in-
fants el Rusc i crear-ne una pú-
blica pels barris de Montserrat, 
les Flors i el Sant Crist, al costat 
de l’Escola Gabriel Castellà i 
l’Institut Badia i Margarit. 



També s’han fet con-
trols d’alcoholèmies: 
de 60 controls, hi ha 
hagut 39 denúncies, 

13 d’elles penals

Jorge Albertini, advocat de la 
família de la víctima.
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E ls Mossos d’Esquadra 
de la comissaria d’Igua-
lada van detenir el 26 

de maig un home, de 22 anys, 
com a presumpte autor d’un 
delicte contra la salut pública.
A mitjans de maig els mossos 
van iniciar una investigació 
després de tenir coneixement 
de la possible existència d’un 
magatzem, a Igualada (Anoia), 
on s’estaria utilitzant per guar-
dar-hi marihuana provinent de 
plantacions indoor.
Després de diverses vigilàncies 
i indagacions a la zona del ma-
gatzem, el passat 26 de maig es 
va fer una entrada i perquisi-
ció. Els agents hi van localitzar 
34,326 quilograms de cabdells 
de marihuana.
També hi van localitzar diver-
sos objectes destinats a l’enva-
sament i posterior venda del 
material com una balança de 
precisió, una màquina d’em-
bassar al buit amb les correspo-
nents bosses i pots de vindre.

A la presó un detingut a Igualada 
per distribuïr marihuana

Declara la noia víctima 
de la violació
REDACCIÓ / LA VEU 

L a víctima de la violació 
d’Igualada la nit de la 
Castanyada de 2021 ha 

declarat per primer cop da-
vant del jutge aquest dimarts. 
Ho ha fet de forma telemàtica 
i acompanyada de psicòlegs, 
que li han fet les preguntes 
dels lletrats i �scal. 
La menor ha explicat no re-
cordar res de l’agressió ni dels 
deu dies posteriors. El seu 
advocat, Jorge Albertini, ha 
detallat des dels jutjats d’Igua-
lada que s’ha acceptat la seva 
declaració com a prova pre-
constituïda, de manera que la 
víctima no haurà de declarar 
en el judici i s’evitarà la “doble 
victimització”. “Són moments 
difícils i complicats”, ha dit i 
ha remarcat que la menor ha 
patit danys irreparables i que 
encara té seqüeles físiques i 
psicològiques. L’acusat ha estat 
present a la declaració.
D’altra banda, el jutge ha ac-
ceptat que la discoteca Epic 
sigui acusació popular en 

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest mes de maig 
de 2022 s’han dut a 
terme per part de la 

Policia Local vàries campanyes 
policials, de les quals n’han 
destacat especialment dues: la 
campanya de vehicles de mo-
bilitat personal (patinets elèc-
trics) i la campanya de control 
d’alcoholèmies. 
Pel que fa al control de patinets 
elèctrics, s’ha fet una campa-
nya pedagògica de forma prè-
via amb diferents usuaris sobre 
el bon ús d’aquest tipus de ve-
hicle, i de forma posterior es va 
iniciar una campanya sancio-
nadora amb la que es van de-
nunciar vint-i-quatre persones 
que conduïen patinets incom-
plint la normativa. 
En relació a les proves d’alco-
holèmies, s’han realitzat una 
seixantena de controls a con-
ductors, amb un resultat de 
trenta-nou denúncies, entre 
denúncies administratives 
(26) i diligències penals (13), 
per conduir sota els efectes 
de l’alcohol. Algunes d’aques-
tes sancions s’han dut a terme 
en campanya de forma coor-
dinada amb el Servei Català 
de Trànsit. Des de la regido-

Posteriorment, es va rebre l’avís 
de diferents testimonis infor-
mant que havien vist un home 
amb una motxilla saltant per 
les terrasses de les cases, just 
al darrere del magatzem on 
s’havia fet l’entrada i escorcoll. 
L’home havia fugit després de 
detectar la presència policial.
Ràpidament, els agents es van 
dirigir cap al la zona de terras-
ses on van localitzar un home 
amagat entre plantes. Havia 
saltat des d’una façana de sis 
metres i s’havia quedat immo-
bilitzat a causa de les ferides.
Portava una motxilla que 

contenia 136.820 euros frac-
cionats, majoritàriament en 
bitllets de 50 i 20 euros. A la 
butxaca dels pantalons també 
portava 2.210 euros més.
Després de diferents gestions, 
els agents van poder relacionar 
l’home com a responsable del 
magatzem i punt de distribu-
ció i venda de cabdells de ma-
rihuana. Per aquest motiu, se’l 
va detenir per un delicte contra 
la salut pública.
El detingut va passar el dia 28 
a disposició del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàrdia 
d’Igualada i el jutge va decre-
tar-ne l’ingrés a presó.

el cas, després de denegar 
que l’empresa pogués exercir 
d’acusació particular. El 26 de 
novembre de l’any passat, la 
discoteca va demanar poder 
personar-se a la causa a través 
d’aquesta �gura, petició que el 
magistrat va rebutjar. Davant 
d’aquesta decisió, el 3 de maig 
d’aquest any la �rma va optar 
pel rol de l’acusació popular, 
que ara el magistrat accepta. 
Alhora, el jutge ha rebutjat el 
recurs de la Fiscalia contra la 
decisió adoptada per l’instruc-
tor d’acceptar que la patronal 
de l’oci nocturn Fecasarm 
també exerceixi en la causa 
d’acusació popular.

Denunciats 24 conductors 
de patinets

ria de Governació, la tinenta 
alcalde Carlota Carner, ha 
apuntat que “es seguirà con-
trolant de forma contundent 
aquestes conductes que po-
sen en risc els vianants i tam-
bé els propis conductors”.
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Nou grau en Enginyeria 
Informàtica i 40 places 
més en el d’Infermeria

REDACCIÓ / LA VEU 

La Universitat de Lleida 
(UdL) obre el període de 
preinscripció universi-

tària el pròxim 7 de juny. Com 
a novetats per al proper curs 
2022-23, el Campus Universi-
tari Igualada-UdL estrenarà el 
grau en Enginyeria Informàtica, 
amb una capacitat de 35 places 
de nou ingrés, i incrementarà 
40 noves places per als estudis 
d’Infermeria.
En l’àmbit de les enginyeries, 
el Campus d’Igualada també 
ofereix el grau en Enginyeria 
en Organització Industrial i 
Logística -és l’única universitat 
catalana on es pot cursar a preu 
públic–; el grau en Enginyeria 
Química; i el màster universita-
ri en Enginyeria del Cuir, únic 
a Europa en la seva especialitat.

Arrenca la preinscripció universitària 
al Campus Igualada-UdL

Dinar de germanor 
dels Traginers a la Tossa
REDACCIÓ / LA VEU 

E l darrer cap de setmana 
de maig ha estat ben in-
tens per l’Antic Gremi 

de Traginers d’Igualada. 
Dissabte, una cinquantena de 
socis acompanyaren a l’Ajunta-
ment i a les altres entitats a la 
tradicional ofrena del ciri votiu 
a la Mare de Déu de Montser-
rat. Molts arribaren en auto-
car, però també, i com s’ha fet 
en d’altres ocasions, s’arribà a 
Montserrat amb la Diligència, 
sortint des de Santa Cecília. A 
les 11 del matí va tenir lloc la 
missa i seguidament la recep-
ció amb el pare Abat.
L’endemà diumenge va tenir 
lloc a la Tossa de Montbui la 
47a edició del dinar de germa-
nor, en el qual hi van assistir 
gairebé un centenar de per-
sones, i on es va gaudir d’un 
bon dinar, amb l’arròs com a 
plat principal, un bon ambi-
ent i molta xerinola.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l curs d’operari de 
Packaging organitzat 
per la Mancomunitat 

de la Conca d’Òdena ha ar-
rencat a �nals de maig amb 11 
alumnes -6 dones i 5 homes- 
que han estat seleccionats en-
tre la cinquantena de candidats 
que optaven a fer el curs gratu-
ït. Tots ells estaven en situació 
d’atur i resideixen a la Conca 
d’Òdena.
La formació gratuïta, emmar-
cada dins del projecte Conca 
Tech, s’ha organitzat després de 
recollir les inquietuds i necessi-
tats d’empreses de la cadena de 
valor del Packaging a la Conca 
d’Òdena durant la primera fase 
del projecte, on s’ha evidenciat 
la necessitat de personal for-
mat per treballar com a operari 
de Packaging.
El curs té una durada de tres 
mesos i inclou formació espe-

En el moment dels cafès van 
tenir lloc els sortejos; en-
guany un lot de productes 
DisPoch i un lot de plantes 
i articles del camp de Plantes 
Argelich. Hi van haver altres 
moments destacats com l’en-
trega a l’entitat d’un quadre 
fet per Antonio Sánchez, veí 
d’Olesa de Montserrat, que en 
motiu del bicentenari va voler 
pintar-lo per l’entitat.
I en aquesta edició, fent ho-
nor a aquella dita del “seny 
i la rauxa”, hi va haver molta 
rauxa! La música, els cants i 
algun ball espontani varen ser 
el �nal de festa!
Però la temporada encara no 
acaba! L’excursió gremial serà 
el proper 19 de juny i al juli-
ol tindrà lloc l’exposició del 
Concurs Fotogrà�c a l’Arxiu 
Comarcal, que acollirà també 
fotogra�es de la Trobada Na-
cional dels Tres Tombs, que 
va tenir lloc a Igualada.

Pel que fa a l’àmbit de la salut, 
la UdL imparteix a Igualada 
el grau en Infermeria –que el 
curs vinent oferirà 40 noves 
places a Igualada, amb un to-
tal de 85– i el doble grau en 
Nutrició Humana i Dietètica 
i en Fisioteràpia. Aquests es-
tudis es traslladaran propera-
ment al nou edi�ci del Passeig 
Verdaguer d’Igualada, amb 
una capacitat per a 500 estu-
diants.
A més, en l’àmbit d’economia 
i empresa, el campus igualadí 
també ofereix el grau en Ad-
ministració i Direcció d’Em-
preses (ADE); i el doble grau 
en Enginyeria en Organitza-

ció Industrial i Logística i en 
ADE.
En totes les titulacions, els 
estudiants faran pràctiques 
acadèmiques externes en em-
preses, institucions o entitats, 
que els facilitarà la inserció 
laboral. El Campus d’Igualada 
també ofereix la possibilitat 
d’obtenir dobles titulacions 
internacionals amb les uni-
versitats Facens de Brasil i 
Novia UAS de Finlàndia.
Es pot consultar tota la infor-
mació sobre l’oferta formati-
va del Campus Universitari 
Igualada-UdL a la web cam-
pusigualada.udl.cat.
Del 7 de juny a l’1 de juliol 
es podrà realitzar la preins-
cripció universitària en línia. 
Més informació sobre el trà-
mit a www.udl.cat/ca/ser-
veis/aga/preinscripcio/.

La Micod organitza un curs d’operari de packaging per cobrir 
la demanda de les empreses d’Igualada i la Conca d’Òdena

cí�ca d’operari de packaging 
amb docents de l’Institut Esco-
la del Treball de Barcelona, un 
centre educatiu especialitzat en 
aquest tipus de formació que 
disposa de tota la maquinària 
per tal que l’aprenentatge si-
gui el màxim proper a l’entorn 
laboral real. Els alumnes rea-
litzen els mòduls d’impressió 
digital i òfset, materials i dis-
seny estructural, ja que és la 
formació que les empreses de 
packaging del territori consi-
deren més rellevant per les ne-
cessitats que tenen en aquests 
moments.
A més d’aquesta formació es-
pecí�ca sobre packaging, el 
curs també inclou formació 
en prevenció de riscos labo-
rals, sessions transversals so-
bre gestió emocional, igualtat 
de gènere i orientació laboral. 
Un cop �nalitzada la formació, 
a mitjans de juliol els alumnes 
s’incorporaran a les empreses 

en període de pràctiques, amb 
moltes opcions de futures con-
tractacions un cop �nalitzat 
aquest període.
En el marc de la formació, els 
alumnes van visitar a la Fira 
Graphispag 2022 celebrada 
�ns el 27 de maig a la Fira de 
Barcelona, on van poder fer 
una immersió al sector de les 
arts grà�ques que a la Conca 
d’Òdena compta amb 51 em-
preses, 162 milions d’euros de 
facturació i 905 treballadors.

Programa d’innovació 
digital Conca Tech
El programa d’innovació di-
gital Conca Tech concentra 
els ajuts concedits per la Di-
putació de Barcelona (del 
programa “Treball, Talent i 
Tecnologia” impulsat arran de 
la crisi provocada per la pan-
dèmia) als set ajuntaments de 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena per tal d’ajudar a fer 
la transformació digital de la 
indústria del packaging, un 

sector que a la Conca compta 
amb 51 empreses, 162 milions 
d’euros de facturació i 905 tre-
balladors. La cadena de valor 
inclou fabricants d’envasos i 
etiquetes, proveïdors especi-
alitzats, manipulats de car-
tró i fabricants d’embalatges, 
converting de paper i cartró, 
distribuïdors d’embalatges i 
envasos, disseny i impressió 
de materials per a màrqueting 
i comunicació.
A més del curs d’operari de 
packaging i el diagnòstic del 
sector presentat el passat mes 
de febrer, el programa inclou 
altres accions en àmbits com 
la innovació, els nous mer-
cats, la transformació digital 
i la formació, que es duran 
a terme abans d’acabar l’any 
2022. D’entre aquestes actu-
acions n’hi ha d’orientades a 
la capacitat productiva de les 
empreses, i d’altres a la for-
mació dels treballadors.



Punt i final a la Primavera Gran, 
amb molta participació
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REDACCIÓ / LA VEU 

L’empresa igualadina 
Original Bu� ha estat 
la guardonada amb el 

premi Promoció del Territo-
ri, edició 2022, que concedeix 
el Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials i Graduats en 
Enginyeria de Manresa, una 
entitat que representa un col-
lectiu format per més de 1.200 
professionals de l’enginyeria 
de tota la Catalunya Central. 
Aquest guardó reconeix anu-
alment la tasca d’una perso-
na, entitat o empresa que s’ha 
destacat en la seva defensa i 
promoció del territori cen-
tral. En aquest cas, el jurat ha 
tingut en compte la innova-
ció del producte, l’aposta per 
la producció local i la recent 
creació d’una escola de con-
fecció amb la qual preveuen 
formar un centenar de perso-
nes durant els propers 3 anys 
i que ha de servir per donar 
resposta a les necessitats de 

Labin obre un laboratori 
al Parc Cientí�c de BCN
REDACCIÓ / LA VEU 

Labin, empresa igua-
ladina pionera en la 
fabricació i comercia-

lització de productes per a la 
nutrició vegetal, ha obert un 
laboratori d’R+D al Parc Ci-
entí�c de Barcelona. Després 
de més 70 anys de trajectòria, 
la companyia -amb presència 
en més de 40 països d’arreu 
del món- ha esdevingut una 
de les primeres marques del 
sector al mercat nacional i 
internacional per la qualitat 
i innovació de les seves solu-
cions per millorar la nutrició, 
salut i control preventiu de 
malalties de les plantes i cul-
tius.
Labin, marca comercial de 
l’empresa Productes Labin 

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de dos anys 
l’Ajuntament d’Igua-
lada i l’Associació de 

Gent Gran han reprès la cele-
bració de la Primavera Gran 
que aglutina un ampli progra-
ma d’activitats destinades a les 
persones de la tercera edat de 
la ciutat. 
Els actes de la Primavera Gran 
d’aquest any s’han realitzat del 
19 al 29 de maig amb diverses 
sortides, excursions, especta-
cles i els tradicionals sopars 
per les persones que han com-
plert 80 anys i pels matrimo-
nis que fa 50 anys que es van 
casar. En aquesta ocasió s’han 
homenatjat a les persones cor-
responents als anys 2020, 2021 
i 2022 que no es van poder 
homenatjar en el seu moment 
per les restriccions de la pan-
dèmia. Els actes d’aquesta Pri-
mavera Gran s’han organitzat 
de forma transversal amb la 
participació de diversos de-
partaments de l’Ajuntament 
com ara Esports, Cultura o 
Salut. 
A banda també es s’ha fet una 

REDACCIÓ / LA VEU 

C om cada any, tornarà 
per Corpus la tradició 
d’observar l’Ou com 

Balla al brollador de la plaça 
Pius XII, al barri de la Font 
Vella. Al mateix temps,  del 
16 al 18 de juny, es farà el 35è 
concurs de dibuix escolar so-
bre detalls de la plaça, del bro-
llador de l’ou com balla o de 
l’ornamentació de la font.
Hi poden participar tots els 
nens i nenes de 3 a 10 anys, i 
solament es pot presentar una 
obra per concursant. La re-
cepció del dibuixos es farà des 
del dijous dia 16, �ns el dis-
sabte dia 18 de juny, a les 8 de 
la tarda. Els dibuixos, es po-
dran dipositar en la bústia que 

SL, actualment en mans de la 
tercera generació, va ser fun-
dada l’any 1948 a Igualada 
per fabricar fertilitzants amb 
les deixalles de les carnasses 
de la zona.
Durant els seus més de 70 
anys d’experiència, la compa-
nyia, s’ha anat transformant 
amb èxit �ns a esdevenir una 
de les primeres marques en 
nutrició vegetal del mercat 
nacional i internacional, amb 
presència en 40 països del 
món, posant l’enfocament 
en les solucions respectuoses 
amb el medi ambient, l’eco-
nomia circular i una aposta 
ferma per la innovació contí-
nua, la qual cosa l’ha portat a 
ser pionera en la comercialit-
zació de productes certi�cats 
per a l’agricultura ecològica.  

Original Buff rep 
un premi del CETIM

l’empresa de trobar professio-
nals quali�cats.
El lliurament del premi s’ha 
fet en el transcurs de la festa 
de germanor del CETIM, un 
esdeveniment que reuneix 
anualment els professionals 
de l’enginyeria del territori 
i que ha omplert la sala Els 
Carlins de Manresa, amb més 
de 200 assistents. Durant l’ac-
te s’ha fet un homenatge als 
col·legiats i col·legiades amb 
més trajectòria, un total de 19 
persones que celebren 25 anys 
de col·legiació i 50 anys a la 
professió.
En el moment de la recollida 
del premi, els representant 
d’Original Bu�, han agraït el 
guardó i han refermat el seu 
compromís amb el territori i 
amb la seva gent. 
Pel que fa als col·legiats que fa 
50 anys que exerceixen la pro-
fessió, han estat reconeguts 
l’anoienc Jesús Brugués Bru-
gués, Ramon Mor Altarriba i 
Jaume Sanahuja Martí.

aposta pels actes intergenera-
cionals com la gimcana fami-
liar de dissabte a la tarda que 
ha facilitat la interacció en-
tre diverses generacions. La 
inauguració de la Primavera 
Gran 2022 va fer-se diven-
dres 20 de maig a dos quarts 
de cinc de la tarda al Casal del 
Passeig. Amb el grup de cam-
bra de l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada i la Coral 
de Santa Maria. L’Acte va 
servir per retre homenatge a 
Isidre Solé i a Coni Torrents. 
Entre d’altres actes, dimarts 
24 de maig es va fer una vi-
sita guiada modernista i es 
va presentar la guia d’audio 
IGDA impulsada per Ràdio 
Igualada per conèixer la his-

tòria i el patrimoni de la ciu-
tat. Divendres 27 de maig l’ac-
tivitat va iniciar-se a les 11.30 
amb una missa a l’Església de 
la Soledat seguida d’un dinar 
de germanor al Casal del Pas-
seig. Una gimcana familiar 
intergeneracional per com-
partir activitats amb avis i 
nets va ser l’activitat principal 
de dissabte 28 de maig enel 
marc del projecte “Igualada 
ciutat Jugable”. Diumenge 29, 
l’Espectacle a càrrec del grup 
de play-back “Llum i Color”, 
de l’Associació de Gent Gran 
d’Igualada a l’Ateneu amb 
músiques de tots els temps va 
posar el punt i �nal a les ac-
tivitats de la Primavera Gran 
d’aquest 2022.

Torna per Corpus la tradició de l’Ou 
com Balla a la plaça Pius XII

hi haurà instal·lada a la plaça. 
Hi haurà tres premis per cada 
categoria d’edat, que es faran 
públics als mitjans de comuni-
cació i a les escoles, dels nens i 
nenes premiats, per passar-los 

a recollir a Esports Sallés.

Exposició fotogrà�ca
Un interessant recull fotogrà-
�c de l’ou com balla es podrà 
veure del 16 al 26 de juny a 
la Sala de la Teneria, els dies 
feines de 9 a 20h, i els dissab-
tes i diumenges d’11 a 14 i de 
18 a 20h. També s’hi podran 
veure els dibuixos premiats 
en el concurs.

Donat que l’arrendatari actual ha sol·lici-
tat la resolució del contracte d’arrenda-
ment de la cafeteria-restaurant, comuni-
quem a totes les persones interessades en 
la licitació del nou contracte  d’arrenda-
ment,  que  poden  consultar  les bases del 
concurs a https://www.societatlalliga.cat

Junta Societat La Lliga, maig de 2022

ARRENDAMENT
CAFETERIA-RESTAURANT
LA LLIGA de CAPELLADES

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE
RENDA 2021
spique@icab.cat
Tel. 93 803 49 36

c/Castellfollit, 3  Igualada
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El Consell Comarcal 
serà punt d’informació 
per a l’acreditació de 
competències per al 
sector de l’automoció

La Diputació de Barcelona i 
l’Agència Pública de Formació 
i Quali�cació Professionals 
de Catalunya (FPCAT) han 
signat un conveni perquè els 
vuit consells comarcals que 
formen part del Programa de 
Suport al sector de l’Automo-
ció de la Diputació -Alt Pene-
dès, Anoia, Bages, Berguedà, 
Baix Llobregat, Garraf, Vallès 
Occidental i Vallès Oriental- 
siguin punts d’informació i 
orientació acreditats per as-
sessorar en l’acreditació de 
competències professionals 
de les persones treballadores 
del sector de l’automoció.
La Diputació de Barcelona 
aportarà la seva expertesa en 
l’àmbit del sector de l’auto-
moció i informació sobre les 
tendències, oportunitats i re-
conversions de les professions 
de l’automoció cap a altres 
sectors productius. També 
sobre els possibles itineraris 
formatius complementaris 
especialitzats en el sector de 
l’automoció que podrien se-
guir les persones del servei 
d’acreditació. L’acreditació de 
competències professionals 
garanteix a les persones treba-
lladores l’oportunitat d’acon-
seguir una acreditació o�cial 
demostrant el que són capa-
ces de fer, a partir de la seva 
experiència professional o la 
formació no reconeguda o�-
cialment. Amb aquesta acre-
ditació es posen en valor les 
competències professionals 
de la persona, millorant el seu 
currículum i la seva ocupabi-
litat, amb la �nalitat de facili-
tar la inserció i la integració 
laboral, així com la lliure cir-
culació dins el mercat laboral. 

L’Anoia, amb un índex d’es-
pecialització en el sector de 
l’automòbil superior al 25%
A més, les persones reben 
assessorament i orientació 
sobre quin itinerari forma-
tiu poden seguir en el futur, 
fomentant, així, l’aprenentat-
ge al llarg de la vida. Aquest 
conveni és una de les accions 
previstes dins el Programa 
de Suport al Sector de l’Au-
tomoció de la Diputació de 
Barcelona 2021-22, adreçat 
als vuits consells comarcals 
que presenten un índex d’es-
pecialització en la indústria 
de l’automòbil superior o 
igual al 25% en el conjunt de 
la demarcació.

REDACCIÓ / LA VEU 

C àritas Arxiprestal 
Anoia-Segarra va 
celebrar el passat di-

mecres 25 de maig la seva 
assemblea anual, en la qual 
van participar al voltant de 60 
persones entre membres de 
la Junta directiva, voluntaris i 
voluntàries i personal tècnic, 
i que va comptar també amb 
la presència de la directora de 
Càritas Diocesana de Vic, Nú-
ria Callís.
En aquesta assemblea Mossèn 
Eduard Flores, president de 
Càritas Arxiprestal, va presen-
tar a la nova directora, Cesca 
Solé Rovira que pren el relleu 
de Montserrat Roca Tort que 
deixa la direcció de Càritas 
després de sis anys al front. 
Aquesta renovació es realitza 
dins un procés de normalitat 
i donant compliment als Esta-
tuts de l’entitat.
Tant la directora sortint com 
la nova directora van adreçar 

Cesca Solé Rovira, nova directora 
de Càritas Anoia-Segarra

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dijous, el Rotary 
Club Igualada portava 
com a convidat especial 

al 129è president de la Gene-
ralitat, Artur Mas,  en el sopar 
col·loqui que mensualment or-
ganitza l’entitat solidària.
Així, després de la benvinguda 
i agraïments per part del presi-
dent del Rotary Club Igualada, 
Antoni Font, tenia la paraula 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells qui va expressar la gran 
admiració pel president Mas 
i va li va agrair “els grans mo-
ments que ens vas fer viure”.
En el seu torn, el president 
Mas, va fer una diagnosi sobre 
on som i on anem. En aquest 
sentit, Mas va dir que “el país 
aguanta millor que la política 
del país” i va explicar el perill 

unes paraules a les persones 
assistents. La Montserrat Roca 
va voler agrair a persones vo-
luntàries, col·laboradores i 
tècniques el suport rebut du-
rant aquesta etapa, així com 
explicitar la nova mirada de la 
realitat que ha adquirit durant 
aquests anys a Càritas. Realitat 
sovint invisibilitzada que jus-
ti�ca la necessària tasca social, 
sensibilitzadora i  de denúncia 
de l’entitat.
Per la seva banda, Cesca Solé, 
després d’acceptar voluntàri-
ament aquesta nova respon-
sabilitat, va voler destacar la 
seva consciencia de persona 
cristiana i la seva voluntat de 
servei als altres, a més de valo-
rar i agrair la con�ança dipo-
sitada en ella. 

17 projectes durant 2021
Durant l’Assemblea es va 
presentar també la Memòria 
anual 2021 d’activitats i eco-
nòmica. En aquest sentit, la 
coordinadora tècnica va ex-

plicar que Càritas ha comp-
tat en 2021 amb 17 projectes  
actius, destacant els que s’han 
iniciat en el darrer any com la 
reobertura de la Botiga Moda 
Re, el projecte de mentoria 
Jove, la implementació de tar-
getes moneder per a poder fo-
mentar l’autonomia de les per-
sones acollides digni�cant la 
cobertura de les seves neces-
sitats d’alimentació, o el Pro-
jecte Impuls on s’acompanya 
de manera grupal, i des d’un 
suport més emocional a per-
sones que necessiten un espai 
per poder relacionar-se, moti-
var-se, assessorar-se i realitzar 
tècniques de recerca de feina.
Per complementar la memòria 
social, en Joan Sellarés, treso-
rer de Càritas va informar de 
la liquidació econòmica de 
l’exercici 2021. Des del dife-
rents programes de Càritas 
des d’on l’any 2021 s’han atès i 
acompanyat a 439 persones, la 
suma de les actuacions ha tin-
gut un cost de 359.268€.

Correos es reuneix 
amb ajuntaments de 
l’Anoia per informar 
dels seus nous serveis

d’aquesta situació, ja que la 
gent pot pensar que amb ab-
sència de política la situació va 
a millor, quan no és així, per-
què el país es va delimitant i 
s’han de prendre decisions. “Si 
neguem o ignorem la realitat, 
difícilment podrem transfor-
mar-la”. Segons el president 
Mas “vivim una absència de li-
deratge, un auge de populisme 
amb partits sensacionalistes i 
una fragmentació de la políti-
ca; el que suposa un panorama 
preocupant”.
En el torn de preguntes, els 
amics i amigues del Rotary 
Club Igualada, van tenir l’opor-
tunitat de preguntar-li al presi-
dent sobre les seves preocu-
pacions i �ns i tot va haver-hi 
qui es va atrevir a preguntar-li 
sobre el seu futur paper a la 
política. Mas va ser taxatiu “no 

estaré a primera �la, ja ho he 
fet i tinc la motxilla molt car-
regada, però seguiré treballant 
de valent pel meu país al costat 
de la meva gent”.
Rotary Club Igualada es va 

L’empresa privada de capital 
públic Correos ha mantingut 
recentment reunions amb 
els ajuntaments de Vallbona 
d’Anoia, Castellolí i els Prats 
del Rei per donar a conèixer 
els nous serveis que presta i 
explorar vies de col·laboració 
que redundin en una millora 
dels serveis postals i de paque-
teria a la ciutadania.
Correos ha dotat els seus car-
ters i carteres rurals de nous 
dispositius electrònics portà-
tils (PDA) amb noves funcio-
nalitats que permeten oferir a 
domicili molts dels serveis de 
les o�cines.
D’aquesta manera, els ciuta-
dans atesos pels carters i car-
teres de Correus podran, des 
de la porta de casa seva, en-
viar i rebre paqueteria, pagar 
rebuts i tributs, adquirir em-
balatges, sobres, segells, gesti-
onar serveis de llum, gas i te-
lefonia, sol·licitar l’enviament 
de diners en efectiu, i molts 
serveis més que es presten a 
les 2.370 o�cines de Correus 
de tot el país.
Així mateix, va traslladar als 
ajuntaments esmentats el 
compromís de Correus amb 
el servei públic, i continuar 
avançant en la seva línia estra-
tègica d’apropar els seus ser-
veis als ciutadans i oferir-los 
noves prestacions que facilitin 
el seu dia a dia, amb igualtat 
d’accés als àmbits urbà i rural.

El president Artur Mas comparteix amb Rotary 
Club Igualada les seves reflexions de futur

fundar el 24 d’octubre de 1988, 
i actualment són 30 socis. En-
tre les activitats socials més 
importants, cal destacar els 
concerts solidaris de Nadal i la 
plantada d’alzines anual.



L’acció, nova aquest 
any, permet l’autoco-

neixement del nivell de 
natació de cada alum-
ne per evitar accidents
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E l Grup de l’Anoia de la 
cooperativa Som Ener-
gia ha impulsat durant 

els darrers dos anys dues com-
pres col·lectives d’instal·lacions 
fotovoltaiques residencials. 
Més d’un centenar de socis de 
l’Anoia han fet el pas i s’han be-
ne�ciat de l’Electra Solar, una 
iniciativa col·lectiva per pro-
moure l’autoproducció elèctri-
ca solar. 
En la licitació de l’empresa 
instal·ladora es demanava si 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada ha estrenat la pis-
ta multiesportiva del Ba-
dia i Margarit que també 

estarà oberta al conjunt de la 
ciutat. Desprès de diversos me-
sos, d’obres, la nova instal·lació, 
situada a l’espai de les antigues 
piscines del Requesens té una 
superfície 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’edi�ci de l’Institut Badia i 
Margarit amb rampes i escales.
L’acte d’obertura, ha comptat 
amb la participació de diversos 
alumnes dels centres als què 
dona servei aquesta nova que 
pista que han llegit un text on 
han agraït aquest nou espai i 
han animat a tothom a cuidar i 
a mantenir la instal·lació. En la 
mateixa línia, l’Alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, ha ani-
mat a la ciutadania a gaudir 
d’aquest espai amb respecte i 

Oberta la nova pista poliesportiva 
de l’institut Badia Margarit

Activitat de natació 
gratuïta per als alumnes 
de 6è de primària
REDACCIÓ / LA VEU 

A mb la voluntat de 
prevenir els accidents 
aquàtics observats en 

sortides escolars i fomentar 
l’aprenentatge de la natació, en 
el marc del Pla Educatiu d’En-
torn d’Igualada es va decidir 
treballar aquest curs 2021-
2022 en una actuació de pis-
cina dirigida als nens i nenes 
que aviat cursaran secundària.
Durant l’activitat es recorden 
tècniques de natació als in-
fants que han assistit a clas-
ses en cursos anteriors. Així 
mateix, l’acció té l’objectiu de 
detectar l’alumnat que no està 
habituat a la piscina, podent 
informar-lo dels cursos de na-
tació que existeixen a la ciutat. 
L’actuació també permet ex-
plicar a tota la classe els riscos 
relacionats amb l’aigua i s’està 
duent a terme en horari lectiu 
des del març �ns al juny per 
promoure la participació de 
tot l’alumnat.
És important que els nens i ne-
nes coneguin quin és el seu ni-
vell de natació, sobretot quan 
s’apropen a l’adolescència, per 
evitar actuacions temeràri-
es durant l’estiu, i ajudar-los 
a tenir nocions bàsiques en 
cas que no sàpiguen nedar”, 
explica la regidora d’Esports 

REDACCIÓ / LA VEU 

El president de Fira 
d’Igualada, Magí Sen-
serrich, i el gerent de 

Servisimó, Francesc Pua, 
han renovat aquesta setmana 
l’acord de col·laboració i pa-
trocini que mantenen des de 

Servisimó i Fira 
d’Igualada renoven 
l’acord de col·laboració

fa deu anys. En virtut d’aquest 
acord, el concessionari igua-
ladí de les marques Volkswa-
gen, Audi i Skoda dona su-
port a l’entitat sense ànim 
de lucre Fira d’Igualada, per 
l’organització de la vintena 
d’esdeveniments que orga-
nitza anualment. 

Patrícia Illa. “Per a nosaltres 
és indispensable que infants 
i joves tinguin unes nocions 
mínimes de natació, i per això 
durant l’any també oferim 
cursets d’usuaris però també a 
les escoles de la ciutat”.
El projecte és nou d’aquest 
curs i sorgeix d’una demanda 
feta al Pla Educatiu d’Entorn. 
Compta amb set escoles par-
ticipants (Dolors Martí, Ga-
briel Castellà, Ramon Castell-
tort, Escola Ateneu Igualadí , 
Escolàpies, Maristes i Mare 
Diví Pastor) i un total de 268 
alumnes. La recollida i torna-
da de l’escola es fa en autobús 
amb totes les despeses cober-
tes per l’Ajuntament.
Per tal de facilitar l’accés gra-
tuït a l’activitat, s’ha treballat 
de forma conjunta entre àrees 
de l’Ajuntament, de manera 
que el Servei d’esports es fa 
càrrec del monitoratge de na-
tació i l’ús de les instal·lacions 
de la piscina de Les Comes 
i des del Departament d’En-
senyament es gestiona el 
servei d’autocars.

responsabilitat. Castells també 
ha a�rmat que la pista dona 
resposta a “un compromís que 
l’Ajuntament d’Igualada va en-
tomar quan la Generalitat va 
decidir construir el nou ins-
titut Badia i Margarit”. Amb 
el nou espai es “dona servei al 
centre educatiu i alhora també 
a tota la ciutat ja que la pista 
multiesportiva estarà oberta 
a tota la població d’Igualada i 
es convertirà en una ròtula de 
connexió entre els barris del 
Sant Crist i de Monsterrat.”
Seguidament l’acte ha �nalit-
zat amb una performance on 
alumnes i veïns han reme-

L’espai, que ocupa l’in-
dret de l’antigua pisci-
na olímpica Torre de 

Requesens, estarà obert 
a tota la ciutat

morat les antigues piscines 
del Requesens que estaven en 
aquest espai amb diverses tires 
de roba blava que han simulat 
les onades de l’aigua de les pis-
cines. 
L’acte també ha servit per 
obrir el tram d’Anella Verda 
que transcorre per la zona i 
que també s’ha millorat i ar-
ranjat aquests dies.

Som Energia Anoia regalarà dues 
instal·lacions fotovoltaiques a entitats 

aquesta estaria disposada a 
oferir una instal·lació gratuïta 
de 3,5 kWp per cada fase de la 
compra col·lectiva. L’empresa 
triada, Sud Renovables, ho 
contemplava a la seva oferta. 
Així que ara, un cop comple-
tades les dues fases de l’Electra 
Solar, s’ha d’escollir quines en 
seran les entitats bene�ciàries.  
Poden optar a la convocatòria 
les associacions, fundacions o 
cooperatives sense ànim de lu-
cre que disposin d’un edi�ci de 
propietat amb coberta i estigui 
situat a l’Anoia. Es valoraran 

les característiques i usos de 
l’edi�ci, i també l’alineament de 
l’entitat als objectius de trans-
formació social i energètica 
de Som Energia o als planteja-
ments generals de l’Economia 
Social i Solidària (ESS). En 
cas de ser escollida, l’empresa 
instal·ladora veri�carà que 
la instal·lació hi sigui viable 
tècnicament. De no ser així, 
es descartarà el projecte. Més 
informació a l’enllaç https://
ja.cat/KQGmA. El termini per 
registrar sol·licituds �nalitzarà 
el divendres 17 de juny. 
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El Consell Comarcal 
rep el Premi Edelweiss 
al Millor Projecte Ins-
pirador Nacional, en 
una gala a Saragossa, 

impulsat pel Clúster de 
Turisme Sostenible de 

l’Aragó (TSAC)

Avui, passejada per descobrir el riu Anoia, dins 
de la Setmana de la Natura
Igualada pel Clima, dins la 
Setmana de la Natura, or-
ganitza avui divendres 3 de 
juny la passejada "Descobrim 
el riu Anoia: Impacte i biodi-
versitat" de la mà del biòleg 
Robin Corrià. Caminareu pel 
Riu Anoia per conèixer alguns 
dels impactes ambientals que 

REDACCIÓ / LA VEU 

Diumenge al matí ha 
tingut lloc al Passeig 
Verdaguer d’Igualada 

el mercat de cooperatives es-
colars, creades pels alumnes 
del curs de 5è de primària, en 
el marc del programa ‘Cultu-
ra emprenedora a les escoles’ 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona i coordinat, a nivell 
local, pels departaments d’En-
senyament i de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada. Enguany el mercat 
coincidirà amb la Fira d’Anti-
guitats i d’Artesania.
Les cooperatives participants 
d’enguany han estat: Maristes 
Arts i Creative hands (dels 
Maristes Igualada); World 
Green Coop i Esco Verd (de 
les Escolàpies Igualada); Crea-
green i Equip Hama (de l’Aca-
dèmia Igualada); Evanens (de 
l’Emili Vallès); Mopins la ten-
da i Monvets (del col·legi Mo-

Set escoles de la ciutat impulsen la 
emprenedoria amb 12 cooperatives 

Premi per a la iniciativa 
Anoia, terra de castells
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal va 
rebre la passada setma-
na, a Saragossa, el Pre-

mi Edelweiss al Millor Pro-
jecte Inspirador Nacional per 
la iniciativa “Anoia, terra de 
castells”. Van assistir a la gala 
de lliurament de distincions el 
president de l’ens, Xavier Bo-
quete, i el conseller comarcal 
de Turisme, Dani Gutiérrez. 
Els Premis Edelweiss els im-
pulsa el Clúster de Turisme 
Sostenible de l’Aragó (TSAC), 
una associació d’empreses i 
entitats del sector, amb l’objec-
tiu de promocionar, formar i 
innovar dins del sector turís-
tic, amb una aposta ferma pel 
desenvolupament sostenible i 
en compliment dels Objectius 
de Desenvolupament Soste-
nible 2030 (ODS). Xavier Bo-
quete destaca que “el projecte 
‘Anoia, terra de castells’ va néi-
xer fruit d’una necessitat i d’un 
convenciment, la necessitat de 
recuperar i posar en valor el 
passat medieval de la comar-
ca i el convenciment que tot 
aquest patrimoni té un poten-
cial immens a l’hora d’atrau-
re turisme al nostre territori; 
avui estem molt satisfets que 
tota aquesta feina tingui un 
merescut reconeixement”. De 
la seva banda, Dani Gutiérrez 
destaca precisament el fet que 
“l’Anoia desenvolupa una es-
tratègia turística basada en la 
sostenibilitat i el turisme slow, 
on el programa ‘Anoia Terra 
de Castells’ juga un paper fo-

nalco); Creative World (Mare 
del Diví Pastor) i La petita bo-
tigueta i Pia Shop (de l’Escola 
Pia).
Les cooperatives han ofert els 
productes elaborats durant el 
curs i els assistents han pogut 
comprar articles de bijuteria i 
de regal, elements de decora-
ció per la llar, etc., la majoria 
d’ells fets amb materials re-
ciclats. El mercat ha obert de 
10 del matí �ns al migdia i les 
parades s’han ubicat al Passeig 
Verdaguer, a l’alçada del carrer 
Sant Vicenç.
Enguany 7 escoles de la ciutat 
han participat del projecte, 
creant 12 cooperatives esco-
lars i comptant amb la partici-
pació de prop de 280 alumnes. 
L’alumnat ha constituït una co-
operativa, n’han elegit la junta, 
n’han redactat els estatuts, han 
fet l’aportació de capital inici-
al, han dissenyat un logotip, 

han escollit els productes (fent 
un petit estudi de mercat), i 
els han produït per tal de ven-
dre’ls al mercat. Igualment, 
han passat per l’Ajuntament 
d’Igualada per tal de regis-
trar la cooperativa i participar 
d’una sessió d’assessorament, 
així com també van ser rebuts 
per l’alcalde d’Igualada per tal 
de sol·licitar el permís d’instal-
lació del mercat a la via públi-
ca. Una part dels bene�cis que 
han obtingut amb la venda 
dels productes del mercat els 
destinaran a diferents ONG’s 
locals.
La ciutat Igualada participa 
en el projecte des del curs 
2011-2012, que es va ini-
ciar com a prova pilot. Des 
d’aleshores, més de dos mil 
alumnes d’escoles de la ciu-
tat han passat pel projecte, 
que ha creat més de noranta 
cooperatives escolars.

namental que ens permet ac-
tivar valors endògens com el 
patrimoni cultural i natural i 
d’aquesta manera dinamitzar 
el territori, sobretot els en-
torns de ruralitat”. Afegeix que 
“són precisament aquests as-
pectes els que s’han valorat pel 
jurat dels premis Edelweiss, 
un premi que també és fruit 
del treball i esforç dels actors 
turístics de la comarca, que 
participen del programa i de 
l’estratègia territorial”. 
Els Premis Edelweiss tenen 
l’objectiu de contribuir al 
desenvolupament del turisme 
sostenible i de reconèixer les 
millors iniciatives de cadascu-
na de les diferents categories, 
conscienciant així que aquest 
turisme és possible. Contri-
bueixen també a l’impuls de 
models sostenibles al sector, 
identi�cant projectes que 
transformin i contribueixin a 
millorar l’oferta turística i, a 
més, donen resposta a les in-
quietuds del turista responsa-
ble i consciencien els viatgers 
sobre el potencial de canvi i 
inclusió que suposa fer turis-
me de manera sostenible.

El sector del lleure es posa al dia 
en un acte sobre la normativa
REDACCIÓ / LA VEU 

El Servei de Joventut del 
Consell Comarcal de 
l’Anoia ha dut a terme, 

aquest mes de maig, la xer-
rada telemàtica ‘Estiu amb 
Lleure 2022’, oberta a profes-
sionals de joventut, entitats, 
associacions, administraci-
ons, empreses privades o per-
sones físiques que organitzen 
activitats d’educació en el 
lleure a la comarca.
La trobada, realitzada jun-
tament amb la Coordinació 
Territorial de Direcció Gene-
ral de Joventut de la Genera-
litat de Catalunya, va tractar 
aspectes que els organitza-
dors han de tenir ben presents 

i que contempla el ‘Decret 
267/2016, de 5 de juliol, de 
les Activitats d’Educació en el 
Lleure en les quals Participen 
Menors de 18 Anys’. També es 
van repassar els canvis més 
signi�catius en la gestió de les 
activitats i es van resoldre els 
dubtes relacionats amb les ac-
tivitats d’educació en el lleure. 
Aquest Decret regula acti-

vitats com ara casals de va-
cances, acampades, camps 
de treball, colònies, rutes i 
qualsevol altra activitat assi-
milable siguin quines siguin 
la seva denominació i carac-
terístiques —anglès, música, 
cuina, circ, teatre, manua-
litats, medi ambient—, així 
com també algunes activitats 
de caràcter esportiu —casals 
esportius, estades o campus 
esportius i rutes esportives — 
que es duguin a terme a Cata-
lunya en èpoques de vacances 
escolars i que es realitzin amb 
més de quatre participants 
menors de 18 anys. Aquesta 
xerrada va quedar enregistra-
da i es pot consultar a l’enllaç 
bit.ly/lleure2022.

pateix  i la seva biodiversitat 
associada. Apro�tarem per a 
fer una mica de neteja.
L'hora de trobada és les 6 de la 
tarda a la ronda del Rec sota 
el pont de Montbui i s'aca-
barà sobre les 8 a la passera 
de la depuradora, s'aconsella 
dur calçat adequat.  
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U n total de 15 centres 
educatius de la co-
marca han participat 

a la 3a edició del concurs “Quí-
mica a les Escoles”, organitzat 
per les empreses de la sectorial 
química de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, i que té per ob-
jectius apropar la química i la 
ciència a les aules, i fomentar i 
despertar vocacions industrials 
entre els més joves. S’han fet 
un total de 42 experiments en 
5 categories, tres per primària i 
dues per secundària. 
Pel que fa a la Categoria 1 -1r 
i 2n de primària- el centre 
guanyador ha estat els Maris-
tes Igualada amb l’experiment 
“Tots els aliments tenen la ma-
teixa quantitat de midó”; en la 
Categoria 2-3r i 4t de primà-
ria-, ha guanyat el Ramon Cas-
telltort amb “Una experiència 
molt dolça, mini merengues”. 
A la Categoria 3 -5è i 6è de pri-
mària- el 1r premi, per “Esferi-
�cacions”; per les Escolàpies, i 
el 2n, per l’escola Les Passeres 
de Castellolí amb “Iogurt”. 
En educació secundària, la 
Categoria 4 -1r i 2n-, el 1r pre-
mi ha estat per l’INS Vallbona 
d’Anoia amb “De�agració del 
cacau. La dolçor a la química a 
l’escola”; i a la Categoria 5 -3r 
i 4t-, l’Acadèmia Igualada s’ha 
endut el 1r i 2n premi per “Pig-
ments i Ph” i “Vitamina C”, res-
pectivament. L’Escola Àuria ha 
rebut una menció especial amb 
“Espaguetis de colors”. Els cen-
tres han guanyat material per 
continuar experimentant.
El patrocini del concurs ha 
estat de Leather Química, Co-
mercial Godó, Atlas, Apliclor, 
Robinson Ventures, Waterolo-
gies, Simar S.A., Labin, Quim-
ser, Proquip, Eminfor, Texcur, 
ABC Leather S.L. i Blautec. 

Acaba la 3a edició de la Química a l’Escola amb 42 experiments

Acadèmia Igualada (grup 2).

Ramon Castelltort. Les Passeres de Castellolí.

Apinas. Institut de Vallbona.

Maristes. Escolàpies.
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El Centre Cívic Nord 
estarà obert 

tot el mes d’agost

REDACCIÓ / LA VEU 

Sota el nom d “Oberts 
per vacances” s’han 
presentat les activi-

tats d’estiu organitzades pels 
diferents departaments de 
l’Ajuntament d’Igualada. La 
regidora d’Ensenyament, 
Patrícia Illa, la regidora de 
Joventut, Carlota Carner i el 
regidor d’Entorn Comunita-
ri, Fermí Capdevila, han estat 
els encarregats de desgranar 
les principals activitats esti-
vals de la ciutat que tenen en 
l’obertura del Centre Cívic 
Nord durant el mes d’agost 
una de les principals nove-
tats.
El Casal d’estiu Estiuet es farà 
del 27 de juny al 29 de juliol 
de forma conjunta a l’Institut 
Badia i Margarit i a l’Escola 
Dolors Martí amb una pro-
gramació d’activitats habitu-
als de joc, dansa, manualitats, 
sortides i tallers. 
Del 22 d’agost al 2 de setem-
bre l’activitat de l’Estiuet es 
farà a l’Escorxador abans que 
s’iniciï el curs lectiu.
L’esportiueig també es repeti-
rà aquest any a Les Comes, les 
incripcions ja estan obertes i 
encara queden places per a 
alguns grups. 

Oberts per vacances, àmplia oferta  d’activitats per a l’estiu

REDACCIÓ / LA VEU 

Dissabte, 28 de maig, la 
ciutat d’Igualada va 
renovar la seva tradi-

cional ofrena del Ciri Votiu a 
la Mare de Déu de Montserrat. 
La comitiva es va desplaçar 
amb sis autocars i va aplegar 
al voltant de 400 persones. 
Com ja és tradició també han 
participat de l’ofrena diverses 
entitats que aquest any com-
memoren aniversaris desta-
cats com són: l’Antic Gremi 
de Traginers que aquest 2022 
compleix 200 anys d’història, 
El Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada que en fa 75, 
el Club Atlètic Igualada que 
en celebra 70, la Coral els Ver-
dums que ha arribat als 50 
anys, l’Associació d’Amics del 
Tren d’Igualada que també 
celebra 50 anys i la Colla Ge-
gantera del Bisbalet que n’ha 
fet 20.
Una de les particularitats de 
l’ofrena d’aquest any ha estat 
l’arribada de les autoritats en 
diligència a l’últim tram del 
Santuari de Montserrat ja que 

Per aquells infants i joves que 
vulguin poteniciar el seu ves-
sant i més creatiu es repetiran 
les dues setmanes de l’Esti-
uART a la Gaspar i l’Escola 
de Teatre amb la Tarima.
Des del departament d’Edu-
cació també es repeteixen 
les activitats de reforç per 
alumnes d’ESO amb un doble 
objectiu, la regidora d’Ense-
nyament, Patrícia Illa ha re-
cordat que no es tracta d’una 
activitat per “únicament re-
forçar els coneixements del 
curs sinó que també pretén 
ser un espai per poder em-
poderar-se i per què tots els 
participants puguin coneixer 
els seus talents”.

Els centres cívics municipals 
també s’omplen d’activitat
Fermí Capdevila, regidor 
d’Entorn Comunitari, ha pre-
sentat l’agenda amb les acti-
vitats dels centres municipals 
per aquest estiu. Capdevila 
ha remarcat que aquesta és 
la primera revista que recull 
conjuntament la programa-
ció d’activitats i tallers dels 
tres centres cívics municipals 
en la què ja s’hi afegeixen les 
del Centre Cívic Nord. Les 
inscripcions per als diferents 
tallers i cursos es podran fer 
a partir del dia 8 de juny de 
forma telefònica, presencial i 
també per Internet. 
Capdevila ha destacat l’àmplia 

oferta d’activitats àmplies que 
ofereixen tallers de manua-
litats, activitat física, cuina, 
idiomes, sortides per omplir 
l’estiu. El Centre Cívic Nord 
també acollirà diversos espec-
tacles de teatre i musicals que 
es faran aquest estiu. El dia 2 
de juliol, el barri de Fàtima 
tornarà a celebrar el tradicio-
nal Fàtima té Salsa.
Una de les novetats en la 
programació d’aquest any 
és l’obertura del Centre Cí-
vic Nord durant tot el mes 
d’agots. El regidor d’Entorn 
Comunitari, Fermí Capde-
vila, ha destacat aquest fet 
que “permetrà als igualadins 
i igualadines disposar d’un 
espai de trobada, lectura i re-
unió alhora que disposaran 
d’un espai climatitzat on re-
fugiar-se de la calor”.

Activitats per a joves 
durant l’estiu
La regidora de Joventut, Car-
lota Carner ha explicat les ac-
tivitats organitzades des del 
Departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada que 

inclouen un ventall divers i 
ampli d’activitats amb cursos 
de formació, casals tecnolò-
gics, curs d’autodefensa, cur-
sos artístics de teatre, música 
o art urbà .
També s’han organitzat diver-
ses activitats de lleure com són 
el Bubble Football, el Laser 
Tag o el certàmen de grups de 
música jove.
Carner ha volgut destacar 
diverses activitats que s’han 
organitzat amb el suport i de 
forma conjunta amb entitats 
juvenils de la ciutat com són l’ 
Elektra Festival, una proposta 
d’art urbà en caixes d’electrici-
tat; els cursos de formació en 
el lleure d’ATLAS per pre-mo-
nitors i monitors. En clau 
d’estiu, un casal amb tallers 
de música, dansa, teatre i cul-
tura popular organitzades per 
la JOSA amb la col·laboració 
d’entitats culturals i socials de 
la ciutat i el Festival Encam-
bra’t, enacrat a tots els estudiants 
de grau professional i superior 
de música que vulguin treballar 
amb els seus grups de cambra 
amb el Quartet Altimira. Es 
faran totes les classes a l’edi�ci 
de Cal Badia i els concerts es 
duran a terme a diferents llocs 
d’Igualada per descobrir nous 
espais de la ciutat.

400 igualadins van participar a l’ofrena del Ciri Votiu

l’entitat celebra aquest any 200 
anys d’història.
L’oferiment i encesa del ciri 
es van fer coincidint amb la 
missa conventual a la Basílica 
de Montserrat i, en acabar, la 
comitiva va ser rebuda en una 
audiència especial pel Pare 
Abat, Manel Gasch, a la ma-
teixa Basílica on es va dur a 
terme la missa conventual.
Aquesta tradició, que es va re-
cuperar a la dècada dels 90 del 
segle passat, recorda que ara fa 
més de cinc-cents anys, l’any 
1.515, amb l’objectiu d’evitar 
l’arribada d’una epidèmia de 
pesta sorgida a Barcelona, els 
consellers de la vila d’Iguala-
da van demanar protecció a la 
Mare de Déu duent-li un ciri.

L’Antic Gremi de Tragi-
ners, Centre d’Estudis 

Comarcals, Club Atlètic 
Igualada, Coral els Ver-

dums, Amics del Tren 
d’Igualada i la Colla 

Gegantera del Bisbalet 
van participar-hi
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Protegir la teva llar
amb una alarma de seguretat

REDACCIÓ / LA VEU

La nostra seguretat i la 
de les nostres cases és 
una gran prioritat en 

tot moment. Quan marxem 
de les nostres llars, les pre-
ocupacions per protegir-les 
augmenta, però �ns i tot 
quan som dins d’ella. La mi-
llor alternativa per alleujar 
aquestes pors, és instal·lar un 
sistema de seguretat d’alar-
mes. Aquests elements de 
protecció ens proporcionen 
càmeres de videovigilància, 
avisos a la policia en casos 
d’emergència i, ara gràcies a 
la tecnologia, poder contro-
lar casa nostra des de qualse-
vol lloc del món.
A continuació t’expliquem els 
pros i les contres d’instal·lar 
una alarma.

Tranquil·litat personal
Clarament una alarma t’estal-
via moments de tensió i pre-
ocupació en la llar.

Efecte dissuasiu 
Molts lladres, s’ho pensen 
dues vegades abans d’entrar 
en un habitatge amb aquesta 
protecció. En de�nitiva, les 
alarmes fan que els lladres fre-
nin l’entrada a un habitatge.

Avisos
A més d’avisar-te quan en-
trin a casa teva, poden infor-
mar-te d’accidents domèstics.
Moltes alarmes disposen de 
tecles individuals i especí�-
ques per a connectar direc-
tament amb el servei d’emer-
gència.

Despesa econòmica
Encara que els preus són re-
alment molt competitius, no 
deixa de ser un desemborsa-
ment mensual o anual.
Pèrdua d’intimitat

Cal acceptar que la privacitat 
de la teva llar es veu afectada 
amb aquests sistemes.

Falsa alarma
No és poc comú que ocorrin 
falses alarmes en el teu siste-
ma. En alguns casos, policia o 
bombers podrien ser enviats 
a la teva llar abans que tinguis 
oportunitat d’explicar l’error, i 
�ns i tot poden cobrar-te una 
espècie de multa si han vin-
gut diverses vegades sense 
raó justi�cada.

Seguir un procediment
Has de recordar de deixar-la 
connectada quan surtis, o 
d’apagar-la quan entris a casa, 
així com recordar-te de les 
claus de seguretat que et faci-
liti la companyia.

En de�nitiva, les alarmes són 
una opció indispensable per 
protegir les nostres cases. És 
un sistema de seguretat que 
ens protegirà les 24 hores del 
dia i els seus contres són in-
signi�cants en comparació 
als bene�cis que ens aporten.

Quina alarma puc triar?

Un dels grans debats entre 
aquells que volen contractar 

una alarma és triar una alar-
ma sense fil o cablejada.
Amb una alarma sense 
fils els sensors i detectors 
compten amb bateries, no 
requereixen cables i es co-
muniquen amb el panell de 
control a través de senyals 
sense fils. La seva instal·la-
ció és senzilla i ràpida. Les 
alarmes cablejades neces-
siten un procés d’instal·la-
ció més complicat però són 
alarmes menys vulnerables a 
la inhibició.

Nivells d’alarmes
Els graus de les alarmes van 
concordes amb el nivell de 
seguretat. Com més gran és 
el grau de l’alarma, major la 
seva capacitat de protecció, 
decidir-nos per una o per 
una altra dependrà sempre 
de les característiques de la 
propietat que es vulgui pro-
tegir.
De manera resumida, es pot 
dir que les alarmes de grau 1 
equivalen a les alarmes més 
econòmiques i d’un baix 
nivell de seguretat, i les de 
grau 2, 3 i 4 comparteixen 
la característica d’estar con-
nectades a una Central Re-
ceptora d’Alarmes i assegu-
ren un 99,9% de seguretat.
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En moltes ocasions no 
som conscients de 
la importància dels 

panys, doncs aquesta disci-
plina implica la seguretat i 
protecció de les persones, la 
llar i/o el vehicle. Avui en dia 
es comet l’error de no inver-
tir i/o no preocupar-se sufi-
cientment pels nous sistemes 
de seguretat perquè no se’ls 
dóna la importància que te-
nen. Amb tot, els lladres bus-
quen el punt feble de la llar o 
dels cotxes i cada vegada te-
nen més tècniques i coneixe-
ments per poder cometre el 
robatori ja sigui fent un du-
plicat d’una clau o forçant el 
pany. En aquest context, hem 
de tenir en compte que ens 
acostem a una de les tempo-
rades altes de robatoris, ja 
que, quan comença l’estiu, i 
amb ell, l’època de vacances, 
moment en el qual s’apro-

fiten les massificacions i els 
habitatges buits per cometre 
un robatori.
A continuació t’expliquem 
els diferents tipus de panys 
que podrem trobar al mercat 
i les seves característiques. 

Multipunt
Són molt segurs en oferir di-
ferents punts d’ancoratge. El 
pany es fixa al marc i evita 
que es pugui forçar. S’utilitza 
habitualment en portes mas-
sisses o blindades, encara 
que pot instal·lar-se en qual-
sevol porta.

Tubulars
Ofereixen el mateix siste-
ma d’obertura del picaport. 
Es poden tancar des de dins 
amb un botó i impedeixen 
que terceres persones puguin 
accedir a l’habitació. Es reco-
mana per a portes interiors 
principalment.

De sobreposar
Es col·loquen en la part in-
terior de la porta i la major 
part del pany queda a la vis-
ta. Per evitar que es pugui 
desactivar, cal incloure me-
sures antipalanca i per això 
solen combinar-se amb me-
sures de seguretat comple-
mentàries.

Embotits
Són els més comuns. Estan 
encastats a la porta, per la 
qual cosa només veiem el 
forat per on s’introdueix la 
clau. Per accionar o bloque-
jar el sistema de seguretat 
només cal ficar la clau i gi-
rar-la. Es recomana adquirir 
sempre un model antibum-
ping, i si és possible, com-
prar un pany amb sistema 
antibloqueig. 

Invisible
Et sorprendrà saber que 
també existeixen panys invi-

La importància de triar un bon pany de seguretat 
sibles i que, a més, són dels 
més nous i segurs d’avui dia. 
Aquests panys funcionen 
utilitzant un comandament 
a distància i es poden com-
binar amb panys de cilindre.

Digitals
Coneguts com a panys amb 
perfil europeu, es tracta d’un 
sistema de pany en forma de 
cilindre molt senzill, que no-
més s’activa si la clau intro-
duïda és la correcta. La clau 
acciona el pany aixecant les 
pestanyes del cilindre, que és 
el que obre o tanca els siste-
mes de seguretat de la porta. 
Els nous avanços en serra-
lleria permeten que aquests 
panys puguin comprar-se 

amb tecnologia antibumping 
per evitar que es pugui forçar 
amb aquest sistema.

Embotit o encastat
Aquest tipus de pany s’encai-
xa al costat estret de la porta. 
S’obre mitjançant una mane-
ta que es col·loca a l’interior 
i, en girar, treu el pestell. A 
l’exterior queda l’embellidor, 
sense maneta. El principal 
avantatge és que no fa fal-
ta tancar amb clau perquè la 
porta quedi bloquejada. 

Cilíndrics
S’utilitzen en les portes exte-
riors, amb un cilindre bombí 
(on s’introdueix la clau) de 
pera o per�l europeu.

PORTES I BARANES
TREBALLS EN INOXIDABLE
TREBALLS DE FORJA I DECORACIÓ
MUNTATGES D’ESTRUCTURES METÀL.LIQUES

C/ Alemanya, 44 Naus 5-6-7 
Polígon “Les Comes” 08700 Igualada
Tel./fax 93 803 12 95 . Mòbil 615 128 234
www.cristobalterron.com
administracio@cristobalterron.com
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Desenvolupadors ciutadansLa setmana laboral de quatre dies, 
és la solució?

En 1991 EUR se equivocó (una vez más) y en vez de ofrecer un acuerdo 
económico a RUS y al cinturón de países que la rodean mantuvo la 
tibieza que ahora va a romper. De nuevo EUR pierde.

Les dades destaquen que el 34% d’empreses catalanes invertirà en trans-
formació digital, fet rellevant perquè és l’única via cap a la competitivi-
tat. En aquest sentit, aquest matí ens hem reunit amb @sap  i @Siemens, 
dos actors clau en la digitalització internacional global.

És repeteix el mateix patró des de fa dècades: És pressuposta poc i s’executa 
menys. CAT va rebre 35% de la inversió pressupostada, enfront del 184% de 
Madrid. L’Estat va destinar 308 euros per ciutadà a la capital, el triple dels 
95 euros per cada català

“El nou món del treball 
és molt més exigent en coneixement” 

“Mantenim un alt índex d’atur 
a la vegada que hi ha una demanda 

molt alta de personal a tots els sectors. ” 

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

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

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

Sembla contradictori, però 
mantenim un alt índex d’atur 
a la vegada que hi ha una de-
manda molt alta de personal a 

tots els sectors. Això és així, i els nú-
meros es poden explicar de diverses 
formes: hi ha demanda de personal 
quali�cat, però l’oferta no ho és. Són 
els casos del sector de les energies 
renovables i el sector TIC, per exem-
ple. També: hi ha manca de personal 
mínimament quali�cat, però ningú 
vol treballar en el sector.  En aquest 
últim cas ens referiríem al tèxtil i a 
l’hostaleria. Queda molta feina per 
fer. En formació, proporcionar per-
�ls adequats a les demandes empre-
sarials i, en educació, crear vocacions 
i explicar què es fa a les empreses.

Però el món continua girant... i les 
empreses han de resoldre aquests 
problemes com poden. Algunes, 
com l’exemple de Bu� a Igualada, 
han optat per crear els seus projectes 
educatius i així, proveir-se de perso-
nal nou. El sector TIC tampoc ho té 
fàcil. A la manca de professionals cal 
afegir-hi les ofertes que es fan, amb 
tota la mala intenció del món, per 
captar talent del propi sector al preu 
que sigui. I com que el teletreball és 
ideal en aquest cas, aquestes ja no 
provenen només de l’àrea metropo-
litana. Poden venir d’arreu.

Una forma de reduir quali�cació 
professional en el sector TIC, però 
de fet també transversalment en 
llocs de treball que requereixin tec-
nologia en general, és ajudar-nos de 
l’automatització. El que s’anomena, 
en l’argot tecnològic, eines low-code 
(poc codi) o no-code (sense codi).

Aquestes eines permeten a professio-
nals no digitals desenvolupar soluci-
ons tecnològiques escrivint molt poc 
codi, en el primer cas, o gens de codi 

La transformació tecnològica 
sempre ha produït vertigen 
quant a les seves conseqüèn-
cies sobre l’ocupació. Histò-

ricament, això ha estat sempre així. 
La mecanització, l’electri�cació, la 
informàtica i ara la digitalització i la 
robòtica, han alimentat i alimenten 
debats sobre les conseqüències que 
poden tenir en l’increment de la deso-
cupació.

El cert és que, rere els períodes de 
transició on les tecnologies han pro-
duït importants taxes de desocupa-
ció, sempre s’han acabat restablint 
els nivells d’ocupació. I això és així 
perquè el progrés tecnològic sempre 
acaba generant noves oportunitats, 
que es tradueixen en inversions i 
ocupació.

L’efecte més directe de la digitalit-
zació i la robòtica és la millora de 
la quali�cació dels llocs de treball 
d’aquells que sobreviuen a la seva 
implantació. La reducció de tasques 
repetitives i la mecanització de les 
manufactures provoquen la millora 
de la feina en els que es queden i la 
pèrdua d’aquesta en els que han estat 
substituïts per un “robot”.

Certament, els primers que perden 
la feina són aquells que tenen un ni-
vell de quali�cació més baix, els que 
tenen feines més repetitives i més 
fàcilment mecanitzables. Però les 
noves feines que es generaran no po-
dran ser cobertes pels mateixos que 
l’han perdut. En tot cas, es podran 
incorporar de nou al mercat laboral 
si abans han adquirit un cert nivell 
de quali�cació, que els permeti una 
rotació en el treball per fer-se càr-
rec del que serà denou l’escalafó més 
baix de l’ocupació, que s’haurà vist 
quali�cat pel progrés aportat per la 
tecnologia.

en el segon. La consultora Gartner 
a�rma que, cap al 2025, 7 de cada 10 
aplicacions que existiran hauran es-
tat desenvolupades així. 

Moltes aplicacions, a l’actualitat, ja 
estan fent ús d’això. Les taules di-
nàmiques d’Excel, on s’arrosseguen 
columnes per analitzar dades, en són 
un exemple. També en són exemples 
les regles de correu electrònic, que 
ens permeten arxivar automàtica-
ment missatges si s’acompleixen cer-
tes condicions o eines del tipus CRM 
(gestors de la relació amb els clients) 
o BPM (gestió de processos de nego-
ci), on podem “programar” accions 
automàtiques a base d’arrossegar i 
enganxar elements de l’aplicació. 

Més enllà de tot el que es fa des d’un 
ordinador, ja existeix tot tipus de ma-
quinària industrial que pot progra-
mar-se d’aquesta forma. Arrossegant 
el dit sobre una pantalla tàctil s’acon-
segueix, per exemple, programar un 
robot classi�cador de paquets en el 
sector logístic. I això ho pot fer qual-
sevol persona sense necessitat d’ha-
ver-se format, especí�cament, en 
“autòmats programables”. 

Aquestes persones ja tenen un nom: 
desenvolupadors ciutadans. Perso-
nes que, sense coneixements d’infor-
màtica o enginyeria, són capaces de 
desenvolupar noves aplicacions tec-
nològiques. 

Però en la nova era que engeguem, 
més sostenible, amb menys creixe-
ment, l’ocupació es generarà més tí-
midament i difícilment compensarà 
la desocupació que s’haurà generat.
Així doncs, sembla que la fórmula 
per generar ocupació en la nova eta-
pa que viurem, serà la de treballar 
menys hores. Quelcom semblant al 
que va passar a principis del segle 
XX, quan Henry Ford, perquè les 
seves factories fossin més atractives 
per als seus empleats, va instaurar la 
setmana laboral de 5 dies i caps de 
setmana lliures. Ara potser tocarà 
treballar només 4 dies a la setmana i 
tenir un cap de setmana de 3 dies. De 
fet, hi ha estudis que equiparen una 
jornada laboral de 1970 amb l’equi-
valent actual de 1.5 hores de treball. 
Això implicaria increments de pro-
ductivitat per sobre del 500% en els 
darrers 50 anys, que sembla podrien 
permetre retallar la setmana laboral, 
doncs no cal treballar tant per fer la 
feina.

Però ull, que tot i els alts nivells d’atur, 
les empreses no troben persones per 
ocupar les seves vacants. Això dona 
idea que el procés de quali�cació 
de les persones que perden l’ocupa-
ció no s’està fent, com a mínim en el 
sentit que es necessita, i ens alerta 
sobre les persones que encara s’han 
d’incorporar al món del treball i que 
potser molts d’ells no tenen la forma-
ció que aquest està exigint.

En de�nitiva, el nou món del treball 
és molt més exigent en coneixement. 
Cal preparar �ns i tot als que no es 
volen preparar. Sembla que distri-
buir més bé la feina i treballar 4 dies 
a la setmana és una bona via, però, 
això sí, sembla difícil que treballant 
menys es pugui guanyar el mateix. El 
futur, d’una forma o d’un altre, ens 
exigeix sacri�cis. 

Blai Paco
CEO d’Intarex
www.intarex.com

Manel López i Seuba
www.ceina.com
Soci fundador i director de Ceina
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Vallbona d’Anoia tor-
na a celebrar aquest 
any les Festes del Ro-

ser recuperant del tot la nor-
malitat, després de dos anys 
amb afectacions derivades de 
la pandèmia de Covid-19. La 
festa forma part del catàleg del 
Patrimoni festiu de Catalunya 
i hi ha referències documen-
tals a la mateixa anteriors a 
l’any 1570. Les festes sempre se 
celebren al voltant del Dilluns 
de Pasqua Granada i aquest 
any tindran lloc de divendres 
3 a dimarts 7 de juny.
La primera de les activitats, el 
II Torneig de pàdel Festes del 
Roser, començarà dijous dia 
2 i s’allargarà �ns diumenge 
dia 5, i tindrà lloc a les pistes 
de pàdel del carrer del Pèlag 
Roquer. Divendres 3, a les 
18 h, s’inaugurarà l’exposició 
de pintures a Cal Pons, amb 
aforament limitat. Mitja hora 
més tard, a les 18.30 h la Sala 
polivalent Jaume Calveras 
acollirà la conferència ‘Con-
�ictivitat social a la Catalunya 
del barroc: bruixes, bandolers 
i lluita quotidiana’. A les 19.30 
h serà el torn de la inaugura-
ció de l’exposició Roser 2022 
a la Sala d’exposicions, que 
anirà seguida de l’entrega de 
premis del concurs de cartells 
del Roser 2022. A la nit, a les 
22 h, el correfoc dels Diables 
de Vallbona sortirà de davant 
de Cal Simón i acabarà amb el 
Castell de focs al camp de fut-
bol. Després, a la terrassa del 
bar Kala Piscina, hi haurà una 
sessió de música amb el DJ 
Urtica Sound.

La caminada popular a les 
barraques de pedra seca del 
Soldó serà la primera activitat 
de dissabte dia 4. És una cami-
nada circular que començarà i 
acabarà a la plaça de l’Església 
i que comptarà amb esmorzar 
per a tothom a l’arribada. A 
les 9.30 h el camp de petanca 
acollirà el V Torneig Juan Gar-
cia, campionat local de botxes 
que també oferirà esmorzar a 
tots els participants abans de 
la composició de tripletes, a 
les 10 h. Al migdia, a les 12 h 
la Sala polivalent Jaume Cal-
veras serà l’escenari de l’actu-
ació infantil ‘Factor K’, amb 
servei de bar a càrrec de l’AFA 
de l’Escola Josep Masclans. La 
tarda arrencarà a les 18 h amb 
el concert de la Coral Ara i 
Aquí de Vallbona i de la Coral 
Noves Veus de Capellades a 
l’Església de Sant Bartomeu. 
A les 19.30 h el Cercatasques 
sortirà de l’Ateneu popular, 
acompanyat de la txaranga Ho 
Peta Street Band. A la nit, so-

par de festa a la zona de food 
trucks al camp de futbol a les 
21.30 h, i a les 23 h, al pavelló 
del poliesportiu, Concert amb 
Karaokes Band, Eterns i Juant-
xo Skalari i la Rude Band.
La Fira de la Garlanda serà 
l’activitat principal de diu-
menge 5 al matí, de les 10 a les 
15 h, amb la Mostra d’Arts i 
O�cis de la Vallbona del segle 
XVI, una recreació històrica 
teatralitzada, l’exposició foto-
grà�ca sobre la Vallbona Mo-
derna i degustació de cervesa 
artesana, amb zona de men-
jars i vermuts. Tot plegat tin-
drà lloc al carrer Nou i la plaça 
de l’Església. Durant el matí 
de diumenge també es faran 
les visites guiades ‘Vallbona, 
parada i fonda’ per conèixer el 
pas del Camí Ral pel munici-
pi, amb sortida des de les es-
cales de l’Església, d’11 a 13 h. 
A la tarda, a les 17 h, el Casal 
d’Avis acollirà el Bingo especi-
al de les Festes del Roser. A les 
19 h, a la plaça de l’Església, 

s’hi presentarà el llibre ‘Petita 
història de Vallbona d’Anoia’, 
a càrrec de la il·lustradora Pi-
larín Bayés i de Jaume Borràs 
Martí. I a la nit, a les 22 h, el 
Grup de Teatre de Vallbona 
interpretarà l’obra ‘El cafè del 
centre’ a la Sala polivalent Jau-
me Calveras.
El dia 6, Dilluns de Pasqua 
Granada, començarà a les 
11 h amb la recollida de les 
Administradores. Les admi-
nistradores sortints Carmen 
Cortés Tarazaga, representada 
per Carme Uri Foz i Eulàlia 
Codina Gomis deixaran pas 
a les entrants; Isabel Vilarrubí 
Ortí, representada per Gem-
ma Poch Vilarrubí i Montse 
Puiggròs Font, representada 
per Lourdes Saumell Vallès. 
A continuació se celebrarà la 
Missa solemne, que anirà se-
guida de la processó amb la 
Mare de Déu del Roser pels 
carrers del nucli antic. Les 
Roseres i Pabordes sortints 
Marta Parejo Uri i Pau Ter Ca-

brerizo, i Paula Pastor Villa-
grasa i Marc Lasa Saumel do-
naran pas a les entrants, Anais 
Uceda Morón i Adrià Lucena 
Sorolla, i Maria Boladeras 
Catalán i Albert Cano Borràs 
respectivament. Al migdia, a 
les 14.30 h, es farà el tradici-
onal Llevant de taula amb les 
Roseres i els Pabordes passant 
per les cases amb les almorrat-
xes de colònia. A la tarda, a les 
18.30 h, tindrà lloc el tradicio-
nal Treure ball en què es farà 
el traspàs de bacines que mar-
ca el relleu de les Roseres i Ad-
ministradores, seguit de la ba-
llada de sardanes. La jornada 
la tancaran el Concert i Ball de 
gala de les 22 h a la Sala poli-
valent Jaume Calveras, amb la 
Cobla-Orquestra Costa Brava. 
L’endemà, dimarts 7, Dia del 
gos, només hi ha un acte pro-
gramat, organitzat pel Casal 
de la Gent gran: la projecció 
de la pel·lícula ‘Mi dulce geis-
ha’ a la sala polivalent Jaume 
Calveras.

Punt lila a les festes
L’Ajuntament, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i la cooperativa Cúrcuma, ins-
tal·larà dissabte un punt lila 
durant les activitats d’oci noc-
turn, seguint l’aposta per unes 
festes de caire feminista, lliu-
res d’agressions i actituds mas-
clistes. El punt lila, a banda de 
donar atenció a persones que 
hagin viscut agressions, també 
informa a la població sobre el 
Protocol Contra Agressions 
Sexistes i comparteix infor-
mació i recursos territorials 
sobre violències masclistes i el 
col·lectiu LGTBIQ+.

Les Festes del Roser de Vallbona recuperen la normalitat

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

Patrocinador oficial del C.F. Igualada

Conservem el temps, 
preservem la qualitat.

Refrigeració industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

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

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

www.friotex.com
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ANOIA / LA VEU

Aquest dilluns, 30 de 
maig, el Consell Co-
marcal de l’Anoia ha 

acollit una reunió amb el go-
vern d’aquest ens i represen-
tants dels consistoris directa-
ment afectats pel projecte de 
línia de Molt Alta Tensió Val-
muel-Begues, d’iniciativa pri-
vada i impulsat per l’empresa 
Forestalia. Aquests munici-
pis són Bellprat, Sant Martí 
de Tous,Santa Margarida de 
Montbui, Vilanova del Camí, 
La Pobla de Claramunt, Piera, 
Masquefa i Els Hostalets de 
Pierola. El passat desembre ja 
es van presentar al·legacions 
al projecte i es van demanar 
aclariments a l’empresa pro-
motora. La passada setmana 
es va rebre una resposta de 
Forestalia a aquestes al·le-
gacions i requeriments d’in-
formació, una resposta no 
o�cial que els representants 
del territori consideren mas-
sa generalista i que no dona 
una resposta adient a tot allò 
que se li demanava. Per això, 
ara el Consell Comarcal i els 
Ajuntaments exerciran el dret 

a rèplica demanant novament 
informació a l’empresa, a l’es-
pera que el govern de l’Estat 
es pronunciï en relació a l’ava-
luació ambiental del projecte 

El Consell Comarcal coordina la resposta dels 
municipis davant el projecte de línia MAT

Des del territori es 
considera que la res-

posta de l’empresa 
impulsora del projecte 
a les seves al·legacions 
i requeriments d’infor-
mació és massa gene-
ralista i poc concreta

i la seva viabilitat. Xavier Bo-
quete, president de l’ens co-
marcal, a�rma que “el rebuig 
de l’Anoia a aquest projecte 
continua sent frontal, perquè 
obriria una cicatriu al terri-
tori que perduraria durant 
generacions” i torna a recla-
mar “responsabilitat i liderat-
ge per part del Govern de la 
Generalitat a l’hora de de�nir 
un model energètic coherent 
i sensible amb el país, que evi-
ti projectes destructius com 
aquest que ara ens afecta”.
El projecte de MAT Valmu-

ANOIA / LA VEU

El passat diumenge 29 
de maig va tenir lloc 
al nucli de Rubió, al 

voltant del castell i amb unes 
vistes privilegiades, la segona 
edició de la Mostra de pro-
ductes del Parc Agrari de la 
Conca d’Òdena. L’activitat va 
comptar amb la participació 
de 14 productors locals, que 
van poder donar a conèixer i 
vendre els seus productes. 
Durant tot el matí i fins ben 
avançat el migdia, el més de 
miler d’assistents a la mostra 
van poder adquirir tiquets 
per consumir els tastets que 
havien preparat els produc-
tors especialment per a l’oca-
sió i que estaven elaborats 
amb productes de proximitat 
del Parc Agrari. Comentar 
que durant tot el dia hi va ha-
ver un ambient molt familiar 
i agradable, amb molta gent 
interessada en descobrir els 
productes de la zona. 
La jornada es va iniciar a les 

9h amb una xerrada a càrrec 
de la Marta Da Silva, que va 
oferir una ponència sobre 
cultius extensius sosteni-
bles. Seguidament, la Júlia i 
la Clàudia Caparrós, del res-
taurant Cubics, van fer una 
demostració de com cuinar 
unes postres amb productes 
del Parc Agrari. La jornada 
va seguir a càrrec d’Ecomer-
caderet, que van realitzar un 

taller de cuina adreçat als in-
fants, utilitzant només pro-
ductes de la Conca d’Òdena. 
Finalment les activitats es 
van cloure amb un concert 
de “So Dolç Jazz Quartet”, 
amb Ohreylee, Aimar Redo-
lad, Kike Pareja i Oscar Fa-
nega.
L’Associació de Productors 
de la Conca d’Òdena és un 
dels quatre nodes que for-

el-Begues contempla una lí-
nia de 400 KV de tensió amb 
origen a la Franja de Ponent, 
per portar energia fotovoltai-
ca i eòlica procedent de Terol 
�ns la subestació de Begues, 
al Baix Llobregat, i traslla-
dar-la �nalment �ns l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 
Creuaria diferents comarques 
com l’Anoia, passant molt a 
prop de nuclis habitats i di-
vidint nombrosos municipis, 
fet que ha generat una forta 
oposició en els diferents ter-
ritoris afectats.

Rubió va acollir la II Mostra de Productes del Parc 
Agrari de la Conca d’Òdena

men el Parc Agrari de la 
Conca d’Òdena, juntament 
amb la restauració i el co-
merç, el sector turístic i l’ad-
ministració local. Un dels 
objectius del Parc Agrari 
és desenvolupar a la Conca 
d’Òdena un model agroali-
mentari i de consum basat 
en la qualitat i la proximitat, 
i que entre d’altres, sigui resi-
lient al canvi climàtic.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Espai Jove de Can 
Muscons ha preparat 
un programa d’acti-
vitats per aquest estiu 

adreçat al jovent. És una pro-
gramació de Tallers Joves que 
s’oferiran de manera gratuïta el 
mes de juliol i que conviden al 
jovent a participar de diferents 
activitats: un taller d’escriptura 
creativa que es farà els quatre 
dilluns de juliol; un altre de 
vídeo i curtmetratge, pels di-
marts; un de robòtica, progra-
mat pels dimecres, un més de 
moviment corporal anomenat 
Laboratori de moviment, els 
dijous, i un altre de danses ur-
banes, els divendres. 
Cada tarda, doncs, hi haurà al-
guna activitat. Els dilluns, de sis 
a dos quarts de set, la proposta 
és un taller d’Escriptura creati-
va a càrrec de Mireia Rubio. En 
les quatre sessions previstes els 
participants podran compartir 
motivació i creativitat literària. 
Els dimarts, de les quatre a dos 
quarts de set de la tarda, es farà 
un taller de Vídeo i curtmetrat-
ge. L’objectiu és donar a conèi-
xer l’elaboració d’una obra au-
diovisual, passant per tots els 
passos que requereix, sent els i 
les joves qui hauran d’indagar 
en tot el procés creatiu per fer 
realitat la seva obra. Els guiarà 
Xavier Soriano, de l’entitat Fo-
togra�a i Books.
Els dimecres, serà el torn de 
la robòtica, de dos quarts de 
cinc a dos quarts de set de la 
tarda. És un taller pensat per 
als amants dels circuits elec-
trònics i la programació amb 
plaques d’Arduino. Els parti-
cipants construiran plegats 
un robot amb materials re-
ciclats, el que es coneix com 
un “Green Robot”.  
Els dijous arriba el Laborato-
ri de Moviment, una propos-
ta de dues hores, de quatre a 
sis de la tarda, per explorar 
el nostre món interior a tra-
vés del moviment. Anirà a 
càrrec de la ballarina i core-
ògrafa, Mariona Camèlia.
I per tancar la setmana amb 
ritme, els divendres s’ofereix 
un taller de danses urbanes 
i Hip - Hop dirigit per Jana 
Molins, de l’escola Artístic 
de Vilanova del Camí. Es 
farà de dos quarts de cinc a 
dos quarts de set de la tarda.
Les inscripcions: vilanova-
enlinia.cat on trobareu tota 
la informació.

Programació 
especial d’estiu, 
les tardes de juliol 
a Can Muscons 
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LA POBLA DE C. / LA VEU

El Castell de Claramunt, 
la muntanya dels Mo-
llons o les vistes a la 

Conca d’Òdena i a la Vall de 
l’Anoia són només alguns dels 
atractius que ofereix l’entorn 
natural i el patrimoni cultu-
ral de la Pobla de Claramunt 
i que ara podem conèixer 
millor a través de les 7 ru-
tes autoguiades que presenta 
l’Ajuntament. Aquests itine-
raris, que es faran arribar 
també en format físic a les 
llars poblatanes, es poden 
seguir a través de l’aplica-
ció de Natura Local que està 
disponible tant a l’App Store 
(per a iOS) i a Google Play 
(Android). Un cop descar-

regada, només és necessa-
ri activar el posicionament 
GPS en el dispositiu mòbil i 
escollir quin és el recorregut 
concret que volem seguir. A 

La Pobla de Claramunt ofereix 7 rutes 
autoguiades per descobrir el seu entorn

partir d’aquí se’ns donaran 
les instruccions per a seguir 
el camí establert i es detalla-
rà també on podem observar 
espècies endèmiques de flora 
i fauna.

Les diferents rutes
Pel que fa a les diferents ru-
tes s’ha buscat que puguin 
realitzar-les el major nombre 
de persones possible i que 
s’ajustin a diferents capaci-
tats. D’aquesta manera es 
presenten diferents nivells 
de dificultat («familiar», 
«fàcil», «mitjana» i «difí-
cil») amb diferents distànci-
es (des dels 4,6 km als 9,50 
km). Tots els recorreguts te-
nen un mateix punt de par-
tida al nucli del municipi.

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òde-
na ja ho té tot a punt 
perquè la Piscina Mu-

nicipal inici la temporada 
el dissabte 4 de juny i que 
s’allargarà fins a l’11 de se-
tembre. Els horaris de la ins-
tal·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 moda-

litats d’abonaments sigui in-
dividuals o familiars. El perí-
ode de venda és a partir de 
dilluns 30 de maig i fins a ex-
haurir places i es poden tra-
mitar 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 re-

La piscina municipal d’Òdena obre 
temporada de bany aquest dissabte 

cinte a partir del dia d’obertu-
ra. El preu per infants i joves 
de 5 a 16 anys i adults majors 
de 60 anys és de 3 euros, men-
tre 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 sei-
xanta anys empadronats al 
municipi i persones que tin-
guin concedida la invalidesa 
reconeguda del 33% o superi-
or, l’entrada és gratuïta.
Es pot trobar tot el detall dels 
abonaments a:
www.odena.cat.

ANOIA / LA VEU

El passat dijous, 26 de 
maig, va tenir lloc una 
nova sessió de forma-

ció per les empreses de l’Ano-
ia adherides al programa 
Punts d’Informació Turística, 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona i gestionat des del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
En aquesta ocasió, la sessió 
va ser una visita de coneixe-
ment al territori, concreta-
ment al castell de Castellolí i 
al municipi del Bruc. Els as-
sistents van participar d’una 
visita guiada a la fortificació, 
per veure els darrers treballs 
de restauració i conèixer la 
seva història. Tot seguir, es 
van desplaçar fins al Bruc, 
on van gaudir de l’experièn-
cia d’un tast d’oli als peus de 
Montserrat.
La jornada va comptar amb 

prop d’una vintena de parti-
cipants, de la quarantena que 
actualment formen part dels 
Punts d’Informació Turísti-
ca de l’Anoia. Tots els assis-
tents pertanyen a empreses 
procedents del sector de la 
restauració, l’allotjament, les 
activitats turístiques, l’admi-
nistració, empreses de turis-
me actiu, patrimoni i museus.
El programa PIT té com a 
objectiu dotar els equipa-
ments turístics d’informació 
i coneixements al voltant dels 
atractius i l’oferta turística del 
territori. Per aquest motiu, el 
programa contempla realit-
zar, al llarg de l’any, diferents 
sessions de formació, visites 
de coneixement al territo-
ri i sessions de treball entre 
agents, amb l’objectiu de pre-
parar-los per oferir informa-
ció i assessorament de quali-
tat a turistes i visitants.

Visita didàctica dels Punts 
d’Informació Turística de 
l’Anoia a Castellolí i el Bruc

ÒDENA / LA VEU

L’ajuntament d’Òdena 
incorpora des d’aques-
ta mateixa setmana 3 

nous treballadors del Con-
sell Comarcal de l’Anoia 
dins d’una nova edició del 
Programa Treball i Forma-
ció subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el 
Fons Social Europeu.
Els integrants del Pla d’Ocu-
pació formaran part de la 
brigada municipal i es dedi-
caran a realitzar tasques de 
suport a FCC en la neteja vi-

ària i manteniment de parcs 
i jardins municipals. També 
duran a terme altres actuaci-
ons com el manteniment so-
bre el mobiliari urbà malmès 
i la via pública.
L’alcalde Francisco Guisado 
explica “El Pla d’Ocupació 
de la Diputació ens permet 
reforçar la brigada munici-
pal i a la vegada afavoreix la 
contractació de persones en 
situació d’atur”.
Pel que fa a la durada del pla 
d’ocupació és de 12 mesos, 
un període durant el qual els 
integrants reben formació 

complementària dirigida a 
millorar les seves habilitats 
personals i professionals, 
així com afavorir la seva 
posterior intervenció al mer-
cat laboral.
El Programa Treball i Forma-
ció té com a objectiu afavorir 
la contractació de persones 
en situació d’atur amb espe-
cial vulnerabilitat i amb difi-
cultats per accedir al mercat 
laboral; mitjançant el suport 
a entitats perquè duguin a 
terme accions d’experiència 
laboral, de formació, de co-
ordinació i de suport tècnic.

Tres persones s’incorporen a 
l’Ajuntament d’Òdena en un nou pla 
d’ocupació del SOC
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EL BRUC / LA VEU

Aquest cap de setma-
na, el Bruc celebra 
la XXI Festa del 

Timbaler del Bruc, una fes-
ta que recrea i commemora 
les Batalles del Bruc que van 
enfrontar l’exèrcit napoleò-
nic amb les tropes catalanes 
i els sometents locals els dies 
6 i 14 de juny de 1808.
El poble del Bruc serà una 
festa plena d’activitats, re-
presentacions teatrals al car-
rer i una fira de productes i 
artesania local el primer cap 
de setmana de juny. El nu-
cli antic de la Parròquia i els 
carrers principals s’ompliran 
de veïns i veïnes aficionats 
al teatre que representaran 
sis escenes dels fets històrics 
ocorreguts al Peu de Mont-
serrat i al Coll de Can Maça-
na a principis del segle XIX. 
Tota la jornada s’amenit-
zarà amb diferents bandes 
amb bombos i tambors que 
recorreran els carrers del 
Bruc. Hi haurà activitats 
per a nens i nenes, visites i 
exposicions, i la demostra-

ció en directe de la mòlta 
i premsada de les olives en 
un molí de pedra que va ser 
utilitzat de forma habitual 
fins la dècada dels vuitan-
ta del segle XX. Tot aquest 
cap de setmana intens es 
podrà maridar amb pro-
ductes locals que trobareu 
a la Taverna del Sometent, a 
les foodtrucks convidades i 
als diferents restaurants del 
Bruc. 
Durant el cap de setmana 
també es faran dos actes 
institucionals amb l’ofrena 
floral als Herois del Bruc i 
al Timbaler, a on tindrà lloc 
la celebració de la 9a Edi-
ció dels Premis del Timba-
ler d’Honor, que aquest any 
s’entregarà a l’entitat Metges 
sense Fronteres. El diumen-
ge al matí, gaudirem de la 
desfilada pel centre del po-
ble dels grups de recreació 
històrica i teatrals i amb 
l’assistència de nens i adults 
que porten el nom de Bruc.
El poble del Bruc us convida 
a viure de prop l’esdeveni-
ment festiu més important 
de l’any!

Programa d’actes
DISSABTE

- De 16:00 a 21:00h
· Campament militar dels 
francesos
· El Bruc després del pas de 
l’exèrcit
Francès, al carrer Parròquia
· Mercat de 1808
· Taverna del Sometent ser-
vei de bar
· Foodtrucks
- A les 17:30 i a les 18:30h
Representació teatral “El Pe-
tit Sometent” a càrrec dels i 
les alumnes de 6è de l’Escola 
El Bruc. Davant de l’Església 
de Santa Maria
- A les 19:00h
Record i ofrena als Herois 
del Bruc. Ofrena floral al ce-

Aquest cap de setmana, el Bruc recupera la Festa del Timbaler

mentiri
- A les 21:00h
Sopar del Timbaler preus 
populars a la Taverna del So-
metent
- A continuació
Representació teatral “Qui 
canta el gavatxo espanta” es-
cena de sobretaula.

DIUMENGE
- A partir de les 9:00h
Esmorzar del Sometent. 
Preus populars al Parc del 
Torrent de l’Illa
- A les 10:00h
Ofrena floral al Monument 
del Timbaler amb la presèn-
cia del poble, dels grups par-
ticipants i de les autoritats
- A continuació

Atorgament de la 9a Edició 
dels Premis Timbaler d’Ho-
nor a Metges sense Fronteres
- De 10:00 a 21:00h
· Campament militar dels 
francesos
· El Bruc després del pas de 
l’exèrcit Francès, al carrer 
Parròquia
· Mercat de 1808
· Taverna del Sometent ser-
vei de bar
· Foodtrucks
- A les 10:30h
Desfilada des del Monument 
del Timbaler fins a la plaça 
dels grups de recreació his-
tòrica i teatrals, amb assis-
tència de nens i adults que es 
diuen Bruc
- Durant tot el dia
Recreacions històriques
- Al matí i a la tarda
· Activitats per a nens i nenes
· La gran tamborrada 
· Visites a l’Església de Santa 
Maria
· Exposició Programes de la 
Festa Major a Can Domè-
nech
· Mòlta i premsada de les 
olives al molí de Can Domè-
nech.
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El ple de l’Ajuntament 
de Santa Margarida de 
Montbui va aprovar en 

el ple ordinari de maig, per 
unanimitat de tots els càrrecs 
electes municipals, una moció 
per reclamar a la Generali-
tat de Catalunya l’acabament 
de la Ronda Sud de la Conca 
d’Òdena, des de Santa Marga-
rida de Montbui i �ns a Jorba.
El text recorda que des de 
l’any 2010 –data d’inaugura-
ció de la primera fase de la 
Ronda Sud- resta pendent la 
priorització d’aquesta obra. 
La vessant oest ara tindria tot 
el seu sentit, tenint en compte 
la imminent posada en marxa 
d’activitat industrial per part 
d’empreses al polígon Plans de 
La Tossa. 
La moció insta al Departa-
ment de Territori de la Gene-
ralitat de Catalunya a decla-
rar “aquesta infraestructura 
com a vital i necessària per al 
desenvolupament industrial 
de Santa Margarida de Mont-
bui i dels polígons de Vilanova 
del Camí, La Pobla de Clara-
munt, Òdena i de la ciutat 

d’Igualada”. També s’apel·la a 
la mateixa Generalitat a “ini-
ciar el procés per tal de �na-
litzar l’acabament de la Ronda 
Sud de la Conca d’Òdena i el 
seu enllaç cap a l’Autovia A-2 
a l’alçada de Jorba en el perí-
ode més breu possible”. El 
text aposta per “fer arribar 
aquesta petició al Consell Co-
marcal de l’Anoia i als ajunta-
ments d’Igualada, Vilanova 
del Camí, Òdena i La Pobla 
de Claramunt per tal que els 
respectius plens municipals 
es sumin a aquesta petició i 
la facin arribar als òrgans ne-
cessaris per dur-la a terme”.
La moció aprovada pel ple 

L’Ajuntament montbuienc demana 
a la Generalitat finalitzar el tram 
pendent de la Ronda Sud

montbuienc, que té el suport 
de les empreses implantades 
al Polígon Plans de La Tossa, 
també de la Unió Empresarial 
de l’Anoia (UEA), l’Associació 
Polígons dels Plans i la Unió 
d’Establiments de Montbui 
(UEM) remarca que l’acaba-
ment de la Ronda Sud ha de 
servir per dotar al territori 
d’una major sostenibilitat en 
la circulació, que alleujarà la 
circulació de les connexions 
de la Ronda i la C-37/C-15 i 
l’entrada/sortida a Igualada 
Sud per ponent des de Lleida. 
De la mateixa manera, faria 
que es redueixi  el trànsit a 
dintre de la conurbació.

MONTBUI / LA VEU

Montbui està impulsant 
la creativitat en els 

centres educatius amb la ce-
lebració de la “Setmana de 
les Arts”, conjunt d’activitats 
adreçades als infants dels 
centres educatius de Mont-
bui. 
Dilluns van començar les 
activitats a la Sala Petita 
Mont-Àgora amb l’especta-
cle infantil de petit format 
“Trifulgues del sol i la lluna”, 
de Rah-mon Roma. Aquest 
espectacle va ser pels alum-
nes de les Llars d’Infants 
montbuienques.

Dimecres el mateix Rah-
mon Roma portava fins a la 
Sala Auditori Mont-Àgora 
l’espectacle “Contes d’ins-
truments del món”, activitat 
adreçada a alumnes de P3-
P4 i P5 de les escoles mont-
buienques.
El dijous 2 de juny es va re-
alitzar a Mont-Àgora l’activi-
tat “Postal de retrobament”, 
on van participar conjun-
tament els alumnes de sisè 
de primària de les escoles i 
l’Institut Montbui.
Divendres 3 i el dissabte 4 
de juny a partir de les 7 de 
la tarda s’organitzarà una re-
presentació de teatre a càr-
rec dels alumnes de l’Institut 
Montbui. L’obra represen-
tada en aquesta ocasió serà 
“Els misteris dels deu desco-
neguts”.
Les activitats de la Setmana 
de les Arts continuaran el di-
marts 7 de juny. A partir dles 

10 del matí, a la Sala Petita 
Mont-Àgora es farà el taller 
“Els colors que ens emocio-
nen”, adreçat als alumnes de 
3r de primària. El mateix dia 
7, però a la Sala Auditori, els 
alumnes de 5è de primària 
de les escoles montbuien-
ques duran a terme l’acti-
vitat “Fem Teatre”. A les 10 
del matí hi participaran els 
alumnes de l’Escola Antoni 
Gaudí, a les 11 els de l’Esco-
la Montbou, i a les 12 els de 
l’Escola García Lorca.
També el dimarts 7, però a 
partir de les sis de la tarda, 
es durà a terme a la Sala Au-
ditori Mont-Àgora l’especta-

cle/monòleg de Víctor Parra-
do “Qui riu poc riu a mitges”, 
adreçat a la comunitat edu-
cativa.
Finalitzarà la Setmana de les 
Arts de Montbui el dimecres 
8 de juny amb un concert de 
violins, violoncels, el grup 
Ara. Art. Orquestra de vent 
i la Coral Institut Montbui. 
Aquesta activitat, adreçada 
als alumnes de les escoles de 
primària i de l’Institut Mont-
bui, començarà a dos quarts 
de 12 del migdia i es farà a la 
Sala Auditori Mont-Àgora.
La Setmana de les Arts és 
organitzada per la regidoria 
d’Educació de l’ajuntament 
montbuienc; les llars d’in-
fants l’Estel Santa Anna i 
Montxic; les escoles García 
Lorca, Antoni Gaudí i Mont-
bou, i l’Institut Montbui. Les 
activitats tenen el suport i la 
col·laboració econòmica de 
la Diputació de Barcelona

Montbui celebra 
una nova edició de la 
“Setmana de les arts”

MONTBUI / LA VEU

La setmana passada es 
van fer tasques de re-
habilitació i manteni-

ment de l’escultura del Bou. 
Les obres van ser executades 
per Carles Teixidó, de l’estudi 
de maquetisme L’Esfera. L’ob-
jectiu d’aquests treballs va ser 
digni�car i vetllar per la con-
servació d’aquesta escultura 
que es troba ubicada al bell 
mig del bulevard montbuienc. 
L’escultura del Bou és obra 
de l’escultor de la Pobla de 
Claramunt, Manel Vidal, i va 
ser inaugurada l’any 2007. Es 
tracta d’un bou, fet amb �bra 
de vidre. 

Diferents millores en l’àmbit 
de via pública
Durant els darrers dies s’estan 
realitzant treballs de repara-
ció de �onjalls i el  reasfaltat 
de diversos carrers que pre-
senten degradacions en al-
guns punts com ara el carrer 

Pont, carrer Extremadura, 
passeig Pare Daniel, avingu-
da de l’Esport (pàrquing pis-
cina), carrer Salvador Dalí i 

Realitzades tasques de rehabilitació 
al bou de Montbui

camí del Cementiri.
L’actuació contempla també la 
creació d’un pas elevat al car-
rer d’Extremadura.
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Més d’un centenar 
de persones s’han 
concentrat aquest 

dimarts a les cinc de la tarda 
a la porta principal de l’Esco-
la Pompeu Fabra de Vilanova 
del Camí per demanar l’am-
pliació de l’Escola, que espe-
ren des de fa més de dotze 
anys, fent una tamborinada 
familiar. Els manifestants van 
sortir de l’escola caminant i 
fent molt de soroll �ns a ar-
ribar a la plaça del mercat, on 
l’AFA va llegir el manifest.
L’Escola Pompeu Fabra està 
ubicada en un edi�ci cons-
truït el 1989 per a una sola 
línia escolar que fa anys que 
funciona amb doble línia. 
Molts pares i mares de l’actu-
alitat, van formar part de les 
primeres promocions. El pro-
jecte d’ampliació de l’escola es 
va aprovar el 2010 i ara com 
ara encara no s’ha executat. 
Tal com recorda el manifest 
de l’AFA, actualment l’escola 
compta amb un total de 18 
grups i 3 mòduls prefabri-
cats (un des del 2008, l’altre 
des del 2010 i el darrer del 
2012). L’edi�ci, però, conti-
nua sent d’una escola d’una 
sola línia. Per aquest motiu 

s’han perdut aules dedicades 
al laboratori, llengua anglesa, 
música o plàstica i altres, com 
les aules d’educació especial o 
de reforç que s’han reubicat 
als passadissos. Per tot plegat 
es fa molt difícil reubicar els 
grups per poder fer desdobla-
ment i fer una atenció indivi-
dualitzada de qualitat.
Les famílies estan cansades i 

L’Escola Pompeu Fabra fa sentir la seva reivindicació 
als carrers vilanovins 

reclamen l’execució del pro-
jecte. També demanen que 
es replantegi per tal de con-
templar la possibilitat de ser 
Institut Escola, tot assenya-
lant la situació que es viu a 
l’institut vilanoví Pla de les 
Moreres, amb sis línies per 
nivell d’ESO, pèrdua d’aules 
d’especialitats i optatives, i 
�ns i tot fent classes de segon 

de batxillerat a l’Escola Joan 
Maragall. 
Aquesta fórmula també exis-
teix en altres municipis com 
Piera on conviuen institut i 
institut escola.
L’organització es mostra molt 
contenta de la participació de 
les famílies de l’escola i espe-
ra que els Serveis Territorials 
de la Catalunya Central els 
escolti. També els han fet ar-
ribar una carta amb aquesta 
demanda i asseguren que se-
guiran fent pressió.
D’altra banda, des de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, 
la regidora d’Educació, Eva 
Vadillo, es posa a disposició 
de les famílies a les quals en-
tén perfectament, perquè la 
paciència s’esgota, després de 
dotze anys: “les famílies han 
dit prou, �ns aquí, i amb raó”. 
La regidora assegura que les 
famílies trobaran a l’Ajunta-
ment vilanoví al seu costat 
i a�rma que l’ampliació no 
es pot esperar més. Explica 
que han fet les reclamacions 
oportunes a les administra-
cions competents: “el que ne-
cessitem és que la Generalitat 
es comprometi amb una data 
d’execució de les obres, d’inici 
i de �nalització”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La regidoria de Parti-
cipació Ciutadana ha 
encetat aquest dilluns 

30 de maig el Procés Parti-
cipatiu 2022 per escollir les 
opcions d’inversió de 55.000 € 
del pressupost municipal. En 
aquest procés hi poden parti-
cipar totes les persones empa-
dronades al municipi majors 
de 16 anys.
En la primera part d’aquest 
procés, que s’allargarà �ns al 
6 de juny,  la ciutadania pot 
participar aportant les idees i 
propostes, a través del formu-
lari que s’ha habilitat al web 
municipal.
Han de ser inversions en l’es-
pai públic i/o els equipaments 
municipals que l’Ajuntament 
pugui construir o adquirir i 
que perdurin en el temps.
Durant la segona part, que es 
farà del 10 al 30 de juny, es po-
dran votar les opcions escolli-
des de cada categoria, 1 i 2, a 
través del formulari que també 
es penjarà al web municipal.
A banda del canal telemàtic, 
també es pot participar de 
manera presencial omplint 
les butlletes que trobareu a 
Can Papasseit, a les o�cines de 
Cultura i a les OACS de l’Ajun-
tament i del Casal de la Gent 
Gran.
Com cada any, també podreu 
demanar informació o fer ar-
ribar les vostres propostes al 
Punt d’Informació que s’instal-
larà al mercat ambulant dels 
divendres 10 i 17 de juny, de 
10:00 a 12:00 h.
La publicació dels resultats es 
farà el 15 de juliol 2022.

L’Ajuntament de 
Vilanova obre un 
nou pressupost 
participatiu dotat 
amb 55.000 € 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’empresa local Talleres 
Felipe Verdés, S.A. ha 
fet una donació d’ali-

ments i altres productes de 
primera necessitat al Banc de 
la Teca de Vilanova del Camí. 
L’empresa local col·labora ha-
bitualment en les campanyes 
solidàries que convoca l’Ajun-
tament com la recollida de jo-
guines de Nadal, amb la volun-
tat d’ajudar a les famílies més 
vulnerables del municipi. En 
aquesta ocasió, els i les treballa-

dores de Verdés han participat 
aportant productes alimentaris 
envasats i de llarga durada com 
arròs, llegums, oli, pasta, brou 
o llaunes. I també altres relaci-
onats amb la higiene personal: 
bolquers, compreses, pasta de 
dents... així com productes de 
neteja.
La regidora de Solidaritat, Lau-
ra Pavón, ha traslladat la seva 
gratitud a les persones que han 
col·laborat en aquesta donació 
al Banc de la Teca i assegura 
que “totes les ajudes són ben-
vingudes per intentar salvar les 

mancances que pateixen les fa-
mílies amb menys recursos del 
municipi”.   Des de Recursos 
Humans de Verdés es van po-
sar en contacte amb la regido-
ria de Solidaritat per coordinar 
altres col·laboracions. De cara 
a l’estiu,  l’empresa ha proposat 
una recollida de material esco-
lar amb la voluntat d’ajudar a 
pal·liar les possibles situacions 
de vulnerabilitat que es puguin 
produir tant a Vilanova del 
Camí com a la comarca.
I de cara als mesos de novem-
bre i desembre, Talleres Felipe 

Talleres Felipe Verdés fa una donació de productes 
al Banc de la Teca de Vilanova del Camí 

Verdés, vol tornar a participar 
en la campanya de recollida de 
joguines que coordina Creu 
Roja amb l’objectiu que tots els 
nens i nenes puguin tenir un 
regal la nit de Reis.

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      
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Exposicions al juny
“Reserva parental” i 
“Mercè Pàniker”, una 

vida d’emprenedoria i femi-
nisme són els títols de les 
dues exposicions que es po-
dran veure aquest mes de 
juny a la Biblioteca de Piera
“Reserva parental” és el títol 
de l’exposició que el Manuel 
Urban presenta a la Biblio-
teca de Piera i que es podrà 
visitar fins el 30 de juny. Una 
mostra on l’artista, a través 
de les expressions en els ros-
tres dels seus personatges, 
denuncia l’opressió exercida 
per la societat als pobles in-
dígenes i a les seves terres. 
Per altra banda i fins el 18 de 
juny també es podrà veure 
l’exposició sobre l’emprene-
dora i feminista Mercè Pà-
niker, organitzada per la Re-
gidoria d’Igualtat de Gènere 
i LGTBI de l’Ajuntament de 
Piera i amb autoria de l’In-
situt Català de les Dones. 
La Mercè Pàniker va ser una 
dona visionària, transgresso-
ra i avançada al seu temps. 
Era una dona independent 
de pensament i d’acció. Pre-
dicava l’espiritualitat a partir 
de l’amor que sentia per les 
persones i de la seva voluntat 
de canvi i millora del món. 
Era feminista des de la pro-
funditat, com una actitud 
necessària a la vida.
Les mostres es poden visitar 
en horari de biblioteca. 

Cinefòrum a la biblioteca
La biblioteca pierenca enceta 
aquest divendres 3 de juny 
una nova activitat que incor-
pora al seu catàleg de pro-
postes culturals adreçades al 
públic adult
A les 18h es presenta Cine-
fòrum, una iniciativa que 
té per objectiu recuperar el 
cinema i apropar-lo al gran 
públic a través de la tria de 
diferents títols de tots els gè-
neres i èpoques on després de 
la projecció del film, els par-
ticipants conduïts per l’Enric 
Falo, encetaran un col·loqui 
i espai de reflexió entorn la 
pel·lícula per enriquir o am-
pliar la cultura cinematogrà-
fica com una vessant més de 
l’accés a la cultura. 
El Cinefòrum s’enceta diven-
dres amb la pel·lícula Maldi-

tos bastardos, dirigida el 2009 
pel Quentin Tarantino i in-
terpretada entre d’altres per 
Brad Pitt, Christoph Waltz i 
Mélanie Laurent. El director 
reescriu la Segona Guerra 
Mundial amb escenes i dià-
legs memorables i amb una 
visió molt particular. 
El Cinefòrum es reprendrà el 
mes d’octubre amb una pro-
gramació estable que s’allar-
garà durant el curs tots els 
primers divendres de cada 
mes a les 18h.
L’activitat és de lliure accés. 

Franc Guinart presenta El 
monitor d’esgrima i altres 
històries
Franc Guinart i Palet, pre-
senta la seva darrera obra 
literària El monitor d’esgrima 
i altres històries, trenta-tres 
històries per a trenta viatges 
al món de les emocions. 

Aquesta és la proposta que 
ens ofereix en Franc Guinart 
en aquest recull de relats 
curts encapçalat pel Monitor 
d’Esgrima, el passat com a 
paradigma per a descobrir la 
pròpia identitat, seguit d’un 
grapat d’històries de gran 
bellesa introspectiva. Histò-
ries que aspiren a provocar 
alguna reflexió a mesura 
que les pàgines són llegides; 
per posar un altre exemple, 
a Marca a l’aigua, relat que 
tanca el llibre, l’autor vol fer 
un petit homenatge a l’amor 
per l’autenticitat i les coses 
ben fetes més enllà de la pura 
especulació que massa sovint 
ho mou tot.
La trobada serà a la Bibliote-
ca de Piera el proper dijous 9 
de juny a les 18.30h i estarà 
presentada per la Josepa Ri-
bera Vallès. 

Cinefòrum, llibres 
i exposicions
a la Biblioteca de PieraPIERA / LA VEU

Javier Perellón ha anunciat 
públicament aquesta set-
mana que no tornarà a ser 

el candidat a l’alcaldia de Pie-
ra pel PSC a les municipals de 
2023. Ho ha anunciat mancant 
un any per al comicis electoral 
i ha justi�cat aquesta decisió 
assegurant que ho fa per co-
herència i perquè creu en la 
política com a eina de trans-
formació social i del benestar 
comunitari i la necessitat de fer 
canvis per continuar sumant.
El primer tinent d’alcalde i re-
gidor de l’Ajuntament de Piera 
ha insistit que es tracta d’una 
opinió personal i, malgrat que 
ha assegurat que se sent amb 
ganes de continuar treballant, 
ha volgut ser “honest amb el 
que crec”. En aquesta línia ha 
volgut destacar que no aban-
dona l’Ajuntament i que se-
guirà treballant �ns a l’últim 
minut, insistint que, durant 
aquest any que falta per a les 

eleccions municipals, tant ell 
com el seu equip “treballarem 
intensament per complir els 
compromisos electorals amb 
els vilatans.”
Perellón ha assegurat que do-
nará suport en el que calgui 
al partit i qui assumeixi la res-
ponsabilitat d’encapçalar les 
llistes. A més, considera que el 
relleu del partit està garantit i 
preparat per iniciar una nova 

Javier Perellón deixarà de ser candidat 
de PSC Piera el 2023

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera 
posa a disposició dels 
veïns i les veïnes dels 

barris de Can Canals i El Por-
tell un nou servei de recollida 
de voluminosos porta a por-
ta. El consistori ha retirat un 
total de 13 contenidors amb 
l’objectiu de garantir que la 
gestió dels residus es faci cor-
rectament, evitar abocaments 
incontrolats i que se’n faci un 
ús inadequat per part de gent 
aliena al barri.  Aquest nou 
servei suposa també impor-
tants avantatges per a la ciuta-
dania atès que és gratuït i evita 
que s’hagin de traslladar els 
residus voluminosos �ns als 
punts de recollida. 
Per accedir a aquest sistema 
porta a porta només cal trucar 
al telèfon 640 176 661 i facilitar 
les dades de la persona, la di-
recció on s’ha de fer la recolli-
da i la descripció del material 
a retirar. El camió només s’em-
portarà voluminosos grans, 
com ara mobles, grans electro-
domèstics, matalassos, fustam, 
o restes de poda i jardineria. 
No es recolliran residus indus-

trials o runa ni residus domès-
tics que, pel seu volum o clas-
si�cació, s’han de llençar als 
contenidors del carrer o portar 
a la deixalleria. En el cas de 
materials apilables, com restes 
de jardineria, poda, fullaraca i 
gespa, s’ha de recollir prèvia-
ment una saca normalitzada, 
disponible gratuïtament a la 
deixalleria. Es donaran un 
màxim de dues saques per 
habitatges. No es recolliran 
saques que continguin altres 
materials, una pràctica que a 
més és sancionable.  
La recollida a Can Canals i El 
Portell es fa els dimecres. Cal 
demanar el servei prèviament, 

mai més tard de les 19 hores 
del dia anterior. Els residus 
s’han de treure el dia abans a 
la vorera, fora de la propietat, 
garantint que no suposi cap 
molèstia per al pas de vehi-
cles ni de vianants. Es demana 
també a la ciutadania que, un 
cop el camió s’emporti els vo-
luminosos, es netegi la brutí-
cia que els residus hagin pogut 
generar. 
La voluntat del consistori és 
poder ampliar aquest servei 
gradualment a la resta de po-
bles i barris de Piera. 
Per a més informació es pot 
trucar al telèfon de la deixa-
lleria, al 93 778 95 88.

etapa política amb la qual con-
�a plenament.
Javier Perellón va ser escollit 
cap de llista al 2015, on va co-
mençar a liderar el partit. A 
les darreres eleccions del 2019, 
els Socialistes van obtenir els 
millors resultats de vots dels 
darrers anys en unes munici-
pals, obtenint quatre regidors 
que governen en coalició ac-
tualment a Piera.

Nou servei gratuït de recollida de 
voluminosos a domicili a Can Canals 
i El Portell
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STA. COLOMA DE Q / LA VEU

Tant cert com que el pas 
endavant que l’orga-
nització pretenia, ha 

estat una realitat. El Festival 
MAIG afrontava la seva no-
vena edició amb unes expec-
tatives molt altes. I la gent va 
respondre. Més de 1.100 per-
sones van assistir a la desena 
de concerts que es van cele-
brar divendres 27 i dissabte 
28 de maig a Santa Coloma de 
Queralt. El que va començar 
l’any 2014 com un petit fes-
tival organitzat per una colla 
d’amics sense massa aspiraci-
ons, s’ha convertit en un punt 
de trobada obligatòria pels 
amants de la música d’aquest 
territori de la Catalunya inte-
rior.
Tant clar com el cel assolellat 
que ha permès gaudir a tot-
hom de bona música. No va 
ser necessari estar pendents 
del temps i l’atenció només 
calia centrar-la en l’escenari. 
I no només a la tarima sinó 
també a baix, com quan Ra-
mon Mirabet va decidir unir-

se a la zona de públic i cantar 
a capella al centre d’una rot-
llana formada pels centenars 
d’espectadors embadalits amb 
aquelles notes. Va ser un dels 
moments màgics d’aquesta 
edició del festival. Com tam-
bé ho va ser escoltar a Mishi-
ma cantar “si vols que surti el 
Sol, abans s’haurà de fer de 
nit” mentre el Sol es ponia a 
l’horitzó o el castell de focs 
que va encendre encara més 
la nit mentre punxava Te Jo-
des y Bailas DJ, director i àni-
ma del Festival MAIG. 
El Festival MAIG ha acon-
seguit convertir-se en un 
esdeveniment que deixa em-
premta en tots els seus as-
sistents. Per alguns dels més 
petits potser és el seu primer 
concert. Pels joves, una oca-
sió magní�ca per portar els 
amics de fora i mostrar-los 
les meravellés del poble on 
viuen. Pels més grans, un dia 
perfecte per trobar-se amb 
els amics i recordar vells i 
bells temps. I pels artistes, 
una oportunitat de tocar en 
un escenari idíl·lic, envoltat 

de camps de blat i un públic 
entregat. 
Tant breu com les divuit ho-
res de Festival MAIG, que 
a tots els assistents se’ls van 
fer curtes. Amb Ramon Mi-
rabet, Guineu, Urfabrique i 
Breathdeep Dj’s divendres i 
Mishima, Twin, Renaldo&-
Clara, Anabel Lee, Te Jodes 
y Bailas DJ i Nahoomie dis-
sabte el festival que sempre 
dona veu diversos gèneres 
musicals. 
Després de dos dies molt in-
tensos, el director del festi-
val, Jordi Aldomà, reconeix 
que s’han superat les expec-
tatives que hi havia abans de 
començar: “tot ha anat rodat, 
i no podem fer altra cosa 
que agrair la predisposició 
de tots els artistes, els col·la-
boradors que ens han ajudat 
i als patrocinadors que ens 
han donat el suport per po-
der fer realitat aquesta mag-
nífica novena edició del Fes-
tival MAIG. Però sobretot, 
volem donar les gràcies a tot 
el públic que ha vingut, sense 
ells això no tindria sentit”. 

Més de 1.100 assistents a la novena 
edició de rècord del Festival MAIG

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

L’Associació dels Amics 
de Tous, en col·laboració 
amb el Grup d’Orquídi-

es de l’Anoia (GOA), organitza 
una exposició fotogrà�ca de 
les orquídies silvestres de Tous, 
que és representativa del 50% 
de la �ora d’orquídies de l’Ano-
ia. La inauguració, el proper 
4 de juny, anirà acompanyada 
d’una xerrada informativa a les 
6 de la tarda. En acabar, es farà 
la reunió anual del GOA, a la 
mateixa sala i serà a les 7 de la 
tarda.
L’exposició es podrà veure 

al local de l’Associació dels 
Amics de Tous, Sala de les Eres 
(entrada per la plaça de les 
Eres). Horaris exposició: dis-
sabtes 4, 11 i 18 de juny i 2 de 
juliol. De 5 a 7 de la tarda.

Activitats entorn 
les orquídies a Tous

Diumenge, Fira de l’Aplec 
del Castell de Miralles
MIRALLES / LA VEU

E l diumenge 5 de juny 
es celebrarà de nou el 
tradicional Aplec del 

castell de Miralles. Durant 
tot el matí podreu gaudir de 
les diferents activitats pro-
gramades així com de les 
parades de productes artesa-
nals i de proximitat de la fira.
- 8:00 a 10:30 h. Caminada 
de l’Aplec (sortida davant Ca 
l’Escolà). Inscripció prèvia a 
www.entrapolis.com
- 10:30 a 11:00 h Botifarrada 
popular (compra de tiquets a 
la fira)
- 11:00 a 13:00 h Exhibició: 
L’aizkolari català.. Escultures 
de Fusta amb xerrac mecànic
- 11:30 a 12:30 h. Espectacle 
medieval “Històries i llegen-
des medievals”
- 12:00h. Visita guiada al 
Castell

- 12:30 h. Missa
Durant tot el matí:
Mercat d’artesania i produc-
tes de proximitat. Jocs popu-
lars tradicionals.
Hi haurà servei d’autobús gra-
tuït per pujar al castell (para-
da davant de Ca l’Escolà) de 
10:00 a 14:00 h. L’accés amb 
vehicle privat estarà tancat

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

TORPADO E-BIKE 
2022 BTT

Motor OLI Sport Plus 
85Nm. made in Italia

Bateria Samsung 
720Wh segons model, 

155km autonomia

A partir de 125€ rígida, 
180€ doble suspensió 

20 quotes sense interessos

NOVETAT!
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CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte 4 de 
juny hi ha una jorna-
da de portes obertes 

per als socis, sòcies  i públic 
en general, per donar a conèi-
xer l’entitat i per dedicar el 
dia a la Cultura popular. Hi 
haurà diverses activitats, to-
tes gratuïtes. 
A 2/4 d’11 del matí comen-
çarà una visita guiada a les 
instal·lacions. Pep Vallès ens 
acompanyarà tot passejant 
pels records, amb unes expli-
cacions històriques.
Durant el recorregut s’inau-
gurarà l’exposició permanent 
de la reproducció fotogrà�ca 
de sis quadres dels pintors 
capelladins Josep Costa Solé, 
Josep Mayans Juncosa, Ton 
Argelich, Joan Calveras, Joan 
Romaguera i Francesc Aloy. 
Les pintures originals malau-
radament es van perdre fa 
uns disset anys i per mitjà 
d’unes fotografies trobades 
recentment, hem aconseguit 
fer unes reproduccions que a 
partir de dissabte quedaran 
exposades permanentment 
al lloc original: el vestíbul 
del teatre.  
Després de la visita guiada, a 
dos quarts de 12, tindrà lloc, 
al Saló Rosa, la  Inauguració 
de l’exposició “Un any de La 
Lliga”. Fotografies amb da-
des de l’activitat de l’entitat 
durant el curs 2021-2022. Us 
sorprendran algunes dades 
estadístiques. 
Seguidament a les  12 del 
migdia es farà el vermut 
amb la junta. Us convidem 
a compartir opinions, punts 
de vista i suggeriments sobre 
el present i el futur de la nos-
tra entitat.

A la tarda, a les 6, pensant en 
els mes petits de la casa, al 
pati de La Lliga, amb entrada 
gratuïta, hi haurà jocs tradici-
onals i de cucanya i una xoco-
latada: trencar l’olla, estirar la 
corda, carreres de sacs, el mo-
cador, arrencar cebes, amb el 
grup d’animació Rovell d’Ou. 
Arribades les 9 del vespre  al 
pati, Sopar popular. Fideuà, 
gelat i beguda. 12€ socis, 
15€ no socis. Inscripcions 
a la cafeteria-restaurant tel 
938012590
I per acabar, a les 10 del ves-
pre al pati de La Lliga, amb 
entrada lliure, havaneres i 
cremat amb el grup Montjuïc.
Una jornada complerta de-

La Lliga de Capellades obre les portes 
a la cultura popular

dicada a la Cultura popular i 
oberta a tots els capelladins i 
capelladines. 
I continuant amb la progra-
mació setmanal, avui diven-
dres dia 3 a les 7 de la tarda  
es podrà gaudir de la projec-
ció cinematogràfica El amor 
en su lugar. A les 19:30 Con-
versa en anglès. I diumenge 
a les 6 Play Back amb el grup 
Llum i Color de l’Associació 
de gent gran d‘Igualada del 
Casal del Passeig.
Amb el lema “Lliga’t a La 
Lliga”, la consecució de 1300 
associats i la celebració del 
120è aniversari, des de la 
Lliga s’agraeix a tothom el 
seu suport.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest mes de maig el 
Departament de Cul-
tura de la Generalitat 

de Catalunya ha incoat dos ex-
pedients declarant Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN) dos 
elements patrimonials de Ca-
pellades.
Així, en la categoria de Zona 
arqueològica, s’inclourà l’Abric 
Romaní i el conjunt arqueolò-
gic de la Cinglera del Capelló. 
En la categoria de Monument 

històric, el Museu Molí Pape-
rer.
Incoar un expedient vol dir que 
es comença a fer els primers 
tràmits per a tirar endavant un 
procés, que serà la declaració 
d’aquests dos elements com a 
Bé Cultural d’Interès Nacional. 
Aquesta categoria de BCIN és 
una protecció legal dels béns 
més destacats del patrimoni 
cultural de Catalunya. Hi ha 
dues categories inferiors: el bé 
cultural d’interès local i l’espai 
de protecció arqueològica.

Declaració com a BCIN 
de l’Abric Romaní i del 
Museu Molí Paperer

CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge es farà 
al Cementiri de Cape-
llades un acte per posar 

en valor el nou espai habilitat 
per acompanyar a les persones 
que hagin patit aquesta pèrdua. 
Així fet una disposició de bancs 
i uns cubilets de formigó de di-
ferents mides. Aquesta escultu-
ra simbolitza els 4 estadis de la 
gestació, amb la frase: “No hi ha 

existències efímeres, totes dei-
xen empremta”.
Tal com destaca la regidora 
d’Acció Social, Marta Alarcón, 
“l’objectiu és crear un espai on 
les famílies pugui recollir-se i 
mostrar el seu dol, davant una 
pèrdua, en un moment sempre 
dolorós”.
Així, amb l’acompanyament 
musical d’una guitarra és farà 
aquest diumenge a les 12 del 
migdia l’acte de presentació 

Diumenge, inauguració de l’espai 
per al dol perinatal

d’aquest nou espai per al dol 
perinatal. Hi intervindran di-
ferents famílies i associacions 
d’aquest àmbit, així com la re-
gidora d’Acció Social, Marta 
Alarcón. 
La música i el simbolisme de 
les �ors vestiran una cerimònia 
que vol ser el màxim de res-
pectuosa possible amb el dolor 
de les famílies, i posar en valor 
l’habilitació d’aquest espai de 
recent creació.

CAPELLADES / LA VEU

Monica Melcova ha 
estat la quarta i 
darrera intèrpret 

de l’edició d’enguany del 
Festival d’Orgue de Capella-
des. Els assistents van poder 
gaudir de la seva música i de 
la improvisació estudiada 
que va fer del film de l’any 
1921 “The Kid”, de Charles 
Chaplin. Melcova, guanya-
dora de nombrosos concur-
sos internacionals, va agra-
dar molt al públic assistent.
Hi va intervenir també el 
regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, qui va agrair preci-
sament al públic la seva fide-
litat. Aquest any una de les 
noves propostes del festival 
ha estat la creació d’un abo-
nament, que permetia com-
prar les entrades per als qua-
tre concerts a un preu més 
reduït. Soteras va donar les 
gràcies als usuaris d’aquest 
abonament per aquest gest 
de suport i també als qui 
han pogut emocionar-se 
amb les propostes variades 

del programa d’enguany: el 
mestratge de l’igualadí Joan 
Paradell, el Cor de Cambra 
de Granollers, l’imprescin-
dible Jonatan Carbó i el di-
àleg entre l’orgue de Juan de 
la Rubia i el clavicèmbal de 
Daniel Espasa. Esmentant les 
paraules de Monica Melcova 
en una entrevista en què co-
mentava com alguns festivals 
d’orgue busquen innovar pel 
que fa a repertori i format, 
a costa d’oblidar el medi 
natural de l’orgue, Soteras 
va recordar que Capellades 
busca, en totes les combi-
nacions possibles, fer brillar 
l’essència i els usos propis de 
l’instrument. Com l’artista, 
Soteras va expressa la seva 
convicció que una proposta 
així pot funcionar molt bé 
amb un públic contempora-
ni i també captar-ne de nou. 
«Buscant créixer junts com a 
públic i ser cada vegada més 
és com hem treballat en les 
set primeres edicions i amb 
aquest objectiu comencem a 
treballar ja en la vuitena» va 
reblar el regidor.

Acaba el Festival d’Orgue
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CALONGE DE S. / LA VEU

El passat 25 de maig va te-
nir lloc, al local El Forn, 
una xerrada sobre la higiene 

postural.
La xerrada, a càrrec de Mar-
garita Riera, va ser amena i 
didàctica, i va aplegar una 
vintena d’assistents.

Interessant xerrada sobre 
la higiene postural a 
Calonge de Segarra

CALONGE DE S. / LA VEU

El consell d’administra-
ció de l’Agència Catala-
na de l’Aigua ha aprovat 

la connexió del municipi de 
Calonge de Segarra a la xar-
xa regional Ter Llobregat, 
amb una inversió superior als 
582.000 euros.
L’actuació 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 Carde-
ner/Igualada i el dipòsit mu-
nicipal del Turó del Ballester, 
amb un termini d’execució de 
9 mesos.
La connexió permetrà barrejar 
l’aigua del pou municipal amb 
la provinent de la xarxa Ter 
Llobregat (Llosa del Cavall) 
quan sigui necessari. Així, es 
podrà garantir una bona qua-

litat de l’aigua potable de la 
xarxa de subministrament de 
Calonge de Segarra, atès que 
el municipi només compta 
amb un punt de captació d’ai-
gua. Aquesta actuació també 
permetrà disposar d’aigua en 
casos d’incidències en el pou 
municipal.
Fa més de set anys que l’Ajun-
tament de Calonge de Segarra 
està treballant amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua i l’Ens 
d’Abastament d’Aigua Ter-Llo-
bregat per aconseguir la con-
nexió amb l’aigua de la Llosa 
del Cavall. Ara, amb l’aprova-
ció de la connexió per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, 
començaran els tràmits admi-
nistratius i tècnics per a què les 
obres puguin iniciar-se d’aquí 
uns mesos. L’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat és l’enti-
tat que s’ha encarregat d’elabo-
rar el projecte i qui l’executarà.

Calonge de Segarra 
es connectarà a la xarxa 
de la Llosa del Cavall CALAF / LA VEU

Aquest diumenge 29 de 
maig Calaf va posar 
punt �nal als actes de 

celebració de la Setmana de la 
Gent Gran d’aquest 2022. En-
guany, el programa comptava 
amb prop d’una vintena d’ac-
tivitats culturals, artístiques, 
musicals i esportives amb l’ob-
jectiu de promocionar el ben-
estar de les persones grans del 
municipi i posar-les en valor. 
Tot i que una de les novetats 
previstes d’aquest any eren les 
Olimpíades per a la Gent Gran, 
aquestes es van haver d’anul·lar 
per manca d’inscrits. Tot i això, 
la resta d’actes van comptar 
cada dia amb nombrosos par-
ticipants.
Entre d’altres, del 22 al 29 de 
maig, es van realitzar tallers 
com el de cuina saludable amb 
Eva Oliva, de treballs manuals 
amb Marisol Franco i de rea-
litat virtual a càrrec de la Fun-
dació Àuria. També es van dur 
a terme dues sortides a l’Espai 
Xocolata Simon Coll de Sant 
Sadurní d’Anoia i als voltants 
de Calaf per conèixer les plan-
tes silvestres de l’entorn a càr-
rec d’Eixarcolant i  una visita 
guiada a Les botigues antigues 
i a la casa senyorial de Cal Ma-
trícules inaugurada aquest any 
com a espai històric turístic.
Les propostes culturals tampoc 
no van faltar durant aquesta 
setmana dedicada als majors 
de 65 anys amb el musical “Ja 
us he reconegut” de la Cia. Fe-
liuettes i el ja tradicional Fes-
tival d’Havaneres de Secà, que 
enguany, va celebrar la seva IV 

edició el dissabte 28 de maig a 
la tarda amb els grups Arjau 
de Palafrugell i Barcarola de 
Vilassar de Mar. La proposta 
va acollir prop de dues-centes 
persones al Casino de Calaf i 
les dues bandes van oferir al 
llarg de dues hores un reper-
tori caracteritzat per temes 
propis i per alguns dels grans 
clàssics de les havaneres. A 
més, ambdós grups van inter-
pretar conjuntament “El meu 
avi” i “La vella Lola” que van 
comptar amb la participació i 
entrega del públic. El moment 
més emotiu del festival es va 
viure en la darrera cançó, ja 
que com a homenatge a Josep 
Vilaseca, el Segarrenc, - qui va 
morir el març del 2020 - es va 
cloure l’acte amb “L’havanera 
de Calaf”, una peça escrita per 
ell i musicada després pel grup 
L’Espingari.
Finalment, aquest diumenge, 
després de la Missa i el con-
cert de la Coral Ressons, es va 

celebrar el tradicional dinar 
popular on també hi van parti-
cipar gairebé dos centenars de 
persones. En acabar, l’hereu i 
la pubilla sortints i els entrants 
van repartir els obsequis i es 
va donar pas al ball amb Joan 
Vilandeny per acabar els actes. 
L’alcalde Jordi Badia, va dedi-
car unes paraules als assistents 
on va  assegurar que cal desti-
nar cura i dedicació a les per-
sones majors cada dia de l’any 
i no tan sols en els Dies Inter-
nacionals.  A més, va repassar 
alguns dels projectes destinats 
a la Gent Gran engegats el dar-
rer any pel consistori com és la 
futura residència o biblioteca 
1 d’octubre i el tanatori, entre 
d’altres. 
Al llarg de tota la setmana, es 
va poder gaudir de les portes 
obertes a l’Esplai de la Gent 
Gran i també visitar una expo-
sició de treballs de punta fets 
per l’Associació de Dones Arca 
a l’Esplai Carmen Arrojo.

Calaf tanca una nova Setmana de la 
Gent Gran amb molta participació

CALAF / LA VEU

Durant el dinar popu-
lar de cloenda de la 
Setmana de la Gent 

Gran es va fer la presentació 
o�cial dels nous hereu i pubi-
lla del 2022-2023. Bern Regí 
i Reñé serà el nou hereu en 
substitució de Pui Fonoll i Co-
lell. D’altra banda, de forma 
conjunta, Natàlia Miquel Na-
vas i Lola Rubio Biosca seran 
les noves pubilles en relleu de 
l’Andrea Fernández Romero.
Enguany, només es van pre-
sentar tres infants a aquest 
càrrec i per això, no es va re-
alitzar sorteig i es va decidir 
que tots poguessin gaudir 

d’aquesta experiència com a 
representants de Calaf.
En el seu primer acte de pre-
sentació, van tenir l’honor de 

repartir els obsequis de record 
entre la gent de més de 65 anys 
de Calaf que havia assistit al 
dinar de la Gent Gran.

Calaf té nou hereu i pubilla!
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CALAF / LA VEU

El dissabte 29 d’abril de 
1972 va ser la data de 
l’arribada i distribució 

de l’aigua potable a Calaf i 
enguany es commemoren els 
50 anys d’aquesta efemèride. 
Fins aleshores, el municipi 
no disposava de cap xarxa 
d’aigua i les cases i famílies 
havien de recórrer a pous, 
cisternes o fonts. En aquest 
sentit, l’arribada de l’aigua va 
suposar una millora molt es-
perada per la qualitat de vida 
de la població cala�na. Per 
això, durant els mesos d’abril 
i maig s’han organitzat un 
seguit d’actes entorn aquesta 
�ta històrica tan important. 
Entre les diferents activitats 
hi ha hagut una exposició 

fotogrà�ca amb imatges anti-
gues de l’esdeveniment, una 
taula rodona i dues visites 
guiades als dipòsits de Calaf 
i a la planta de neteja de ni-
trats.
Un dels grans actes de la com-
memoració ha estat la recrea-
ció del moment de l’arribada 
de l’aigua que aquell dia del 
72 va córrer lliurement pels 
carrers de la vila (Xurigue-
ra, plaça de l’Església, Sant 
Jaume...) i va esdevenir una 
celebració popular amb dife-
rents accions vinculades amb 
l’aigua.
Per això, aquest dissabte 28 
de maig a la tarda a la plaça 
dels Arbres, amb la col·labo-
ració del parc dels bombers 
de Calaf, es va projectar un 
raig d’aigua gegant a l’aire 

Aigua a raig a la plaça dels Arbres de Calaf per tancar 
la commemoració de l’arribada d’aquest bé bàsic fa 50 anys

simulant el mateix que es va 
llençar històricament i que 
recull una de les imatges que 
hi ha a l’arxiu municipal.

Raig d’aigua a Calaf, a l’esquerra el 2022 i a la dreta el 1972

VECIANA / LA VEU

En un municipi com el 
nostre, amb una po-
blació força reduïda, 

l’arribada d’infants es sempre 
motiu d’alegria compartida.
Es per aquest motiu que des 
de l’Ajuntament de Veciana 
es vol donar la més sentida 
acollida als nounats que for-

Benvinguts Nel i Zoe

maran el futur del nostre mu-
nicipi.
En aquesta línia el passat di-
marts 11 de maig es va donar 
la benvinguda als vecianencs 
Nel i Zoe Martínez Moya, que 
van néixer el passat dia 20 de 
desembre i viuran, juntament 
amb els seus pares Raul i Rac-
hael, a Ca la Munda (Santa 
Maria del Camí).

Paral·lelament, gràcies a 
l’Agrupament Escolta Ale-
xandre de Riquer de Calaf, 
es van realitzar diferents jocs 

d’aigua i una festa de l’espu-
ma projectada amb un canó 
que va divertir i refrescar pe-
tits i grans.

CALAF / LA VEU

Aquest dissabte 4 de juny 
a les 19 hores,  l’Escola 
de Teatre Musical del 

Casino de Calaf realitzarà una 
mostra de cant per celebrar el 
�nal de curs 2021-2022. L’es-
pectacle reunirà adaptacions de 
cançons del Petit príncep, a càr-
rec de la professora Mireia Ros-
sich. Amb la col·laboració espe-
cial de Grup Dansa. La Mostra 
de Dansa  serà el dilluns 3¡20 de 
juny a les 19.30 h, amb les pro-
fessores Ariadna i Aina Guitart. 
L’entrada als espectacles és gra-
tuïta per a tothom.  
A més a més, aquest cap de set-
mana, dissabte 4 i diumenge 
5, l’obra sorgida de l’Escola de 

Teatre del Casino i dirigida per 
Carme Sala, los Monólogos de 

L’ETM del Casino s’acomiada del curs 
amb una mostra de cant i dansa

la Vagina, visitaran el Teatre de 
l’Aurora d’igualada.

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal

Empresa de treball 
temporal i selecció 

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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



esports
ESPORTS  | 33Divendres, 3 de juny de 2022

L’Igualada Femení HCP �nalitza l’OK 
Lliga amb victòria
HOQUEI PATINS / LA VEU

CP VILANOVA 1
IGUALADA FEMENÍ HCP 5

Partit de tràmit a Les 
Casernes entre un des-
cendit CP Vilanova i 

un Igualada Femení Grupo 
Guzman, setè classi�cat, que 
va superar les vilanovines per 
1-5 i que va tancar de la mi-
llor manera la segona tempo-
rada consecutiva a la millor 
lliga del món. Les jugadores 
que entrena Carles Marín van 
superar un rival que arribava 
al matx amb diferents absèn-
cies, donada la coincidència 
horària amb el primer partit 
de play-o� que disputava el 
conjunt del Garraf a la pista 
del HC Alpicat.
El partit no va tenir gaire 
història. L’Igualada Femení 
Grupo Guzman, molt superi-
or des de l’inici, va apro�tar 
l’encert de Carla Claramunt 
(tres gols de forma quasi 
consecutiva) en uns primers 

15 minuts on ja es va veure 
clarament la diferència de ni-
vell i intensitat entre un i altre 
equip. Carles Marín va apro-
�tar per donar minuts a les 
jugadores desplaçades a la ca-
pital del Garraf, que van tenir 
un plàcid partit. Amb 0-3 i 
domini clar de les igualadines 
es va arribar al descans.
A la segona part va continuar 
la mateixa tònica, domini clar 
igualadí i un CP Vilanova 
molt jove i que oferia resis-
tència amb la major dignitat 
possible. La capitana igua-
ladina, i històrica jugadora 
vilanovina Pati Miret, va fer 
el 0-4 i la jove FEM17 Arian 
Martín va convertir el cinquè 
abans que les locals, a les aca-
balles del matx, fessin el gol 
de l’honor.
L’Igualada Femení Grupo 
Guzmán tanca la tempora-
da en setena posició, amb 36 
punts. Les igualadines millo-
ren l’onzena posició assolida 
la campanya passada, després 
d’haver completat una tempo-

rada molt regular, amb grans 
resultats davant els equips de 
la zona mitja i baixa de la tau-
la. Les igualadines, però, aca-
ben la lliga sense haver sumat 
cap punt en els 10 partits dis-
putats contra els cinc primers 
de la lliga, l’assignatura pen-
dent per a un equip que s’ha 
consolidat a la Iberdrola OK 
Liga i que ha tornat a jugar la 
Copa de la Reina, set tempo-
rades després.
Com a nota positiva val a dir 
que l’equip igualadí ha estat, 
conjuntament amb el Vila-sa-
na, els únics dos equips de 
tota la lliga que han anotat 
en totes i cadascuna de les 26 
jornades disputades.
Amb l’acabament de la lli-
ga regular a la Iberdrola OK 
Liga, la temporada �nalitza 
per a la majoria d’equips, 
a excepció dels quatre pri-
mers classificats: Telecable, 
CP Vilasana, HC Palau i CP 
Manlleu, que disputaran du-
rant les properes setmanes el 
play-off per al títol.

FUTBOL / LA VEU

UE CORNELLÀ 0
CF IGUALADA 4

Les igualadines tenien 
clar que si volien pujar 
a Nacional, no poden 

fallar en cap moment. Les 
jugadores de Víctor Torrijos 
visitaven el campió de Prefe-
rent, amb l’objectiu de sumar 
els tres punts.
Aquesta ambició blava es va 
fer notar des d’un primer mo-
ment, amb una gran pressió i 
una bona reacció després de 
pèrdua de la pilota. L’equip 
estava molt endollat i van co-
mençar a generar-se les pri-
meres oportunitats, que no es 
van poder apro�tar.
Amb el pas dels minuts, el 
Cornellà va anar entrant en el 
partit i va disposar d’una gran 
ocasió, però Queralt va estar 
providencial per mantenir 
l’empat al marcador.
Arribaven els minuts �nals de 
la primera meitat, i les ano-

ienques van tornar a demos-
trar bones sensacions. Així va 
ser com, al minut 41, Marina 
rebia a l’espai i de�nia a la 
perfecció per fer el zero a un. I 
encara hi va haver temps per-
què Cortina ampliés diferèn-
cies, just abans del descans, 
amb una gran vaselina. Premi 
just a l’equador del matx, que 
s’havia de con�rmar.
A la segona meitat, l’equip no 
va badar en cap moment i va 
controlar totes les situacions. 
Només iniciar-se el segon 
temps, en una gran jugada 
combinativa, Mar feia el ter-
cer gol, que matava el partit. 
Ja a les acaballes de l’enfron-
tament, Pauli recolliria el re-
buig de la portera local, per 
fer el quart i de�nitiu gol. Un 
triomf clau per aspirar al de-
sitjat ascens.
El pròxim diumenge, 5 de 
juny, a les 12h, les blaves ne-
cessiten sumar els tres punts 
per fer-se amb la segona po-
sició que opta a signi�car l’as-
cens de categoria.

Decidides a aconseguir 
l’ascens

HOQUEI PATINS / LA VEU

Pati Miret, capitana 
de l’Igualada Femení 
Grupo Guzman, és la 

primera jugadora renovada 
de cara a la temporada 2022-
2023. La jugadora de Vilano-
va i la Geltrú ha estat clau en 
la progressió de l’equip igua-
ladí des de Nacional Catala-
na i fins a consolidar-se a OK 
Liga.
Miret, màxima golejadora 
de l’equip igualadí durant les 
darreres tres temporades, és 
una jugadora fonamental pel 
seu lideratge a la pista i en el 
vestidor, i per la seva capa-
citat anotadora per decidir 

partits. Ha estat la màxima 
golejadora de l’equip igualadí 
tant a Nacional Catalana a la 
temporada 2019-2020, com 
en el retorn a OK Liga a la 
2020-2021 i enguany també 
a la 2021-2022, sumant 21 
gols per a l’equip entrenat 
per Carles Marín.
Amb la renovació de Pati 
Miret l’equip igualadí es ga-
ranteix la continuïtat d’una 
jugadora bàsica per consoli-
dar el projecte esportiu, de 
cara a una temporada 2022-
2023 on les igualadines hau-
ran de continuar treballant 
de valent per continuar 
competint amb garanties a 
la millor lliga del món.

Pati Miret seguirà a 
l’Igualada Femení HCP

SUPORT FAMILIAR INTEGRAL

Tel. 623 561 301

Acompanyament i atenció 
domiciliària integral a persones 

grans, dependents i infants

Sumem Igualada
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JOCS ESCOLARS / LA VEU

Igualada serà una de les 
seus de les Finals i Tro-
bades Nacionals dels Jocs 

Esportius Escolars de Ca-
talunya del curs 21-22 que 
arrenquen aquest cap de set-
mana. Els Consells Esportius 
de Catalunya organitzen una 
vintena de �nals i trobades 
que estaran repartides per 
tot el territori durant els tres 
primers caps de setmana de 
juny. Més de 2.000 infants, jo-
ves i adolescents es reuniran 
per gaudir de l’esdeveniment 
esportiu en edat escolar més 
important del país. Igualada 
acollirà els partits de bàsquet 
i handbol de la categoria mas-
culina. 
La presentació d’aquestes �-

nals, que es duran a terme 
aquests dos propers caps de 
setmana, s’ha fet aquest di-
mecres al Parc Central amb la 
presència de l’Alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, la regi-
dora d’Esports, Patrícia Illa, 
el president dels Consells Es-
portius de Catalunya, Jaume 
Domingo i el Conseller d’Es-
ports i Cultura del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Rafel 
Galvan. 
Castells ha explicat que Igua-
lada es bolcarà en la celebració 
d’aquestes �nals i ha defensat 
i posat de relleu “els valors 
d’esforç, superació i treball 
en equip que es transmeten 
en l’esport impulsat des dels 
diferents Consells Esportius”. 
L’alcalde ha animat a la ciutat 
a participar-hi i a gaudir d’un 

dia en què “les instal·lacions 
esportives de la ciutat d’Igua-
lada acolliran equips de totes 
les edats i de tot el territori”. 
El president dels Consells Es-
portius de Catalunya, Jaume 
Domingo, ha valorat molt 
positivament la feina dels 
consells esportius i la impli-
cació dels ajuntaments en 
l’organització de les Finals i 
Trobades Nacionals, ja que 
“els consells esportius som 
entitats amb representació a 
tot el territori català i treba-
llem amb totes les adminis-
tracions”. En aquest sentit, 
també ha afegit “els Consells 
Esportius tenim una màxi-
ma: que tots els infants pu-
guin tenir accés a l’esport, i 
les Finals i Trobades Nacio-
nals en són un clar exemple”.

Igualada acollirà les finals nacionals 
de bàsquet i handbol dels Consells 
Esportius de Catalunya

CONSELL ESPORTIU / LA VEU

Aquest dimecres 1 de 
juny, el Parc Central 
d’Igualada ha acollit 

les Jornades de Lleure orga-
nitzades pel Consell Esportiu 
de l’Anoia. Durant tot el matí 
s’han realitzat 8 propostes 
d’estacions d’activitat física 
(moltes d’elles amb aigua per 
refrescar als participants). La 
jornada ha servit de tanca-
ment del curs escolat 21-22.
L’activitat ha reunit 200 
nens i nenes de les diferents 
escoles de la ciutat que hi ha 
participat. A l’hora de pren-
dre un refrigeri els alumnes 
participants de la jornada 
han pogut descobrir de la 
mà de l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i la regidora 

d’Esports, Patrícia Illa, com 
serà l’ampliació del parc 
central que tindrà un Bio-
llac i un gran parc d’skate. 
L’alcalde ha agraït als nens i 
nenes que haguessin parti-
cipat en el procés participa-

tiu de creació del parc i els 
ha animat a seguir atents a 
l’evolució d’aquest espai que 
esdevindrà una illa climàti-
ca que ajudarà a mantenir 
l’ecosistema i la temperatu-
ra de la ciutat.

200 alumnes participen a les jornades 
esportives de lleure

FUTBOL SALA / LA VEU

El passat dijous dia 26 
de maig, els equips del 
Futbol Club Sala Òde-

na van rebre la formació per 
part de l’Àrea Esportiva i de 
Seleccions Catalanes de fut-
bol sala.
Els seleccionadors catalans 
es van desplaçar �ns a Òdena 
per a preparar entrenaments 
als equips Benjamins, Alevins, 
Cadets i Juvenil masculí,  al 
femení del conjunt odenenc. 
L’Àrea Esportiva i de Selecci-
ons Catalanes de futbol sala, 
encapçalada pel responsable 
i secretari tècnic, Jordi Gay, i 
dels seleccionadors catalans 
Jordi Barrero, Gerard Pusó 
i Pere Molina, van dur a ter-
me unes sessions enfocades a 
la pràctica i a la millora de la 

tècnica individual.
El Director esportiu Jaume 
Garzón diu que “és molt po-
sitiu a nivell de club , d’entre-
nadors i jugadors, i molt en-
riquidor. Estem molt agraïts i 
ho apro�tarem al màxim!”
Aquesta sessió de formació 
correspon a la 5a Jornada de 
Tecnificació de la temporada 
que realitza l’Àrea Esportiva 
i de Seleccions Catalanes de 
Futbol amb els equips mas-
culins i femenins de CFS 
Òdena per seguir fomentant 
el futbol sala català. Amb 
aquesta, l’expedició catalana 
segueix proporcionant eines, 
tant als entrenadors i entre-
nadores, com als jugadors i 
jugadores de futbol sala, per 
seguir creixent en aquest es-
port i continuar potenciant 
el futbol sala català.

Jornada de tecnificació 
a Òdena amb 
el seleccionador català

VÒLEI / LA VEU

Aquest passat dissabte 
l’equip femení de La 
Torre de Claramunt 

Vòlei Club es proclamaven 
guanyadores de la lliga ca-
talana de la tercera divisió. 
Tot i que encara queda un 
partit per disputar, el pri-
mer pòdium ja està guanyat 
per les torredanes.
Des de l’Ajuntament, el pas-

sat dissabte, es va felicitar a 
les campiones i l’alcalde del 
municipi, Jaume Riba, va fer 
entrega d’unes medalles en 
un petit acte al pavelló po-
liesportiu de Vinçó.
Jaume Riba va felicitar a les 
esportistes i les va encorat-
jar a seguir jugant i gaudint 
de l’esport a la vegada que 
“amb els vostres èxits ens 
ajudeu a posar al mapa al 
nostre municipi”.

La Torre VC, campiones 
de tercera divisió
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TENNIS / LA VEU

Les instal·lacions del 
Club tennis Montbui 
han tornat a viure du-

rant una setmana el millor 
tennis i és que s’ha celebrat el 
10è Torneig de tennis femení 
Arcadi Manchón. A més, en-
guany coincidint amb el 10 
aniversari s’ha celebrat el Tor-
neig també femení en cadira 
de rodes. 
Ha estat una intensa setma-
na en la que s’ha disputat 62 
partits per arribar diumenge a 
la �nal del Torneig en la que 
s’enfrontava Nahia Berecoec-
hea i Olga Parres. 
Després de dos sets Nahia 
Berecoechea es va procla-
mar campiona del Torneig. 

D’aquesta manera, una juga-
dora del planter, del Centre 
d’alt rendiment Top Tennis, 
posava la cirereta a la cele-
bració del desè aniversari del 
Torneig Arcadi Manchón.
Parres, més veterana amb 28 
anys,  és la jugadora de la his-
tòria del tennis espanyol que 
ha disputat més de 60 �nals 
dobles i individuals de torne-
jos ITF, dels que n’ha guanyat 
35, mentre que Berecoechea, 
amb 18 anys, ha estat la seva 
primera victòria en un tor-
neig ITF. 
Per Top Tennis, que la ju-
gadora Nahia Berecoechea 
guanyés el Torneig ha estat 
un reconeixement a la feina 
de tot l’equip que l’ha acom-
panyat; entrenadors, �siotera-

peutes, psicòlegs,... però tam-
bé per l’aposta que és va fer de 
Club de Tennis Montbui de 
ser centre d’alt rendiment de-
dicat a la formació integral de 
tennistes competitius a nivell 
internacional. 
Pel que fa a la celebració del 
Torneig en cadira de rodes 
Top Tennis ha volgut deixar 
palès que son escola inclusiva, 
que tothom pot  jugar a tennis 
i �ns hi tot arribar a l’elit, com 
és el cas de la campiona Lola 
Ochoa, numero 34 del món. I 
és que Top tennis és un escola 
que contribueix a la integra-
ció social de les persones amb 
discapacitat física i psíquica 
amb programes especials per 
apropar el tennis a tothom. 
El desè aniversari també va 
ser especial per a tots els pa-
trocinadors i col·laboradors 
que van celebrar en un sopar 
l’efemèride. Top Tennis, va 
voler fer d’aquesta manera el 
seu agraïment al seu suport i 
aposta cap al torneig a les més 
de 50 empreses i institucions 
que al llarg d’aquests 10 anys 
han fet costat al Torneig  
La competició, impulsada per 
l’equip de Top Tennis compta 
amb el suport i col·laboració 
del Club Tennis Montbui, 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui, la Federació 
Catalana de Tennis, la Federa-
ció Espanyola de Tennis, així 
com una trentena d’empreses 
patrocinadores.

Nahia Berecoechea, campiona 
del torneig Arcadi Manchón 

CURSA POPULAR / LA VEU

E l passat cap de setma-
na es va celebrar la ter-
cera edició de l’Igua-

ladarunsitges. Aquest repte 
consisteix en anar corrent 
des d’Igualada fins a la plat-
ja de Sitges...62 km totals. 
Aquesta és ja la 3a edició des 
de que la van iniciar els seus 
organitzadors i participants 
Ricard Vives, Cels Codina i 
Lluís Soriano.
És una exigent prova de run-
ners no competitiva que es fa 
cada 2 anys.
Aquest any hi han participat 
13 valents i valentes corrent, 
3 acompanyants amb BTT i 
2 acompanyants amb vehicle 
i control.
El trajecte aquest any ha es-
tat lleugerament modificat 
i millorat, aconseguint un 
track final que ha fet gaudir 
de l’experiència a tots els cor-
redors: trams entre vinyes, 
corriols, camins, pobles i 
fonts. Un total de 62 km amb 
un desnivell positiu acumu-
lat de 929 m.
Els corredors participants 
d’aquesta edició han vingut 
des de Terrassa, Barcelona, 

Sant Boi de Llobregat, El 
Bruc, Santa Margarida de 
Montbui i Igualada, això vol 
dir que és una prova que ja 
s’està donant a conèixer en el 
món del running.
L’equip de valents i valen-
tes han estat: Mercè Subils, 
Mayte Martin, Rosa Trapé, 
Santi Costa, Francesc Tor-
ras, Albert Velasco, Hèctor 
Robas, Ferran Santoyo, Dani 
Córdoba, Àlex Romero, Raul 
Romero, Cels Codina i Ri-
card Vives.
El suport i guia amb BTT el 
van fer Lluís Soriano, Andrés 
Vera i Miguel Collado amb 
una gran professionalitat 
acompanyant en tot moment 
a tots els membres del grup.
Per completar l’equip de 
l’aventura hi va haver el se-
guiment amb vehicle per 
Rafa Moya i Jesús Cerezo. 
Finalment es va fer l’arriba-
da de tot el grup de valents i 
valentes amb una magnífica i 
emotiva arribada al punt fi-
nal de la platja de Sitges on 
ens esperava una rebuda de 
familiars i amics. Tot seguit...
la merescuda remullada a la 
platja després de l’esforç i la 
calor passades.

13 corredors tornen a fer 
els 62 km entre Igualada 
i Sitges

CURSA POPULAR / LA VEU

Dissabte 21 de maig, 
en Samuel Benito, 
corredor del Club 

Natació Igualada, va partici-
par com a acompanyant en la 
5a Cursa de la Cervesa.
La sortida i arribada d’aquest 
cros va tenir a lloc a la seu 
de “Cervesa del Montseny” a 
Sant Miquel de Balenyà, que 

va estar oberta al públic du-
rant tot el matí.
Els corredors van poder gau-
dir d’una botifarrada després 
de la cursa mentre escoltaven 
al DJ  NickName.
En Samuel va fer els 10 km en 
1 hora 1’45”, en un matí molt 
calorós i patint una mica de 
deshidratació, ja que en els 
avituallaments només hi ha-
via cervesa.

Samuel Benito participa 
a la Cursa de la Cervesa

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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CURSES DE MUNTANYA / 
LA VEU

El corredor d’ultra fons 
del Club Natació Igua-
lada, Ivan Junyent, va 

ser un agraciat i després de 
deu anys d’entrar al sorteig, 
va participar en la que va ser 
la millor edició de la Zega-
ma-Aizkorri, cursa d’ultrafons 
que es disputa al País Basc. 
Però el més important és que 
va anar a la prova a gaudir del 
recorregut i de l’entrega del 
públic. Un recorregut marcat 
per un temps de tall al km 19 
molt exigent, un dels punts 
crítics de la prova, on es va 
arribar amb cap però amb ca-
mes, per continuar. Va poder 
�nalitzar-la amb 6 h 45’.
Aquesta prova, una marató de 
muntanya amb 2736 metres 
de desnivell positiu, és con-

siderada la millor marató de 
muntanya d’Europa, hi acce-
deixen 500 corredors. Gairebé 
la meitat d’aquests, l’organitza-
ció les reserva per corredors 
d’elit i compromisos amb es-
ponsors,  per tant, només 225 
places són per sorteig al pú-
blic en general. Cal dir que la 
darrera vegada varen haver-hi 
més de 12.000 sol·licituds. 
Kilian Jornet i Nienke Brink-
man van guanyar les proves 
masculines i femenines res-
pectivament.

Pol Makuri Redolad també 
hi competeix
L’igualadí Pol Makuri Re-
dolad també va córrer la 
prova i es va convertir en el 
primer esportista amb di-
versitat funcional en poder 
acabar-la. Ho va fer amb un 
temps de 6h 55’ 07’’

Dos igualadins a la 
millor marató de 
muntanya d’Europa

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Per terres murcianes es va 
disputar la segona prova 
puntuable pel campio-

nat estatal de ral·lis tot terreny, 
la Baja Lorca, amb la parti-
cipació del pilot Miquel Prat 
copilotat per l’experimentat 
uruguaià Sergio Lafuente amb 
Yamaha YXZ 1000 R.
Després de la seva tercera posi-
ció aconseguida en la primera 
prova disputada a Extremadu-
ra, ara Prat i Lafuente van tor-

nar a pujar al podi però encara 
en un esglaó més alt, doncs 
es classi�caren segons dins la 
seva categoria la T4.
Aquesta novena edició de la 
Baja Lorca constava de tres 
trams cronometrats el dissabte 
i un el diumenge. Amb el tercer 
lloc a Extremadura i aquest se-
gon a Lorca, Miquel Prat i Ser-
gio Lafuente ocupen la segona 
posició a T4 en el campionat. 
La tercera prova puntuable 
serà la quarta setmana de juliol 
amb motiu de la Baja Aragón.

Miquel Prat i Sergio 
Lafuente segons a T4 
de la Baja Lorca

ATLETISME / LA VEU

Els atletes del Club At-
lètic Igualada Petromi-
ralles aconseguiren un 

total de 7 medalles: 1 d’or, 4 
d’Argent i 2 de bronze, diver-
sos llocs de �nalista i diverses 
mínimes estatals al Campi-
onat de Catalunya Sub-18, 
dissabte, a les pistes de Man-
resa. Cal ressaltar, a més, la 
magní�ca 2a posició del CAI 
Petromiralles amb 81 punts, 
darrera de l’Avinent Manresa 
pel que fa a la puntuació glo-
bal dels seus atletes, entre 53 
clubs classi�cats.
Entre la brillant actuació glo-
bal dels 19 atletes del CAI 
Petromiralles, va sobresortir 
la victòria  d’Aleix Camats, 
campió de Catalunya en llan-
çament de disc, amb 53,03 
m., i les 2es posicions - Ar-
gent - d’Albert Gil també en el 
disc, amb 45,77 m., de Núria 
Moix en pes, amb 12,87 m., 
d’Aina Eberlé en salt d’alçada, 
amb 1,59 m., mateixa marca 
que la guanyadora  i de Guim 
Morcillo en llançament de ja-
velina, amb 49,57 m.

Assoliren medalles de Bronze 
Núria Moix en  llançament de 
javelina, amb 32,79 m., i Al-
bert Gil en llançament de pes, 
amb 12,77 m.
Eren 4ts Ian Alves en el salt 
de perxa, amb 4,40 m., matei-
xa marca que el 3r classi�cat,  
Ferran Sagrera en martell, 
amb 44,87 m. i 8è en pes amb 
11,35 m., i Jan Solà en 1.500 
m.ll. amb 4’24”68.
Eren 5ens Rubén Sánchez en 
llargada, amb 6,37 m. i An-
drea Gil en triple salt, amb 
10,63 m.
Eren 7ens Nil Cabello en 400 
m.ll. amb 52”46, i amb 51”06 
en s/f., Elsa Alías en martell, 

amb 43,29 m. i Júlia Tomàs en 
disc, amb 28,42 m.
Alba López era 8a a la �nal 
dels 100 m.ll. amb 12”95, i 
amb 13”06 en s/f., i era a més 
12ª en llargada, amb 4,83 m. 
Marta Elías era 8ª en salt de 
perxa, amb 2,65 m., seguida 
d’Irene Solsona, 10a exae-
quo amb 2,25 m. i Joel Gimé-
nez era 8è en triple salt, amb 
12,63 m. 
Aina Dalmau era 9a en disc, 
amb 26,85 m. i Camil Elías 
10è exaequo en perxa, amb 
3,15 m. Andrea Gil era també 
7ª en la 1ª s/f. dels 400 m.ll. 
amb  1’04”67, no accedint a la 
�nal corresponent.

Set medalles per al CAI al  
Campionat de Catalunya Sub-18

ATLETISME / LA VEU

L’atleta Sub-23 del C.A. 
Igualada Petromiralles 
Gerard Bou va partici-

par diumenge en la prova dels 
5.000 m.ll. del Meeting Interna-
cional EA Permit d’Oordegem 
(Bèlgica), que va comptar amb 
la participació de destacats  at-
letes  estatals i internacionals.
Gerard Bou era 4t en la seva 
sèrie dels 5.000 m.ll. amb 
14’34”56, marca personal de 
l’atleta del CAI. 

Per la seva banda, l’atleta Sub-
23 del C.A. Igualada Petromi-
ralles Yassin Kniya va assolir 
la  3a posició en la prova dels 
3.000 m.ll., en la seva partici-
pació al 29è Meeting Interna-
cional de Palafrugell - Costa 
Brava, celebrat diumenge amb 
la participació de destacats at-
letes estatals i internacionals.     
Yassin Kniya era 3e en la prova 
dels 3.000 m.ll. amb 8’17”36, 
marca personal, prova domi-
nada per l’atleta Mohamed El 
Ghazouany - G.E.E.Gironí - 

amb 8’13”39.
Finalment, l’atleta Sub-23 
del CAI, Pol Roca va assolir 
la  6a posició en la prova del 
Salt d’Alçada corresponent al  
Miting Internacional 50è Ani-
versari Atl. Intec-Zoití d’Osca, 
celebrat dissabte amb la par-
ticipació de destacats atletes 
estatals i internacionals.
Pol Roca era 6è en el Salt d’Al-
çada amb un millor intent 
de 1,98 m.,  prova dominada 
per l’atleta d’Argentina Carlos 
Layoy, amb 2,13 m.

El CAI, present en diversos mítings
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MÚSICA / LA VEU

El proper 3 de juny, l’As-
sociació 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. Aquesta inici-
ativa compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
la Comissió Igualada Solidà-
ria i la Fundació APROP, una 
entitat igualadina que duu a 
terme projectes de coopera-
ció internacional a Bolívia. 
Ensamble Moxos ja van ser a 
Igualada durant l’Octubre So-
lidari de l’any 2016 oferint un 
concert que va omplir la ba-
sílica i va ser tot un èxit. Per 
aquesta raó, i després de dos 
anys sense poder fer concerts 
a l’exterior 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. 
Els Ensamble Moxos són un 
grup bolivià originari de San 
Ignacio de Moxos, un indret a 
la selva amazònica boliviana 
on hi havia una antiga missió 
de jesuïtes i que compta amb 
una festa patronal que ha es-
tat declarada Patrimoni Cul-

tural Intangible de la huma-
nitat per la UNESCO. L’any 
1996, una religiosa espanyola 
d’aquest poble, va reunir un 
grup d’infants i joves i els va 
començar a ensenyar la músi-
ca tradicional boliviana d’ar-
rels jesuítiques que s’estava 
perdent, doncs només els més 
grans la recordaven. Així va 
néixer una primera escola de 
música i, posteriorment, el 
grup Ensamble Moxos. Actu-
alment aquesta comunitat té 
tres línies d’actuació. Per una 
banda, les Escoles de Música 

que ensenyen a més de 200 
nens i nenes. Per altra banda, 
fan una feina molt important 
de recerca, recuperació i pro-
moció de la música antiga 
originària d’aquell lloc, que 
combina la música europea 
que van portar els jesuïtes 
amb la música autòctona dels 
nadius i, �nalment, els En-
samble Moxos, el grup es va 
nodrint dels nois i noies que 
surten de les Escoles de Mú-
sica i que, amb les seves gires 
i concerts permet �nançar els 
dos altres projectes.

El grup bolivià Ensamble Moxos actuarà avui divendres 
a la Basílica de Santa Maria d’Igualada

El grup repeteix visita 
a la capital de l’Anoia 

després d’haver ofert un 
concert l’any 2016 que 
va omplir Santa Maria

Ensamble Moxos ha fet cen-
tenars de concerts a gaire-
bé una trentena de països 
d’Europa i Amèrica del Sud 
i han publicat cinc discos. A 
Igualada presentaran la seva 
darrera creació, Majara’iwa / 
Resplandor, un repertori de 
música religiosa de tradició 
oral recuperada amb noves 
composicions escrites a les 
missions de Moxos i Chi-
quitos i interpretades per la 
vintena de components que 
conformen el grup. El seu es-
pectacle, però, no es limita a 

la interpretació de les quinze 
peces musicals del progra-
ma, sinó que també realitzen 
coreogra�es, canten i ballen; 
de manera que tot plegat es-
devé un espectacle visual i 
musical de gran bellesa plàs-
tica. Les entrades al concert ja 
són a la venda a la plataforma 
www.tiquetsigualada.cat al 
preu de 10 euros, que es des-
tinaran íntegrament al soste-
niment de les Escoles de Mú-
sica de San Ignacio de Moxos. 
En cas que no s’esgotin les en-
trades anticipades, es podran 
adquirir al mateix preu el dia 
del concert a la Basílica de 
Santa Maria. El concert, que 
forma part dels actes d’Igua-
lada Capital de la Cultura Ca-
talana 2022, és una iniciativa 
de l’Associació Igualada per 
la UNESCO, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Igualada Solidària i la 
Fundació APROP i el patro-
cini del Rotary Club Igualada.

EXPOSICIONS / LA VEU

Aquest divendres 3 
de juny a les 20 h es 
presentarà a la Sala 

Municipal d’Igualada l’ex-
posició “Retrats sota el Foc”, 
del fotògraf especialitzat en 
Balls de diables Daniel Gar-
cia Crespo.L’exposició forma 
part del programa que el Ball 
de Sant Miquel i els diables 
organitza per la Mostra de 
Balls de diables tradicionals 
2022 de Catalunya, que se 
celebrarà a Igualada el dis-
sabte 11 de juny.
“Retrats sota el foc” és la cul-
minació d’un projecte foto-
gràfic que rau en l’essència 
i idiosincràsia dels Balls de 
diables tradicionals de casa 
nostra. Aquests elements tan 
propis de les festes majors re-
galen detalls i moments que 

van més enllà de les espur-
nes, colors i soroll. Aquests 
inputs i el sentiment de la 
gent que els aglutina sempre 
regalen moments màgics que 
el fotògraf ha immortalitzat. 
L’exposició també permet 
endinsar-se en el món dels 
Balls de diables tradicionals; 
aprendre, descobrir i conèi-
xer les diferents característi-
ques de cada model d’actua-
ció segons la població, si bé 
amb un mateix denominador 
comú: la representació del bé 
i el mal.
Una representació que de 
temps ençà sempre ha estat 
en la memòria col·lectiva 
de la societat i així s’ha anat 
transmetent de diversa ma-
nera segons cada disciplina. 
Ara bé, Daniel Garcia Cres-
po trobava a faltar un tipus 
de treball que centrés la im-

portància en la gent d’aques-
tes representacions festives, 
de les emocions i els senti-
ments durant les processons, 

“Retrats sota el foc”, de Daniel G. Crespo, a la Sala Municipal

cercaviles, correfocs o esce-
nificacions dels actes sacra-
mentals. 
“Retrats sota el foc” se sub-

mergeix en el foc festiu, en-
tre els qui esdevenen partí-
cips fent la festa a les places 
i als carrers.
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TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora 
acomiada la Progra-
mació Gener/Maig 

2022 recuperant el Cicle de 
Teatre Amateur per tal de do-
nar visibilitat als grups d’a�-
cionats a fer teatre de la nos-
tra comarca i perquè es pugui 
veure el seu treball a Iguala-
da. El dissabte 28 i el diumen-
ge 29 de maig va tenir lloc 
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 i aquesta setma-
na, el dissabte 4 i el diumen-
ge 5 de juny serà el torn de 
Monólogos de la vagina, una 
comèdia trencadora i femi-
nista d’Eve Ensler, amb onze 
actrius a l’escenari.
L’Escola de Teatre Musical 
del Casino de Calaf presenta 
Monólogos de la Vagina d’Eve 
Ensler. Ensler va escriure la 
primera versió d’aquesta obra 
l’any 1996, després d’entrevis-
tar més de 200 dones sobre 
el sexe, les relacions amoro-
ses 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 “cele-
brar la vagina”, descrivint-la 
com a superior al penis mas-
culí, atès que està connectada 
amb el clítoris, l’únic òrgan 
humà que no té un altre pro-
pòsit 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 per-
sonatges relatant les seves 
històries. L’edat, actitud i es-
tat d’ànim dels personatges 
varia, però tots els monòlegs 
estan relacionats amb la vagi-

na, 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 de Mo-
nólogos 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 po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a:
www.teatreaurora.cat.

“Monólogos de la vagina”, del Cicle de
Teatre Amateur, tanca la programació
Gener/Maig 2022 del Teatre de l’Aurora

CULTURA / LA VEU

En el marc del festival 
Vadefoodies tindrà lloc 
el cinquè dels Diàlegs 

Capitals on la gastronomia i la 
cuina seran l’eix central. Par-
ticiparan de la conversa el re-
conegut cuiner David Andrés, 
copropietari del restaurant 
Somiatruites, i Judith Càlix, di-
rectora de la Revista Cuina.

La gastronomia és un element 
cabdal i de�nitori de la cultu-
ra, ens ajuda a expressar-nos, 
ens relaciona amb l’entorn, 
els costums i ens diferencia 
els uns dels altres. El diàleg 
s’enfocarà a la gastronomia 
i la cultura, passant per la 
cuina responsable, la cuina 
d’aprofitament i l’eficiència 
energètica en la restauració.
Tindrà lloc el dissabte 4 de 

El cinquè Diàleg Capital dedicat 
a la gastronomia, amb el xef igualadí 
David Andrés

juny, a les 18 h, al Mercantil, 
en el marc del festival gas-
tronòmic Vadefoodies. L’en-
trada és lliure.

TEATRE / LA VEU

El setè Concurs de crítica 
teatral infantil (primària) 
i juvenil (secundària i 

batxillerat) de Mostra Igualada, 
coorganitzat amb l’associació 
de crítics Recomana, ja té gua-
nyadors. El primer premi en la 
categoria infantil ha recaigut 
en Biel Paino i Prat, de 9 anys i 
veí de Vilanova del Camí, per la 
crítica de l’espectacle Ella balla 
de MoskitasMuertas. En la ca-
tegoria juvenil, el primer pre-
mi ha estat per Júlia Bacardit 
i Martínez, de 15 anys i veïna 
d’Igualada, pel seu text sobre 
Intempèrie d’EYE2030.
En la categoria infantil, el se-
gon classi�cat és Jan Méndez i 
Navarro, d’11 anys i veí d’Igua-
lada, per la crítica de l’especta-
cle Dis_Order de PereHosta. El 
tercer premi d’aquesta categoria 

ha quedat desert. Pel que fa a la 
categoria juvenil les crítiques 
premiades també han estat per 
articles sobre l’obra Intempè-
rie d’EYE2030. Berta Espín i 
Giménez, de 14 anys i veïna de 
Vilanova del Camí ha quedat 
en segona posició, mentre que 
Lídia Alonso i Reixachs, de 14 
anys i veïna d’Igualada ha rebut 
el tercer guardó.
Els guardons consisteixen en un 
diploma i vals de compra dotats 
en 100, 50 i 25 euros, en funció 
de la classi�cació, gentilesa de 
les llibreries igualadines Bureau 
Vallée, Cal Rabell i Llegim…? 
Llibreria. Enguany han format 
el jurat els crítics de Recomana 
Jordi Bordes, Martí Figueras, 
Marc Sabater, Martí Rossell i 
Núria Cañamares. Les crítiques 
guanyadores es poden llegir al 
web de Mostra Igualada.

Júlia Bacardit i Biel Paino 
guanyen el 7è Concurs de 
crítica teatral de Mostra 
Igualada

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

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

D E R C ' D

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

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



CULTURA  | 39Divendres, 3 de juny de 2022

TEATRE / LA VEU

Demà dissabte 4 de 
juny, a les 8 del ves-
pre, el Teatre Muni-

cipal l’Ateneu acull Historia 
de un jabalí (o algo de Ricar-
do). Gabriel Calderón escriu i 
dirigeix aquest monòleg pro-
tagonitzat per Joan Carreras 
que ha obtingut els premis 
Max i Butaca 2021 al millor 
actor. L’espectacle també ha 
rebut el Butaca al millor es-
pectacle de petit format i va 
quedar �nalista als Max pel 
millor espai escènic (Laura 
Clos ‘Closca’). Per a aquesta 
funció són vàlides les entra-
des de la sessió ajornada.
Les entrades tenen un preu de 
20, 18 i 15 € i es poden ad-
quirir per internet a https://
teatremunicipalateneu.cat/. 
També es poden comprar al 
Punt de difusió cultural i tu-

rística d’Igualada (Sala Muni-
cipal d’Exposicions c. Garcia 
Fossas, 2 -pl. de la Creu).

Historia de un jabalí
En aquest espectacle, Carre-
ras interpreta un actor que 

La guardonada ‘Historia de un jabalí’ dissabte 
a l’Ateneu 

TEATRE / LA VEU

Després del gran èxit de “Di-
nou dinou”, L’Olla Expressa ha 
hagut d’estar dos anys parada, 
però la companyia mutant de 
producció de musicals joves, 
massius i nous ja té un nou 
projecte en marxa. Es tracta de 
“Maldepesta” un musical am-
bientat en l’epidèmia de pesta 
del 1589 a Igualada amb guió 
de Pep Farrés i Joan Mateu i 
música de Pol Requesens. Po-
dran participar en el musical 
els joves nascuts entre el 2005 
i el 2009. Els assajos es faran 
matí i tarda entre el 30 d’agost 
i el 8 de setembre (a partir del 
7, amb horari adaptat a les 
classes de secundària). Durant 
deu dies els participants faran 
teatre, música, coreogra�a, es-
cenogra�a i vestuari per oferir 
tres funcions el 9 i el 10 de 
setembre. El preu de tota l’ac-
tivitat és de 125 euros i les ins-
cripcions es poden fer al web:
lollaexpressa.wixsite.com/
musicals 

MÚSICA / LA VEU

L’Electra Festival, la mostra 
d’art urbà en què diversos ar-
tistes intervenen caixes d’elec-
tricitat a Igualada, arribarà a la 
seva 4a edició el pròxim diu-
menge 12 de juny.
Com a acte previ, aquest avui 
3 de juny a les 20h a l’Espai 
Creatiu La MaCa al barri del 
Rec, tindrà lloc la presentació 
del festival, on es farà un repàs 
de les intervencions de la pas-
sada edició i s’explicaran totes 
les importants novetats d’en-
guany, amb un nou format del 
festival i amb col·laboracions 
d’espais artístics del país.
La presentació comptarà amb 
la presència dels artistes par-
ticipants tant de la passada 
edició com la d’enguany, però 
també és oberta al públic ge-
neral, i estarà amenitzada amb 
música i servei de bar a càrrec 
de l’Associació La MaCa.

s’enfronta al repte d’inter-
pretar Ricard III, el monarca 
despietat de la tragèdia de 
William Shakespeare. Porta 
tota la vida fent papers se-
cundaris i pensa que mereix 
aquesta oportunitat.

S’obren les inscrip-
cions per al nou 
musical de l’olla 
expressa

Festa de presentació 
de la 4a edició de 
l’Electra Festival

Tanmateix, considera que la 
resta de l’elenc no està a la 
seva altura i no li agrada res 
del que li proposa el direc-
tor. Durant la construcció del 
personatge, les a�nitats entre 
l’actor i el monarca anglès 
comencen a a�orar. Tots dos 
són ambiciosos i intel·ligents.
Com Ricard III, el Joan no es 
conforma amb poc, té ànsia 
de poder i no està disposat a 
perdre el temps  amb actors 
tous, hipersensibles o medio-
cres. A mesura que s’entrella-
cen les seves històries de vida, 
la relació entre l’actor, el per-
sonatge i l’espectador esdevé 
cada vegada més estreta.
Historia de un jabalí (o algo 
de Ricardo) gira al voltant 
dels mecanismes de poder 
contemporanis, el desig i el 
ressentiment, i proposa una 
re�exió sobre els límits de 
l’ambició humana.

Dijous comença la 10a edició de l’Estival de Jazz, 
que s’allargarà fins el 19 de juny
MÚSICA / LA VEU

D ijous al vespre tindrà 
lloc el primer dels 
actes de l’Estival de 

Jazz d’Igualada, que enguany 
celebra la 10a edició.
A les 10 del vespre es podrà 
gaudir, al pati de l’Ateneu 
Igualadí, de la projecció de 
la pel·lícula WHIPLASH i es 
compta amb la col.laboració 
del Cineclub Ateneu. An-
drew Neiman és un bateria 
de jazz de 19 anys, amb som-
nis de grandesa. Marcat per 
la carrera fracassada com es-
criptor del seu pare, Andrew 
té la determinació d’arribar 
lluny i triomfar al Conserva-
tori de Música més prestigiós 
del seu país.
Terence Fletcher (J.K.Sim-
mons), un professor conegut 
tant pel seu talent com pels 
seus rigorosos mètodes d’en-
senyament, escull Andrew 

per a formar part del millor 
conjunt de jazz del Conser-
vatori, a partir d’aquest mo-
ment la vida del jove músic 
canviarà.

10 anys d’Estival
Aquest any és especial per-
què l’Estival de Jazz d’Igua-
lada celebra el seu 10è ani-
versari. Ha estat una dècada 
apropant la música en di-
recte 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 produc-
cions exclusives, passant per 
un toc de poesia i literatura 
amb un espectacle que in-
corpora l’obra de Joan Fus-
ter, fent d’aquest programa 
de l’Estival un menú variat i 
equilibrat per als amants del 
Jazz en majúscules.
Enguany el Pícnic Jazz tor-
na al Parc de Vallbona i com 
cada edició, una nova pro-
ducció pròpia veurà la llum a 
través del Carta Blanca!

INSCRIPCIONS
OBERTES

Curs 2022-2023
Places limitades!

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

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

RETRATS DE FOC
Daniel Garcia Crespo
Mostra d’aquest fotògraf especialitzat en balls de 
diables tradicionals de casa nostra. Forma part del 
programa de la Mostra de Balls de diables tradici-
onals 2022.
Del 12 al 29 de maig a la Sala Municipal d’Expo-
sicions

8a MOSTRA D’ARQUITECTU-
RA DE LES COMARQUES CEN-
TRALS
Mostra que destaca i divulga la feina feta per arqui-
tectes del nostre àmbit territorial. 
De l’1 al 30 de juny a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central

VISIONS I PROJECTES. PASSAT, 
PRESENT I FUTUR DEL DISSENY 
ANOIENC
Exposició sobre el disseny contemporani de la co-
marca de l’Anoia i el seu futur.

Del 8 d’abril al 18 de setembre a la Sala d’Exposi-
cions del Museu de la Pell

GINAGIORE I CHEMA-B
L’Ateneu acull l’obra d’aquests artistes urbans 
Fins al 7 de juny a la sala d’exposicions de l’Ateneu 
Igualadí

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

PEDROLO, MÉS ENLLÀ DELS LÍ-
MITS
L’exposició presenta l’ampli univers pedrolià, tant en 
la seva dimensió biogrà�ca com literària.
Del 3 al 28 de maig al vestíbul de la Biblioteca Cen-
tral

MIRADES DES DEL CONFINA-
MENT
Homenatge a la solidaritat col·lectiva. Fotogra�es del 

dia de l’homenatge i inauguració del fotomosaic.
Del 17 de maig al 10 de juny a l’Empremta d’Òm-
nium Cultural

VACUO
Mostra de tres artistes igualadins: Loloelemark, En-
zila i Roger Ribera amb tres maneres de fer.
Del 27 de maig al 10 de juliol a l’Espai Cub del Mu-
seu 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

PLECS SUPERFICIALS - SUPERFÍ-
CIES PLEGADES
Els treballs que conformen la mostra han estat creats a 
partir de la re�exió de les possibilitats tridimensionals 
i conceptuals del paper com a matèria.
De l’11 de maig al 31 de juliol al Museu Molí Paperer

CULTURA / LA VEU

Del 4 al 8 de juliol, 
l’equipament ju-
venil de Cal Badia 

acollirà la primera edició 
de l’ImpulsLAB, una jorna-
da que oferirà la possibilitat 
de compartir experiències i 
processos creatius als i les jo-
ves d’Igualada oferint-los un 
espai i els recursos necessaris 
per a fer-ho.
Aquesta activitat neix dins 
de les activitats promogudes 
en el marc dels Pressupostos 
Participatius i compta amb 
el suport de fins a 500€ per 
cada proposta d’un total de 
4000€ disponibles en el con-
junt del projecte.
En la presentació de la pri-
mera edició de l’ImpulsLAB, 
la regidora de Joventut de 

l’Ajuntament d’Igualada, 
Carlota Carner, ha destacat 
el fet que “es tracta d’una 
nova activitat, que impulsa 
la participació dels joves en 
tots els pambits artístics i que 
permet compartir experènci-
es creatives i enriquidores.”
A l’ImpulsLAB hi poden 
participar aquells jobes de 
16 a 30 anys que realitzin es-
tudis en l’àmbit artístic així 
com també aquells que tin-
guin l’art com a hobby.
Les activitats promogudes 
dins de l’ImpulsLAB han de 
tenir un màxim de 3h de du-
rada, han de ser sense ànim 
de lucre i gratuïtes pels par-
ticipants. Tota la informació 
i detalls del projecte es po-
den trobar a igualadajove.
cat/impulslab.

Cal Badia acollirà 
la primera edició 
de l’ImpulsLAB

CULTURA / LA VEU

El mes de juny conti-
nuen les activitats li-
teràries a la Biblioteca 

Central d’Igualada. D’entre 
les diverses propostes des-
taca la taula rodona d’autors 
emergents que ha organitzat 
l’APLEC d’Igualada, que tin-
drà lloc el dimarts 14 de juny 
a 2/4 de 8 de la tarda. Hi par-
ticiparan Alba Dalmau, Ire-
ne Pujadas, Leticia Asenjo, 
Sebastià Portell i Xavier Mas 
Craviotto i estarà conduïda 
per Mercè Badal.
Ahir dijous 2 de juny a les 7 
de la tarda engegaven les pre-
sentacions literàries del mes 
amb un llibre ben singular 
que combina poesia i pintura. 
Es tracta de 7: els Set Pecats 
Capitals, en què els versos de 
Mireia Juanola es combinen 
amb les pintures de Joan Des-
cals inspirades en els set pe-
cats. El llibre el publica l’edi-
torial Onix. 
Aquest mes de juny la Biblio-
teca també instal·larà la terce-
ra Petita Biblioteca Lliure de 
la ciutat, que se situarà al parc 
del Garcia Fossas, al barri del 
Poble Sec. Es farà la inaugu-
ració avui divendres dia 3 a 
2/4 de 6 de la tarda, amb els 
contes d’Anna Garcia i els 
Músics del Parc. Aquesta ini-

ciativa s’emmarca dins els ac-
tes d’Igualada com a Capital 
de la Cultura Catalana 2022.
Per als més petits, i després de 
la bona acollida de la primera 
edició, es tornarà a fer un La-
boratori de lectura adreçat al 
públic familiar, per a famílies 
amb infants de 4 a 9 anys. Tin-
drà lloc el dijous 16 de juny 
a les 6 de la tarda, i aquesta 
vegada el �l conductor serà 
el personatge d’en Pomelo, 
de Ramona Bädescu. Daniel 
Rio Romo tornarà a conduir 
aquesta activitat, per a la qual 
cal inscripció prèvia, ja que 
les places són limitades.
Finalment, el dijous 30 de 
juny, a les 7, serà el torn de 
conèixer «Noms d’una vida», 
de Joaquim Nadal, una sego-

Juny a la Biblioteca: taula rodona 
d’autors emergents i la tercera Petita 
Biblioteca Lliure al Poble Sec

na edició revisada i ampliada 
que publica Pagès editors amb 
una part dedicada a Antoni 
Dalmau, amb qui Nadal te-
nia una bona amistat. Aquest 
acte estarà presidit per Marc 
Castells, alcalde d’Igualada.
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Nota preliminar:
Il Gattopardo és el títol de la 
novel·la de Giussepe Tomasi 
di Lampedusa (Palerm,1896 
- Roma, 1957), onzè príncep 
de Lampedusa, autor sicilià 
d’obra única publicada pòs-
tumament l’any 1958 gràcies 
al fet que l’Elena Croce (�lla 
de Benedetto Croce) la va fer 
arribar a l’escriptor Giorgio 
Bassani i aquest la va lliurar a 
l’editorial Feltrinelli.  
Podrem comprovar que el 
�lm és una reproducció �del 
del text passat a versió cine-
matogrà�ca; novel·la i pel·lí-
cula són una mateixa visió de 
dos prínceps, un Lampedusa 
i un Visconti que, conscients 
del que estava passant amb el 
Risorgimento a Sicília, volen 
plasmar el frau que representa 
per al poble sicilià canviar l’en-
troncament de l’aristocràcia 
per la instauració d’una nova 
riquesa, a saber, el poder de la 
burgesia.  

Sinopsi argumental
La invasió de Sicília per Gari-
baldi comporta una situació 
crítica en l’àmbit polític i soci-
al per a Don Fabrizio, príncep 
de Salina. L’any 1860 l’esmen-
tat líder revolucionari acce-
lera la unió nacional italiana 
incorporant els Petits Estats 
al regne d’Itàlia. Això provo-
ca que el príncep de Salina i 
la seva família es traslladin a 
Donnafugata. Allà, la �lla d’un 
burgès, don Calogero, capta 
l’atenció del jove Tancredi, ne-
bot del Príncep qui veu amb 
bons ulls la unió de dos ena-
morats, una representant l’alta 
burgesia i l’altre l’aristocràcia. 
Aquest fet li va comportar al 
Príncep emetre un vot favora-

ble a la uni�cació italiana en el 
plebiscit presidit per don Ca-
logero. Àdhuc don Fabrizio, el 
príncep, renuncia a un escó al 
Senat que li ofereix el rei Víc-
tor Manuel. Cada cop és més 
conscient de la ineluctable 
caiguda de la seva classe social 
de manera que decideix afavo-
rir la revolució donant suport 
al seu nebot incorporat a les 
forces garibaldines i més tard 
al nou exèrcit italià. Malgrat 
tot don Fabrizio, amb molta 
lucidesa, pensa que és neces-
sari que tot canviï, perquè tot 
segueixi igual.    

L’autor:
Luchino Visconti, comte de 
Lonate Pozzolo (Milà 1906 - 
Roma 1976), fou director de 
teatre, escenògraf, escriptor, 
guionista i director de cine-
ma. L’any 1935 es va traslladar 
a París on va col·laborar amb 
Jean Renoir en un projecte 
neorealista com assistent de 
direcció.
L’any 1942 amb el �lm Osses-
sione va introduir una nova 
visió del cinema contractant 
actors no professionals i te-
màtiques relacionades amb la 
realitat immediata i els pro-
blemes socials. El neorealisme 
no va ser una escola amb una 
línia conceptual uniforme, ans 
al contrari, incorpora direc-
tors i guionistes ben diferents 
que van de l’idealisme de Ro-
berto Rossellini al marxisme 
de Luchino Visconti. La seva 
�lmogra�a: catorze llargme-
tratges, dos curtmetratges i un 
documental: Giorni di Glori.
Va rebre molts premis i no-
minacions. Pel �lm que ens 
ocupa, Il Gattopardo, va ser 
guardonat amb la Palma d’Or 

al Festival de Cannes de l’any 
1963. 

Context de la realització:
A Europa s’estava desenvolu-
pant l’anomenada revolución 
de las nuevas olas, en què parti-
cipava el Nou Cinema Italià, al 
mateix temps que s’anava dei-
xant a banda l’estil neorealista. 
A partir del 1962 a Itàlia es cre-
en les condicions perquè l’es-
querra tingués presència i par-
ticipació en l’aparell de l’Estat. 
A les eleccions del 1963 soci-
alistes i comunistes participen 
en el govern presidit per Aldo 
Moro; però malgrat l’obertu-
ra a sinistra, Visconti no es 
va sentir del tot satisfet amb 
el tarannà polític. Recordem 
l’exclamació del protagonista 
d’El Gatopardo, Don Fabrizio, 
“en este país de componendas…
todo queda como está”.

Context històric del �lm:
De resultes de les invasions na-
poleòniques i dels règims po-
lítics que van aparèixer gràcies 
a l’impuls revolucionari, va ser 
possible la ruptura amb l’Antic 
Règim a Itàlia, trencant-se així 
el marc tradicional, les fronte-
res i les institucions que �ns 
llavors semblaven eternes. Les 
revolucions de 1830 i 1848 van 
coadjuvar que els exiliats ge-
novesos, romans, napolitans i 
llombards, deixant a banda les 
idees jacobines i lliberals, cen-
tressin el seu focus d’interès 
en el fet nacional i uni�cador. 
Mazzini, La Jove Itàlia, la Casa 
dels Saboya, Garibaldi i Ca-
vour van posar en el Risorgi-
mento l’ideal a assolir plegats. 
Aquest impuls renovador, su-
mat a l’oferiment de suport de 
l’emperador Napoleó III, va 

FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA

Títol original: Il Gattopardo
Producció: Goffredo Lombardo
Nacionalitat i any de la producció: Itàlia-França, 1962-63
Director: Luchino Visconti
Guió: Luchino Visconti, Suso Cecchi d’Amico, Pasquale 
Festa Campanille
Argument: basat en la novel.la homònima de Giussepe 
Tomasi
Música: Nino Rota
Intèrprets: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardina-
le, Paolo Stoppa, …
Duració: 205 minuts
Cel.luloïde: Color

aconseguir l’ensorrament dels 
Àustries fent realitat la creació 
de l’Estat Italià entre 1860 i 
1870. La uni�cació es va com-
pletar quan Roma va ser de-
signada com a capital del nou 
Estat Italià l’any 1871.
El Gatopardo reconstrueix els 
fets ocorreguts en aquest con-
text històric, centrant-se, però, 
en la segona fase uni�cadora, 
la de la uni�cació del Sud. 

Valoració crítica:
La plasmació del Risogimento 
i la reconstrucció dels temps 
històrics de la segona fase de 
la uni�cació italiana sota l’òp-
tica crítica i sobretot escèptica 
de Visconti ve a mostrar una 
realitat contemporània de no-
ves aliances i noves polítiques 
que al cap i a la � no esdeve-
nen més que meres martinga-
les i conxorxes polítiques, que 
al capdavall faran que tot hagi 
canviat, però que, en de�niti-
va, tot quedi igual. Per tant te-
nim un �lm �del a la història 
que analitza de manera pro-
digiosa les mentalitats d’una 
societat en fase de canvi i que 
transmet una determinada 
consciència política que cap-
ta els batibulls d’una època, la 
dels anys 60 del segle XIX que 
emmiralla la dels anys 60 del 
segle XX.
Visconti instrumenta de for-
ma magistral un seguit d’ele-
ments que l’obsessionaven 
com a membre d’una classe 
social privilegiada, l’aristocrà-
cia, que està en contradicció 
directa amb la seva ideologia: 
el món aristocràtic i la seva 
inexorable ruïna i la història 
com a procés que augmenta 
la descomposició, l’accelera i 
l’explica. Per ell el passat ofe-

ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

El Gatopardo

ga el present que porta l’olor 
mitjançant la brisa marina, 
fent que s’esvaeixi i així tot 
resti com sempre en un espai 
interior, fent elució a la Sicília 
feudal i agrària, en de�nitiva 
tancada en sí mateixa i en cap 
moment oberta a l’exterior.
El Gatopardo, també, s’endinsa 
i expressa amb nitidesa l’itine-
rari físic i moral de Don Fabri-
zio, príncep de Salina. Tant la 
novel·la de Giussepe Tomasi 
com el �lm de Luchino Vis-
conti presenten el protagonis-
ta sota un prisma que re�ec-
teix autocrítica però també 
nostàlgia de valors que s’en-
carnen en la persona del pro-
tagonista com, per exemple, la 
noblesa de caràcter, la lucidesa 
fonamentada en la raó i el co-
neixement il·lustrat. El Prín-
cep de Salina és un aristòcrata 
intel·ligent i astut que s’adapta 
plenament i conscientment 
als temps que li ha tocat viure; 
un home amb autoritat ferma 
però alhora compassiva i tole-
rant.  En la seva conducta no 
s’hi troba cap mena de proce-
dir neci ni irresponsable, ni 
tan sols en el moment que el 
�lm ens mostra l’acte d’in�de-
litat conjugal, un fet que Don 
Fabrizio ho defensa davant del 
representant de l’Església mit-
jançant una eloqüent i pletòri-
ca argumentació.
A través del �lm, Visconti 
alterna de manera brillantís-
sima la crítica social i la vi-
sió política amb l’espectacle 
cinematogrà�c a través d’una 
�lmació a base de grans plans 
generals i d’una argumentació 
mitjançant un excel·lent guió i 
oportuns silencis posats en es-
cena de manera impecable per 
Burt Lancaster. 
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L’espectacle Gregaris
de la companyia Soon 
Circus Company ha 

estat reconegut amb el Premi 
del Públic al millor espectacle 
de la 33a Mostra Igualada. A 
través d’una votació anònima 
entre els assistents a la Fira 
-professionals i públic gene-
ral-, la proposta de circ ha 
resultat la guanyadora d’entre 
els 47 espectacles programats 
d’aquesta edició. L’Ajunta-
ment d’Igualada premia a la 
companyia guanyadora amb 
la contractació de l’espectacle, 
que es podrà veure a la ciutat.
Gregaris no és ni èpic, ni he-
roic, és un espectacle de suar, 
honest, tendre i divertit, que 
s’endinsa en el vessant més 
humà de l’esport per parlar 
de l’amistat. Una amistat en-
tre dos homes que, a través 
de l’acrobàcia i l’humor, tran-
siten constantment entre la 
col·laboració i el con�icte tot 
buscant l’equilibri entre gre-
gari i líder. Una proposta per 
a tots els públics que combina 
disciplines com la bàscula, la 
perxa xinesa i l’acrobàcia.
Soon Circus Company és 
una companyia de circ con-
temporani creada el 2016 per 
dos acròbates, el suec Nilas 
Kronlid i el català Manel Ro-

sés. Aposta per un llenguat-
ge acrobàtic i humorístic per 
connectar de manera directa 
amb el públic. Gregaris és el 
seu primer espectacle, estre-
nat a FiraTrapezi 2018, i ha 
girat per tota Europa en festi-
vals com FiraTàrrega, Subca-
se d’Estocolm, Spot Festival 
de Vilnius, Freedom Festival 
de Hull (Regne Unit) o At.
tension de Larz (Alemanya).
Les votacions per a escollir 
el millor espectacle de Mos-
tra Igualada s’han realitzat de 
manera anònima i telemàti-
ca per part del públic assis-
tent. El veredicte ha tingut 
en compte els aforaments per 
garantir la igualtat d’oportu-

nitats entre tots els especta-
cles.
El premi compta amb el su-
port d’Anoia Turisme i el 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, i entre tots els votants s’ha 
sortejat una nit, en habitació 
doble i esmorzar inclòs, a 
l’allotjament rural Can Ale-
many.

Palmarès del Premi del Públic
Aquesta és la catorzena edi-
ció que el públic de la Mos-
tra Igualada decideix el mi-
llor espectacle de la �ra per 
votació popular. Anterior-
ment s’ha premiat La Pera 
Llimonera amb l’espectacle 
‘Baobab. Un arbre, un bolet i 

“Gregaris”, de la companyia Soon Circus Company, 
guanya el Premi del Públic al millor espectacle 
de la 33a Mostra Igualada

un esquirol’ (2019); Teatre al 
detall i La Tresca i la Verdes-
ca amb l’espectacle de teatre 
musical La nena del pardals 
(2018); Teatre a la Fuga amb 
l’espectacle de teatre Contes 
1.0 (2017); Les Bianchis amb 
l’espectacle de contes, mú-
sica i humor Les Supertietes 
(2016); Guillem Albà & �e 
All In Orchestra amb el show 
Marabunta (2015); Antonio 
Díaz Cascajosa (el Mago Pop) 
amb l’espectacle de màgia La 
gran ilusión (2014); Teatre 
Mòbil amb el de clown Sense 
Solta (2013); Antonio Díaz 
Cascajosa amb la màgia de 
La asombrosa historia de Mr. 
Snow (2012); Teatre Mòbil 
amb el clown Les Trifulgues 
dels Germans Garapinyada 
(2011); Mumusic Circus amb 
el muntatge de circ Merci 
Bien (2010); Egos Petits amb 
la proposta de titelles i musi-
cal En Joan sense por (2009); 
Marcel Gros amb l’espectacle 
de clown Inventari (2008) i el 
Mag Lari amb Secrets (2007).

Gregaris és una proposta 
de circ de suar, tendra 

i divertida sobre
 el costat més humà 

de l’esport

CINEMA / RAMON ROBERT

E ls propers dies 11 i 12 
de juny tindrà lloc a 
Igualada la XVII Tro-

bada de Cineclubs dels Països 
Catalans. Hi assistiran diver-
sos representants dels cine-
clubs de tot el territori català: 
Catalunya, Andorra, Illes Ba-
lears i Comunitat Valenciana.  
La majoria d´actes es faran 
al Museu Comarcal d´Igua-
lada, cas de  l´Assemblea de 
l´associació, realitzant-se ta-
llers formatius i compartint 
dinàmiques i experiències 
entre els assistents. Paral·le-
lament es programaran actes 
de caire cinematogràfic en 
altres indrets de la ciutat. Cal 
destacar un concert de ban-
des sonores de pel·lícules. 
L’oferirà el trio de jazz The 
Moonrivers el dissabte dia 11 
al Kiosk del Rec.  
Aquesta Trobada ha estat or-
ganitzada pel Cineclub Ate-
neu, en coordinació amb la 
Federació Catalana de Cine-
clubs. Recordem que fa dos 
anys, el cineclub igualadí va 
celebrar el seu 40 aniversari. 
En un dels actes de la Tro-
bada es farà un homenatge 
a Joan Balada Ventura, mor 
a principis de març de l´any 
en curs. Balada va ser un dels 
fundadors i president del 
cineclub Ateneu a principis 
dels anys 80.

Properes Jornades 
cineclubistes 
a Igualada

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Policia
Pol Esteller

Periodista 'Diari ARA'
Laia Vicens

Mossèn
Xavier Bisbal

Pacient oncològica
Montse Sanou



LLETRES/ RAMON ROBERT

Dramaturg, poeta, pro-
fessor, assagista, di-
rector escènic i for-

midable traductor al català de 
la llengua de Goethe, en Feliu 
Formosa  ha estat distingit 
amb guardons tan categòrics 
com son el Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes (2005) 
o el Premi Friedrich Gundolf 
de l’Acadèmia Alemanya de la 
llengua i literatura.  
Nascut a Sabadell el 1934 i 
veí de la ciutat d’Igualada des 
de fa onze anys,  Formosa és 
un home d’intel·lecte cultivat 
i de sensibilitat exquisida. Al 
tenir-lo ben vorer, hem convi-
dat al benvolgut conciutadà a 
lliurar-nos un breu llistat on hi 
palesin algunes de les seves es-
times i preferències artístiques 
i culturals. És clar, el decàleg fa 
curt, gairebé no abasta ni un 
bocí de l’enorme feix cultural 
que li és proper i benvolgut, 
però en qualsevol cas, les per-
les escollides testimonien l’in-
defectible admiració per obres 
magní�ques i resplendents. Al 
llarg dels anys, aquest respectat 
home de lletres ens ha obse-
quiat coneixement, mestratge 
i cultura; i en aquestes indica-
cions triades comparteix amb 
nosaltres  algunes de les seves 
devocions i predileccions.   

Joan Salvat Papasseit: 
Poesia completa 
L’incomparable poeta barcelo-
ní (1894–1924) va publicar el 
seu primer llibre  el 1919: Poe-
mes en ondes hertzianes, seguit 
per L’irradiador del port i les 
gavines (1921), Les conspiraci-
ons (1922), La gesta dels estels
(1922) i El poema de La rosa als 
llavis (1923). D’extracció humil 
i esperit rebel,  ha estat un dels 
millors poetes en llengua cata-
lana. Malgrat la seva contrari-
ada salut (la tuberculosi el va 
matar als 30 anys), fou un poeta 
enèrgic, avantguardista, opti-
mista i vital. 

L.V. Beethoven: Sonata per a 
piano núm. 32 op.111 
Beethoven va composar aques-
ta sonata per a piano entre 1820 

i 1822.  Moriria el març de 
1827, més de quatre anys des-
prés d’acabar-la. Durant aquest 
període, va continuar treballant 
en importants obres, cas de la 
Novena Simfonia, i els últims 
quartets de cordes. També en 
projectes que no van veure la 
llum, com la seva Desena Sim-
fonia, o una òpera basada en el 
poema dramàtic Faust.  

Joan Maragall: Cant espiritual 
Maragall va escriure el Cant 
espiritual, un dels seus poemes 
més intimistes, apreciats i cone-
guts, a cavall entre 1909 i 1910. 
La temàtica del poema (dins del 
poemari Seqüències) és l’admi-
ració i la re�exió sobre el món 
creat per Déu i la bellesa amb 
la qual ho va fer. En una carta 
enviada al seu amic Pérez Jorba, 
escriu el poeta: “El fer de la vida 
humana, terrena i ultraterrenal, 
una sola cosa. Rau aquí el sentit 
més personal del meu poema, 
que no és sinó la preocupació 
fonamental de la meva vida”.  
Maragall va morir el 20 de de-
sembre de 1911. 

Antonio Machado: 
Campos de Castilla 
Entre 1907 i 1912, el poeta 
Antonio Machado va viure a 
Soria. Tal estada esdevingué 
decisiva en el seu trajecte li-

terari i personal. Allí escriuria 
Campos de Castilla, i allí va 
conèixer al gran amor de la 
seva vida, Leonor Izquierdo, 
amb qui es va casar. El con-
tacte amb la terra, el paisatge 
i l’ànima castellana calaren 
a fons en el poeta sevillà. En 
aquell magní�c poemari de 
sentiment i enyor, Machado 
va re�ectir les seves pròpies 
preocupacions �losò�ques, 
socials, ètiques i polítiques.  

�omas Mann: 
La muntanya màgica 
Publicada el 1924, La munta-
nya màgica (Der Zaunberberg)
és considerada la novel·la més 
important del seu autor (Pre-
mi Nobel de Literatura,1929) i 
un clàssic irrebatible de la li-
teratura en llengua alemanya 
del segle XX. Mann comença-
ria a escriure-la el 1912, arrel 
d’una visita a la seva esposa en 
el sanatori on estava interna-
da. Mann la va quali�car com 
a “novel·la sobre el temps i la 
vida”, abastant temes com la 
malaltia, la mort, l’amor, l’es-
tètica o la política. Ofereix un 
incisiu retrat de l’Europa de 
principis de segle XX.  

Joan Alcover: Cap al tard 
Joan Alcover  (Palma de Ma-
llorca, 1854-1926) excel·lí 

amb els seus poemes en cas-
tellà i català. Dels poemaris, 
destaca Cap al tard, escrit a 
l’any 1909. Re�exiu i huma-
nista, el poeta se sent llaçat 
a la terra i a la gent que més 
estima. Colpit per la mort de 
l’esposa i de tres �lls, Alcover 
concreta tot el seu dolor en 
les Elegies del poemari. És un 
dels autors predilectes de Feliu 
Formosa, qui també va patir la 
mort abans d’hora de la seva 
primera esposa. 

Miguel de Cervantes:
El Quijote 
El Quixot, la colossal novel·la 
de Miguel de Cervantes fou 
publicada el 1605. Està con-
siderada l’obra més rellevant 
de la literatura castellana. En 
Feliu Formosa, que la jutja 
enriquidora i extraordinària, 
l’ha llegit tres vegades. El Qui-
xot és la primera obra desmi-
ti�cadora de les novel·les de 
cavalleries i de l’amor cortès. 
Alhora èpica, lírica, tràgica i 
còmica, fou traduïda a l’anglès 
per primer cop a l’any 1616.  

W.A.Mozart: Concert per a 
clarinet i orquestra k.622 
Mozart, inqüestionable geni 
musical, va morir a la edat de 
35 anys. Dels 43 concerts per a 
solista que va escriure, aquest 
va ser el darrer i l’únic fet per a 
clarinet. El compondria entre 
el 28 de setembre i el 7 d’oc-
tubre de 1791, només dos me-
sos abans de la seva mort. El 
va dedicar a l’atenció d’Anton 
Stadler, un clarinetista virtuós 
que Mozart apreciava molt i 
que era membre de la mateixa 
lògia maçònica 

Salvador Espriu: 
Cementiri de Sinera 
Cementiri de Sinera (Arenys), 
una de les obres més notables 

Les obres predilectes de Feliu Formosa
de la literatura en català. Es-
crit entre març de 1944 i maig 
de 1945, el poemari fou pu-
blicat per primer cop en edi-
ció clandestina el1946. La nit 
del 25 d’abril de 1970, Espriu 
i Formosa van trobar-se al 
Gran Price de Barcelona. Allí, 
davant de quatre mil persones, 
hi va tenir lloc el emblemàtic 
Primer Festival de Poesia Ca-
talana, també conegut com el 
Price dels Poetes.  

Bertold Brecht: Mare coratge 
La Mare Coratge i els seus 
�lls, peça fonamental del te-
atre modern. El  1939, fugint 
de l’Alemanya nazi, Brecht 
va escriure en cinc setma-
nes  l’obra, durant el seu exi-
li a l’illa de Lidingö a Suècia, 
previ a l’anada a Finlàndia i 
Estats Units. Estrenada a Zu-
ric el 1941 i reconeguda com 
un dels grans assoliments del 
teatre europeu, l’obra s’ha re-
presentat arreu del món. Va 
ser traduïda al català per Feliu 
Formosa el 2001, sent esceni-
�cada pel director Mario Gas i 
l’actriu Vicky Peña en el paper 
central. Situa la trama durant 
la Guerra dels 30 anys, però 
Brecht fa una clara al·lusió a la 
invasió de Polònia per Hitler.  
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3X3 IGUALADA
Dissabte 2 de juliol

Torna el 3x3 a Cal Font, torna l’espectacle al centre de la ciutat

DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: 26 DE JUNYInscriu-te aquí!

OFERTA FEINA

Taller d’automoció a l’Anoia busca 
ELECTROMECÀNIC D’AUTOMOCIÓ O�cial de 1ª o de 2ª

Jornada completa – Contracte inde�nit

Enviar CV a:
curriculumtallermecanic@gmail.com
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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

Un primer pla de la planta baixa i primer 
pis de la façana de l’edifici de La Caixa, de 
Rambla de Sant Pere Màrtir (actual General 
Vives), que va albergar la primera oficina de 
l’aleshores anomenada “Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros”.

Dades històriques i fotografia de l’Arxiu de 
La Caixa:
Igualada va ser la primera ciutat de Catalun-
ya que va tenir una sucursal d’aquesta entitat 
bancària, fundada a l’any 1905, a Barcelona.
Aquesta primera oficina estava ubicada allà 
on ara hi ha la botiga de moda de Cal Llucià, 
i la fotografia és dels dies a l’entorn de la seva 
fundació. Més endavant, l’entitat es va tras-
lladar al nou edifici que tothom coneixem, a 
la cantonada de la Rambla del General Vives 
amb el carrer de Costiol.

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

CULTURA / LA VEU

Aquest passat cap de 
setmana Òmnium 
Anoia ha celebrat els 

actes de cloenda del seu cin-
quantè aniversari davant del 
fotomosaic Mirades des del 
con�nament, instal·lat a la 
plaça de Cal Font d’Igualada. 
Dissabte va ser el torn de l’au-
tor del mural, el fotògraf Joan 
Fontcuberta, que va conver-
sar amb el �lòsof i president 
d’Òmnium, Xavier Antich, 
sobre els orígens del mural i 
el rol que ha de jugar la foto-
gra�a a la societat en un mo-
ment on es fan més fotos que 
mai. L’acte, en format vermut, 
va ser presentat per Marina 
Llansana i va comptar amb 
l’actuació musical del cantant 
i guitarrista Arnau Serrallon-
ga.
L’endemà diumenge a la tar-
da, la Jove Orquestra Sim-
fònica de l’Anoia (JOSA) va 
omplir de gom a gom l’espai 
de davant del fotomosaic 
amb més de 300 persones que 
van seguir el concert i es van 
emocionar amb la interpreta-
ció �nal de la peça Mirar en-
davant, composta i estrenada 

expressament per l’acte d’ho-
menatge nacional a les perso-
nes que lluiten contra la Co-
vid que es va celebrar el juliol 
de l’any passat. La peça musi-
cal, composta per Carles Prat 
amb lletra d’Anna Marsal, 
va ser interpretada pel Cor 
Exaudio, la Coral Mixta, la 
Coral Xalest, el Cor Omnes, 
la Coral Gatzara i la Coral Els 
Verdums, juntament amb la 
JOSA.
El president d’Òmnium Ano-
ia, Pere Joan Vinós, va in-
tervenir en nom de la junta 

Un concert de la Josa davant de més de 300 persones 
clou el 50è aniversari d’Òmnium Anoia

territorial recordant tota la 
tasca d’aquests cinquanta anys 
d’història per la llengua i la 
cultura catalanes a l’Anoia, des 
de donar impuls al Grup de 
Mestres i la Mostra d’Iguala-
da o la creació dels Premis al 
Compromís Cultural, així com 
la tasca d’Òmnium a nivell na-
cional per reivindicar l’escola 
en català, per les consultes per 
la independència, per posar 
en valor les lluites comparti-
des i per exigir la llibertat dels 
presos polítics i exiliats, entre 
molts altres projectes.

CULTURA / LA VEU

Dilluns l’AUGA va anar 
d’avions. Dels avions 
que utilitzen l’Aero-

port de Barcelona-El Prat i 
que solen ser amb els que vi-
atgem més sovint.
Ens ho va explicar Jordi Pons 
i Prat, Professor d’Aeronàutica 
del departament de Física de 
la UPC.
Pons va fer una molt entene-
dora explicació de la situació 
de El Prat: Vora el mar, vora 
el riu Llobregat, a tocar de dos 
estanys que cal preservar, i a 
tocar també de Castelldefels, 
Gavà, El Prat ,etc. etc. d’on cal 
tenir cura, en la mesura possi-
ble, el soroll dels aparells.
Les pistes dels grans aparells 
que cal que tinguin un mínim 
de 3.000 metres i les dues con-
vencionals de més de dos mil. 
La utilització d’una o altre pis-
ta segons l’hora de dia o nit.
I un etcètera molt llarg de co-
neixements que feren curta la 
classe.
AUGA tornarà el dia 13 amb 
Francesc Marco-Palau que ens 
parlarà sobre  “El pintor Palau 
Ferré a Igualada: records, vin-
cles i un quadre singular”

L’aeroport del Prat, 
a la darrera sessió 
d’AUGA

Una exposició que recorda 
la instal·lació del mural 
Fins el dia 10 de juny, de di-
lluns a divendres i de 19 a 
20.30 h, es podrà visitar l’ex-
posició Mirades des del con-
�nament, homenatge a la so-
lidaritat col·lectiva, a la seu 
d’Òmnium Anoia del carrer 
Santa Maria 12 d’Igualada. 
Es tracta d’un recull de fo-
togra�es del dia de l’home-
natge i inauguració del gran 
fotomosaic Mirades des del 
Con�nament, de l’artista Joan 
Fontcuberta.

PRIMERA OFICINA DE LA “CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS”, 
CREADA EL 1909, A IGUALADA.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Documenta-
ció de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat. 
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Memòria viva d’una testimonial fotogra�a històrica, 
que ha estat tot un referent per a la creació 
del mural del carrer de Sant Magí, de la Núria Riba

Apropòsit del mural, del carrer de Sant 
Magí, obra de la gran artista igualadina 
Núria Riba Bosch, que tan bé reprodueix 

la testimonial fotografia de la triomfal entrada 
de La Diligència, a la plaça de l’ajuntament, el 17 
de gener del 1961; vet aquí que es fa del tot in-
excusable de recapitular la memòria viva d’una 
fotografia històrica, és a dir, aquesta instantània 
que és la que ha servit de referent i model per a 
confeccionar aquest extraordinari mural; una fo-
tografia de l’Arxiu d’Antoni Ros que apunta a ser, 
al costat de la guarnició del tronc de nou cavalls, 
un dels grans tresors del Museu del Traginer; en-
demés de magnificar la grandesa d’un històric 
mitjà de transport com havia estat La Diligència.
Pel que fa a la guarnició del tronc de nou ca-
valls que es presentava per a aquesta efemèride, 
de l’any 1961, val a dir que es tracta d’una de les 
peces de més valor i més preuades -atesa la im-
portància de la seva adquisició- del Museu del 
Traginer Col·lecció Antoni Ros. Tots els elements 
que componen aquesta guarnició van ser com-
prats, doncs, per l’Antoni Ros Castells (el popular 
i afectuosament conegut com a Tonet) al marxant 

Peret “El Gitano”, a l’any 1961. I, aquesta compra 
va ser tota una acció memorable perquè, real-
ment, havia de ser una autèntica obra d’artesania 
la que lluís a la Festa dels Tres Tombs del 1961; 
precisament un any més tard de l’estrena de La 
Diligència, una nova diligència que havia de ser 
una rèplica exacta d’aquelles que recorrien el ter-
ritori català durant el segle XIX.
Efectivament, tal i com consta escrit de viva veu 
a les memòries de l’Antoni Ros, el 17 de gener 
de l’any 1961, La Diligència igualadina -conduïda 
aquell any pel majoral senyor Casals i el mateix 
Tonet- va ser enganxada amb un tronc per a nou 
cavalls, que eren precisament els mateixos de la 
seva propietat que, en Tonet, feia servir en aque-
lla època per al seu feinegi quotidià en qualitat 
de traginer. 
Al capdavall, a resultes de l’efemèride que recorda 
aquesta fotografia, majestuosament exposada al 
Museu del Traginer, val a reconèixer la notorietat 
que se li va concedir des d’aleshores al pas de La 
Diligència, menada pels majorals que tenien a les 
seves mans les regnes d’unes bèsties de carrega 
tan bellament engalanades per a l’ocasió; marcant 

puntualment any rere any, i durant uns quants 
anys, el pas -o, si es vol, el compàs- d’una gran 
passió envers la Festa dels Tres Tombs, bo i fent 
elogi a un ofici, el de traginer i tot el que signifi-
cava aquell univers del transport de mercaderies 
i persones, que celebra la seva Festa patronal (del 
Gremi de Traginers) el dia de Sant Antoni Abat 
des de fa dos cents anys.

(Personalment, agraeixo l’accés a la informació 
detallada de la història d’aquesta fotografia, a la 
Rosa Colom, del Museu del Traginer.)
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



AGENDA

STORYTIME
Sta. Margarida de Montbui 

Contes interactius, cançons i taller en 
anglès amb l’Helena.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblio-
teca Mont-Àgora

PORTES OBERTES
Capellades 

La Lliga obre les seves portes a tot-
hom, socis i no socis, per donar a 
conèixer l’entitat i per dedicar el dia a 
la cultura popular.
Dissabte des de 2/4 d’11 del matí a la 
Lliga

TEATRE. FESTIVAL PÍNDOLES
Els Hostalets de Pierola 

Tres obres de teatre breu i en espais 
inèdits del municipi en un sol dia.
- Tot inclòs
- Homenatge
- R.I.P. (Rest In Pis).
Dissabte a les 7 de la tarda des del Ca-
sal Català

DIUMENGE 5
TEATRE
Igualada 

“Monólogos de la vagina”, a càrrec de 
l’Escola de Teatre del Casal de Calaf. 
Una comèdia trencadora i feminista 
d’Eve Ensler, amb onze actrius a l’es-
cenari.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora

VISITA GUIADA
Igualada 

Com cada primer diumenge de mes, 
el Museu convida a conèixer, a través 
d’una visita guiada i gratuïta, l’antiga 
adoberia de Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a Cal 
Granotes

DIVENDRES 3 
INAUGURACIÓ

Igualada 
La Biblioteca Central d’Igualada inau-
gura la Petita Biblioteca Lliure del 
barri del Poble Sec. La inauguració 
comprarà amb la presència d’Anna 
Garcia i els Músics del Parc.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda al 
parc del Garcia Fossas

MÚSICA
Igualada 

Majara’iwa / Resplandor: ENSAMBLE 
MOXOS, Guardianes de la memòria. 
Ensamble Moxos són un dels princi-
pals exponents artístics de la Bolívia 
indígena, pluricultural i multiètnica. 
Els seus concerts són un desplegament 
de música, dansa i dramatització.
Divendres a les 8 del vespre a la basí-
lica de Santa Maria

CINEFÒRUM
Piera 

“Malditos bastardos” Després de la 
projecció del film dirigit pel Quentin 
Tarantino el 2009, encetarem un col-
loqui i espai de reflexió entorn la pel-
lícula.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca

ESPECTACLE
Castellolí 

El Bibliobús ens ofereix l’especta-
cle GELICADABRA a càrrec de Fèlix 
Brunet..
Divendres a les 5 de la tarda al lloc de 
parada del Bibliobús

TALLER
Sta. Margarida de Montbui 

Taller familiar: “Construcció d’hotels 
d’insectes: abelles i insectes pol·linit-
zadors”, amb motiu de la Setmana de 
la Natura
Divendres a les 6 de la tarda a Mont-Àgora

CINEMA
Capellades 

Projecció de al pel.lícula “El amor en 
su lugar”. Gener de 1942. Jueus de 
tot Polònia fa més d’un any que estan 
confinats pels nazis en un gueto. L’al-
ta paret de totxos no aconsegueix pa-
rar la creació d’un grup d’actors jueus
Divendres a les 7 de la tarda al cine-
ma de la Lliga

DISSABTE 4 
TEATRE
Igualada 

“Historia de un jabalí (o alguna cosa 
de Ricardo)”, de Gabriel Calderón. 
Una reflexió sobre els límits de l’am-
bició humana. Premi Max 2021 al mi-
llor actor per a Joan Carreras. Premi 
Butaca 2021 al millor actor i al millor 

espectacle de petit format.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TEATRE
Igualada 

“Monólogos de la vagina”, a càrrec de 
l’Escola de Teatre del Casal de Calaf. Una 
comèdia trencadora i feminista d’Eve 
Ensler, amb onze actrius a l’escenari.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora

DIÀLEGS CAPITALS
Igualada 

“La cultura a taula”. En el marc del 
Vadefoodies i moderat per Judith Cà-
lix, un nou Diàleg Capital on la gas-
tronomia i la cuina seran les protago-
nistes, amb el reconegut cuiner David 
Andrés.
Dissabte a les 6 de la tarda al Mercantil

MÚSICA
Igualada 

BIGBAND 2022. Trobada de percussió 
organitzada per PROTONS PERCUS-
SIÓ on els diferents grups d’escola 
toquen en format cercavila i estàtic.
Dissabte a les 6 de la tarda a la plaça 
de Cal Font.

MÚSICA
Igualada 

HUGKAKKE és l’alter ego d’en Hug 
Gabarró, un projecte de hip hop que 
no deixarà a ningú indiferent, en HUG 
no deixa supervivents...
Dissabte a la 1 del migdia al Kiosk del Rec.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació de la novel·la “AIOUA”, de 
Roser Cabré-Verdiell. En aquest ver-
mut literari, l’autora conversarà amb 
Berta Creus, traductora i ressenyaire 
de llibres a Instagram.
Dissabte a les 12 del migdia al Jardí 
Prohibit de l’Ateneu

DANSA
Igualada 

Festival de dansa Atrezzo dansa i arts 
escèniques 2022. Un somni, una il·lu-
sió, la nit en què els vostres somnis es 
faran realitat.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA
Piera 

Musivers és un espectacle creat ex-
pressament pels professors de l’Aula 
Municipal de Música Maria Escolà
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Tea-
tre Foment.

SARDANES
Capellades 

L’Esbart Dansot proposa una nova ba-
llada de sardanes
Diumenge a les 12 del migdia a la pla-
ça Verdaguer

PLAYBACK
Capellades 

El grup de play back Llum i Color de 
l’Associació de gent gran d’Igualada, 
del Casal del Passeig, ofereix un es-
pectacle musical.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
la Lliga

DIMECRES 8 
TALLER
Igualada 

Escriure de cinema. Taller de crítica 
cinematogràfica amb l’objectiu d’aten-
dre noves experiències participatives 
per part dels usuaris
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central

DIJOUS 9

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 

Projecció de la pel.lícula “Whis-
hplash”. Un jove i ambiciós bateria de 
jazz vol triomfar a la elitista Conserva-
tori de Música de la Costa Est.
Dijous a les 10 del vespre al Pati de 
l’Ateneu

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera 

Presentació de llibre: “El monitor d’es-
grima i altres històries”. Aquesta és la 
proposta que ens ofereix en Franc Gui-
nart en aquest recull de relats curts
Dijous a 24 de 7 de la tarda a la Biblioteca
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P #latevaveu
Hi ha una regla força sagrada entre els periodis-
tes que és NO saltar-se embargaments ni o� the 
record. Per respecte a la resta de companys i per 
professionalitat estaria molt bé mantenir-ho.

Volem una Igualada amb feina per les persones 
que estan a l’atur, pels que marxen cada dia a 
treballar fora i, sobretot, pels joves. No ha arri-
bat cap de les inversions que l’alcalde va prome-
tre fa 10 anys. Tornem a fer avançar Igualada. 

Un moviment que tb podria crear energia és el 
que fem les dones amb menopàusia, tapant-nos 
i destapant-nos a la nit quan ens ve un fogot. I 
no se’n parla.

Marxem cap a casa amb el premi de Projecte 
Inspirador Nacional cap a casa! #Anoia, Terra 
de Castells, del @ConsellAnoia, s’emporta el 
premi en la jornada dels II #PremisEdelweiss. 
Molt orgullós de la nostra comarca i agraït a tota 
l’organització del @TsacAragon.

L’Ajuntament ha instal·lat dos radars informatius 
a l’avinguda Canaletes. L’objectiu és sensibilitzar 
els conductors de la velocitat a la qual circulen i 
informar si és l’adequada.  El límit de velocitat 
en un tram és de 50km/h i altre 30Km/h.

Jo no sé a qui li va semblar bona idea les obres de 
la C-15 però us esteu COBRINT DE GLÒRIA. 
A veure per què he de sortir 10min abans i fer 
la volta del segle per anar a Igualada cada dia! 
Vergonyós.

Pensant amb els cotxes, l’Ajuntament d’IGD eli-
mina zones verdes per fer pàrquings. La salut 
i el clima demanen recórrer camí sense motor. 
Revertir tendències. Al costat dels qui lluiten 
a contracorrent per la mobilitat sostenible. 
Som-hi!
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xarxes: El més destacat

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

@martallpu @jossepr @barrufetbrunet 

www.veuanoia.cat

3 L’exparella del violador d’Igua-
lada rati�ca davant el jutge que 
també la va agredir sexualment

1 Baralla entre dos delinqüents 
a la Plaça de la Creu 2 Demanda de l’Ateneu al 

llogater del Pub Acústic per 
no deixar el local

Sóc la Yolanda Guerrero, igualadina, 
nascuda aquí fa 50 anys. Mare, d’en Ge-
rard, el millor regal que em va donar la 
vida als 44 anys,  juntament amb el  seu 
pare, en Tobal Pons, un ciutadellenc a 
qui vaig conèixer fa 9 anys a Menorca. 
Tota la meva vida professional ha es-
tat centrada en el món de les vendes, el 
contacte amb la gent, les relacions amb 
les persones, ja que tots aquests temes 
m’apassionen. Amiga dels meus amics, 
amb moltes relacions socials, no podria 
dedicar-me a una altra cosa. Actual-
ment treballo a l’escola de negocis EAE 
Business School, departament d’Admis-
sions, intentant ajudar a molts perfils a 
assolir els seus reptes professionals. També porto un equip de 10 persones, als quals 
sempre intento inculcar la importància de les relacions humanes. 

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que hi ha una cura per al càncer infantil. I aquest escrit també va dedicat a la meva 
cosineta, estimada Paula, la persona que més admiro en aquest món.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#222 Yolanda Guerrero
FOTO: Cesc Sales

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

Laia Vicens @laiavicens

Jordi Cuadras @jordicuadras

Cristina Closa Martinez  @cristinaclosa

Xavier Boquete @xaviboquete

Ajuntament de Jorba @AjJorba

Paula Nadal @Paaulaa2407

Per la Conca @PerLaConca
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El sistema pervers
A Tous •  El acontecimiento

La recerca de la llibertat
Estrena •  Mentes maravillosas

REDACCIÓ /

E l Louis dirigeix una funerària. 
Solter empedreït, viu dedicat 
al seu treball. Per una casua-

litat de la vida, un dia es creua amb 
Igor, un esperit agut en un cos mi-
nusvàlid a causa d’una paràlisi ce-
rebral. Igor reparteix verdures eco-
lògiques mentre passa el seu temps 
lliure llegint a Sòcrates, Nietzsche i 
Spinoza. Junts emprendran un viat-
ge en el cotxe fúnebre de Louis per 
a transportar el cos de la difunta 
Madeleine al lloc on ha de ser enter-
rada. En aquest recorregut esquit-

xat de trobades, Louis i Igor aniran 
conquistant la llibertat sobre la mi-
rada dels altres i aprenent a estimar 
la vida tal com arriba, alliberant-se 
d’un mateix.
Travessada per l’aire meridional i 
la calidesa fotogràfica del treball de 
Christophe Offenstein, la pel·lícula 
transmet veracitat i alegria, i troba 
el terme just entre el tendre, el pa-
tètic i el còmic que es desprèn de la 
condició dels seus dos protagonis-
tes, amb seqüències curulles d’hu-
manitat com la trobada amb la noia 
de companyia. Premiada pel públic 
en el Festival de Màlaga.

REDACCIÓ / 

En França, 1963. Anne és una 
jove estudiant brillant amb un 
futur prometedor per davant. 

Però quan es queda embarassada, veu 
com desapareix l’oportunitat d’acabar 
els seus estudis i escapar de les limi-
tacions del seu entorn social. Davant 
la proximitat dels seus exàmens �nals 
i conforme va creixent el seu ventre, 
Anne decideix actuar, encara que hagi 
d’enfrontar-se a la vergonya i al dolor, 
encara que hagi d’arriscar-se a anar a la 

presó per a fer-ho.
En un moment en el qual portar soste-
nidor es considerava un acte de rebel-
lia i tenir relacions sexuals, una con-
demna, Anne es mantindrà ferma en 
la seva determinació i lluitarà contra 
un sistema pervers i castrador disposat 
a arrasar amb la seva identitat a cop de 
mirades perverses. L’esdeveniment és 
un �lm sobre l’avortament, però, per 
sobre de tot, sobre la llibertat d’elecció 
de les dones. 
Un manifest tant íntim com polític ro-
dat de forma tan física com emocional.

REDACCIÓ/ 

En Chicago. 1956. Leonard 
(Rylance), és un sastre anglès 
que confeccionava vestits en 

la mundialment famosa Savile Row 
de Londres. Després d’una tragèdia 
personal acaba a Chicago, treballant 
en una petita sastreria en una zona 
difícil de la ciutat on fa roba elegant 
per a les úniques persones al seu vol-
tant que poden pagar-la: una famí-
lia de gàngsters. Aquesta família de 
mafiosos intentarà aprofitar-se de la 
naturalesa gentil i complaent de Le-
onard, que al costat de la seva assis-
tenta Mable (Zoey Deutch) es veurà 
implicat amb la màfia d’una manera 
cada vegada més greu.
Igual que talla vestits, el sastre ta-

lla una història que ja avisa des del 
començament del film que serà un 
puzle de diverses peces que semblen 
no encaixar però que cosides com ha 
de ser si que adquireixen un sentit, 
tal vegada no el que els espectadors 
esperaven, però si el que acaba ves-
tint a tots els participants en aquest 
joc d’enganys i on el poder de la pa-
raula s’imposa al de les bales.
El sastre de la màfia potser abusi dels 
seus girs argumentals en el tram fi-
nal però posseeix un estil teatral me-
ravellós i una utilització del suspens 
molt bona. Hi ha molt en el film de 
Graham Moore d’aquells tòpics gans-
teriles made in Chicago, de la guerra 
final que va donar el poder dels car-
rers als italians desbancant a irlande-
sos i afroamericans.

Una de gàngsters
Estrena •  El sastre de la ma�a
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Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/TOP GUN: MAVERICK
Dv a Dll: 17:00/19:40/22:20
1/JURASSIC WORLD: DOMINION
Dj: 19:00/22:00

2/MARMADUKE
Dv i Dt i Dc: 18:00
Ds a Dll: 16:00/18:00
Dll Dc i Dj: 17:00/19:40/22:20
Dt: 17:00/22:20
2/JUJUTSU KAISEN 0 (VOSE)
Dv a Dg: 20:00/22:10
Dll a Dc: 20:00
2/JUJUTSU KAISEN
Dll a Dc: 22:10

3/TODO A LA VEZ EN TODAS PAR-
TES
Dv: 19:00/21:45
Ds a Dll: 16:20/19:00/21:45
Dt: 22:15
Dc: 19:30/22:15
3/TODO A LA VEZ EN TODAS PAR-
TES (VOSE)
Dt: 19:30
3/SONIC 2, LA PELICULA
Dt i Dc: 17:05

4/ DOCTOR STRANGE EN EL MULTI-
VERSO DE LA LOCURA
Dv a Dc: 17:10/19:45/22:30

5/ TOP GUN: MAVERICK
Dv: 18.40/21:20
Ds a Dll: 16:00/18:40/21:20
5/ JURASSIC WORLD: DOMINION 
Dj: 17:00/20:00

6/TOP GUN: MAVERICK
Dv a Dll: 18:00
Dt: 17:00/22:20
Dc: 17:00/19:40/22:20
6/TOP GUN: MAVERICK (VOSE)
Dt: 19:40
6/ALCARRÀS (VOSE)
Dv a Dll: 20:40
6/LOS TIPOS MALOS
Ds a Dll: 15:45

7/SONIC 2, LA PELICULA
Dv a Dll: 17:05
7/LA CIUDAD PERDIDA 
Dv a Dll: 19:30
7/EL ARMA DEL ENGAÑO
Dv a Dll: 22:00
7/LIVE IS LIFE: LA GRAN AVENTU-
RA
Dt i Dc: 18:15/20:30/22:45

8/TOP GUN: MAVERICK
Dt i Dc: 18:40
8/ALCARRÀS (VOSE)
Dt i Dc: 21:20
8/LIVE IS LIFE: LA GRAN AVENTU-
RA
Dv: 18:15/20:30/22:45
Ds a Dll: 15:55/18:15/20:30/22:45
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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 avi-
adors de l’Armada, Pete “Mavericks” Mitchel (Tom Cruise) es 
troba on sempre va voler estar, superant els límits com un va-
lent pilot de proves i esquivant l’ascens de rang, que no li deixa-
ria 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 �ll del seu difunt amic “Goose”....

   EL SASTRE DE LA MAFIA
Estats Units. Drama. De Graham Moore. Amb Mark 
Rylance, Zoey Deutch, Dylan O’Brien, Johnny Flynn, 
Chicago. 1956. Leonard (Rylance), és un sastre anglès que 
confeccionava vestits en la mundialment famosa Savile Row 
de Londres. Després d’una tragèdia personal acaba a Chica-
go, treballant en una petita sastrería en una zona difícil de 
la ciutat on fa roba elegant per a les úniques persones al seu 
voltant que poden pagar-la: una família de gàngsters.

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

   JUJUTSU KAISEN 0
Japó. Animació. De Sunghoo Park,
Yuta Okkotsu és un noi d’institut bastant nerviós amb un 
greu problema: El seu amic Rika s’ha convertit en un “Cursi” 
i no li deixa tot sol. Ja que Rika no és un Cursi ordinari, capta 
l’atenció de Satoru Gojo, un professor de l’Institut “Jujutsu”, 
on els exorcistes aprenen a combatre als Cursi. Gojo convenç 
a Yuta per a enrolar-se en a l’acadèmia... Podrà aprendre Yuta 
a controlar al Curse que li turmenta?. Preqüela de la sèrie ani-
mi “Jujutsu Kaisen”..

   TOSCANA
Espanya. Comèdia. De Pau Durà. Amb Eduard Soto, 
Malena Alterio, Pau Durà, Francesc Orella. 
Travessant amb vespa la ciutat, i portant en la butxaca un �as-
có amb esperma, Santi va cap a una clínica de reproducció 
assistida per a fer una in vitro amb la seva dona. De sobte, un 
cotxe el tomba i la conductora es deixa anar. Incapaç de posar 
en marxa la moto, per a a un taxi. No disposa de canvi i entra 
en un restaurant que hi ha a prop: el Toscana. Allí, Ramón, el 
propietari, discuteix en el telèfon per uns diners -que supo-
sem negre- destinats a la reforma del local.

   CINCO LOBITOS
Espanya. Drama. De Alauda Ruiz de Azúa. Amb Laia Cos-
ta, 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 tre-
ball 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 �lla.

Ateneu Cinema
Igualada

Casal
St. Martí de Tous

ALCARRÀS
Ds i Dg: 17:30
EL ACONTECIMIENTO
Dg: 19:25

SALA GRAN
EL SASTRE DE LA MAFIA  
Dv: 20.15
Dg: 20:15
Dll: 19:45
Dc: 20:15

ALCARRÀS  
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dll: 17:00

JUJUTSU KAISEN 0 
Ds: 20:15 (VOSE)
Dg: 17:30
Dc: 17:30
Dj: 19:30 (VOSE)

SALA PETITA
EL COMENSAL 
Ds: 20:30
Dg: 17:45
Dc: 20.15
Dj: 19:45

MENTES MARAVILLOSAS 
Dv: 20:30
Ds: 17:45
Dll: 20.00
Dc: 17:45

CINCO LOBITOS 
Dv: 17:45
Dll: 17:15

Mont-Àgora
Montbui

HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE 
FUEGO
Ds: 18:00
TOSCANA
Dg: 18:00



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

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

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· De dimarts a 
divendres menú 

de migdia

· Dissabtes i 
diumenges vermuts 
i dinars a la carta

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

12,90

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

12,90

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

Menú diari
Encàrrec i domicili



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

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família. 
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i 

Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

    Av. Barcelona,  56 ·  08700 · Igualada
    Tels. 93 804 61 00 -  93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el 
certi�cat d’e�ciència energètica quan es ven un habi-
tatge davant Notari, derogant la normativa anterior 
de 2013. Només es podrà renunciar en casos en què el 
comprador no sigui consumidor/usuari, o bé l’objecte 
de la venda no sigui un habitatge, i en el cas de no apor-
tar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori 
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

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

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

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

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

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

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Els empresaris n’han de tenir per fer quartos, els polítics per viure 
de la comèdia. Al fons a la dreta / 2. En aquell país el penal no és mai clar. Procedència: un 
mecanoscrit de segona mà / 3. A l’ànima dels vius. Massa respectable perquè faci de bon 
gastar. Del Mini al Nissan / 4. Imitador contemporani de déu nostro senyor. Canals d’horta 
/ 5. Força soroll, en aquesta cort de porcs. Abans servia per moure’s i ara per la comuni-
cació / 6. En 150 anys de vida no va créixer prou per fer-nos peça. Zulú que ha superat les 
pràctiques / 7. Parla de la cabana de l’oncle, el llibre. Arbres dignes de ser plantats a l’era / 
8. Facin córrer l’aire per ocultar l’origen. Mai dels mais en el mal sentit / 9. La pí�a. Ja està 
fet un bon pillastre, segons son avi postís. I l’espant / 10. Poso harmonia en un Timor con-
vuls. Desfan el camí d’anada de reculons / 11. Cor de sant. Habilitat que portem de fàbrica. 
Abracen l’Octavi, veritat? / 12. De la mà que ha d’agafar. Compàs bàsic de la simfonia del 
son / 13. Si la fa anar el mestre no surt així. Quan el sol juga a cuit i amagar.

VERTICALS: 1. Injustos però erudits. Besavi de la torradora Moulinex / 2. Porus que 
s’activa per por del neuròleg. Si en vols més, de braços creuats i penjat! / 3. Dintre la pipa. 
Quin paio, amb un líquid davant es fa aigua! Mon antic marit a Texas / 4. Centres cívics i 
socials a tocar de les ribes. Amb un estrany maneig dobla la consonant / 5. En Salvador, de 
Portlligat al cel. Anxoves esblanqueïdes / 6. A la punta de la llengua. Duu el país com si fos 
una baluerna. NIF dels forasters / 7. El vol fer passar per una caseta al camp, el test. Famí-
lies de delinqüents en ascens / 8. Impost sobre la Ràbia Afegida. Ecosistema de mobles de 
casa bleda. La � del �l / 9. N’ha de ser el material de vitrina. En un estat així no passaràs 
mai d’insecte / 10. Símbol en vaga. Eczemplars malalties de la pell. Pop decapitat / 11. Allà 
on piquen els ferrers catalans. Ones remogudes per lapses temporals / 12. Perfumeu el cafè 
del mico. El dia que arribarà serem acusats.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                     
2                       
3                     
4                     
5                     
6                 

7               
8                 
9                 

10                   
11                   
12                   
13                     

I N I C I A T I V A   A 

N E P A L   O R I G E N 

I U   S A G R A T   N I 
C R E A D O R   R E C S 

S O L L   V E H I C L E 

  P E S S E T A   Z U U 

T O M   E R A B L E S   

O R E G I N   I A M A J 

R   N E T A S T R E   U 
R I T M O   N A V S E D 

A N   I N N A T A   O I 

P R E N S I L   R O N C 
A I X A   E C L I P S I 



Juny
3: Carles Luanga; Isaac; Justí; Oliva.

4: Pere Màrtir; Clotilde; Francesc Caracciolo; Noemí i Rut 
5: Bonifaci; Sanç ; Zenaida.

6: Norbert; Artemi, l’esposa Càndida i la �lla Paulina, .  
7: Robert; Pere; Vistremond

8: Guillem; Cal·líope 
9: Efrem; Marí; Prim i Felicià,; Pelàgia o Pellaia

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Artur Miret Sendra

Els teus estimats: esposa, Natàlia Flo Costa; �lls, Albert i Carla, Sílvia, Xavier i 
Àngels; nets, Cristina, Elisabet, Marc, Arnau, besnetes, Carolina i Elsa i família 
tota volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 
tingué lloc ahir dijous dia 2 a les 11:00 a l’oratori de Funerària Anoia.

Morí cristianament  el passat dimarts  dia  31  de maig a l'edat de 81 anys.

Igualada, juny de 2022

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

SOCIETAT / LA VEU

Com és tradicional el 
vinent 5 de juny, diu-
menge de Pentecosta, 

la Coral de Santa Maria ce-
lebrarà la seva festa de pri-
mavera (iniciada l’any 2001), 
que enguany forma part de la 
commemoració del 83è. ani-
versari. Consistirà en un o�ci 
solemne i un dinar de germa-
nor.
A 2/4 d’1 del migdia a la basí-
lica, l’arxipreste de l’Anoia-Se-
garra, Mn. Eduard Flores, 
presidirà l’Eucaristia, que serà 
solemnitzada amb els cants de 
la Coral de Santa Maria, sota 
la direcció de Coni Torrents i 
amb l’acompanyament de l’or-
ganista Lluís Victori.
A les 2 de la tarda els cantai-
res es reuniran en un dinar de 
germanor al restaurant Que-
ralt d’El Bruc. En la sobre-
taula que seguirà a l’àpat, no 
hi  mancaran com és costum, 
jocs, sorpreses i molt gresca.

“El Trumfo” del mes de juny
S’està repartint aquests dies 
El trumfo (núm. 226) del mes 
de juny, portaveu de la Coral. 
Encapçala l’exemplar, l’editorial 
que signa el president Lleonard 
del Rio, titulat “L’homenatge”. 
En la secció «Què hem fet el 
mes de maig?» es dóna comp-
ta del solemne inici del 83è. 

aniversari coral, del dia 1 i del 
concert d’adhesió a l’homenat-
ge que l’Associació de la Gent 
Gran va dedicar el dia 20, a la 
nostra mestra Coni Torrents, 
pels seus divuit anys com a di-
rectora de Cors Units del Casal 
del passeig. També s’anuncien 
les activitats programades per 
aquest mes de juny.
S’enceta una nova secció ano-
menada «Testimonis a la xarxa 
de cants i alegria» que comen-
ça amb unes declaracions de la 
cantaire Pepita Casanellas Solé. 
Igualment es publica una nota 
titulada «Agraïments» que re-
cull les adhesions a l’efemèride 
del 83è aniversari. 
Completen aquest número els 
«Adagis del mes», la «Vida fa-
miliar» i «Els tres peus al gat”.

Diumenge, la Coral de Santa Maria 
festejarà la primavera

Recti�cació
En la crònica «Homenatge a 
Coni Torrents i a Isidre Solé 
per començar la Primavera 
gran», publicada a la pàgina 13 
de “la Veu de l’Anoia” de la set-
mana passada (27.05.2022), es 
va escapar un lamentable error 
que cal esmenar. Es diu que es 
va homenatjar “a l’ex directora 
del Cor de Santa Maria, Coni 
Torrents”, quan havia de dir “a 
l’ex directora de Cors Units del 
Casal del passeig”, grup que va 
dirigir durant divuit anys. 
Coni Torrents, és l’actual di-
rectora —des de fa vint-i-dos 
anys— de la Coral de Santa 
Maria, entitat que precisament 
es va adherir solidàriament  a 
l’esmentat homenatge, amb un 
concert coral.

Coni Torrents en l’homenatge fet per l’Associació de la Gent gran

La recerca contínua de 
novetat és una actitud 
present en tota persona. 

De fet, en el fons d’aquest com-
portament hi ha una -més o 
menys conscient- insatisfacció 
respecte a un mateix o a les cir-
cumstàncies de la pròpia vida. 
Ens agradaria sortir de nosal-
tres mateixos, ser diferents, per 
a trobar el nostre veritable ésser. 
Ben mirat, és aquell «Sigues tu 
mateix», que es diu tantes vega-
des, però entenent-hi la recerca 
de l’autenticitat, sense deixar-se 
endur per impulsos capriciosos 
o per modes.
Molts fan canvis continus. Al-
tres busquen experiències tot-
hora. La recerca del plaer, el 
desig de viure esdeveniments 
únics, l’excitació provocada per 
situacions de risc són viaranys 
fressats per alguns tot fugint de 
la monotonia. Tot això és ex-
pressió del desig de sortir del 
propi jo, per no acceptar que no 
podem deixar de ser nosaltres 
mateixos. És un cercle viciós: 
un desig de fugida per a tornar 
a caure al mateix lloc.
Però hi ha algú que trenca 
aquest cercle viciós; algú en qui 
s’obre una escletxa que possibili-
ta un horitzó nou, una direcció 
decisiva en l’existència. El qui és 
capaç de trencar la monotonia, 
la fatalitat, la insatisfacció en el 
cor humà és Jesús. En ell tro-
bem la realitat d’una humanitat 

com la nostra, subjecta a les ne-
cessitats de la naturalesa i de la 
convivència humana, viscuda 
enmig dels seus contempora-
nis amb les relacions d’amistat i 
enemistat. Ara bé, cal �xar-nos 
que en ell trobem l’actitud del 
qui no mira mai per a si mateix 
sinó que sempre està atent als 
altres i al Pare. La d’ell és una 
existència humana autèntica, 
amb un misteri en la seva cons-
ciència i en les seves obres: era 
el Fill de Déu. Aquesta és l’ober-
tura de la seva persona que fa 
possible, als qui posem en ell la 
nostra con�ança, als qui creiem 
en ell, als qui deixem trobar-nos 
amb ell, la novetat de viure en 
plenitud la nostra condició hu-
mana: ser �lls de Déu.
En una ocasió Jesús va dir: Jo 
soc el camí, la veritat i la vida 
(Jn 14,6). «Per al creient viure 
en Crist és seguir el camí, en-
trar en l’única senda real que 
des d’aquest món tancat en si 
mateix condueix a la llibertat de 
la nova existència en Déu» (Ro-
mano Guardini, El Señor).
No és pas que l’individu, amb 
les seves qualitats naturals i les 
circumstàncies de la seva exis-
tència canviï, sinó que en Crist, 
mort i ressuscitat, s’ha obert el 
camí que, des de la veritat, duu 
a la vida en plenitud.

Romà Casanova
Bisbe de Vic

Hi ha quelcom 
veritablement nou?
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GUIA DE SALUT Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
junyent@junyentprat.comEspai patrocinat per

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

ALEXIS ANDREU

CONSULTA DE PSICOLOGIA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva,

 llits articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

GUIA DE SALUT

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Hores concertades
621 267 183

Consulta de psicologia
psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 3:
CASAS V.

Soledat, 119

DISSABTE 4:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIUMENGE 5:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 6:
TOUS

Av. Balmes, 73
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DIMARTS 7:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIMECRES 8:
MR SINGLA

Pujades, 47

DIJOUS 9:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27
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Ara fa menys 
d’una dècada, 
els investiga-
dors de la Uni-

versitat de Granada, tre-
ballant juntament amb els 
tècnics de l’IMSERSO, van 
crear un sistema per mesu-
rar una escala per calibrar 
el grau de soledat que afec-
tava especialment als nos-
tres grans.

Aquesta tècnica es diu 
ESTE I i II, i parametritza, 
mitjançant unes dades ma-
temàtiques, quin és el grau 
de soledat d’una persona, 
quant de temps ho està su-
portant i com l’afecta al seu 
entorn més proper.

El primer que em va sor-
prendre era com era pos-
sible traslladar a escales 
empíriques una sèrie de 
sentiments i vivències que, 
per molt intenses que si-
guin, no deixen de ser ma-
tèria subtil, potent i real.

I mentre estava engrescat 
en la solució de tal difícil re-
alitat, em va saltar la notícia 
que els tècnics de l’ONU i, 
entre d’altres,  els assessors 
del “Foro de Davos”, havien 
detectat que la realitat de 
la gent gran en les dècades 
vinents era l’augment del 
seu número i el canvi dels 
hàbits de consum.

De seguida vaig veure 
que l’objectiu primordi-
al d’aquests capitostos no 
era el benestar dels nos-
tres avis, sinó quina era la 
manera d’adaptar el mer-
cat actual a les necessitats 
(demanda, diuen ells) que 
en un molt curt termini de 
temps faran canviar la rea-
litat de serveis que avui dia 
ens envolten.

Em deixa una mica trencat 
el cor, per no dir molt, veu-
re i viure que la relació en-
tre el sector més vulnerable 
de la nostra societat, els 

nostres avis, i el més agres-
siu, els inversors, es decan-
ta inexorablement cap als 
poderosos. 

Fa un temps que vaig anar 
cap a allò que, d’una mane-
ra digni�cant, m’havia in-
tentat ensenyar el meu avi 
i en aquest moment, com 

Ciència i tarambanes

tardanament vaig recu-
perar, recordava una sen-
tència que d’una manera 
molt i molt solemne em va 
traslladar: Robert, fes allò 
que tu sàpigues que és bo 
per tu i pels que t’envolten, 
perquè tot allò que facis 
sense creure, t’ho acabaran 
robant a tu i a ells. 

L’atenció que necessites, quan i on la necessites.

Atenció a les persones: Higiene personal, mobilitzacions, 
acompanyament a metges, cangurs...

Atenció domèstica: Neteja i manteniment del domicili, planxat 
de roba, cuinat d’aliments...

Professionals: Treball social, fisioteràpia, podologia, animació 
socio-cultural.

OFERIM:

C/ de l’Aurora, 48 - 08700 Igualada - 938 04 10 94 - www.atenciofamiliar.com

robert@weyland.es

més de 15 anys d’experiència 
i dedicació exclusiva

Suposo que tant el meu 
avi com jo pecàvem d’in-
genus.

Però què voleu que us di-
gui, si em donen a escollir, 
prefereixo equivocar-me 
mil vegades amb un ta-
rambana que un sol cop 
amb un necessitat.

Robert Martínez  
Director d’Atenció Familiar Anoia-WEYLAND EXTERNAL



Sara Berzosa Domingo /  
Restauradora d’Ars Antiqua

Sóc Sara Berzosa Domingo, nascuda i resident a Igualada. Comparteixo la vida amb un 
arqueòleg, en Guillem. Soc conservadora- restauradora de béns culturals per vocació. Soc 
una romàntica i a vegades penso que he nascut a l’època equivocada. Reivindico el valor de 
la professió de restaurador per mantenir el Patrimoni cultural del nostre país. Ho resumiré 
en aquesta frase de l’escriptor Freeman Tilden, “A través de la interpretació, la comprensió; 
a través de la comprensió, la valoració; a través de la valoració, la protecció”. Si no entenem 
ni valorem una cosa, com vols que la protegim?

Quan una peça deixa de ser un trasto vell per conver-
tir-se en antiguitat?

Oficialment, quan la peça té 100 anys o més.

Quina mena de peces fem restaurar?

M’arriben des de les típiques figures religioses de tota la vida, 
mobles antics heretats, col·leccions d’obres d’art... Sempre són 
peces a les quals la gent els té estimació.

Què és el més important per conservar en bones condici-
ons un quadre?

La temperatura constant. Si pateix canvis bruscs de tempera-
tura i humitat, la pintura es degrada molt.

Ha passat alguna vegada que et porten un quadre a restau-
rar pensant que és una obra important però es tracta d’una 
imitació sense valor?

Ho he vist especialment en icones russes que algú fa anys va 
comprar en un viatge i quan s’ha analitzat són una postal amb 
aplicacions. 

En quina especialitat et sents més còmoda?

En la pintura, però em porten tota mena de peces i col·lecci-
ons. Cada feina és un repte que m’obliga a reciclar-me contí-
nuament. A Catalunya tenim un gran Patrimoni i cada branca 
requereix una bona especialització.

Fa un temps vares treballar en la restauració de l’Església de 
la Soledat.

Vam restaurar el baldaquí, el conjunt escultòric i la Mare de 
Déu, els marbres i la pedra. Només resten per restaurar els 
confessionaris, d’estil neogòtic. La imatge de la Mare de Déu 
és l’escultura més gran que he restaurat mai. L’any 77 la varen 
enguixar i la repintaren pel damunt. Vaig treure tots els afegits 
per recuperar la policromia i forma originals.

Feia molt temps que no s’havia tocat l’Església?

L’any 1977 s’hi va fer una remodelació on es va repintar tot, 
Mare de Déu inclosa, tapant les policromies i tot el que s’havia 
fet els anys 40, perquè durant la guerra l’església es va utilitzar 
com a garatge. Sense el treball de mossèn Massana l’església de 
la Soledat ja seria a terra. És feta amb pedres de riu i necessita-
va una restauració urgent. La professió de conservador restau-
rador existeix des de l’any 1972, �ns aleshores les restauracions 
( i algunes, encara ara...) les feien els pintors i els decoradors. 

A Catalunya hi ha bons restauradors?

Hi ha bons restauradors però també hi ha molt d’intrusisme 
que malmet el patrimoni que toca. La moda dels tutorials d’In-
ternet fa molt de mal, perquè es fan actuacions irreversibles. 
Espanya és vista a l’estranger com el país còmic, el famós Ecce 
homo genera burles pel tracte que es dona al Patrimoni. La 
professió de restaurador no està valorada i no hi ha gaire cons-
ciència que l’art s’ha de protegir. A la resta de països es valora 

molt el Patrimoni que tenen. 

A Ars Antiqua també hi fas classe.

Ofereixo la possibilitat que la gent pugui restaurar les seves 
peces. És una forma didàctica de promoure la cultura Patrimo-
nial i donar a conèixer les tasques pròpies d’un conservador- 
restaurador alhora que l’alumne s’enriqueix conservant peces 
que tenen un alt valor sentimental. He tingut alumnes que són 
a punt de convertir-se en restauradors. 

Ars Antiqua, aquest mes de juny compleix divuit anys.

Fa divuit anys, quan ja en tenia vuit d’experiència restaurant 
peces, vaig fundar Ars Antiqua. Tot i ser una empresa iguala-
dina, una part important de l’alumnat i de les feines que tinc, 
són de fora. 

Treballes per a Museus?

Sí, i per altres institucions de caràcter cultural.

Aquest any Igualada és Capital de la Cultura i la restauració 
i conservació és cultura. Hi participes?

No. Tenia una proposta per a la realització d’una restauració en 
directe però a les bases del procés participatiu excloïen explíci-
tament la presentació de propostes de restauració.  No descarto 
fer-ho més endavant en un altre àmbit i amb altres obres.

“Els tutorials d’Internet fan 
molt de mal a la restauració 

del patrimoni cultural”

  Jaume Singla @jaumesingla

Divendres, 3 de juny de 2022

Espai patrocinat per:

A Comissiò-làndia just a quan s’acaba el curs obliguen a canviar com “s’imparteixen” les classes. Ho manen “per bolets” evidenciant que mai 
han hagut d’anar “a classe de català”. Petulància desvergonyida de qui no ha de “retre comptes”. No tot “és negociable” per moltes “taules 
de diàleg” que s’implementin. I els que es vanten de defensar la Constitució, la interpreten a la “seva manera” dient que les autonomies 
“inventen nacions”. Són d’un estat que permet que “els enrampats” facin negocis amb els pantans d’en Franco, venent energia hidràulica 
a “preu de gas” rient-se dels “tontos”. Pacten els preus, donen “comissions” i acorden “càrrecs ben pagats” per quan acabin de “manar”. A 
Bribon-landia, els  “vivales” “van a cavall” i com a “líders del desvergonyiment”, aixequen banderes, toquen l’himne i posen medalles “al 
mèrit”, repartint feines i cobrant “les parts”, conservant les “mans lliures” pel que calgui. I així es veuen legitimats per perseguir, engarjo-
lar, espiar i robar, dient que ho fan  pel bé de tots. No se n’amaguen. I “els de la colla”, amb una riallota, es vanten de la seva “cara dura” 
pregonant que faran el que els doni la gana, tantes vegades com vulguin. “Explicacions de què?.”

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




