
Els balls de diables més importants del país es donaran cita demà a Igualada en una trobada inèdita. Foto: Dani G. Crespo.
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La jornada o 

Igualada, seu de la Trobada de 
Balls de Diables de Catalunya

  PÀGINA 8Demà dissabte, mig miler de diables 
actuaran en cinc barris a Igualada

Al vespre, cercavila de foc i encesa 
conjunta �nal al centre de la ciutat

Més de 16.300 
anoiencs mar-
xen cada dia a 
treballar fora 
de la comarca

  PÀGINA 44

Bona música 
tot el cap de 
setmana amb 
l’Estival de Jazz

Ton Baliu: 
“Volia ser jo 
qui decidís 
quan m’havia 
de retirar”   PÀGINA 38
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Més de 16.000 anoiencs marxen cada 
dia a treballar fora de la comarca

Trobada de 
cineclubs dels 
Països Catalans 
a Igualada

  PÀGINA 45
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L’EDITORIAL

Viure aquí... i treballar fora

N ’hem parlat ja en algunes ocasions, però 
és convenient assenyalar que la situació, 
lluny de millorar, s’enfila cada vegada 
més cap a la posició contrària a la que 

voldríem. El nombre de treballadors que cada  dia 
es lleven per anar a treballar fora de la comarca aug-
menta de forma exponencial. Les xifres no deixen 
lloc per als dubtes.
Afortunadament, el dar-
rer estudi trimestral de 
la Cambra de Comerç 
de Barcelona i les dades 
d’atur del passat mes de 
maig corroboren que les 
males xifres de desocu-
pació a l’Anoia ja formen 
part de la història. Que-
den lluny les taxes d’atur 
desorbitades que es van 
veure els anys 2011 i 
2012, sobretot, i que, malgrat disminuir en els anys 
següents, continuaven donant mals de cap a molta 
gent. Avui, la desocupació a la comarca ha tornat als 
nivells d’abans de la fortíssima crisi que va iniciar-se 
l’any 2008. 
Darrere d’aquesta millora, s’amaguen tristes conclu-
sions. Sí, hi ha menys atur, però les empreses si fa no 

fa són les mateixes, i el nombre de treballadors que 
marxen a fora de la comarca cada dia, ja passa dels 
16.300. Això és molta, molta gent.
Fa temps que l’Anoia va deixar de ser una comar-
ca amb evident pes industrial per passar a tenir una 
dependència del sector terciari. Difícilment es veu 
la recuperació d’aquesta “tradició” si no apareixen 
noves indústries en el territori, i, atenció, no es pro-

tegeixen el màxim 
possible les que so-
breviuen... El risc d’es-
devenir una comarca 
“dormitori”, com ja ha 
passat en altres indrets 
com el Garraf, ja no 
és una possibilitat, és 
una realitat cada vega-
da més palpable. I de 
res serveixen tediosos 
estudis reiteratius que 

s’inventen les institucions per demostrar així que fan 
alguna cosa i que continuen pensant en una reindus-
trialització de l’Anoia i la Conca d’Òdena. 
Ha arribat el moment de deixar estudis que ja ens 
sabem de memòria per passar a actuar. Als fets. A 
menys que ens estigui bé ser un dormitori més de 
l’àrea metropolitana. 

El risc d’esdevenir una comarca 
“dormitori”, com ja ha passat 

en altres indrets com el Garraf, 
ja no és una possibilitat, és una 

realitat palpable.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Iolanda Segura, portaveu d’US-
TEC ha afirmat que “les instruc-
cions del conseller d’Educació, 
Josep González-Cambray, per re-
accionar a la sentència del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalu-
nya que imposa el 25% de castellà, 
portarà a una diferenciació dels 
centres educatius per raó de llen-
gua, ja que seran les direccions els 
que proposaran els projectes lin-
güístics que posteriorment haurà 
de validar el departament” i tam-
bé ha opinat que “no hi ha garan-
ties que protegeixin jurídicament 
els directors d’escola davant dels 
tribunals.”

Alberto Núñez Feijóo, president 
del PP, considera que “els alumnes 

a Catalunya no poden tenir co-
neixement del castellà i que pa-
teixen una situació d’apartheid” 
i ha instat l’Executiu de Pedro 
Sánchez “a presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat per deixar 
en suspens el decret aprovat per 
la Generalitat de Catalunya, per-
què «no entri en vigor. Però sem-
bla que no ho voldrà fer, perquè 
tenim un Govern que se sent cò-
mode que en una part del territo-
ri nacional s’incompleixi la llei” 

Jaume Giró, conseller d’Eco-
nomia, després de conèixer que 
Catalunya va rebre un 35% de la 
inversió pressupostada, enfront 
del 184% de Madrid, ha declarat 
“Són dades molt tristes, molt de-
cebedores i sorprenents. No em 
creia que l’Estat executés unes in-
versions a Catalunya només per 
valor del 35% del pressupostat 
quan la mitjana de l’Estat és del 
67%”. 

Rafael Spottorno, que va ser cap 
de la Casa del Rei amb Joan Car-
les I entre 2011 i 2014 i secretari 
general de la Casa entre el 1993 
i el 2002 considera que “Felip 

VI corre el risc de caure en la ir-
rellevància si manté el perfil que 
ha marcat per ara el seu regnat”. 
Creu que “el Govern infrautilitza» 
el Rei i un dels efectes perversos 
d’aquesta política pot acabar amb 
la pregunta: I això de la  monar-
quia per a què?”.

Carles Piugdemont, president de 
la Generalitat a l’exili, ha dit que 
“el govern estatal ens està dient 
que, mentre votem malament i no 
ho fem pel candidat correcte, no 
invertirà el que ens mereixem”

Mònica Roca, presidenta de la 
Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, ha dit 
“l’any passat a Catalunya només 
es van executar el 36% de les in-
versions planificades per l’Estat, el 
grau d’execució més baix de totes 
les comunitats. Això és un mal-
tractament amb voluntat política. 
No ens podem conformar amb ex-
cuses i tornar a parar la galta”

Jordi Turull, Secretari General de 
Junts, ha dit “no defugirem cap 
responsabilitat, si per avançar cal 
pactar, pactarem.”

Anar de bracet 
amb totes les 
escoles per 
l’educació en la 
sostenibilitat
A Junts per Igualada quan pensem en 
escoles pensem en educació i en futur. 
Creiem que l’educació mediambiental 
aporta, a joves i infants, valors com 
el respecte a l’entorn i espai públic, la 
responsabilitat dels mateixos actes i el 
pensament crític.
Per això, des del govern de la ciutat, 
hem impulsat la creació a Igualada de 
la XESI (Xarxa d’Escoles per la Soste-
nibilitat d’Igualada) integrada dins la 
Xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya: 
una xarxa que dona  suport a tots als 
centres educatius de la ciutat que vo-
len innovar, avançar i organitzar acci-
ons educatives amb la finalitat d’afron-
tar, des de l’educació, els reptes i valors 
de la sostenibilitat.
Aquest curs, hem iniciat un projecte 
que està convertint els patis de les nos-
tres escoles en refugis de la biodiver-
sitat. De la mà d’experts s’han col·lo-
cat caixes niu així com alimentadores 
perquè els petits ocells com les ma-
llerengues o el pit-roig puguin passar 
l’hivern, i hotels d’insectes que ajuden 
a la pol·linització dels mateixos horts 
de l’escola. La biodiversitat millora la 
salut de la ciutat, i a més en aquest cas 
permet explicar de primera mà als in-
fants i joves la importància d’una ciu-
tat verda i biodiversa. 

Hi ha moltes escoles dins de la XESI 
que aporten solucions innovadores, 
de fet aquesta mateixa setmana l’Es-
cola Ramon Castelltort ha estat prota-
gonista en rebre el certificat “Bo, sa, 
d’aquí” que premia els centres educa-
tius que treballen la sostenibilitat i el 
menjar de proximitat. Des de l’inici 
d’aquest projecte hem donat suport 
a l’AMPA de l’escola i professors que 
l’han fet possible, i esperem continuar 
implementant aquest projecte a altres 
escoles de la nostra ciutat.
El nostre compromís amb el conei-
xement i la formació és inequívoc. 
A Junts Per Igualada estem al costat 
de tots els centres educatius, públics 
i concertats, per què el nostre és un 
model d’escola de qualitat i de valors. 
L’educació en la sostenibilitat fomenta 
el pensament crític .
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H e llegit l’article del passat di-
vendres del director de La 
Veu de l’Anoia, Jordi Puiggròs, 
amb el «La Història es repeteix 

a ERC: Soroll , Tensió i Joc de Poder», i li 
he de donar tota la raó.
El cert és que m’ho he pensat més de dos 
cops abans d’escriure aquest article. Soc 
militant a Esquerra de l’època d’en Àngel 
Colom, en Carod-Rovira i la Pilar Rahola, 
quan ser independentista semblava de bo-
jos. Només teníem tres diputats al Parla-
ment, dos regidors a Barcelona i una dipu-
tada a Les Corts i altres, encara que pocs, 
regidors pel territori.
Quan vaig venir fa uns anys a viure a Igua-
lada, i de la mà de l’Oriol Junqueras, vaig 
tornar a ser militant a ERC i vaig formar 
part de l’executiva local amb l’Alba com a 
presidenta. Però, per discrepàncies amb la 
política social del partit, ara ja no hi mi-
lito.
Em faig creus de llegir el titular de La Veu. 
Això és el pa de cada dia d’aquesta forma-
ció. I respecte a l’elecció de la candidata 
n’hi ha per a tots els gustos. Depèn amb 
qui parlis et diuen, “això és una imposi-
ció de la direcció en contra de la secció 
local”, i altres que “s’ha fet una enquesta 
entre per saber si preferien Alba Vergés o 
Enric Conill». Potser també van preguntar 
per la regidora Montserrat Argelich? Crec 
que no, però hauria estat molt instructiu. 
Ara, també posem les coses en context, i 
cal dir que a Igualada hi ha una vuitantena 
de militants, no pas més. Per tant si tots 
aquests militants votessin ERC a Igualada, 
no assoliríem ni un sol regidor.
En un enquesta oberta, que no s’ha fet pú-

blica, sembla que els enquestats haurien 
preferit la major pública elevada d’Alba 
Vergés que l’escàs coneixement i la grisor 
d’Enric Conill, que s’ha mostrat com un 
cap de l’oposició quasi invisible i que no 
fa oposició.
En una enquesta oberta, potser si s’hagués 
preguntat per Montserrat Argelich, els 
resultats haurien estat diferents i demoli-
dors. Però sembla que Argelich no és sant 
de la devoció de la direcció local del par-
tit que l’ha apartada, i l’aparell del partit a 
Barcelona aposta per la vicepresidenta del 
Parlament i exconsellera de Salut. O sigui 
l’establishment de sempre.
No ens enganyem, la Montserrat Argelich 
seria la millor candidata: presidenta dels 
Traginers d’Igualada: una entitat amb 200 
anys d’existència, reconeguda arreu, amb 
molta quantitat de persones que hi han 
participat, i on la Montserrat fa una molt 
bona tasca. O sigui, un valor públic en alça 
que ha eclipsat Enric Conill i que, si fossin 
llestos, la integrarien per sumar.
Potser, per això, l’aparell igualadí té por 
de que ella faci ombra al candidat de fa 4 
anys. Enric Conill -un brillant arquitecte 
de la ciutat, amb molt poques ganes de fer 
res pels altres- i a la nova candidata, Alba 
Vergés.
Cal dir que va voler quedar-se el 2019 com 
a cap de l’oposició de l’alcalde Marc Cas-
tells, que tothom tenia clar que governaria 
amb suports puntuals, als quals ERC no va 
voler contribuir; això va ser un error i s’ha 
quedat a l’ombra. Bé, Conill ha desaparegut. 
Tot s’ho emporta en Castells amb el suport 
puntual del Jordi Cuadras, d’Igualada Som-
hi. La resta gairebé no existeixen.

Sembla que la militància, pel que ens di-
uen des de l’aparell del partit a Igualada, 
prefereixen a l’Alba de candidata, però no 
tots. Aquest cop la guerra de la secció local 
amb el partit farà que perdin pistonada del 
dia a dia de la ciutat. Li posen fàcil l’al-
calde Castells, que encara no sabem sota 
quines sigles es presentarà. L’independen-
tisme no pot fer fàcil la campanya a l’ac-
tual alcalde, que en sap molt, i no ho fa 
malament del tot.
Als independentistes de sempre només 
ens quedarà una opció, ja que les guerres 
internes d’ERC ens deixaran amb el cul a 
l’aire com sempre. Potser caldrà estudiar 
què proposa la candidatura de Poble Ac-
tiu, on no hi ha guerres de famílies...

Aquest cop signaré l’article amb totes les 
lletres: 
Toni Sanchez Caballé, qui ha militat en 
diferents èpoques a ERC, presidit la JERC 
(nom antic de les joventuts del partit 
als anys 90 a Barcelona), he estat asses-
sor d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona 
i secretari personal de la diputada de la 
formació a les Corts Espanyoles a l’època 
que picàvem pedra. 
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El pa de cada dia a ERC

T’agrada el projecte de fer un biollac al Parc Central?

Sí 48,3% No 51,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

TONI SÁNCHEZ CABALLÉ
Exmilitant d’ERC

Aquest cop la guerra de la secció 
local amb el partit farà que per-
din pistonada en el dia a dia de 
la ciutat. I li posen fàcil l’alcalde 

Castells, que encara no sabem sota 
quines sigles es presentarà
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BALL DE SANT MIQUEL I DIABLES D’IGUALADA

La colla igualadina organitza aquest dissabte una trobada de Balls 
de Diables tradicional de Catalunya que aplegarà uns 550 diables 
en un esdeveniment únic i espectacular.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

VOLEM UNA IGUALADA 
SEGURA
Roser Ramírez Figueras

Benvolgut batlle:
Aniré directe al gra, sense rodejos ni 
sense perdre el seu temps.
Com ja sap els ciutadans i ciutadanes de 
la ciutat d’Igualada, sobretot les dones, 
ens sentim insegures, tenim por d’anar 
per els carrers. Sovint quan veiem un 
home pel carrer normalment canviem 
de carrer o de vorera. De manera in-
conscient deixem d’anar per carrers per 
motius com una mala lluminositat, ca-
mins intransitats, o bé que per la seva 
deixadesa fan por.
Vivim en una ciutat que és Ciutat de 
la Cultura Catalana i lluny de trans-
metre un sentiment d’alegria i felicitat 
per aquest motiu, els igualadins i igua-
ladines estem decebudes en què es fa-
cin polítiques cíniques, el quedar bé de 
cara a la galeria, les imatges pintades 
a les parets de la plaça de Sant Miquel 
o a la façana de la Pastisseria Pla, o bé 
el tenir un batlle populista que fa de-
magògia i per l’únic que sembla estar i 
ser és de cara a la galeria ara foto aquí 
ara foto allà (i em sembla bé sempre i 
quan es compleixin una sèrie de ítems 
per garantir el mínim de seguretat), ara 
sortir a la televisió. Deixem al costat les 
polítiques socials i els partidismes va-
ris i centrem-nos en el que realment és 
important: No tenir por, no dependre 
d’un grup de Telegram, anomenat “Mai 
caminaràs sola”, on ens autogestionem 
una cinquantena de dones per evitar 
anar soles i amb por �ns a casa.
Tornem la con�ança i la seguretat amb 
els vilatans i vilatanes. Deixi de pro-
moure cursos d’autodefensa personal 
i posis seriós amb el que realment ens 
importa.
Comenci a donar-nos allò que tant 

temps portem reclamant i que arriba 
amb comptagotes i tot “gràcies” a la 
brutal agressió sexual que va patir la 
noia la nit de la castanyada. Comen-
ci doncs a treballar en el famós Pla de 
Seguretat Local que va prometre fa 10 
anys i que comença a arribar ara per la 
pressió dels membres de l’oposició. Posi 
més enllumenat públic, vigilància amb 
videocàmeres de seguretat, posi més 
personal a la patrulla de la policia local 
que vagi patrullant per la ciutat i que no 
només sigui un acte de presència, sinó 
que en real cas de que passés qualsevol 
cosa estiguin al “nostre abast”.
Senyor batlle té un aparcament públic a 
la zona del Rec on hi ha furts però que 
com no hi ha vigilància ni videovigilàn-
cia aquests furts queden impunes. Jo he 
vist al meu cotxe petjades d’algú que s’hi 
ha passejat del capó al maleter i tornada 
endavant. Que hagués passat si m’ha-
guessin trencat el vidre? O que hagués 
passat si com amb moltes persones han 
robat o els han perjudicat el cotxe fent 
alguna malifeta? Res. Igualada sembla 
la ciutat sense llei, la ciutat on hi poden 
haver-hi actes delictius de diferents àm-
bits i queden totalment impunes.
Vostè se’n recorda de quan hi van ha-
ver els robatoris a la carnissera Gual i la 
mateixa nit al Cúbics restauració situat 
a la mateixa plaça de l’Ajuntament (par-
lo d’aquests com podria parlar d’altres)? 
Això és la Igualada que vostè vol?
Per no parlar-ne del carreró sense sor-
tida que hi ha a la plaça de Sant Mi-
quel, on a l’estiu és un cau on la gent 
consumeix substàncies estupefaents,on 
s’apro�ta la foscor i la deixadesa com 
per exemple el terra que no té res a en-
vejar amb el del rec, per atemptar con-
tra la salut pública, pixant allà, cridant i 
destorbant el descans del veïnat. Tant li 
costa posar allà una mica de llum, o una 
càmera? Sí, veig que sí, perquè sinó ja 

ho hagués fet.
Apro�to també aquest escrit per pre-
guntar-li si Igualada és una ciutat sense 
llei, perquè si a la tarda anant tranquil-
lament ens trobem amb un apunyala-
ment, amb independència del motiu 
pel qual hagi passat o hagi deixat de 
passar, on les baralles vàries semblen 
estar a l’ordre del dia, on els propietaris 
de diferents establiments de la zona han 
de netejar el seu negoci d’ampolles d’al-
cohol entre altres. Si  li sembla tenir una 
ciutat tranquil·la, té un problema i gros.
Dit això, espero senyor batlle que es 
posi les piles i torni als vilatans i vila-
tanes de la ciutat d’Igualada el que tant 
desitja qualsevol persona: Seguretat i 
tranquil·litat. Sense pors.

ELS AMICS DEL TREN 
D’IGUALADA HEM FET
OFRENA DEL CIRI VO-
TIU A MONTSERRAT

Els consellers d’Igualada de l’any 1515, 
per evitar una pandèmia provinent de 
Barcelona, varen decidir oferir un ciri 
votiu a la Verge de Montserrat tots els 
anys perquè els protegís. Des de llavors 
any rere any excepte alguns de compli-
cats, com ara la covid, no es va poder 
fer, motiu pel qual aquest any, tots amb 
moltes ganes i l’Ajuntament d’Igualada, 
ens va convocar la ofrena per aquest 
dissabte dia 28.
Disposant de sis autocars, més de 400 
persones ens trobàrem a l’estació per 
pujar a la santa muntanya. Des de fa uns 
anys, les ofrenes les ofereixen entitats 
igualadines que durant l’any celebrin un 
aniversari signi�catiu. Nosaltres aquest 
any en celebrem 25+1, ja que l’any pas-
sat degut a la pandèmia no ho pogué-
rem celebrar. També, com tots sabem, el 
Gremi de Traginers n’han celebrat 200, 

que ja son anys. El Cai, Ceci, els Ver-
dums i la colla gegantera del Bisbalet i 
també pelegrins de Barcelona, Manresa 
i Vic hi varen ser presents a la ofrena.
Com que ens ajuntàrem tants pelegrins, 
no és va fer la rebuda al lloc habitual, 
la sala de la Façana, el pare abat Manel 
Gasch ens va rebre directament a la ba-
sílica, això hi va donar un caire més so-
lemne i tots ens vàrem sentir més aco-
llits. Per problemes d’agenda no varen 
poder assistir ni el nostre president ni 
dues persones de la nostra junta, al seu 
lloc, Francesc Farrés, Toni Casals i Joa-
quim Sans, varen fer la ofrena. Parau-
les d’agraïment i motiu de les ofrenes 
ho varen fer tots els representants de 
les entitats i Francesc Farrés va recor-
dar-nos les converses que anys enrere, 
mantigué amb el pare abad Casià Just, 
per reivindicar la tornada del cremalle-
ra, que per sort, es va fer realitat com 
tots sabem.
Una jornada plena de bons records i 
molts igualadins per Montserrat, amb 
salutacions del nostre alcalde Marc 
Castells i la rebuda del pare abat do-
nant-nos la benvinguda. Esperem que 
durant aquest any podem celebrar i 
compartir amb els igualadins i comar-
cans, les nostres activitats que propera-
ment anirem anunciant.
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I a tu,
qui
et cuida?

www.mgc.es

Quadre mèdic
Més de 40.000 
especialistes.

Assistència en
viatge · Obertura
a tot el món.

Psicologia clínica
Sense prescripció 
mèdica. Fins a 24 
sessions/any.

Teleconsulta i 
videoconsulta
Sense
desplaçaments.

Hospitalització a 
qualsevol centre
del món · Fins a 42.000 €
per a tractaments 
especials fora del Quadre.

Pròtesis · Inclou 
totes les pròtesis 
d’implantació
interna.

Assistència integral 
del càncer · Inclou 
medicacions i teràpies 
que altres companyies 
no cobreixen.

Cobertura dental
Odontologia bàsica
i 2 higienes anuals.

Oferim les cobertures més àmplies i una atenció personalitzada que, 
enfront de la malaltia, garanteix que ningú quedarà desatès.

A MGC Mútua fa 40 anys que cuidem la salut de les famílies.

*Quota mitjana 2022 calculada per a un col·lectiu familiar de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys i fi lls de 10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona i amb l’A-S Total contractada (modalitat sense franquicia). 

Des de 42 € al mes *



No soc endeví, ni faig 
cas a les enquestes, 
i malgrat això puc 
vaticinar amb molta 

seguretat que, l’anomenada es-
querra espanyola, PSOE, Pode-
mos, IU es fotran una castanya 

de proporcions siderals a les eleccions d’Andalusia. 
Això passarà tot i que al davant hi tenen a la dreta 
més reaccionària d’Europa i al neo franquisme més 
cavernari.
Com pot ser que l’esquerra que havia dominat An-
dalusia durant dècades ara estigui a punt de fer un 
ridícul espantós i de deixar a Podemos i satèl·lits 
al llindar de supervivència? Passa perquè l’electorat 
d’esquerres és molt exigent i no es conforma amb 
eslògans brillants, sinó que vol referents ètics i pro-
postes de futur.
Mancada de mitjans de comunicació propis, l’es-
querra espanyola té basarda a mantenir els trets 
que havien de�nit el pensament d’esquerres a Es-
panya. Fixeu-vos en aquest fragment del discurs de 
José Díaz, secretari general de PCE al cinema Mo-
numental de Madrid, el mes de juny del 1935. “Los 
cuatro pilares básicos que deben sustentar al Frente 
Popular son: la liberación de los pueblos oprimidos 
por el imperialismo español. Que se conceda el de-
recho de decidir libremente su destino a Cataluña, 
Eskadi, Galicia y a cuantas nacionalidades estén 
oprimidas por el imperialismo de España”. 
I no, no era una escalfada de boca en un míting, el 
mateix José Díaz ho repetia el febrer del 1936, ara sí 
en un míting electoral: “Si quieren librarse del yugo 
del imperialismo español representado por el Poder 
Central, tendran nuestra ayuda. Un pueblo que 
oprime otros pueblos no se puede considerar libre. 
Y nosotros queremos una España libre.” Val a dir 
que aquelles eleccions les va guanyar àmpliament 
el Front Popular.

Noranta anys després aquella esquerra que der-
rotava a la dreta a les urnes i a la societat, transi-
ta desnortada per un paisatge espanyol terrorí�c, 
on la raó és perseguida, la ciutadania explotada, la 
Constitució és una gàbia on s’empresonen artistes, 
es persegueixen idiomes i on els rics es fan més rics 
i els pobres més pobres. Un país on el neofeixisme 
més cavernari ja ha posat els peus a les institucions 
i ha començat el camí de retorn al passat més cas-
pós de la història espanyola.
Que els dirigents polítics actuals d’Espanya -i tam-
bé de Catalunya i d’Europa- demostrin avui un 
nivell tan per sota del que tenien els seus predeces-
sors, em fa témer que ens porten al pitjor desastre 
social d’Europa. 
Quan l’Estat és només un instrument d’una mino-
ria avida de poder incapaç de sadollar mai la seva 
ambició, als ciutadans només ens queda la porta de 
sortida. La individual la tenim oberta cap a l’emi-
gració o l’exili. Si no obrim la de la llibertat naci-
onal, estem tan perduts com els valors de la “iz-
quierda española” que són només un tènue record 
refugiat a les biblioteques.  

Noranta anys després, aquella 
esquerra que derrotava a la dreta 
a les urnes i a la societat, transita 

desnortada per un paisatge 
espanyol terrorífic

ERC ANOIA

Esquerres sense nord L’afectació del nou traçat de l’A2 a l’Anoia

L’estat d’abandonament de l’antic Hotel Ciu-
tat d’Igualada és trist i preocupant. Aquesta 
imatge de l’antic restaurant Sal i Sucre n’és 
una prova feafent.
Potser caldria fer-hi alguna cosa

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

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

JAUME SINGLA
@jaumesingla

D es d’Esquerra Repu-
blicana a l’Anoia te-
nim clar que cal in-
vertir en la millora de 

la mobilitat del nostre territori, 
però no a qualsevol preu i no no-
més en les infraestructures desti-

nades als cotxes i als camions.
Des del Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana es planteja la construcció d’un 
nou tram de l’A2, una de les vies de comunica-
ció més importants de la nostra comarca, però 
amb un plantejament totalment contrari als va-
lors que nosaltres defensem: Participació del ter-
ritori, preservació del medi, mobilitat sostenible, 
transport públic i urbanisme sostenible, per des-
comptat valors inclosos en l’aplicació dels ODS, 
avui dia més necessaris que mai.
Des d’ERC Anoia compartim el projecte de la 
millora de la seguretat en aquest tram, i entenem 
que moltes de les millores que es plantegen són 
necessàries per seguretat de la via, per això no 
ens neguem a la totalitat del projecte sinó que 
considerem s’ha de ser valorat amb una mirada 
quirúrgica, actuar en cada punt a cop de bisturí, 
amb estudis reals sobre els fluxos de vehicles que 
es produeixen en les zones afectades, i, per tant, 
amb una valoració ajustada a la demanda real 
dels canvis de traçat/ampliacions, així com valo-
rant els impactes positius i negatius pels nostres 
veïns i veïnes.
Estem a favor de millorar els radis de curvatu-
ra d’aquesta via i per descomptat en aconseguir 
una millora dels seus accessos i connexions a al-
tres vies, però hem de tenir en compte la realitat 
d’aquesta, la nostra proposta és reduir el màxim 
l’impacte mediambiental i social d’aquesta cons-
trucció.
Valorem positivament les actuacions en trams 
del projecte com les d’Igualada, Òdena i Jorba. 
Estem convençuts que l’actuació a Castellolí és 
millorable amb un estudi concret de la mobili-

tat associada al Dipòsit Controlat, al polígon 
industrial Can Parera, i a les instal·lacions del 
ParcMotor i Campus Motor que amb la proposta 
actual no s’ha tingut en compte, allunyant la via 
del nucli tot reduint la contaminació acústica i 
descartant la construcció del tercer túnel que es 
proposa.
Estem totalment en contra de la proposta plan-
tejada al Bruc i als Hostalets de Pierola. Dintre 
del terme municipal del Bruc l’avantprojecte sug-
gereix una variant amb tres viaductes un entorn 
d’alt valor ecològic, un nou traçat amb pendents 
de  fins a 6% i el constrenyiment de l’escàs sòl 
industrial que queda al municipi. Amb el nou 
traçat propossat entre Collbató i els Hostalets de 
Pierola s’afecta tot una zona boscosa i un dels nu-
clis urbans, Serra Alta i dues urbanitzacions més, 
amb les consegüents molèsties pels centenars de 
veïns i veïnes que hi viuen, en aquest planteja-
ment també es veurà afectat el polígon Industrial 
Mas d’en Pi actualment en desenvolupament.
En definitiva volem evitar que la comarca de 
l’Anoia es vegi abocada a anys d’obres faraòni-
ques i a la destrucció del nostre entorn.
Volem la millora de la principal via de comuni-
cació de la comarca, però tenint en compte cada 
una de les peculiaritats de cada municipi, no té 
sentit que el 2022 es plantegi un obra d’aques-
tes característiques on el transport privat preval 
al transport públic, la nostra aposta és i serà la 
millora de les connexions amb una clara necessi-
tat de potenciar el transport públic, millorar els 
accessos, la connectivitat dels municipis i l’en-
troncament de la C-15, el Coll del Bruc, etc. però 
mantenint el respecte a l’entorn natural.
Al nostre entendre, cal una revisió de la proposta 
de l’A2 per part del Ministerio per apro�tar el traçat 
actual sense obrir noves ferides al territori, en un 
context a on cal treballar per a un nou model de 
mobilitat, invertint en transport públic sostenible i 
un desenvolupament econòmic alineat amb el repte 
global de la descarbonització de l’economia. 
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SANTI ENRIQUE
Avinguda del Mestre Muntaner, 88
08700 Igualada
Tel. 938 03 08 00

www.santienrique.com

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

Vine a descubrir-lo a Santi Enrique!

Descobreix els nostres vehícles d’Ocasió!
Més de 200 cotxes a escollir!

Aconsegueix el teu Nissan d'Ocasió

SANTI ENRIQUE

Micra
0.9 DIG-T 90CV Per: 12.900€

N-Connecta Qashqai
1.2 DIG-T 115CV Per: 19.900€

Acenta X-Trail
1.6 DCI 130CV Per: 20.900€

N-Connecta



L’atur baixa a l’Anoia a nivells d’abans de la crisi, 
però ja són 16.300 els que treballen fora de la comarca

Igualada

El nombre d’empreses a 
la comarca ha augmen-
tat un 2% en el darrer 

any, �ns a les 3.098 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Anoia ha tancat el pri-
mer trimestre del 2022 
amb 3.098 empreses, 

una xifra un 0,6% superior al 
trimestre passat i un 2% res-
pecte a fa un any; i que si es 
compara amb els nivells inici-
als a la pandèmia (març 2020) 
s’incrementa �ns al 3,2%. 
No obstant això, encara man-
quen 154 empreses per asso-
lir els nivells prepandèmics, 
desembre del 2019. Amb tot, 
però, el nombre de llocs de 
treball i el d’a�liacions a la 
Seguretat Social segueix crei-
xent, assolint-se 35.575 llocs 
de treball i 51.881 a�liacions, 
un +5,1% i +4,3% respecte a fa 
a un any, respectivament. Així 
es conclou en l’Informe tri-
mestral del teixit empresarial 
i mercat del treball de l’Anoia.
El nombre d’empreses (comp-
tes de cotització) a la comarca 
ha augmentat un 2% a �nals 
de març de 2022 respecte a 
un any enrere, �ns a les 3.098 
empreses; aquesta evolució és 
pràcticament la mateixa que la 
registrada pel conjunt de Ca-
talunya (2,1%). 
Així mateix, respecte al perí-
ode anterior (desembre del 
2021) es registra un lleuger 
increment de 18 comptes de 
cotització (+0,6%).

L’Anoia registra la 
segona xifra més elevada 
de llocs de treball
El nombre total de llocs de 
treball (a�liacions a la Se-
guretat Social segons seu de 
l’empresa al règim general i 
al règim especial de treballa-
dors autònoms) a la comarca 
ha augmentat un 5,1% el 31 
de març de 2022 respecte a un 
any enrere, �ns als 35.575, la 
segona xifra més elevada des 
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de desembre 2008 (només per 
darrere de la dada del perío-
de anterior, desembre 2021). 
Aquest creixement és lleuge-
rament més intens que el re-
gistrat pel conjunt de Catalu-
nya (4,8%).
En aquest sentit, segons el ti-
pus de règim d’a�liació s’ob-
serva un creixement més 

Total d’empreses a l’Anoia

Afiliats a la Seguretat Social a l’Anoia

Llocs de treball a l’Anoia (variació interanual)

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat.

notable entre els assalariats 
(6,3%) que entre els autònoms 
(1,4%). La xifra d’assalariats és 
la més elevada des de setem-
bre de 2008 i la d’autònoms és 
la segona des de setembre de 
2010 (només per darrere la 
dada de desembre 2021).
En comparació als nivells pre-
vis a la pandèmia (març 2019), 

el nombre de llocs de treball 
s’ha incrementat un 3,4%. 
Concretament, a data d’avui 
hi ha 1.169 llocs de treball més 
que fa tres anys.
Per grans sectors econòmics, 
el nombre d’autònoms ha 
crescut a tots els sectors res-
pecte a l’any anterior, excepte 
a la indústria (-0,6%). El nom-
bre d’assalariats ha augmentat 
notablement a tots els grans 
sectors econòmics (a excep-
ció del sector primari, -4,5%): 
l’1,6% a la construcció, el 6,6% 
als serveis i el 6,9% a la indús-
tria; mentre que pel que fa a 
la grandària de l’empresa, el 
nombre d’assalariats ha cres-
cut als tres segments analitzats 
respecte a un any enrere, però 
amb diferents intensitats: un 
5% a les empreses de �ns a 50 
treballadors, un 12,7% a les de 
51 a 250 treballadors i un 2% a 
les de 251 treballadors o més.

Anàlisi segons residència 
dels treballadors
Si s’analitza la residència pa-
dronal de l’a�liat, en lloc de 
la seu de l’empresa, els a�li-
ats han augmentat un 4,3% a 
la comarca respecte a un any 
enrere, �ns a les 51.881 perso-
nes a �nals de març de 2022, la 
xifra més elevada des del 2012 
(inici de la sèrie disponible). 
De fet, un creixement idèntic 
al registrat pel conjunt de Ca-
talunya.
Per sexe, el creixement ha es-
tat més intens entre les dones 
(5,6%) que entre els homes 
(3,3%).
Els a�liats registren un aug-
ment a tots els grans grups 
d’edat, a excepció de les perso-
nes compreses entre els 30 i 44 
anys (-0,6%). Per nacionalitat, 
el creixement relatiu d’a�liats 
de nacionalitat estrangera -el 
8,0% del total- ha estat més 
elevat que els de nacionalitat 
espanyola, un 7,5% i un 4,1%,
respectivament. 
Respecte als nivells previs a 
la pandèmia (març 2019), el 
nombre d’a�liats ha augmen-

tat en tots el col·lectius analit-
zats, excepte entre les perso-
nes de 30 a 44 anys que encara 
no han assolit nivells anteriors 
a la crisi (-7,1% menys). Així, 
en conjunt, a data d’avui, hi ha 
2.431 més d’a�liats, un 4,9% 
en termes relatius, que fa tres 
anys.
Si es comparen les a�liacions 
segons seu social i per resi-
dència padronal, el nombre és 
bastant superior en el segon 
cas (un 46% més); el motiu de 
la diferència és que molts tre-
balladors residents a l’Anoia es 
traslladen a una comarca di-
ferent per treballar. Quantita-
tivament hi ha més de 16.300 
a�liats que no estan comptabi-
litats en un lloc de treball de la 
comarca.

En comparació als 
nivells previs a la pan-
dèmia (març 2019), el 

nombre de llocs de tre-
ball s’ha incrementat 
un 3,4%. Hi ha 1.169 
llocs de treball més 

que fa tres anys.

Quant a les xifres d’atur, el 
nombre d’aturats era de 7.220 
persones a 31 de març, la xi-
fra més baixa per a aquest mes 
des del 2008. En termes inte-
ranuals, el nombre d’aturats 
disminueix des del maig de 
2021, i el ritme de descens s’ha 
accelerat de forma progressiva 
�ns a un -21,3% el març; dis-
minució menys intensa a la 
registrada al conjunt de Cata-
lunya (-26,6%).
Per sexe, la disminució anual 
és més notable entre els ho-
mes (-23,4%) que entre les 
dones (-19,9%). La reducció 
de l’atur per trams d’edat ha 
estat menys intensa a mesu-
ra que augmentava el grup 
d’edat, del -35,2% entre les 
persones menors de 30 anys 
al -5,9% de 55 anys o més. Per 
últim, l’atur disminueix a tots 
els tipus d’ocupació, destaca la 
disminució absoluta entre les 
ocupacions elementals (-640). 
L’estimació de la taxa d’atur re-
gistral se situa en el 13,1% el 
març, la xifra més baixa per a 
un mes de març des del 2008.

Per nacionalitat, 
el creixement relatiu 

d’afiliats de nacionali-
tat estrangera 

—el 8,0% del total— 
ha estat més elevat 

que els de nacionalitat 
espanyola



Judit Guardia, baix a la dreta, en el seu primer dia al Parlament de Catalunya.
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a professora igualadina 
Judit Guàrdia i Tor-
rents és ja nova dipu-

tada de Junts per Catalunya 
al Parlament. Ha entrat a la 
cambra catalana amb la situ-
ació habitual que es produeix 
per la renúncia d’algun com-
pany que estava més amunt en 
la posició de la candidatura. 

La igualadina Judit Guardia, nova 
diputada de Junts al Parlament

L’Audiència rebutja 
el recurs del violador 
i en confirma la presó
ACN / LA VEU 

L a secció setena de l’Au-
diència de Barcelona 
ha con�rmat la presó 

provisional per al presumpte 
violador d’una menor d’edat a 
Igualada la nit de la Castanya-
da del 2021. D’aquesta mane-
ra, la sala ha rebutjat el recurs 
d’apel·lació que va presentar 
la defensa de l’acusat en con-
tra de la presó provisional co-
municada i sense �ança que 
el 23 d’abril passat va dictar el 
jutjat número 4 d’Igualada. La 
mesura es va prendre després 
d’escoltar la declaració del pre-
sumpte violador. La causa està 
oberta per agressió sexual i as-
sassinat en grau de temptativa. 
L’advocat de l’acusat va al·legar 
indefensió del seu client, ja que 
no havia pogut tenir accés a 
totes les actuacions abans de 
prestar declaració. Considera-
va que s’havia vulnerat el dret 
de defensa del seu client i, per 
això, demanava la nul·litat de la 

Guardia ocupava la posició 24 
en la llista de les últimes elec-
cions.
La igualadina va estrenar-se a 
la cambra el passat dimecres, 
en ocasió d’una sessió plenà-
ria, i ho va fer protagonitzant 
una de les anècdotes del dia, i 
que a ben segur serà reprodu-
ïda en algun programa d’hu-
mor. Guàrdia va aplaudir la 
intervenció del diputat de la 

CUP Carles Riera contra la 
Llei del català a l’escola, apro-
vada pel seu propi partit, �ns 
que els seus companys d’escó, 
amb un copet de colze, li van 
cridar l’atenció.
Amb Judit Guardia, ja són tres  
els anoiencs presents a la cam-
bra catalana, juntament amb 
Alba Vergés (ERC), alhora vi-
cepresidenta del Parlament, i 
Jordi Riba, pel PSC.

presó provisional. L’advocat ar-
gumentava que quan l’acusat va 
declarar després de ser detingut 
la causa es trobava sota secret 
de sumari, de manera que no 
tenia accés a tots els detalls. Se-
gons el sumari els forenses van 
trobar 12 mostres de sang de 
la víctima a la jaqueta de l’acu-
sat. Segons els Mossos, aquesta 
troballa “evidencia de forma 
de�nitiva i inequívoca” la pre-
sumpta autoria de l’acusat. 

L’acusat va ser als jutjats 
poques hores després de 
l’agressió
El presumpte violador va estar 
als jutjats d’Igualada poques 
hores després que tingués lloc 
l’agressió. Així es desprèn del 
sumari de la investigació. 
En concret, l’acusat va anar als 
jutjats el dia 1 de novembre a 
les 9:45 hores per �rmar una 
de les visites de seguiment que 
se li feien, ja que es trobava en 
llibertat vigilada per maltrac-
taments a una exparella. 
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Aquesta setmana in-
formadors ambientals 

visiten els comerços per 
resoldre dubtes i lliu-
rar-los tot el material 

que necessiten

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada està preparada 
per començar el servei de 
Porta a Porta comercial 

que tindrà el seu tret de sortida 
el pròxim 27 de juny quan en-
gegarà el calendari de recollida 
selectiva a les portes dels esta-
bliments com supermercats, 
restaurants o grans comerços. 
A partir d’aquesta data, s’en-
gega el servei de recollida que 
consisteix a lliurar de forma 
separada i al davant de la porta 
de l’establiment les deixalles se-
gons un calendari i horari esta-
blerts per cada fracció. 
Aquest nou sistema permetrà 
la recuperació de molts ma-
terials que �ns ara acabaven a 
l’abocador, suposant una millo-
ra ambiental i també d’e�cièn-
cia econòmica. Per això, aques-
ta setmana que ve començarà 
el repartiment d’utillatge entre 
els establiments. 
Els informadors ambientals vi-
sitaran els establiments afectats 
per acabar de resoldre dubtes, 
lliurar-los el material que ne-
cessiten per a realitzar la frac-
ció dels residus i informar-los 
sobre el calendari de recollida. 
El servei de recollida selectiva 
Porta a Porta Comercial comp-
ta amb una campanya informa-
tiva encapçalada per una imat-

Recta final per a iniciar el Porta 
a Porta comercial el 27 de juny

Endavant un Comitè de 
Sequera per controlar el 
consum d’aigua
REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada ha constitu-
ït aquesta setmana el 
Comitè de Sequera que 

treballa per fer el seguiment 
constant de la situació de se-
quera hidrològica i activar, 
comunicar i fer un control de 
les diferents mesures marca-
des per l’Agència Catalana de 
l’Aigua.
Aquestes mesures comporten 
la limitació del consum glo-
bal d’aigua per abastament a 
un màxim de 250 litres per 
habitant i dia, un consum 
màxim que el regidor de Sos-
tenibilitat, Miquel Vives, ha 
explicat “que es troba per so-
bre del consum normal i ha-
bitual de la ciutat que és infe-
rior, de per si, a aquest que es 
marca en època d’alerta”.
Altres mesures que s’han 
activat per l’alerta per la se-
quera hidrològica de l’aqüífer 
Carme-Capellades són les 
limitacions particulars per a 
determinats usos urbans, tal 
com limitacions en el reg de 
jardins i zones verdes, prohi-
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F errocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya 
(FGC) inicia aquesta 

setmana els treballs previs de 
les obres de millora del túnel de 
sortida de Barcelona de la línia 

REDACCIÓ / LA VEU 

El sindicat Comissions 
Obreres Anoia celebra 
que l’atur registrat bai-

xa �ns les 6.912 persones, una 
dada que no s’observava des 
d’agost de 2008.
El mes de maig de 2022 dei-
xa una xifra de 6.912 perso-
nes desocupades, un 21,2% 
menys que fa un any, mos-
trant una reactivació i una 
millora sense precedents. Els 
efectes de la Reforma Laboral 
sobre la qualitat de l’ocupació 
semblen evidents, ja que un 
37% dels contractes signats al 
mes de maig han estat inde�-
nits. 

Clara recuperació
Les dades traslladen una clara 
recuperació de la dinàmica 
del mercat de treball, amb 
diferències entre homes i do-
nes, ja que elles recuperen 
amb menor intensitat aquest 
ritme positiu. Tot i que l’es-
cenari és favorable, gràcies en 
part a la retenció de l’ocupació 

ge que s’ha creat per a l’ocasió 
que ha anat a càrrec de l’estudi 
de disseny Quartada, una em-
presa local especialitzada en 
comunicació corporativa. 

Campanya publicitària
La imatge que acompanya tota 
la informació sobre el nou ser-
vei Porta a Porta i que es veurà 
en diferents espais publicitaris 
ha estat pensada per l’equip 
de Quartada i com expliquen 
“respon a la idea d’emfatitzar 
les conseqüències que suposa 
no reciclar, per una banda te-
nim un increment en les emis-
sions contaminants a l’atmos-
fera, i per l’altra, un increment 
econòmic en la gestió dels 
residus. I com aquestes depe-
nen dels nostres actes. Per tal 
d’il·lustrar aquesta problemà-
tica, vam utilitzar la guardiola 
en forma de porquet, pintada 
amb el color dels contenidors 
de cada fracció, creant una 
imatge que transmet fàcilment 
el missatge a primer cop d’ull. 

Així doncs dipositar els resi-
dus a la fracció correcta supo-
sa un estalvi, tant econòmic 
com ambiental, és l’acció que 
bene�cia a tothom. Per con-
tra, quan tirem els residus re-
ciclables a la resta, estem mal-
baratant els recursos, per tant, 
la guardiola es trenca. Aques-
ta campanya va acompanyada 
del lema “Igualada Suma”, i es 
reforça en cada cartell amb la 
idea de que: al color que toca 
SUMA, al gris RESTA!.”
Ja fa mesos que l’Ajuntament 
treballa conjuntament amb 
els comerços i restauradors 
la posada en marxa d’aquest 
servei. Entre altres accions, es 
van organitzar unes sessions 
participatives on els agents 
implicats van poder compar-
tir els seus dubtes i les seves 
necessitats per tal de con�gu-
rar un servei adaptat a les ne-
cessitats de tots, amb el bé pel 
medi ambient com a objectiu 
principal. 
El regidor de Sostenibilitat, 
Miquel Vives, explicava que 
“amb el Porta a Porta Comer-
cial, l’Ajuntament fa un pas 
endavant per la millora en 
matèria de residus, el que su-
posa un fort compromís am-
biental amb la ciutat que ens 
ajudarà a fer front al repte del 
canvi climàtic”.

bició de l’ompliment de fonts 
ornamentals, prohibicions 
als particulars en la neteja de 
carrers, paviments o façanes. 
S’han de recompensar també 
les extraccions d’abastiment 
d’aigua que passen a ser d’un 
30% de l’aqüífer i un 70% 
provenen del Ter Llobregat.
Miquel Vives, regidor de 
Sostenibilitat d’Igualada ha 
destacat que la Capital de 
l’Anoia ”ha fet els deures, 
hem reduït el consum per 
compromís amb el medi am-
bient i per solidaritat amb els 
veïns i veïnes però, alhora, 
exigim a les administracions 
responsables que actuïn amb 
els municipis que no han fet 
aquests deures i no s’han pre-
parat per aquesta situació de 
sequera hidrològica”.

L’Ajuntament diu que, 
de moment, el consum 
màxim limitat a 250 
litres per habitant i 
dia no és l’habitual

 a Igualada

L’atur a l’Anoia baixa al 
nivell de l’agost de 2008

Obres de millora als FGC al túnel 
d’entrada de Barcelona

Llobregat-Anoia, a ambdós ex-
trems de l’estació de l’Hospita-
let-Avda. Carrilet. Les obres de 
millora consisteixen en la subs-
titució estructural de la llosa de 
la contravolta del túnel en dos 
trams d’uns 200 m. cadascun 
a banda i banda de l’estació 

d’Av. Carrilet i la instal·lació 
d’una nova via formigonada 
per a millorar la robustesa de 
la infraestructura davant les 
variacions del nivell freàtic i 
minimitzar-ne el cost de man-
teniment. Els treballs tenen un 
import de 4,4 milions.

amb mesures e�caces com els 
ERTO, la protecció per atur és 
feble (63,4%). A més, la in�a-
ció posa en risc que la recupe-
ració sigui per tothom, ja que 
afecta molt especialment a les 
rendes més baixes. 
La in�ació subjacent (que no 
inclou els no inclou els preus 
de l’energia ni dels aliments 
no elaborats) ha pujat al maig 
�ns un 5%. 
La majoria d’empreses re-
percuteixen l’increment dels 
costos en els béns i serveis de 
consum que ofereixen, prote-
gint els seus marges i bene�-
cis. Tanmateix, no respecten 
els convenis signats o es ne-
guen a fer nous acords que ga-
ranteixin el poder adquisitiu 
de les persones treballadores. 
El sindicat Comissions Obre-
res defensa un pacte de ren-
des que asseguri el poder ad-
quisitiu de salaris, prestacions 
i subsidis. Si no s’adopten me-
sures, l’encariment de la vida 
farà que moltes persones es 
vegin abocades a l’exclusió, al 
patiment i a la pobresa.  



Bon ritme de les obres 
del nou Campus Salut 
al Passeig Verdaguer, 

que acollirà els estudis 
d’Infermeria, Nutrició i 
Dietètica, i Fisioteràpia

L’alcalde i el rector de la UdL van fer dimarts una visita d’obres al Campus Salut. Foto: Jordi Puiggròs
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A pro�tant l’arribada 
de l’equador de les 
obres, aquest dimarts 

7 de juny s’ha fet una visita a 
les obres de construcció del 
nou Campus Salut d’Igualada 
que van iniciar-se el passat se-
tembre. La visita ha comptat 
amb la presència de l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells i el 
rector de la Universitat de Llei-
da, Jaume Puy, acompanyats de 
diversos regidors del consistori, 
membres del consell rector del 
Campus Universitari UdL i de 
l’Hospital Universitari.
L’edi�ci que s’està construint a 
Igualada presenta una estruc-
tura moderna i funcional de 
3.507m2 amb diverses aules, 
laboratoris i zones comunes. El 
nou Campus Salut tindrà capa-
citat per a 500 nous estudiants i 
acollirà el Grau en Infermeria i 
el Doble Grau en Nutrició Hu-
mana i Dietètica i Fisioteràpia.
Davant de la premsa local, que 
també ha assistit a la visita, l’al-
calde, Marc Castells, ha destacat 

El rector de la UdL, satisfet amb què el futur Campus Salut 
permetrà arribar al miler d’estudiants universitaris

la magní�ca ubicació, al Passeig 
Verdaguer d’aquest nou campus 
que “és la inversió més gran que 
ha fet mai l’Ajuntament”.
Castells ha de�nit els estudis 
universitaris pels quals apos-
ta la ciutat com la “universitat 
quilòmetre zero que aposta per 
atreure i retenir el talent de casa 
nostra i formar-lo a Igualada 
amb el suport de la UdL”.
De la seva banda, Puy ha posat 
en valor aquest futur nou edi-
�ci que donarà una empenta 
important als estudis sanitaris a 
la capital de l’Anoia i permetrà 
que Igualada “pugui arribar als 
1000 estudiants universitaris en 
els seus dos campus”.
El rector ha posat en valor, tam-
bé, la col·laboració de les ins-
titucions que omplen de sentit 

aquest nou pas endavant uni-
versitari d’Igualada, “l’Hospi-
tal Universitari d’Igualada o el 
4DHealth són un pilar essencial 
per aquests estudis permetent 
que es puguin fer pràctiques de 
qualitat al territori”.
El nou Campus Salut suposa 
una inversió de 6 milions d’eu-
ros que aporten a parts iguales 
l’Ajuntament (2M€), la Genera-
litat (2M€) i la Diputació.
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E n el marc de com-
memoració del 17 de 
maig, Dia internacio-

nal contra la LGTBIfòbia, es 
va organitzar una espai de tro-
bada per a famílies LGTBI des 
dels Serveis d’atenció integral 
al col·lectiu LGTBI d’Igualada 
i de l’Anoia. 
En aquesta primera jornada hi 
van participar 5 famílies que 
van valorar molt positivament 
l’espai i la proposta d’organit-
zació d’altres activitats que 
puguin ser d’interès per al col-
lectiu i també de sensibilitza-
ció per a la ciutadania. 
La trobada va permetre es-
tablir connexions i vincles 

Nou espai de trobada mensual per 
a les famílies LGTBI de l’Anoia

Bons resultats de la 
prova pilot de lleure 
inclusiu d’extraescolars
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest curs escolar 
Igualada ha acollit 
una prova pilot de 

lleure inclusiu que ha permès 
a una vintena d’infants de se-
gon curs de primària tenir 
accés a activitats de lleure que 
es fan a la ciutat fora de l’ho-
rari escolar, com ara futbol, 
piscina, dansa, poliesportiu, 
teatre, robòtica o patinatge. 
En alguns casos aquestes ac-
tivitats extraescolars es fan 
als mateixos centres escolars, 
organitzades per les AMPA i 
les AFA, i en d’altres casos es-
tan organitzades per diferents 
entitats, clubs i organitzacions 
de la ciutat. 
El projecte es fa en coordina-
ció amb les escoles, amb les 
entitats de lleure i amb un 
acompanyament i avaluació 
individualitzat al llarg de tot 
el curs escolar de cada un dels 
infants. Els nens i nenes que 
participen a la prova pilot, que 
va arrencar el mes de setem-
bre, no havien fet mai abans 
cap activitat extraescolar, i 
quan falten poques setmanes 
perquè s’acabi el curs en fan 
una valoració molt positiva; 
s’ha aconseguit una bona inte-
gració i tenen interès a conti-
nuar l’activitat el curs que ve. 
Aquest bon balanç és el que 
ha fet decidir a l’Ajuntament 
d’Igualada i la Creu Roja a 
donar continuïtat al projecte i 
valoraran la possibilitat d’am-
pliar-lo a alumnat d’altres cur-
sos. 
El projecte de lleure inclusiu 
impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada va néixer després 
de constatar que els infants 
amb menys recursos tenen 
més di�cultats per accedir als 
aprenentatges que es donen 
més enllà de l’horari lectiu i 
es perden, per tant, tots els be-
ne�cis socials i personals que 
aporten les activitats extraes-
colars. 
Així doncs, es busca que tots 
els infants tinguin les mateixes 
oportunitats a l’hora de parti-
cipar en activitats educatives 
i de lleure. D’aquesta manera 
les famílies que no accedirien 
a l’oferta d’activitats extraesco-
lars que es fan a la ciutat per 
desconeixement o per manca 
de recursos tenen l’oportunitat 
de conèixer, a través de Creu 
Roja, quines són les activitats 
més adequades per als seus 
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El Consorci Sanitari de 
l’Anoia (CSA) impul-
sa el Premi de Recerca 

Residents, un guardó per re-
conèixer els millors protocols 
de recerca elaborats pels pro-
fessionals en Formació Sani-
taria Especialitzada (FSE) a la 
comarca de l’Anoia. 
El premi, que compta amb la 
col·laboració de l’Institut Ca-
talà de la Salut – Catalunya 
Central i amb el suport de 
la MIPS Fundació Privada, 
s’atorgarà en el marc de La Nit 
de la Professió 2022, el proper 
21 d’octubre, organitzada per 
la �lial a l’Anoia l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i Balears (ACM-
CB) i les delegacions a l’Anoia 

entre famílies per a compar-
tir experiències, neguits i vi-
vències i construir una xarxa 
de suport i acompanyament. 
Després d’una dinàmica per 
a presentar-se i conèixer-se es 
va fer una activitat per a reco-
llir propostes de treball i acci-
ons a dur a terme en un futur. 
D’entre les propostes que van 
sortir hi ha l’organització de 
xerrades i ponències temàti-
ques, formacions, sortides lú-
diques i espais especí�cs per 
a joves trans així com espais 
de trobada per a mares lesbi-
anes. En aquest sentit, es va 
acordar organitzar trobades 
de forma mensual obertes 
a tothom: parelles de pares, 
parelles de mares, famílies 

amb �lls/es trans, joves trans 
acompanyats de familiars o 
bé sols, i qualsevol família 
LGTBI de l’Anoia que tingui 
interès a compartir un espai 
de trobada. 
Per això, des de l’organització 
s’anima a les persones que hi 
vulguin participar a assistir 
a la propera trobada que es 
farà el dissabte 2 de juliol a 
les 10 h al Centre Cívic Nord. 
Per a participar-hi només cal 
escriure a sai@aj-igualada.
net con�rmant assistència. 
La participació és totalment 
gratuïta. La trobada va comp-
tar amb el suport de l’Àrea 
d’igualtat de gènere i LGTBI 
de la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena.

El Consorci Sanitari de l’Anoia 
impulsa un premi de recerca

del Col·legi de Metges, el Col-
legi d’Infermeres i Infermers, 
el Col·legi de Farmacèutics, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya i el Col·legi de Psi-
còlegs de Catalunya.
Amb la creació d’aquest guar-
dó, el CSA vol promoure el 
desenvolupament de projectes 
de recerca per part dels pro-
fessionals de la salut que fan la 
residència a l’Anoia, en l’àmbit 
de la medicina, la infermeria i 
la farmàcia, ja sigui en especia-
litats hospitalàries  com d’aten-
ció primària. L’única condició 
per participar-hi és que els pro-
fessionals estiguin realitzant 
la seva FSE a la comarca de 
l’Anoia, o l’hagin acabat en el 
darrer any, independentment 
de la seva especialitat sanitària.  
Les bases de la convocatòria 

i el formulari d’inscripció es 
poden consultar a la web del 
CSA, a l’apartat de docència i 
recerca – recerca i innovació.
En total, s’atorgaran dos pre-
mis dotats amb un import de 
1.000 euros cada un, amb el 
corresponent diploma acredi-
tatiu. El termini de presenta-
ció de treballs �nalitzarà el 7 
de setembre de 2022 i el jurat 
emetrà el veredicte en el de-
curs de la Nit de la Professió i 
ho haurà noti�cat prèviament 
als �nalistes.
El jurat estarà constituït per 
dos membres per Consorci 
Sanitari de l’Anoia, dos del 
Servei d’Atenció Primària 
Anoia, un de MIPS Funda-
ció Privada i un de l’ACMCB 
Anoia, experts en temes de 
salut i en l’àmbit de la recerca.

�lls en funció dels seus inte-
ressos i motivacions. A més, 
facilitar aquest accés equitatiu 
a l’educació fora de l’aula tam-
bé genera un bene�ci col•lec-
tiu, ja que es fomenta la co-
hesió social i la integració i es 
crea sentiment de comunitat i 
pertinença.
Educació a temps complet 
Alguns estudis indiquen que 
participar en determinades 
activitats extraescolars ajuda 
al progrés acadèmic de l’alum-
nat, els dona més predisposició 
a l’aprenentatge i incrementa 
les expectatives formatives per 
a l’educació post-obligatòria. 
A més, els ajuda a desenvolu-
par altres competències i inte-
ressos i a ampliar el seu cercle 
social. A través de les activitats 
extraescolars que organitzen 
les AMPAS/AFAS de cada 
centre, dels ensenyaments ar-
tístics municipals, o del món 
de l’esport, es vol garantir que 
tots els infants tinguin accés 
a les activitats de lleure espe-
cialment en una ciutat com 
Igualada on el teixit associatiu 
esportiu, cultural i d’oci és tan 
extens. 
L’Ajuntament d’Igualada es 
va adherir a l’Aliança Edu-
cació 360 impulsada per la 
Fundació Jaume Bofill, a 
Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica i la 
Diputació de Barcelona l’any 
2018 i es va comprometre, 
entre d’altres punts, a treba-
llar per l’èxit educatiu dels 
infants i joves en tots els en-
torns educatius dels infants. 
A més, Igualada ha signat el 
Pacte contra la Segregació 
impulsat pel Síndic de Greu-
ges, i treballa per fer una 
diagnosi de les causes de la 
segregació i promoure les 
accions que han de fer pos-
sible l’equitat d’accés dels in-
fants a l’educació en el lleure, 
entre d’altres.
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Vergés va explicar 
que “Igualada té els 
impostos més cars de 

Catalunya, durant els 
darrers anys el govern 

municipal els ha apujat 
reiteradament i 

proposa convertir-los 
en “justos i progressius”

Alba Vergès, dijous passat, dirigint-se als assistents, a la plaça de l’Ajuntament. 

REDACCIÓ / LA VEU 

La plaça de l’ajuntament 
va acollir l’acte multi-
tudinari de presentació 

d’Alba Vergés com a candidata 
d’ERC Igualada a l’alcaldia de 
la ciutat on hi van assistir unes 
400 persones i la plana major 
d’Esquerra Republicana. Fins 
a quatre consellers del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, 
el president del partit, Oriol 
Junqueras, així com també el 
candidat a l’alcaldia de Barce-
lona, Ernest Maragall, la por-
taveu del partit, Marta Vilal-
ta, i l’exconsellera i diputada 
Meritxell Serret, entre d’altres, 
van assistir-hi per donar su-
port a Vergés i mostrar la ne-
cessitat d’aquest canvi a l’alcal-
dia d’Igualada, per “revitalitzar 
la comarca de l’Anoia”.
Els primers parlaments de l’ac-
te van anar a càrrec de sis veïns 
i veïnes d’Igualada que van ex-
plicar la Igualada que “somien” 
on hi hagi feina, oportunitats 
per al jovent, on es garanteixi 
el benestar de la gent gran, que 
es treballi pel medi ambient i 
la sostenibilitat, que sigui una 
ciutat inclusiva i oberta, amb 
suport al comerç local, autò-
noms i empreses i on s’ajudi a 
les famílies igualadines.

Enric Conill: “Tenim un equip 
preparat per a governar”
El portaveu republicà al con-
sistori igualadí, Enric Conill, 
va intervenir en l’acte reivin-
dicant la feina feta del grup 
municipal durant aquest man-
dat i assegurant que “tenim un 
equip preparat per governar, 
guanyador i que serà capaç 
d’assolir l’alcaldia a les prope-
res eleccions municipals del 
2023 amb l’Alba Vergés com a 
alcaldessa”. 
Conill va agrair a Vergés que 

Alba Vergés: “Vull ser la primera alcaldessa d’Igualada”

hagi volgut fer aquest pas així 
com també li va agrair tots els 
anys de servei al país, especial-
ment durant la pandèmia, i va 
assegurar que treballarien col-
ze a colze per fer el pas enda-
vant que necessita Igualada. El 
portaveu d’Esquerra va rebre 
una sonora ovació de la pla-
ça que va culminar amb una 
abraçada amb Vergés amb els 
400 assistents dempeus. 

Alba Vergés: “Cal recuperar 
la Igualada que oferia feina”
La candidata a l’alcaldia, Alba 
Vergés, es va mostrar “molt 
il·lusionada” per fer aquest 
pas endavant i va assegurar, 
en mig d’una gran ovació, que 
“vull ser la primera alcaldessa 
d’Igualada per transformar la 
ciutat i millorar la vida dels 
meus veïns i veïnes”. Vergés 
va posar l’accent en “recupe-
rar aquella Igualada que oferia 
feina, amb oportunitats de 
present i futur” i on la gent hi 
venia “per viure millor”. 
En aquesta línia va �xar cinc 
grans eixos que volia liderar: 

millores en el transport pú-
blic cap a Barcelona i també la 
resta de ciutats importants del 
país;  una aposta ferma per les 
polítiques socials i de benestar 
de la gent gran; la rehabilitació 
dels més de 2000 pisos buits 
que hi ha a Igualada, especial-
ment al centre de la ciutat; la 
generació d’oportunitats per 
als joves d’Igualada ja que el 
45% manifesten que marxaran 
per manca de feina i d’habitat-
ge accessible i �nalment uns 
impostos justos i progressius 
ja que Igualada és la ciutat 
mitjana amb els impostos més 

cars de Catalunya”. Vergés va 
assegurar que ara és l’hora del 
canvi i que cal un govern que 
afronti els reptes de present 
i futur i que “ja no serveix 
l’anar fent i l’anar tirant del 
govern actual, ara cal un canvi 
que transformi i faci avançar 
a Igualada per fer una ciutat 
molt millor”.  
Vergés va agrair molt el suport 
“absolut” del seu partit polític 
i dels principals dirigents de 
l’organització, ja que va comp-
tar amb la presència de la 
plana major d’ERC, així com 
també va agrair “la gran feina 
feta que ha liderat Enric Conill 
i també el seu equip i la mili-
tància local”. Vergés va posar 
en valor la tasca dels regidors i 
regidores d’Esquerra Igualada 
durant aquests darrers anys i 
el compromís d’ERC Igualada 
en defensar els interessos dels 
igualadins i igualadines.

Junqueras i Aragonès avalen 
a Vergés i destaquen la seva 
“experiència de govern”
Finalment va intervenir també 

el president d’ERC, Oriol Jun-
queras, qui, abans de parlar, 
va posar un to molt emotiu a 
l’acte amb una llarga abraçada 
amb la candidata. 
El líder dels republicans va 
assegurar que Vergés seria “la 
propera alcaldessa d’Igualada” 
i va destacar el seu compro-
mís, experiència de govern i 
capacitat ingent de treball per 
poder fer avançar i evoluci-
onar Igualada. Junqueras va 
remarcar que els igualadins 
i les igualadines mereixen 
un govern municipal capaç 
d’afrontar reptes tan impor-
tants com “l’accés assequible a 
l’habitatge, uns impostos jus-
tos i progressius per als ciuta-
dans i les empreses, una ciutat 
justa i que garanteixi els drets 
de la gent gran, una ciutat amb 
feina i oportunitats laborals de 
present i de futur pel jovent 
d’Igualada”. 
El President de la Generalitat 
de Catalunya, Pere Aragonès, 
va aparèixer en un vídeo do-
nant suport a l’Alba Vergés 
per ser la propera alcaldessa 
d’Igualada i va destacar la seva 
“experiència de govern i capa-
citat ingent de treball”. 

El President de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, 
va aparèixer a l’acte a 
través d’un vídeo do-
nant suport a l’Alba 

Vergés per ser la prope-
ra alcaldessa d’Iguala-
da i tant ell com Oriol 

Junqueras van destacar 
la seva “experiència 
de govern i capacitat 

ingent de treball”

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal

Empresa de treball 
temporal i selecció 

93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com
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Jordi Cuadras denun-
cia que Marc Castells 
vol gastar-se 300.000€ 

en asfaltar l’espai 
i fer-hi un aparcament 

a cel obert

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi (PSC-Co-
muns) ha fet públic que el 
govern de Junts per Igua-

lada preveu gastar-se 300.000 
euros per asfaltar els Horts de 
l’Asil i construir-hi un gran 
aparcament a cel obert. 
Des de la formació progressista 
lamenten que és una inversió 
“absolutament desproporcio-
nada” i insisteixen en què “el 
que cal fer als Horts de l’Asil és 
un gran parc al servei del bar-
ri”. Igualada Som-hi recorda 
que l’aparcament proposa fer-
lo darrere l’Escorxador en una 
zona que es troba disponible i 
que és de propietat municipal.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament, Jordi Cuadras, 
a�rma que “gastar-se 300.000 
euros per asfaltar un espai 
natural és un despropòsit i 
una mala gestió dels recur-
sos públics. Només ens queda 
preguntar-nos si el govern de 
Marc Castells viu a l’any 2022 
o al 1980? L’emergència climà-
tica és una realitat i el que estan 
fent totes les ciutats del món és 
construir espais verds i impul-
sar polítiques de mobilitat sos-
tenible per fer front a la conta-
minació, just el contrari del que 
fa el govern de la nostra ciutat. 
Demanem que reconsideri ur-
gentment el projecte i per això 
ja hi hem presentat diferents 
al·legacions”. Cuadras afegeix 
que “veiem amb perplexitat 
com totes les ciutats busquen 
com crear nous espais verds i 
Igualada asfalta aquells que ja 
té com és el cas dels Horts de 
l’Asil”.
Som-hi ha presentat diferents 
al·legacions al projecte dels 
Horts de l’Asil en les quals de-
talla que l’Ajuntament al 2021 
va llogar el solar per 10 anys, 
per la qual cosa la inversió de 
300.000 euros pràcticament 
no es veuria amortitzada. A les 
al·legacions Igualada Som-hi 

Som-hi insisteix en fer un parc als 
horts de l’Asil, enlloc d’un pàrquing

Poble Actiu proposa bus 
gratis per als joves per 
l’Anoia i la Festa Major
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’estiu arriba i l’agen-
da d’activitats cultu-
rals, festives i d’oci 

bull. Coincidint amb les nits 
que l’oci nocturn tornarà a 
ser freqüent, Poble Actiu ha 
presentat una proposta per-
què els joves puguin tornar 
de festa a casa: transport pú-
blic gratuït les nits que hi hagi 
concerts del Festival Anòlia 
i durant tots els dies de Festa 
Major d’Igualada. La regidora 
Neus Carles ha exposat que la 
proposta és que l’Ajuntament 
d’Igualada reparteixi targetes 
de bus als joves per “garantir 
que puguin gaudir de l’oci i 
que com tornar a casa no sigui 
una preocupació”.

Targetes gratuïtes 
de transport
Neus Carles ha exposat que 
la proposta és que les targe-
tes seran gratuïtes pels joves 
entre 14 i 30 anys i que es po-
drien passar a recollir, de for-
ma gratuïta, per l’Ajuntament 
d’Igualada. La proposta és que 
el transport públic no seria 
exclusiu pel jovent de la ciutat, 
ja que també el podrien agafar 
persones adultes, però que en 
aquest cas haurien de pagar. 
Els objectius de la proposta 
són oferir una forma de tornar 
a casa segura i evitar que la 
gent condueixi havent ingerit 
begudes alcohòliques. La pro-
posta de Poble Actiu, candi-
datura impulsada per la CUP, 
pren de referència l’experièn-
cia de l’Ajuntament de Lleida 
que per la seva Festa Major 
d’enguany va repartir 2.000 
targetes de bus a joves de la 
capital del Segrià amb un gran 
rebuda per part del jovent.

Línies de bus adaptades 
als concerts
Pau Ortínez, regidor de Poble 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a regidora de governació 
de l’Ajuntament, Car-
lota Carner, ha explicat 

aquest dimecres que s’han ins-
tal·lat quatre noves càmeres de 
seguretat a l’edi�ci l’institut Ba-
dia i Margarit. Carner ha deta-
llat que aquestes noves càmeres 

també mostra la seva sorpresa 
perquè enlloc s’explica quin és 
el lloguer que paga l’Ajunta-
ment a la propietat del solar o 
en base quin règim se’n farà ús. 

Al·legacions
Les al·legacions que ha pre-
sentat la formació progressista 
també posen en dubte gas-
tar-se 300.000 euros per un 
terreny que no és de propietat 
municipal quan darrera l’Es-
corxador hi ha un solar que sí 
que és de propietat municipal 
que podria destinar-se a aquest 
ús. També remarquen el fet 
que ja existeix una zona blanca 
d’aparcament al barri a només 
131 metres dels Horts de l’Asil, 
ubicada a l’avinguda Balmes.
Jordi Cuadras, a�rma que “els 
horts de l’Asil són un espai 
natural a preservar i que mol-
tes ciutats voldrien tenir. No 
podem renunciar a disposar 
d’una gran pastilla de terreny 
dins la ciutat i per això propo-
sem fer-hi un gran parc que 
actuï de pulmó verd. Des de 
l’oposició som ferms en aquest 
plantejament i repetim que és 
un greu error la proposta del 
govern de Marc Castells de re-

nunciar a aquest espai natural i 
omplir-lo de cotxes. Davant la 
ciutat grisa que defensa Junts, 
nosaltres volem una ciutat ver-
da. I més en aquest barri on 
hi ha una clara manca d’espais 
verds”.

“Millor l’aparcament darrere 
l’Escorxador”
Pel que fa a l’aparcament, Igua-
lada Som-hi proposa fer-lo 
darrere l’Escorxador, on hi ha 
un gran espai disponible per 
aquest ús: “El govern de Junts 
hauria de desenvolupar el pro-
jecte de l’Escorxador que fa 
10 anys que té aturat i on ja hi 
havia previst un aparcament 
al seu darrere sense hipotecar 
una pastilla de terreny lliu-
re com són els horts de l’Asil. 
Proposem fer-lo allà i així do-
nar resposta a les necessitats 
d’aparcament”.
La formació que integren PSC, 
Comuns i el grup ciutadà Igua-
lada Oberta ja va presentar al 
mes d’abril la proposta de fer 
un parc amb una imatge vir-
tual i tot de quin seria el seu 
projecte pels Horts de l’Asil i el 
va fer arribar a totes les veïnes i 
veïns de la zona: “Els Horts de 
l’Asil són més de 4.000 metres 
quadrats molt valuosos on ens 
imaginem un gran parc al ser-
vei del barri que digni�caria 
tota la zona i també donaria 
més valor al patrimoni arqui-
tectònic que representa l’edi�ci 
de l’Asil del Sant Crist”.

Actiu, ha detallat que les línies 
de transport públic s’haurien 
d’adaptar a la ubicació de cada 
esdeveniment ja que durant 
l’Anòlia i la Festa Major, els 
horaris i els espais d’oci can-
vien en funció de la progra-
mació cultural. En qualsevol 
cas, ha exposat que el trans-
port públic tindria un recor-
regut circular, que sortiria de 
la zona d’oci i recorreria tots 
els barris de la ciutat. Com a 
exemples, Poble Actiu ha ex-
posat que durant la Festa Ma-
jor els autobusos s’agafarien al 
carrer del Rec i el recorregut 
aniria passant pels barris de 
Set Camins, el Poble Sec, les 
Comes, les Flors, Montserrat, 
Sant Crist, la Masuca, el nu-
cli històric i �ns a tornar a les 
barraques. Pau Ortínez ha fet 
èmfasi en que el transport tin-
dria una freqüència mínima 
d’una hora i durant totes les 
hores de l’esdeveniment. 

Prova pilot de cara 
al nou curs
Neus Carles ha remarcat que 
aquesta proposta pretén servir 
de prova pilot per veure qui-
na és la resposta que té aques-
ta proposta entre el jovent 
d’Igualada. 
Si l’Ajuntament d’Igualada ac-
cepta la proposta i decideix 
aplicar-la de cara a aquest ma-
teix estiu, des de Poble Actiu 
han exposat que voldrien que 
si funciona serveixi de prova 
pilot de cara a implementar 
un servei de transport públic 
nocturn durant tots els diven-
dres, dissabtes i vigílies de fes-
tius del proper curs 2022/23. 
Neus Carles ha remarcat que 
en cas si la prova pilot funci-
ona caldria estudiar quines 
zones d’oci nocturn tenen més 
assistència, en quins horaris 
tanquen els establiments i a 
quines rutes haurien de tenir 
les línies de transport públic.

Noves càmeres per reforçar la 
seguretat a l’entorn de l’institut Badia

se sumen a “les més de trenta 
que s’han col·locat en els últims 
mesos per reforçar i blindar la 
seguretat dels equipaments pú-
blics de la ciutat”.
Carner ha dit, també, que s’ha 
iniciat el procediment per con-
vocar oposicions el proper mes 
de setembre per incorporar 
vuit nous agents a la Policia Lo-

cal. Els exàmens seran al mes 
de setembre i la incorporació 
seria al mes d’octubre. Carner 
ha recordat que “aquests vuit 
nous agents se sumen als vuit 
incorporats l’any 2021, veuen 
com en aquests dos anys hem 
incorporat 16 nous agents re-
forçant i rejovenint la plantilla 
del cos de seguretat municipal”. 
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Còctels d’estiu per a les nits a la fresca

NOELIA GARCIA / LA VEU

Amb el bon temps i els 
dies llargs, les nits i 
les sobretaules des-

prés de sopar són els instants 
més memorables de l’estiu. 
Poder gaudir en una ter-
rasseta, ja sigui a casa, a un 
restaurant o davant del mar, 
ens dona vida i ens permet 
passar una bona estona en 
companyia dels nostres éssers 
estimats. Durant aquestes 
estonetes, sempre ve de gust 
consumir begudes fresques. 
Així, doncs, l’estiu és el mi-
llor moment per acompanyar 
les nostres nits amb còctels i 
combinats que ens ajudin a 
pal·liar els efectes de la calor 
i la xafogor.

A continuació et presentem 
una sèrie de diferents combi-
nats amb alcohol i sense per a 
tots els gustos. Recorda, però, 
consumir amb mesura les be-
gudes alcohòliques i acompa-
nyar-les amb petits àpats per 
disminuir els efectes de l’alco-
hol al nostre cos.

El mojito, un clàssic
El còctel d’origen cubà que 
es prepara amb rom, llima, 

sucre, gel i menta. La seva 
elaboració és senzilla, i és 
recomanable servir-lo amb 
molt gel picat. Podem fer-los 
amb alcohol o sense, canviant 
el rom per begudes energèti-
ques o de sabors

Summer pink
Aquest còctel és la combi-
nació de fruites estiuenques 
i qualsevol mena de vodka. 
En una coctelera, afegeix-hi 
3 glaçons, 5 cl de vodka, un 
raig de llimona espremuda 
(equivalent a ½ llimona), 2 
culleradetes de melmelada de 
maduixa i 15 cl de refresc de 
síndria sense gas. És ideal per 
a tots aquells que prefereixen 
les begudes més dolces.

Apple Ginger, el més àcid
Els ingredients són el ginge-
bre picat i poma verda. Incor-
pora 5 cl de ginebra blanca, 

3 cl de suc de llima, 3,5 cl de 
licor de poma, gel picat i 20 cl 
de refresc de poma sense gas. 
Si volem que sigui 0,0% d’al-
cohol, ho podem fer sense la 
ginebra augmentant el suc de 
poma o de llimona.

Pinya colada, el típic
Un còctel tropical i exòtic 
format per pinya i coco. És 
un dels més senzills de pre-
parar: barregem crema de 
coco, gel, rom (opcional), 
suc de pinya i pinya natural. 
Aquesta combinació no ne-
cessita afegir sucres, i si la 
servim sense alcohol pot ser 
una de les begudes amb més 
vitamines i sana que podem 
beure a l’estiu.

Tequila Sunrise
El còctel de la música rock, és 
un dels més forts. Els seus in-
gredients són tequila, taronja 
i xarop de granadina. Servir 
amb molt gel, i per als més 

atrevits, afegir a la barreja una 
mica de sal i suc de llimona.

French, un elegant
El còctel ideal per a les nits 
i les festes nocturnes. És la 
barreja de cava, aigua amb 
gas, xarop de saüc i menta. 
Combinar tots els ingredients 
menys l’aigua amb gas, que 
l’afegirem al �nal. Servir sen-
se gel i sense sucres.

Blackberry Wine 
Per als amants del vi negre. 
Es tracta de la barreja de vo-
dka, baies, suc de taronja i 
vi. Cal fer la mescla de totes 
les begudes i afegir després 
la fruita. Es pot servir amb o 
sense gel, al gust.

Carrer Bruc de Baix, 56  EL BRUC    
Tel. 93 771 05 95  /  680 68 88 62

RESTAURANT CAL COBIX

SOPARS A LA FRESCA CAL COBIX
*Amanides, pastes, tapes per compartir, 

creps, gintònics...
JUNY OBERT ELS CAPS DE SETMANA

JULIOL DE DIMECRES A DIUMENGE DE 19H A 
23H I CAP DE SETMANA DE 9H A 18H



antiga cafeteria soler

Av. de Barcelona, 23, 
08700 Igualada

93 803 75 33

Plaça Anselm Clavé, 4
      93 803 54 61- IGUALADA

Trombem-nos al
Jardí prohibit

Trombem-nos al
Jardí prohibit

Llegeix el codi
i reserva amb temps

CARRER DE SANT PAU, 9
WWW.CAFE.ATENEUIGUALADI.CAT

AL CAFÈ DE L'ATENEU, PERÒ A L'ESTIU.

SI VENS, ETIQUETA'NS.

 C/ de l’Aurora, 86 (Plaça Cal Font)  IGUALADA   
  Tel. 605 378 116     

HAMBURGUESES,
TAPES 

I PLATS DEL MÓN.

 C/ de l’Aurora, 76  
 IGUALADA     

931 26 35 15

BITØK

Fes la teva comanda
www.bitok.cat

Cafeteria restaurant

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)

  93 805 41 84
  658 179 897

  info@restaurantaqua.es

Sabors mediterranis, 
qualitat i bon preu

Descobreix a Aqua una nova 
forma de degustar els sabors 

mediterranis de la nostra
 gastronomia, des d’un 
enfocament original.

Us proposem un ambient 
únic per poder gaudir del 

plaer d’una cuina de 
qualitat per a tots els 
gustos, on els oferim 
diferents propostes, 

carns, peix i marisc a la 
carta i menús de grup

Obert migdies de dimarts 
a diumenges i vespres de 

dijous a dissabtes. 
Terrassa o interior

EL CAPRICI

C/Sant Roc, 21  IGUALADA
931 84 47 01

c/ del Traginers, 5 · Igualada
93 805 01 63 · racodeltraginer@gmail.com

· Restaurant - Braseria · Menú diari i cap de setmana
· Servei de carta · Esmorzars de forquilla i ganivet

racó del traginer
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Truca’ns!
93 804 24 51

o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat

...regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes 
per estar ben informats de què passa a la comarca. 

Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

Subscripció 2x1 Comerços
78€/any 
Subscripció 3x1 Pack Famílies
120€/any

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat

NOVETAT!
Pots fer també una subscripció 

ON LINE
Entra a la nostra web
i descarrega’t el PDF

Per només  93,60€ al any!
i et portem el diari a casa! 



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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CARPE DIEMEntrevista per competències: si fos fàcil, 
ho farien les màquines

Pienso que la puesta en marcha y la prolongación de la subvención 
de 20 cts. al combustible  en ESP es un error: el objetivo ha de ser el 
ahorro, no la incentivación del consumo. Las medidas han de ir en 
esta línea.

La reindustrialització del país és atreure noves inversions, però també 
és vetllar per la indústria nascuda i consolidada aquí. Com és @Celsa-
Group, empresa referent del sector siderúrgic, clau en la nostra econo-
mia i amb molt de futur.

Barcelona se situa com el 5è hub de startups d’Europa.
Segons el rànquing de la consultora StartupBlink, BCN es troba només per 
darrere de París, Berlín, Estocolm i Amsterdam.

“És impossible, a dia d’avui, 
que un software substitueixi 

la intuïció i la perspicàcia de l’humà.“

“La felicitat és un equilibri de viure 
el moment, acceptant el passat 

i lluitant pel futur.“

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.

“Carpe diem” deia Horaci 
(Roma, segle I Ac), és a dir 
“visquem el present”. La fra-
se completa era “carpe diem, 

quam mínimum crédula postero”, 
és a dir “aprofita cada dia, no et re-
fies de l’endemà”. Aquesta filosofia 
de viure com si s’hagués d’acabar 
el món s’ha accelerat a conseqüèn-
cia de la covid, en la que semblava 
que tots ens havíem de morir, i es 
reflecteix a la vida de les empreses 
familiars.

Pel que fa al negoci, més d’un 
empresari em comenta la dificultat 
de fidelitzar als col·laboradors, 
diuen que la rotació a les noves 
incorporacions és molt alta i 
per motius difícils d’esbrinar i 
comprendre. La recomanació 
inicial és fàcil, millorar els processos 
de selecció prestant atenció a la 
concordança entre el que cerca el 
candidat i el que ofereix l’empresa. 
Però em contesten que el problema 
és que falten candidats, pel que han 
d’agafar “al primer que passa”. Una 
altra solució és la de la creativitat: 
si la qüestió és que no trobo 
personal, llavors “PO: no necessito 
personal” que diria Eduard de 
Bono. Segurament això portarà 
a solucions com l’automatització, 
la desintegració... És bo recordar 
que “els problemes ni es creen ni 
desapareixen, es transformen”.

Pel que fa a l’empresa, més 
d’un empresari es centra en les 
inevitables i importants urgències 
del dia a dia sense prestar atenció 
al llarg termini. Els problemes de 
cobrament, vendes, augment de 
costos, caiguda de marges.... es 
mengen tota l’atenció, oblidant 
qüestions com els canvis legislatius 
de normativa, fiscalitat, estructura 
del sector.... Entre el blanc i el 

A la meva pregunta 
adreçada al Responsable 
de Màrqueting d’una 
prestigiosa empresa, 

advertint-lo que ho tindríem difícil a 
l’elecció de la candidata �nalista, ell em 
va respondre: “si fos fàcil, ho farien les 
màquines”. I tenia raó.

Últimament hi ha una proliferació 
d’articles sobre la implementació de 
so�ware de IA (ATS) als departaments 
de RRHH i no deixa de sorprendre’m 
com se’ls està donant a aquestes eines la 
�abilitat que considero no és tal. Sens 
dubte que aquests so�ware són d’un 
gran suport, però en un futur, com a 
mínim proper, serà impossible que 
substitueixin la intel·ligència humana 
en la resolució d’un procés de selecció.

1. Un ATS és molt efectiu quan s’han 
d’afrontar “cribes” curriculars davant 
de processos de reclutament amb gran 
quantitat de candidats, sempre que 
les persones candidates segueixin les 
indicacions de com construir el cv o 
introduir les dades a l’app, perquè el 
robot ho “llegeixi” e�caçment i no ser 
descartat per falta de paraules clau o 
errors de format.

2. Davant d’entrevistes en les quals 
t’enfrontes a un robot, on �ns i tot 
s’analitzen les expressions facials, en 
què les preguntes formulades estan 
estructurades i tancades i en les quals 
el robot analitza les respostes, estem 
deixant la persona candidata a mans 
de l’estadística o de possibles biaixos 
de procedència variada. Sincerament, 
la �abilitat del resultat d’una entrevista 
feta per un robot la poso en dubte. 
Deixem les persones postulants a les 
mans de l’atzar.

3. En una entrevista per competències 
és impossible, a dia d’avui, que un 
so�ware substitueixi la intuïció i la 

negre hi ha molts tons de gris. Una 
recomanació que dono als meus 
clients és tenir una estructura 
adequada: un comitè de direcció 
amb visió a curt termini, i un 
consell, d’administració o assessor, 
amb visió a llarg termini. Un 
centrat en operacions, l’altre en 
estratègia.

Respecte a la família empresària, 
per ser empresari s’ha d’estar una 
mica “tocat de l’ala”. Per a molts 
està mal vist. És un projecte a 
llarg termini. Les probabilitats de 
fracàs són més altes que les d’èxit. 
La filosofia de més d’un progenitor 
respecte als continuadors és “que 
siguin feliços” oblidant que moltes 
vegades la felicitat ve d’aconseguir 
les coses amb esforç. L’ADN no 
garanteix la transmissió de la 
capacitat i voluntat empresarial, 
però la família empresària pot crear 
un caldo de cultiu en el qual es 
faciliti l’aparició i desenvolupament 
de l’emprenedoria, i de l’orgull 
de pertinença i la propietat 
responsable. Aquest són temes dels 
quals la llavor es planta quasi a la 
infantesa.

És ben certa la dita de “si té solució 
no et preocupis, i si no en té, perquè 
preocupar-te”, i que Jesús, segons 
Mateu 6:34, diu “no us preocupeu 
pel dia de demà; perquè el dia 
de demà es cuidarà de si mateix, 
Basta-li a cada dia els seus propis 
problemes”. Demà no existeix si no 
superem l’avui, però és avui que 
estem construint el demà, nostre o 
dels continuadors.

La felicitat és un equilibri de viure 
el moment, acceptant el passat i 
lluitant pel futur. On estaríem si els 
nostres antecessors haguessin fet 
“carpe diem”? 

perspicàcia de l’humà. No concebo 
imaginar que una màquina pugui 
dilucidar si els variats casos emanats 
d’una pregunta, i repreguntes 
pertinents i necessàries, sobre tal o 
tal competència a analitzar, les seves 
respostes puguin ser valorades com a 
vàlides o errònies. En una entrevista 
per competències, l’expressió facial no 
ens interessa, ens importa conèixer 
la veracitat i la profunditat dels 
comportaments d’una competència 
valorada esdevinguts en un passat, els 
quals haurien de pressuposar que els 
comportaments anteriors atribuïbles a 
una competència concreta es repetiran 
en un futur. Aquí rau la professionalitat 
de l’entrevistador: conèixer si aquests 
comportaments de la competència 
descrits són els necessaris per a un 
encaix e�caç de la persona candidata 
en el lloc ofert.

No totes les persones que es dediquen 
a selecció per competències tenen 
l’habilitat necessària per efectuar un 
dictamen sobre si la competència 
analitzada està prou desenvolupada, 
sempre segons el que requereix la Job 
Description.

Com que això no és fàcil, doncs, 
de moment, no ho poden fer les 
màquines. 

Manel Macià
Director a Talentia Gestió

Jordi Tarragona
Conseller de famílies empresàries
Tel. 619 741 357 - Mail: jordi@bowfc.com



P #latevaveu
Compte enrere per l’#ebfIGD 2022! D’aquí un 
mes el cel d’#Igualada s’omplirà de colors! 

No ho digueu gaire fort però crec que els de 
l’ajuntament d’Igualada s’han inventat la parau-
la “biollac”.

Gràcies @vadeFOODIES_igd per posar el vi 
de l’Anoia i els vins q defensen la dignitat del 
pagès, al centre. Per moltes més edicions, con-
verses i descobertes enològiques #Igualada #vi-
català #pagesia #slowwineAnoia

El “biollac” que volen fer a Igualada tindrà poc 
de bio si es arti�cial crec jo ...

Només parleu d’ incendis forestals quan arriba 
l’estiu. Quan ja és tard.

L’Amparo Jorques, que habitualment viu a Sant 
Pere Sallavinera (a l’#Anoia), va fer 100 anys el 
29 de maig. Avui ha rebut la medalla centenària 
de la Generalitat de mans de la #delegada del 
Govern a la #CatalunyaCentral, Rosa Vestit, i 
representants del consitori santperenc.

Al parc del Garcia Fossas hi ha aigua estanca-
da des de fa dies i està ple de larves de mosquit, 
podeu solventar-ho? @ajigualada @ampaGF @
marccastells
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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! 

@anoiaturisme @@igualadaccc2022 @barrufetbrunet

www.veuanoia.cat

3 L’alcalde de La Llacuna, inves-
tigat per delicte contra el medi 
ambient

1 Un mort i una dona ferida 
greu en un accident a l’A-2 
a Jorba

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

Soc la Montse Jiménez del Moral (Igua-
lada, 1990). Dona, mare, mestra i doula. 
Amant de la infància i amb passió per 
aprendre sobre l’etapa perinatal. Vaig 
estudiar Magisteri a la UDL i més tard 
Pedagogia a la UNED. I sempre em pre-
guntava: això és tot? Després d’un procés 
personal intens vaig estudiar un postgrau 
en Intel·ligència Emocional a la UNIR. 
Vaig entendre, per �, que tot el que som 
a la vida adulta té un origen: la gestació, 
el naixement i com hem viscut la pròpia 
infància. Com a mestra vaig fer un gir de 
180º i va ser quan vaig decidir formar-me 
com a doula per acompanyar aquests 
processos. La maternitat i la paternitat són etapes intenses que ens porten a revisar 
la pròpia història com a �lles i �lls. Viure-les en soledat és un dels mals del nostre 
temps. Cal crear comunitat, compartir, obrir-se a rebre ajuda i sentir que realment, 
en tot el que ens passa, no estem soles. 

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que la baixa de les mares s’amplia a un any i no afecta en els seus drets laborals. La 
violència obstètrica és passat. 

Humans de l’Anoia @humansanoia

#223 Montse Jiménez del Moral FOTO: Cesc Sales

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

European Balloon Festival @Ebf_Igualada

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce

Ruth Troyano Puig @rtroyano

Marta Pallarès @martapal_igd

Toni Marlès @tonimarles

Catalunya Central @delcatcentral

Sílvia Orgué @Sipieuts
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La jornada es farà al 
carrer de la Virtut, al 
costat del mercat, de 9 

del matí a 2 del migdia, 
un horari ideal per es-

morzar o fer un vermut

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació de Boti-
guers de la Masuca or-
ganitza aquest proper 

dissabte 11 de juny, la segona 
edició del “Mercat Animat”, 
una nova jornada gastronò-
mica per degustar els millors 
productes del Mercat de la 
Masuca d’Igualada. 
Els paradistes participants 
prepararan un platet amb 
de seus millors productes i 
l’oferiran a totes aquelles per-
sones que vulguin tastar el 
sabor del Mercat. Cada pa-
radista participant prepararà 
un plat diferent i els assistents 
podran tastar-los a preus 
molt econòmics. 

Demà dissabte, torna la jornada 
gastronònica de l’Animat a la Masuca

Trobada de la Xarxa 
d’Escoles per la 
Sostenibilitat d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

La Xarxa d’Escoles per 
la Sostenibilitat d’Igua-
lada (XESI) es va reu-

nir el passat dimecres 25 al 
Museu de la Pell en un fòrum 
on alumnes i professors van 
compartir l’experiència de les 
activitats que desenvolupen 
als seus respectius centres 
escolars. Així, el matí va co-
mençar amb la benvinguda 
per part del regidor de sos-
tenibilitat, Miquel Vives i a 
continuació, va tenir lloc una 
xerrada i unes dinàmiques de 
grup. Finalment, els alumnes 
representants de les diferents 
escoles van poder exposar en 
una �ra, alguns dels seus pro-
jectes i explicar-los a la resta 
de companys. Alguns d’ells tan 
originals com la construcció 
d’un hotel per a insectes.
La XESI està liderada per 
l’Ajuntament i forma part de la 
Xarxa d’Escoles per a la Sos-

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb motiu del Dia in-
ternacional d’acció 
per la Salut de les Do-

nes, el 28 de maig, la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena, 
amb el suport dels ajuntaments 
dels municipis que la confor-
men i el Servei de Salut Sexu-
al i Reproductiva de l’Anoia 
(ASSIR) de l’Institut Català de 
la Salut (ICS) a la Catalunya 
Central van impulsar un car-
tell amb diverses activitats per 
promoure la salut en les dones.
Entre aquestes activitats, desta-
quen les promogudes per l’AS-
SIR Anoia, que compta amb 
llevadores que donaran eines i 
consells i oferiran un acompa-
nyament a totes les dones que 
assisteixin tant a la consulta 
com a les xerrades. Eva Mar-
tínez, responsable de l’ASSIR 
Anoia de l’ICS, subratlla la 
importància de “compartir el 

La jornada es farà al carrer 
Virtut, al costat del mateix 
mercat, en horari de 9 del 
matí a 2 de la tarda, un hora-
ri ideal per venir a esmorzar 
o bé fer un vermut en bona 
companyia. Les degustacions 
es podran fer al davant de 
cada una de les parades par-
ticipants que es col·locaran al 
carrer Virtut, on s’hi habilita-
ran taules i cadires per a que 

tothom pugui compartir l’ex-
periència amb amics o fami-
liars. A més, hi haurà música 
per amenitzar la jornada. En 
tot això, la botiga Herbadiet 
protagonitzarà una nova ini-
ciativa com a espònsor del 
equip de motos 95 EXIT, del 
campionat de les 24 hores 
de Montmeló. Es presentarà 
la motocicleta que correrà 
aquesta temporada, pilotada 
per l’igualadí Cesc Velàzquez 
que amb els seus companys 
d’equip, competiran aquest 
juliol al circuit de Montmeló. 
Aquesta és una iniciativa de 
l’Associació de Botiguers de la 
Masuca, amb la col·laboració 
del departament de Comerç 
de l’Ajuntament d’Igualada.

tenibilitat de Catalunya, l’ob-
jectiu de la qual és fomentar 
l’educació per la sostenibilitat. 
Actualment, formen part de 
la XESI 17 escoles d’Igualada 
i pròximament s’hi sumaran 
dos centres més, els instituts 
Pere Vives i Milà i Fontanals. 
Per al regidor de Sostenibi-
litat, Miquel Vives, “que els 
centres educatius tinguin inte-
grada la sostenibilitat en el seu 
projecte educatiu per tal de 
construir una escola de qua-
litat, transformadora i oberta 
a la comunitat, és fonamental 
pel futur del planeta”.

Alumnes i professors 
intercanvien expe-

riències sobre la seva 
activitat als seus res-
pectius centres per la 

promoció de l’educació 
per la sostenibilitat

Activitats del Servei de Salut Sexual i Reproductiva de l’Anoia 
coneixement sobre la salut de 
les dones i també la salut entre 
els joves, un repte que tenim 
tant des de les famílies com des 
dels professionals de la salut”. 
Martínez encoratja a la partici-
pació en les xerrades i grups de 
suport que tindran lloc durant 
aquest mes de juny:

Caminades saludables 
per a embarassades
Rutes guiades i acompanyades 
per llevadores de l’ASSIR Ano-
ia, dirigit a dones embarassa-
des, a partir de les 18 setmanes 
de gestació. Es realitzaran �ns 
el 23 de juny, de 9.30 a 11 h. 
Durant les caminades, les lle-
vadores també resolen dubtes i 
inquietuds.
Les inscripcions es poden fer a 
través de whatsapp al 696 444 
935. Es tracta d’una activitat 
organitzada per l’ASSIR Ano-
ia, l’Ajuntament d’Igualada i el 
Consell Esportiu de l’Anoia.

Consulta jove 
El 1r i 3r dimarts de cada mes, 
a partir del dimarts 7 de juny, 
de 18.30 a 19.30 h al Centre 
Cívic Nord (St Martí de Tous, 
6) es reobre un espai d’assesso-
rament i orientació per a joves 
anoiencs menors de 25 anys. 
No cal demanar cita prèvia i és 

un acompanyament gratuït a 
càrrec de les llevadores de l’AS-
SIR i les psicòlogues de Dones 
amb Empenta.

Xerrada per a famílies 
La llevadora de l’ASSIR, Xènia 
Bertran, ofereix recursos per 
poder ensenyar als �lls una 

sexualitat sana i amb respecte 
cap al seu cos i el dels altres. La 
xerrada tindrà lloc el proper 
dijous, 9 de juny, a les 19 h al 
Centre Cívic Nord d’Igualada, i 
va dirigida a mares, pares, edu-
cadors/es que tinguin �lls/es 
en edats d’educació primària, 
secundària i/o més grans.
Cal inscripció prèvia a igual-
tat@micod.cat ja que l’afora-
ment és limitat. Es tracta d’una 
activitat gratuïta organitza-
da per l’ASSIR Anoia i l’Àrea 
d’igualtat de gènere i LGTBI 
de la Mancomunitat.

Alimentació i hàbits
La dietista-nutricionista de 
l’Equip d’atenció primària 
Igualada Urbà, Laura Bala-
guer, ha ofert aquesta setma-
na una xerrada sobre les die-
tes, els mites i les creences al 
voltant de l’alimentació, com 
menjar de forma saludable i 
tenir bons hàbits.   



Durant 12 mesos parti-
ciparan en un projecte 

d’arranjament de zones 
urbanes naturals i un 

altre d‘acompanyament 
de persones grans, tots 

dos en 14 municipis
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia ha iniciat 
una nova edició del 

Programa Treball i Formació 
2022, que donarà feina du-
rant 12 mesos a 28 persones 
en situació d’atur. Aquestes 
persones participaran en dos 
projectes que volen contribuir 
a la millora de l’espai urbà i 
al suport a les persones en 14 
municipis de la comarca: són 
Masquefa, Capellades, Calaf, 
Cabrera d’Anoia, Els Hostalets 
de Pierola, Òdena, La Pobla de 
Claramunt, Vallbona d’Anoia, 
El Bruc, Jorba, Sant Martí de 
Tous, La Torre de Claramunt, 
Castellolí i Montmaneu. 
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cu-
adras, ha donat la benvingu-
da als treballadors i recorda 
que “aquesta és una política 
de foment de l’ocupació que 
permet que les persones en 
situació d’atur, especialment 
aquelles que pertanyen als col-
lectius amb més risc d’exclusió 
laboral o social, adquireixin 
experiència en un entorn real 
de treball contribuint així a 
la seva futura inserció”. Afe-
geix que “l’objectiu d’aquest 
programa és ser una palanca 

El Consell Comarcal ofereix 28 llocs de treball a aturats

Nova edició del projecte 
“Suport a l’estiu: 
endavant amb l’ESO”
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest estiu el depar-
tament d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament 

d’Igualada tornarà a oferir el 
projecte Suport a l’estiu: Enda-
vant amb l’ESO, amb l’objectiu 
de dotar d’espais d’acompanya-
ment a l’alumnat jove i en línia 
amb les actuacions dirigides a 
promoure l’èxit escolar, donant 
continuïtat al reforç escolar re-
alitzat durant el curs. L’activitat, 
de caràcter gratuït, es realitzarà 
del 30 de juny al 20 de juliol de 
les 9:30h a les 12:30h a l’Insti-
tut Joan Mercader i es dirigeix 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge dia 
12 de juny el Parc Cen-
tral d’Igualada acollirà 

la Matinal solidària de pilates 
i zumba, per recaptar fons per 
la reforma de l’Hospital de Dia 
Oncològic d’Igualada. Una 
activitat organitzada per Les 
Voluntàries Lluitadores amb el 
suport del Consorci Sanitari de 
l’Anoia i l’Ajuntament d’Iguala-
da.
La Matinal estarà dirigida per 
la instructora Iris Bertran, i 
donarà el tret de sortida a les 
9:30h amb la classe de pila-
tes. Des de les 10:30h i �ns les 
11:30h –per evitar les hores 
més intenses de calor– serà el 
torn de la zumba.
Durant tota l’activitat, hi haurà 
una taula informativa al Parc 
Central, on les voluntàries do-
naran informació sobre el pro-
jecte de reforma de l’Hospital 
de Dia Oncològic i faran venta 

que durant un any dona feina 
i acompanya les persones amb 
en situació d’atur i que més 
di�cultats tenen per trobar 
una feina perquè, una vegada 
conclogui, puguin inserir-se al 
mercat laboral per elles matei-
xes sense que els calgui l’ajuda 
de l’Administració; l’ocupació 
és una prioritat pel govern del 
Consell Comarcal, perquè te-
nim molt clar que tenir una 
feina és clau pel projecte vital 
de les persones que formen 
part de les nostres borses la-
borals”. 
Les persones contractades du-
rant a terme dos projectes. El 
primer és ‘Rehabilitació, mi-
llora i condicionament de zo-
nes urbanes naturals de la co-

marca de l’Anoia’, que respon 
a la necessitat de millorar la 
imatge del territori per tal de 
potenciar la seva reactivació 
econòmica, mitjançant la re-
habilitació i recuperació d’es-
pais urbans i naturals. Aques-
tes tasques contribuiran a fer 
més atractius els municipis, 
millorant la convivència i po-
tenciant el turisme mitjançant 
operacions que han de millo-
rar la qualitat de vida de les 
persones, sobretot en termes 
de seguretat viària, mobilitat, 
paisatge i, molt especialment, 
reforç de la naturalització dels 
espais públics i increment de 
la qualitat mediambiental. I 
el segon és ‘Acompanyament 
i suport a la ciutadania’, que 

dona continuïtat al projecte 
executat en la convocatòria 
extraordinària de Treball i 
Formació COVID-19, on es 
van donar resposta a les no-
ves necessitats sorgides arran 
de la pandèmia, especialment 
entre les persones més vul-
nerables. La gent gran és un 
dels col·lectius que ha acusat 
especialment la manca de mo-
bilitat i de relació social que hi 
ha hagut durant aquest perío-
de i, per tant, amb la represa 
del projecte es pretén pal·liar 
aquesta situació, oferint una 

atenció personalitzada a les 
persones, a través de l’escolta 
activa, el respecte i la interac-
ció social.
Aquestes actuacions estan 
subvencionades pel Servei 
Públic d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) i efectuades 
d’acord amb les condicions 
establertes al Programa Tre-
ball i Formació regulat per la 
Resolució EMT/3879/2021, 
de 22 de desembre, per la 
qual s’obre la convocatòria 
anticipada per a l’any 2022, en 
relació amb les actuacions del 
Programa Treball i Formació, 
de les línies MG52, PRGC i 
PANP (SOC – TRFO EELL 
REACT) (ref. BDNS 603468) 
i l’Ordre EMT/176/2021, de 
9 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases regula-
dores per a la concessió de 
subvencions del Programa 
Treball i Formació (SOC -
Treball i Formació).

a alumnes de 1r a 4t d’ESO dels 
diferents centres d’educació se-
cundària de la ciutat. 
A més a més d’oferir suport a 
les tasques escolars per reforçar 
les matèries durant el període 
de vacances, també es duran a 
terme dinàmiques que treba-
llin l’aspecte motivacional, l’au-
toconeixement, les tècniques 
d’estudi i l’educació emocional. 
El període d’inscripcions es-
tarà obert del 30 de maig al 8 
de juny. Per a més informació, 
podeu contactar al correu no-
saltres@atlasfundacio.org o al 
telèfon 93 805 57 92.  

Diumenge, matinal de pilates 
i zumba al Parc Central, en benefici 
de l’Hospital de Dia Oncològic

solidària de tubulars, bolígrafs, 
llibretes i altres productes. A 
més, es sortejaran diferents ob-
sequis cedits per empreses i co-
merços de la comarca de l’Ano-
ia, entre tots els participants 
i persones que dipositin una 
butlleta dins la urna que estarà 
situada a la taula informativa.
El dia 1 de març el Consorci 
Sanitari de l’Anoia va donar el 
tret de sortida a la campanya de 
mecenatge per reformar l’Hos-
pital de dia Oncològic. Sota el 
lema “La seva lluita és la nostra 
lluita” es fa una crida a empre-
ses, ciutadania i teixit cultural, 
esportiu i associatiu de les co-
marques de l’Anoia, la Conca 

de Barberà i la Segarra –àrea 
d’in�uència del centre– a col-
laborar per fer realitat la trans-
formació d’aquest equipament. 
L’objectiu és que els malalts de 
càncer, que han de passar llar-
gues estones fent tractaments, 
tinguin la intimitat i el confort 
que necessiten, sense oblidar 
el compliment dels estàndards 
hospitalaris. Aquesta reforma 
tindrà un cost total de prop de 
400.000 euros, i contempla tant 
les obres d’adequació de l’espai 
com l’adquisició d’equipaments 
(butaques oncològiques, mobi-
liari per la sala d’espera...).
Cada any s’atenen més de 250 
pacients oncològics en aquest 
Hospital de dia, on es duen a 
terme tractaments com ara la 
quimioteràpia. 
Les persones, empreses i enti-
tats que vulguin posar el seu 
granet de sorra, poden fer 
una aportació econòmica a 
través de la web del www.es-
lanostralluita.cat.

Anirà a càrrec de la ins-
tructora Iris Bertran. 
Entre tots els partici-

pants es sortejaran dife-
rents obsequis cedits per 

empreses i comerços

E L CU L L E RO T

LIQUIDACIÓ PER TANCAMENT

Gràcies 
per tots aquests 
anys compartint 
la vostra cuina 
amb nosaltres

Recordeu però, que 
sempre ens podeu 

trobar al nostre 
whatsapp 678 752 127

Aquests dies farem 
descomptes especials 

per a vosaltres!
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La celebració serà 
el dissabte 18 de juny 
en una festa al Museu 

de la Pell

Cau part del tercer premi del sorteig de dissabte 
de la Loteria Nacional a Igualada

El Tercer Premi del número 
14509 de la Loteria Nacional 
va ser venir a Igualada, en el 
sorteig del passat divendres 
4 de juny.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat mes de febrer, 
l’Agrupament Escolta 
La Flama va anunci-

ar en un comunicat la seva 
desvinculació amb Fundació 
Champagnat després d’un 
llarg procés que va obligar el 
canvi de nom de l’entitat, �ns 
llavors coneguda com Agru-
pament escolta Torxa. 
Les persones que en formem 
part, sense renunciar al llegat 
de 50 anys d’història que els 
precedeix, continuen la cele-
bració del mig segle d’activitat. 
El primer acte va ser la Rua de 
Carnestoltes, on es van encar-
regar de la carrossa del rei i la 
reina. 
El segon acte, i central, serà el 
18 de juny al Museu de la Pell i 
anirà acompanyat d’una expo-
sició participativa.
El programa d’actes obert a la 
ciutat consta de diverses acti-
vitats. L’exposició, sota el títol 
49+1, hi serà durant la set-
mana de l’11 al 18 de juny i es 
convida a tota la gent que ha 
passat per l’agrupament a dei-
xar-hi temporalment aquells 
records que han marcat el seu 
pas en la vida escolta. 
La primera activitat del dis-
sabte 18 serà a la tarda, quan 
les branques (grups d’escoltes i 
monitors) obriran la seva acti-
vitat de jocs i gimcanes en tres 
grups: de 3 a 5 anys (al pati del 

L’Agrupament La Flama celebra
50 anys d’escoltisme a la ciutat

Èxit del grup de 
playback Llum i Color

JUNTA ASS. G. GRAN / LA VEU 

D ins de la Primavera 
Gran 2022, podem 
parlar de que la clo-

enda del dia 29 de maig, amb 
l’actuació del grup “Llum i 
Color” de l’Associació de Gent 
Gran d’Igualada, del Casal del 
Passeig, a l’Ateneu Igualadí, va 
ser tot un èxit. Cal donar valor 
al fet de que en un espectacle 
musical, amb cançons de tots 
els temps, també la bona in-
terpretació, el vestuari i l’en-
tusiasme, i si sumem l’alegria 
del públic, es converteix en un 
gran espectacle, que és el que 
van gaudir els assistents que 
omplien de gom a gom l’Ate-
neu. També un agraïment al 
Govern d’Igualada.
Des de la primera cançó �ns 
l’última, motivats pels artistes 
i les cançons que estaven ben 
escollides, varen fer que el 
públic participés i s’entregués 
plenament, va ser una tarda 
complerta, en que al �nal en-
cara en volien més.... 
Cal agrair aquests esforç dels 
artistes, que venien de quasi 
dos anys sense poder fer res, 
i que com podeu suposar, 
tothom ha estat parat i sen-
se ni poder trobar-nos, ara 
han començat de nou i el que 
cal és gaudir actuant, gràcies 
per ser-hi tots i totes i també 
un especial agraïment per la 
Direcció i Coordinació de 
Francina Soler Peña, que amb 
bon afer, constància, pacièn-
cia i bon gust, fa possible ti-
rar endavant espectacles com 
aquest.
La Junta de l’Associació del 
Casal del Passeig, estem or-
gullosos del Grup i els desit-
gem molts èxits i que el seu 
entusiasme es contagiï en to-
tes les seves actuacions, de fet 
aquest diumenge 5 de juny, 

varen tornar a actuar a La Lli-
ga de Capellades, coincidint 
en el 120 aniversari de l’enti-
tat, en que el públic assistent 
va gaudir molt amb l’especta-
cle, aplaudint �ns l’últim mo-
ment, enhorabona Grup.

Què farem per la Revetlla de 
Sant Joan?
Doncs apro�tar-la, gaudir-la 
i una manera, és venir a l’Es-
corxador a sopar i a ballar 
amb l’orquestra New Marabú, 
organitzat per l’Associació de 
Gent Gran d’Igualada del Ca-
sal del Passeig, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament.
Cal fer plans ja, que falten 
pocs dies, per això a partir del 
dia 10 de juny podeu passar 
pel Casal a inscriure’s, tenim 
dues maneres, una és al Ball i 
amb una copa de cava i un tall 
de coca, l’altre primer sopar 
entaulats, dins de l’Escorxa-
dor, amb primer plat i dos per 
triar de segon, postres, aigua, 
vi i cava. Després sortir a la 
fresca per gaudir de la música 
i el ball, amb més cava i coca.  
Tot plegat en un espai preci-
ós com és l’Escorxador, tran-
quil, i si podeu amb bona 
companyia. També amb una 
foguera, encesa amb la Fla-
ma del Canigó, rememorant 
la tradició i a prop de casa.
No hi podeu faltar, que ja 
hem estat dos anys sense po-
der-ho fer, ara toca ser-hi. 
Per això passeu pel Casal del 
Passeig, a l’oficina de l’Asso-
ciació de 10 a 13 hores de di-
lluns a divendres.

Museu de la Pell), de 6 a 12 
anys (a la plaça Doctor Joan 
Mercader) i de 13 a 18 anys (a 
la plaça Catarineu). Posterior-
ment, a les sis de la tarda, hi 
haurà un berenar popular que 
compta amb la col·laboració 
de Plataforma per la Llengua. 
A les set de la tarda, el pati del 
Museu de la Pell acollirà una 
taula rodona entre diferents 
persones que han passat per 
l’agrupament, per fer balanç 
de quin impacte té el cau en la 
vida de la gent. 
Al vespre continuaran les acti-
vitats al Museu amb un sopar 

popular organitzat per l’Asso-
ciació de Famílies d’Escoltes. 
El menú inclou pica-pica i un 
plat a triar entre �deuà i arròs, 
a més de beguda i postres. Els 
tiquets tenen un preu de 7€ i 
es podran comprar a la pla-
taforma tiquetsigualada.cat. 
L’estona de després de sopar 
l’acompanyarà la música de 
la Mimi Rose (Míriam Riba), 
amb el seu estil que barreja el 
pop i el folk britànic. 
Quan acabi el concert, tothom 
podrà participar d’una estona 
de danses i cançons. A les dot-
ze de la nit, El pa de cada dia 
presentarà les seves cançons 
de hip-hop reivindicatiu, molt 
in�uïdes pels anys viscuts al 
cau. Després del concert, es 
tancarà la vetllada amb una 
estona més de música.
A partir de les sis de la tarda, 
s’obrirà una barra amb preus 
populars on es podran adqui-
rir gots i samarretes amb la 
imatge de la celebració, sota 
l’eslògan “50 anys mantenint 
viva la �ama”. Podeu estar 
atents a totes les activitats se-
guint l’usuari @aela�ama_igd 
a les xarxes socials.

Negociacions amb Maristes 
Igualada
L’entitat també ha anunciat 
que, �nalment, han tancat les 
negociacions amb Maristes 
Igualada i, segons expliquen, 
“hem acordat renunciar al 
60% dels diners que havia 
acumulat l’Agrupament Es-
colta Torxa �ns a �nal d’agost 
de 2021, a més de ja haver 
renunciat al nom de l’entitat, 
el logotip i una petita part 
del material”. Han lamentat la 
manera com s’ha desenvolu-
pat tot el procés que, assegu-
ren, els ha suposat “un gran 
desgast”, tot i que també cre-
uen que “és un pas endavant 
per l’entitat molt necessari”.

Es tractava del Tercer Premi 
del sorteig número 44/22, 
que va ser venut a l’establi-
ment de loteries situat a la 
rambla Sant Isidre, 7.

L’Associació de la Gent 
Gran otrganitza un 
sopar i concert de 

revetlla de Sant Joan 
a l’Escorxador



Sandra Fernández i Carme Zaragoza.
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a campanya ‘Mou-te 
pel zero a Igualada!’ 
entra en el seu darrer 

mes amb l’última activitat i 
l’últim sorteig. La campanya, 
impulsada conjuntament per 
l’Ajuntament d’Igualada i Go 
Zero Waste, i que bene�cia del 
suport de les empreses igua-
ladines Bu� i Curtidos Badia, 
aposta per la gami�cació com 
a estratègia d’acció. Proposa un 
total de 40 reptes a la ciutada-
nia per promoure la reducció 
de residus i impulsar el comerç 
local de manera divertida a 
través de l’app Go Zero Waste 
a més d’activitats i tallers gra-
tuïts.
A data d’avui, s’ha organit-
zat una recollida de residus a 
la zona del Bosc Puigcornet, 
una xerrada sobre residu zero 
acompanyada d’un taller d’em-
bolcalls Furoshiki  amb teles a 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup del PSC al go-
vern del Consell Co-
marcal de l’Anoia, que 

comparteix amb el PDeCAT, 
ha nomenat Sandra Fernán-
dez com a nova vicepresidenta 
de Serveis a les Persones de la 
institució. Ho fa en substitució 
de Carme Zaragoza que ha dei-
xat aquesta responsabilitat per 
qüestions laborals però conti-
nuarà a l’àrea però com a con-
sellera d’Ensenyament. Serveis 
a les Persones es tracta de l’àrea 
més gran del Consell Comarcal 
i dona servei als municipis de 
la comarca atenent les perso-
nes amb més di�cultats o risc 
d’exclusió.
Sandra Fernández és advoca-
da amb despatx propi i forma 
part del govern del Consell Co-
marcal des de l’inici del man-
dat com a consellera d’Acció 
Social. Ara passa a encapçalar 
tota l’àrea que inclou, Ense-

L’odenenca Sandra Fernández, nova 
vicepresidenta del Consell Comarcal

Arriba a Igualada Silence, 
la líder mundial en 
mobilitat sostenible
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’onada d’expansió in-
ternacional de Silence 
arriba a Igualada. La 

marca catalana, líder mun-
dial en disseny, fabricació i 
venda de vehicles elèctrics, 
s’ha establert a la capital de 
l’Anoia, a la nova Flagship 
Store Silence a Igualada, 
ubicada a l’avinguda Mestre 
Montaner 42, al costat del 
concessionari Ford DAB S.A. 
En aquest nou espai es po-
dran conèixer de primera 
mà els diferents models de 
motocicletes elèctriques i, 
així com el seu innovador 
sistema de subscripció de 
bateries únic en el mercat i la 
Battery Station, l’intercanvi-

REDACCIÓ / LA VEU 

El Col·legi de Periodistes 
de Catalunya ha home-
natjat recentment els 

col·legiats que fa 35 anys o més 
que en formen part en un acte 
que ha tingut lloc al Palau Ro-
bert de Barcelona. 
La inauguració i les paraules 
de benvinguda han anat a càr-
rec d’Abraham Orriols, mem-
bre de la Junta de Govern del 
Col·legi i del Secretari General 
de Difusió de la Generalitat, 
Jofre Llombart, que ha volgut 
reivindicar el bon periodisme, 
“aquell que contrasta i el que 
posa en context”. També han 
intervingut Jaume Guillamet, 
membre de la primera Jun-

ador de bateries que estalvia 
temps i diners als usuaris. El 
nou establiment  es va inau-
gurar aquest dijous 9 de juny, 
a les sis de la tarda, amb la 
presència de directius de la 
marca i representants d’ins-
titucions locals.

Homenatge al periodista 
igualadí Joan Armengol

ta, Amparo Moreno i l’actual 
degà del Col·legi, el periodista 
igualadí Joan M. Morros, que 
ha agraït el compromís dels 
homenatjats amb la institució 
i amb el periodisme, destacant 
que “la nostra és una manera 
de viure que ens enriqueix per-
sonalment i col·lectivament 
per la contribució a fer una 
societat més lliure”. La cerimò-
nia ha �nalitzat amb el parla-
ment institucional a càrrec de 
la consellera de Justícia de la 
Generalitat, Lurdes Ciuró. 
Els homenatjats han rebut, 
com a obsequi, un diploma il-
lustrat per l’artista Jaume Cap-
devila, Kap. Entre ells hi havia 
el veterà periodista igualadí 
Joan Armengol.

nyament, Cultura, Esports, 
Cooperació, Ciutadania i Salut 
Pública, Feminisme i LGTBI 
i Joventut. També és segona 
tinent d’alcalde de Serveis Ge-
nerals al govern de l’Ajunta-
ment Òdena.
Fernández ha agraït “la feina 
fet per Carme Zaragoza durant 
aquests tres anys i posa en va-
lor el treball de tots els tècnics 

i tècniques del departament 
a cada un dels municipis, que 
són els qui amb la seva feina 
donen resposta a les diverses 
necessitats socials que hi ha i 
són la cara visible del Consell 
Comarcal a cada un dels muni-
cipis. Seguirem treballant per 
estar al servei de les persones 
que més ho necessiten a tots i 
cada un dels municipis”.

Darrera activitat de la campanya 
Mou-te pel Zero a Igualada 

l’Ignova Tecnoespai i un taller 
d’apro�tament alimentari al 
Mercat de la Masuca. També es 
van realitzar 5 sortejos que han 
bene�ciat 52 participants.

Contacontes “Descobrint 
les 3 R”
La companyia Krisolets oferirà 
una sessió de contacontes a la 
biblioteca municipal adreçada 
a infants de 3 a 8 anys que in-
trodueix el concepte del Residu 
Zero als més menuts a través 
d’una sèrie de personatges que 
practiquen les famoses 3 erres: 
reduir, reutilitzar i reciclar.
Serà el dissabte 18 de juny de 
12 a 13 hores. Activitat gratu-
ïta. Inscripcions aquí: https://
zerowasteapp.typeform.com/
mpz-igua-conta

Sorteig �nal
Cada dos mesos sortegen tar-
getes regals, experiències i re-
gals del patrocinador Bu�. El 

dilluns 20 de juny serà l’últim 
sorteig de la campanya.
Aquests són els premis que es 
sortejaran: uns packs de pro-
ductes Bu� (tubulars pel coll, 
gorres, polseres, barrets), unes 
entrades dobles pel cinema, 
unes targetes regal d’un va-
lor de 20€. Cla descarregar 
l’app Go Zero Waste al teu 
mòbil Android o iPhone i re-
gistrar-se, seleccionar la cam-
panya d’Igualada i activar els 
reptes de Mou-te pel zero a 
Igualada. Selecciona el repte, 
fes una foto i puja-la a l’app per 
ensenyar que ho has assolit. 

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



comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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ANOIA / LA VEU

El Col·lectiu Eixarcolant, 
entitat sense ànim de 
lucre que treballa per 

transformar el model agroali-
mentari mitjançant l’ús de les 
plantes silvestres comestibles i 
de varietats agrícoles tradicio-
nals, va inaugurar el passat cap 
de setmana el Forn de Jorba 
Eixarcolant, un dels seus pro-
jectes més ambiciosos.
El projecte neix arran del tras-
pàs d’aquest forn de llenya his-
tòric de la comarca de l’Anoia 
per part dels seus antics propi-
etaris. És llavors quan l’entitat 
decideix agafar-ne les regnes 
i començar uns canvis impor-
tants tot buscant mantenir el 
bo i millor de l’antic negoci, 
com per exemple les coques de 
forner, i alhora innovar creant 
diverses gammes de productes 
on les plantes silvestres comes-
tibles i les varietats agrícoles 
tradicionals en siguin les pro-
tagonistes.
És per això que a partir d’ara el 
Forn de Jorba vol esdevenir un 
punt de trobada i de reunió en 
el qual s’hi pugui fer la cistella 
de la compra adquirint pro-
ductes locals, veritablement 
sostenibles i on les persones sà-
piguen què hi ha veritablement 
darrere d’aquests. Per aquest 
motiu, a la botiga del forn s’hi 
poden trobar més de 500 refe-
rències de més de 100 produc-
tors que treballen amb nor-
malitat amb plantes silvestres 
comestibles, varietats tradicio-

nals i altres productes de pro-
ximitat. Aquest número de re-
ferències s’anirà incrementant 
progressivament per tal que  
consumidors i consumidores 
puguin cobrir tots els aspectes 
de la cistella de la compra.
A més a més, l’espai incorpora 
una zona de lectura amb re-
ferències lligades a les plantes 
oblidades i a diferents aspec-
tes relacionats amb el consum 
conscient. També s’hi pot tro-
bar una zona de terrassa-de-
gustació on tothom hi podrà 
tastar in situ els productes.

Un projecte �nançat gràcies 
al micromecenatge
Per poder dur a terme aquest 
pas endavant i fer realitat 
aquest projecte, l’entitat va re-
alitzar un micromecenatge al 
llarg de l’any 2021 on es van vi-
sitar més de 25 pobles i ciutats 

d’arreu de Catalunya explicant 
aquest projecte. El resultat �nal 
va ser la col·laboració de 1.400 
persones i de més de 90.000 € 
recaptats.
Gràcies a tot això i sobretot 
amb l’esforç de moltes persones 
voluntàries i col·laboradores, la 
inauguració del cap de setma-
na va servir per presentar a 
tothom totes les accions realit-
zades a partir d’aquest micro-
mecenatge. Exemples en són 
les diferents obres d’adequació 
i de renovació de l’espai, la pre-
sentació de nous productes de-
rivats, o la implementació del 
nou sistema de traçabilitat.  
Al llarg de tot el dia de la inau-
guració, moltes persones van 
apropar-se a l’Avinguda de Ca-
naletes del poble de Jorba per 
tal de dur a terme una de les 
visites programades a les dife-
rents instal·lacions obertes per 

aquesta ocasió. Els participants 
iniciaven el recorregut visitant 
la seu del Col·lectiu Eixarco-
lant, impulsora de tot el pro-
jecte. En aquest indret es podia 
trepitjar l’obrador experimen-
tal on es realitzen receptes fetes 
amb plantes silvestres i vari-
etats agrícoles tradicionals, el 
banc de llavors amb centenars 
de varietats conservades, les 
o�cines, els horts de la seu, 
i �nalment el Forn de Jorba, 
amb la seva terrassa, botiga, 
forn-obrador i zona de venda.

Nou sistema de traçabilitat 
per saber què hi ha darrere 
del que mengem
Una de les parades més desta-
cades de tot el recorregut era 
l’espai on es presentava un nou 
sistema de traçabilitat pioner a 
l’Estat per tal de saber què hi 
ha darrere del que mengem. 
Aquest sistema d’avaluació 
permetrà a consumidors i con-
sumidores informar-se sobre la 
sostenibilitat real dels produc-
tes que adquireixen. Arrel d’un 
conjunt de paràmetres clau 
integrats i simpli�cats, podran 
decidir els seus criteris de de-
cisió de compra i contribuir a 
un consum realment transfor-
mador.
Algunes de les dades facilitades 
mitjançant un codi QR a l’eti-
queta o al tiquet de compra són 
els escandalls de costos de cada 
producte amb informació dels 
percentatges corresponents a 

S’inaugura el Forn de Jorba Eixarcolant i es presenta un sistema 
de traçabilitat pioner per saber què hi ha darrere del que mengem

les diferents despeses, la llista 
d’ingredients emprats, la dis-
tància recorreguda per aquests, 
els noms dels diferents produc-
tors implicats i �ns i tot un se-
guit de puntuacions i de colors 
que avaluen diferents aspectes 
com els factors ambientals o el 
preu just, entre d’altres.
En de�nitiva, es tracta d’un sis-
tema de traçabilitat inexistent 
�ns a dia d’avui i que pretén ser 
extrapolable a d’altres projectes 
del territori per tal que els dife-
rents actors pugui ser transpa-
rents davant dels consumidors 
i consumidores.
Posteriorment, un cop realitza-
des totes les visites, les més de 
tres-centes persones presents 
van desplaçar-se a l’exterior del 
forn per tal de començar l’acte 
d’inauguració o�cial del Forn 
de Jorba Eixarcolant. El mem-
bre més recent de la junta de 
l’entitat va fer els honors de ta-
llar l’heura i d’encendre els pe-
tards per donar inici a aquesta 
nova etapa del Forn de Jorba.
Finalment, per agrair a tots els 
assistents la seva presència es 
van dur a terme dos concerts, 
un de música tradicional i 
un de versions i es van poder 
degustar diferents productes 
que es poden trobar al Forn 
de Jorba com poden ser les 
galetes de garrofa i fonoll, les 
coques de ceba i ortiga, les pi-
zzes de ceba amb tomàquet i 
blet blanc, el pesto de ravenis-
sa blanca, la crema de mató i 
fonoll, el pa de garrofa i ave-
llanes, els pastissets amb frui-
tes de temporada de varietats 
que no es troben als circuits 
comercials i el refresc de ca-
mamilla amb llimona.

Més de tres-centes 
persones assisteixen 

a l’acte d’inauguració 
del Forn de Jorba



Divendres, 10 de juny de 2022

ÒDENDA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena ha 
organitzat aquest estiu, 
amb la col·laboració de 

Produccions Musicals Har-
monics, la novena edició del 
cicle de concerts gratuïts ‘Mú-
sica i patrimoni’, sota la direc-
ció artística d’Edmon Bosch. 
Malgrat que les primeres edi-
cions del cicle va tenir com a 
escenaris dels concerts capelles 
odenenques, aquest any s’ha 
tornat a apostar per espais a 
l’aire lliure, a diversos nuclis del 
municipi, que tindran lloc de 
juny a setembre. El IX Cicle de 
concerts ‘Música i Patrimoni’ 
és una aposta de la regidoria de 
Cultura per donar valor al pa-
trimoni odenenc i apropar a la 
ciutadania espais singulars dels 
diferents nuclis, creant sinergi-
es entre la música de petit for-
mat i l’entorn.
El primer dels concerts serà di-
vendres 17 de juny a les 20 h a 
l’Era del Raval d’Aguilera, amb 
el duet Petit & Nuna nascut a 
Formentera i que formen Jordi 
Blanes i Berta Garcia. Comp-
ten amb un repertori ampli de 
versions que van des del jazz 
�ns al pop més actual, entrella-
çades amb temes propis d’estils 
diversos. Actualment estan a 
punt de publicar el sisè treball, 
‘Cançons Salades Volum II’.
El 22 de juliol, també a les 20 
h, Joana Dark actuarà al Camp 

de darrer del centre de l’Espelt, 
al carrer Major. L’artista, que 
mescla poesia, cançó tradicio-
nal i electrònica, presentarà el 
treball ‘La Lireta’, un projecte 
musical i de recerca que té com 
a intenció actualitzar cançons 
que descrivien el costumisme 
i les tradicions del segle passat 
a Catalunya, sobretot partint 
de l’obra de Joan Amades. La 
�lòsofa i poetessa Raquel Pena 
acompanyarà Joana Dark a l’es-
cenari.
El primer dels dos concerts del 
setembre serà el dia 9, a les 20 
h, a la Plaça de l’església Verge 
de la Pau del Pla d’Òdena, al 
carrer Aurora. Hi actuarà Júlia 
Blum, considerada una de les 
noves veus més especials i des-
tacades dels últims anys, amb 

Òdena celebra aquest estiu el IX Cicle 
de concerts ‘Música i Patrimoni’

èxits com ‘Respira’ o ‘Nem fora’, 
i col·laboracions amb artistes 
com Sara Roy o Koers. Blum 
presentarà el seu primer Ep, 
que compta amb cinc temes i 
du per títol ‘Sobre la marxa’ i 
té una sonoritat que de�neixen 
com a fresca i melòdica.
I l’últim dels concerts serà el se-
gon del setembre, el dia 16 a les 
20 h, amb Anna d’Ivori i Adrià 
Mort. Tindrà lloc a la terrassa 
de la Biblioteca l’Atzavara, al 
carrer Guixera. Anna d’Ivori, 
cantautora tarragonina, pianis-
ta i compositora, presentarà el 
seu disc ‘Ales de paper’ acom-
panyada d’Adrià Mort a la ba-
teria. El seu repertori compta 
amb cançons plenes de vides 
que s’entrellacen, com les seves 
partitures en aquest espectacle.

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena ha 
resolt 399 incidències 
durant el 2021, que ha 

rebut a través de la Línea Ver-
da, el servei en línia que per-
met que els veïns comuniquin 
incidències i consultes medi-
ambientals. Òdena va ser un 
dels primers municipis en im-
plantar aquest servei, i durant 
aquests 10 anys, des del 2013, 
s’han resolt un total de 3.251 
incidències. Les més freqüents 
són les que fan referència a 
Escombraries (23%), seguides 
de les de Neteja viària (19%), 
Enllumenat (16%), Voreres 
i calçades (11%), Jardineria 
(7%), Entorn Rural i Camins 
(7%), Clavegueram (2%) i Ai-
gua (2%). 
Tenint en compte aquestes 
dades, l’Ajuntament d’Òdena 

se sent molt satisfet amb els 
resultats obtinguts del servei 
Línia Verda, agraeix la parti-
cipació ciutadana que hi ha 
hagut �ns ara, que demostra la 
implicació i l’interès dels veïns, 
i convida tota la ciutadania a 
seguir fent ús d’aquest servei 
per millorar el medi ambient 
del municipi i per resoldre els 
dubtes que puguin tenir en 
aquest àmbit.
Accés amb aplicació i web
El servei Línia Verda a Òde-
na està disponible a través 
d’aplicació mòbil, del web i 
del telèfon. Des del mòbil, 
s’hi pot accedir descarregant 
gratuïtament l’aplicació Línia 
Verda (els usuaris de sistema 
Android des de Google Play 
i els d’iOS des de l’APP Store) 
i seleccionant ‘Òdena’ com a 
municipi. Tot seguit cal pré-
mer el botó ‘Nova Incidència’, 

triar-ne el tipus, adjuntar-ne 
una fotogra�a i escriure’n una 
observació. L’aplicació ja s’en-
carrega de registrar la ubicació 
des d’on s’envia la incidència. 
Un cop premut el botó d’’En-
viar’ el personal de l’Ajunta-
ment rep una noti�cació amb 
la comunicació. De la seva 
banda, el ciutadà rep noti�ca-
cions quan canvia l’estat de la 
incidència. L’aplicació Línia 
Verda també permet plantejar 
consultes mediambientals se-
leccionant l’opció ‘Fes la teva 
consulta’. L’usuari hi rep una 
resposta d’un equip d’experts 
en la matèria en un termini 
màxim de 24 hores de forma 
completament gratuïta.
També es pot accedir al servei 
Línia Verda a través del web 
LiniaVerdaOdena.cat, que 
també permet comunicar in-
cidències i plantejar consultes. 

L’Ajuntament Resol 400 incidències comu-
nicades a través de la Línia Verda el 2021
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JORBA / LA VEU

L’ermita de la Sala es troba 
pròxima al riu Anoia, al 
peu del recorregut de la 

prevista Via Blava Anoia del 
Pla Director Urbanístic Vies 
Blaves Barcelona aprovat al 
2020 i redactat per la Dipu-
tació de Barcelona i el depar-
tament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de 
Catalunya.
Edi�ci catalogat com a BPU, 
Bé de Protecció Urbanísti-
ca, data de la segona meitat 
del segle XII i ha arribat als 
nostres dies sense alteracions 
importants respecte a la seva 
con�guració inicial. Té una 
estructura clàssica de capella 
romànica d’una sola nau amb 
orientació est-oest, coberta 
amb volta una mica apunta-
da i absis semicircular cobert 
amb un quart d’espera. La 
porta principal es troba situa-
da, com es habitual, a la façana 
meridional i es l’únic element 
que destaca, amb una certa vo-
luntat decorativa, per sobre de 
l’austeritat general del temple. 
El campanar en espadanya, ai-
xecat a partir del segle XVI, es 
troba en la façana de ponent al 
que s’adossa la casa de l’ermità, 
edi�ci en estat ruïnós de plan-
ta i pis en forma de L.
A �nals de l’any 2020 i a peti-
ció de l’Ajuntament de Jorba, 
el Servei de Patrimoni Arqui-
tectònic Local de la Diputa-
ció de Barcelona va fer una 
actuació d’urgència per tal 
d’evitar les �ltracions d’aigua 
que afectaven els peus de l’in-
terior de la nau mitjançant la 
reparació de l’extrem oest de 
la teulada del temple, en la 
zona on s’entrega a la casa de 
l’ermità i l’espadanya.

L’Estudi incorpora un estu-
di històric que permet esta-
blir l’evolució constructiva de 
l’edi�ci i un estudi estratigrà-
�c que aprofundeix en el seu 
coneixement arquitectònic i 
constructiu, així com en altres 
aspectes sociològics, urbanís-
tics, ambientals i paisatgístics. 
Alhora de�neix els criteris, les 
directrius i les fases d’inter-
venció per a la restauració de 
l’edi�ci, i estudia i valora eco-
nòmicament les intervencions 
necessàries.
El document, dirigit pel Servei 
de Patrimoni Arquitectònic 
Local, ha tingut un cost de 
15.000 € i preveu inversions 
per valor de 388.000 € IVA 
inclòs. Aquesta acció de la Di-
putació de Barcelona respon 
als Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) núme-
ros 8 “Treball digne i creixe-
ment econòmic” i 11 “Ciutats i 
comunitats sostenibles”. Els 17 
ODS van ser proclamats per 
l’Assemblea General de Na-
cions Unides el 25 de setem-
bre de 2015 i formen part de 
l’agenda global per a 2030. La 
Diputació de Barcelona n’as-
sumeix el compliment i des-
plega la seva acció de suport 
als governs locals de la provín-
cia d’acord amb aquests ODS.

L’Ermita de la Mare de Déu 
de la Sala de Jorba és decla-
rada Bé Cultural d’Interès 
Local
El Consell Comarcal de l’Ano-
ia va acordar per unanimi-
tat en el Ple del mes de maig 
l’aprovació de�nitiva de la de-
claració de Bé Cultural d’Inte-
rès Local (BCIL) de l’Ermita 
de la Mare de Déu de la Sala 
de Jorba amb l’objectiu de 

protegir aquest immoble, re-
ferent patrimonial i històric 
del municipi.
La declaració implica la seva 
inscripció en el Catàleg del 

JORBA / LA VEU

De la mà d’Anoia Pa-
trimoni, l’ajunta-
ment de Jorba torna 

a posar en marxa les visites 
guiades al castell de Jorba. La 
represa arriba el diumenge 12 
de juny i continuarà cada se-
gon diumenge de mes.
Les visites guiades han estat 
més d’un any en pausa durant 
el qual s’han dut a terme la 
segona fase de la recuperació 
del Castell. Els treballs rea-
litzats han estat tasques d’ar-
queologia i excavacions per 
a recuperar diferents espais 
i veure les diferents etapes i 
usos que ha tingut el castell 
al llarg de la història. Cal dir, 
que aquesta darrera actuació 
ha estat �nalista dels premis 
FAD d’Arquitectura que con-
cedeix l’associació Arquin-
FAD del Foment de les Arts i 
del Disseny. 
El castell de Jorba, declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacio-
nal, s’eleva al turó del Puig de 

la Guàrdia i està documentat 
per primera vegada el 960. En 
la visita a més de conèixer la 
seva historia es pot apreciar la 
recuperació de guixos deco-
rats que haurien format part 
del revestiment i artesanats 
d’alguna sala noble d’època 

Es reprenen les visites guiades al castell 
de Jorba cada segon diumenge de mes

moderna i nous espais. 
Les visites guiades aniran a 
càrrec d’Anoia Patrimoni i 
tindran lloc cada segon diu-
menge de mes a les 12h del 
migdia. L’inici de la visita és 
a la plaça de la Font i tenen 
un cost de 3€.

La Diputació de Barcelona lliura a l’Ajuntament de Jorba l’Estudi 
previ de projecte de la restauració de l’ermita de la Sala

Patrimoni Cultural Català
L’alcalde de Jorba, David Sà-
nchez, explica que “amb la 
catalogació com BCIL de l’er-
mita garantim la protecció 

del nostre patrimoni i alhora 
aquest nomenament facilita 
l’obtenció de recursos d’admi-
nistracions per treballar en la 
seva restauració.”
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MONTBUI / LA VEU

La Diputació de Barcelo-
na ha realitzat el Pla di-
rector de clavegueram de 

Santa Margarida de Montbui, 
un treball que inclou l’inven-
tari de la xarxa, una diagno-
si sobre el seu estat a més de 
propostes de millora, amb les 
característiques tècniques, i un 
pla d’etapes d’inversió. El do-
cument ha estat lliurat aquest 
dimecres per la vicepresiden-
ta segona, Carmela Fortuny, a 
l’alcalde, Jesús Miguel Juárez.
El Pla director ha servit per 
elaborar un inventari de tots 
els pous de registre i de les ca-
nonades de la xarxa, amb una 
descripció de les seves caracte-
rístiques i el seu estat de con-
servació. A partir d’aquí s’ha 
estudiat el funcionament del 
clavegueram tant per temps sec 
com per temps de pluja i s’han 

fet unes propostes de millora.
Les actuacions previstes, que 
en el seu conjunt preveuen 
una inversió de 2.613.590 
euros, permetran millorar 
la capacitat hidràulica de la 
xarxa mitjançant l’ampliació 
dels diàmetres dels diferents 
col·lectors, a més de millo-
rar la protecció mediambi-

Lliurat a Santa Margarida de Montbui 
el Pla director de clavegueram

ental i millorar la gestió de 
la xarxa. Aquestes actuaci-
ons es complementen amb 
la implantació de sistemes 
de drenatge sostenible, per 
tal d’augmentar la resilièn-
cia del municipi enfront les 
possibles inundacions per 
pluges abundants, i mitigar 
els efectes del canvi climàtic.

MONTBUI / LA VEU

Des de fa dos mesos es 
realitzen les obres de 
remodelació de l’en-

torn del carrer Anselm Clavé. 
Els treballs estan molt avançats, 
i seran una realitat en les prope-
res setmanes. 
Es tracta d’una obra que mi-
llorarà i canviarà radicalment 
l’accés al nucli històric entre 
la Plaça de la Sort i el Centre 
de Serveis. L’actuació, un cop 
�nalitzada, permetrà generar 
un aparcament amb 33 places 
a l’entrada del poble. Es crea-
rà una plaça d’estacionament 
per a persones amb discapaci-
tat, també una plaça pel servei 
d’ambulància que dona servei 
a l’edi�ci de serveis municipals; 
igualment hi haurà aparcament 
per a motocicletes i també es 
generarà un espai per a la ges-
tió de residus.  L’obra permetrà, 
d’igual manera, crear un nou 

accés a la carretera C-37 en di-
recció a Valls, per minimitzar el 
risc d’accident.
La principal �nalitat d’aquesta 
actuació és transformar l’espai, 
solucionant la problemàtica de 
places d’aparcament (cal tenir 
en compte que actualment s’ha 
d’aparcar en zones poc habili-
tades i al costat de la vorera de 
forma lineal, cosa que compor-
ta que es disposin de poques 

Les obres de remodelació de l’entorn 
del carrer Anselm Clavé del nucli antic 
es troben molt avançades

places d’aparcament).
La remodelació i millora de l’en-
torn del carrer Anselm Clavé té 
un cost de gairebé 130.000 eu-
ros, i és una obra �nançada en 
la seva major part amb subven-
cions de la Diputació de Barce-
lona. L’empresa que està duent a 
terme els treballs és Asetic S.L 
i el projecte i la direcció d’obra 
va a càrrec d’Enginyeria Lliró i 
Associats S&L.

MONTBUI / LA VEU

Ahir dijous començava 
un innovador cicle cul-

tural d’estiu que sota el títol 
“Dijous, cultura”! portarà 
diferents espectacles i actu-
acions musicals a diferents 
places i espais de lleure de 
Montbui.
El dijous 16 de juny, a par-
tir de les 8 del vespre també, 
serà el Parc de la Solidaritat 
on es durà a terme l’actuació 
de Luis Sánchez, amb “Versi-
ons Flamenques”.
El 23 de juny, dins la Revetlla 
de Sant Joan, hi haurà músi-
ca de DJ a partir de les 22.00 
hores, coincidint amb la tra-
dicional foguera. La gran 
festa musical es traslladarà 
enguany a la Plaça Can Lle-
dó, de Vistalegre.
Una setmana més tard, el dia 
30, a partir de les vuit del ves-
pre, i novament a Vistalegre, 

però en aquest cas a la Plaça 
de la Unió, serà el moment 
de l’actuació de l’Orquestra 
Zamba Show.
El dijous 7 de juliol, a la Pla-
ça Espanya del Nucli Urbà, 
a partir de les vuit del ves-
pre actuarà “La bona vibra”. 
Aquell mateix dia i a la ma-
teixa hora, però a la Plaça 
del Safareig del Nucli Antic 
arribarà el torn del “Quartet 
Vintage”. I tancarà el cicle 
musical “Dijous, Cultura”! el 
dijous 21 de juliol, a partir de 
les vuit del vespre, a la Plaça 
Santa Anna, amb “Secuenci-
as (80-90)”. 
El programa “Dijous, Cul-
tura!” està organitzat per 
l’Ajuntament montbuienc 
a través de la regidoria de 
Cultura, i pretén acostar els 
esdeveniments i manifesta-
cions  de cultura popular a 
la ciutadania dels diferents 
barris montbuiencs

Montbui aposta pel cicle 
“Dijous Cultura!”

MONTBUI / LA VEU

Diumenge tindrà lloc 
a Montbui una nova 
edició de la “Festa de 

la Bicicleta”. L’activitat tindrà 
com a punt neuràlgic Mont-
Mercat. Es donarà la sortida 
a dos quarts de 12 del migdia. 
Per participar-hi caldrà por-
tar-hi casc. És una activitat re-
creativa, no pas de competició.
Les inscripcions es podran for-
malitzar a bit.ly/festabicicleta. 
També es podran fer escane-
jant el codi QR de la publicitat 
de l’acte i de forma presencial 
el mateix dia de l’esdeveni-
ment, de 10.30 a 11.15 hores, a 
MontMercat.
Es lliuraran premis al parti-
cipant més jove i al més gran. 
També a la bicicleta més anti-
ga i a la més ben decorada. Hi 
haurà premis per a les dues en-
titats amb més participants.
Les normes de la Festa de la 
Bicicleta, entre d’altres, apun-

ten que cal respectar en tot 
moment les indicacions de l’or-
ganització. També s’indica que 
els/les menors de 14 anys hau-
ran d’anar acompanyats en tot 
moment d’una persona adulta. 
No es podrà superar en cap cas 
la línia de control de marxa. 
Durant la marxa es contempla 
la possibilitat de fer parades 
per fer reagrupament de parti-
cipants. 
L’Hoquei Club Montbui ubi-
carà un petit circuit a Mont-
Mercat perquè els més menuts 
puguin provar la modalitat de 
patinatge. En acabar l’acte es 
procedirà a realitzar el tradici-
onal sorteig de bicicletes entre 
els/les participants.
Organitzarà la Festa de la Bi-
cicleta l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui, amb 
la col·laboració de Biblioteca 
Mont-Àgora, la Diputació de 
Barcelona, AMPA Garcia Lor-
ca, AFA Antoni Gaudí, Hoquei 
Club Montbui i ABBA Cicles

Diumenge, Festa 
de la Bicicleta
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

La plaça del Mercat es 
transformarà en un 
gran teatre i un apa-

rador pels comerços, bars i 
restaurants, el dissabte 18 de 
juny. Diferents establiments 
serviran l’avantsala a un es-
pectacle dissenyat per l’ocasió, 
que donarà l’oportunitat de 
veure una desena d’entitats, i 
un centenar d’actors, músics i 
ballarins vilanovins en escena. 
Es tracta d’un elenc interge-
neracional que esceni�carà les 
desaparegudes festes del barri 
de Sant Josep- plaça Major i 
travesseres- de l’any 1962 i un 
fenomen: el de la migració, a 
través de la parella protago-
nista; en Carlus, un jove bar-
celoní que passa les vacances 
al poble dels avis, i la Tere, una 
noia provinent del sud d’Espa-
nya que ha trobat a Vilanova 
del Camí una nova llar.
El recinte de la plaça del Mer-
cat estarà habilitat per acollir, 
d’una banda, les parades on 
poder sopar o prendre algu-
na cosa abans de l’espectacle, i 
per l’altra, la zona de l’especta-
cle amb cadires d’accés lliure i 
gratuït.
A partir de dos quarts de vuit 
del vespre obriran les para-
des dels establiments gastro-
nòmics i el comerç. Fins ara 
són mitja dotzena els que han 
con�rmat la participació: el 
Quiosc Picasso, L’essència, la 

Pizzeria la Rucola, La petita 
Dolceta, Cosiendo con Lulu i 
La trastienda. 
L’espectacle Festa 62-Cròni-
ca de Vilanova començarà 
a les deu de la nit. Un gran 
desplegament- de so, il·lumi-
nació i mitjans- per donar el 
tret de sortida a la progra-
mació d’estiu vilanovina.
La idea i el guió d’aquesta re-
presentació ha anat a càrrec 
de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí. Fa dies que dife-
rents entitats del municipi 
i un bon elenc d’actors i ac-
trius amateurs estan assajant 
sota la direcció escènica de 
Toni Poch (Gralla Manufac-
tures Teatrals). La direcció 
musical és de Sheila Grados 
i la direcció de dansa la com-
parteixen Rosalba Sánchez 
(Artístic), Rubén Caldito 
(Auntempo), l’Esbart Dan-
saire de Vilanova del Camí i 
l’Associació de Balls Ainoa.  

‘Vilanova a escena’ reunirà 
gastronomia i espectacle a 
la plaça del Mercat 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí ha pre-
vist la urbanització de 

la plaça Vilarrubias, una de 
les primeres places que es 
van fer a Vilanova del Camí 
i que data dels anys 80. Des 
d’aleshores, explica el govern, 
la plaça ha sofert diverses 
intervencions inconnexes 
de manteniment al llarg del 
temps. Actualment, es troba 
en un estat que aconsella fer-
hi una reforma amb una visió 
integral per a millorar-ne l’ex-
periència dels usuaris i ade-

quar-lo a la normativa vigent.
La Diputació de Barcelona ha 
lliurat recentment la redacció 
del projecte que té un pressu-
post superior als 300.000 €. 
L’alcaldessa Noemí Truchar-
te i el regidor d’Urbanisme, 
Francisco José Saucedo van 
fer dimecres una reunió in-
formativa a la mateixa plaça 
amb l’objectiu que el veïnat 
pugués fer aportacions sobre 
alguns dels aspectes de la re-
modelació de la plaça.
L’àmbit de projecte el confor-
ma l’espai verd de l’illa deli-
mitada pels carrers Verge de 
Montserrat, Mossèn Amadeu 

Amenós i Papa Joan XXIII. 
Els objectius d’aquesta actu-
ació és a adequar-ne l’acces-
sibilitat, millorar la permea-
bilitat visual entre la plaça i 
els carrers que la delimiten; 
possibilitar la implantació 
futura de dues zones de jocs 
infantils en dos grans sorrals 
i renovar el mobiliari urbà, la 
font i el sistema d’enllumenat 
públic.
La voluntat del govern de 
Vilanova del Camí és con-
servar les grans jardineres 
de formigó i la plantació 
dels rosers, tan característics 
d’aquest espai públic.

El govern convoca el veïnat per 
informar sobre el projecte de 
reurbanització de la plaça Vilarrubies

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Vilanova del Camí 
obrirà la tempora-
da de piscina aquest 

dissabte 11 de juny. Des d’Es-
ports fa dies que estan fent 
abonaments de temporada 
amb cita prèvia, i malgrat que 
ja se n’han fet més de 700, 
s’estan donant cites �ns a �-
nals del mes de juny. Per això, 
les persones que tenen cita 
després de la data d’obertura, 
podran demanar a l’Ajunta-
ment la devolució de l’import 
de les entrades que comprin 
�ns al lliurament del seu abo-
nament.  
La manera de fer-ho és molt 

senzilla. Hauran de pagar 
l’entrada corresponent i in-
dicar a la caixera que tenen 
cita, per tal que ho anoti i va-
lidi el tiquet. Caldrà guardar 
aquests tiquets i presentar-los 
a Esports el dia que es tramiti 
l’abonament de piscina. Del 
preu de l’abonament els serà 
descomptat el valor de l’en-
trada o entrades que hagin 
justi�cat. L’import màxim 
a retornar serà l’import de 
l’abonament de la piscina que 
tramitin.
Des d’Esports Vilanova desta-
quen que aquesta devolució, 
només s’aplicarà si es presen-
ten els tiquets corresponents 
validats per la caixera.

Vilanova té a punt la 
temporada de piscina 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El passat dimecres dia 25 
de maig, l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí 

va iniciar la contractació la-
boral de sis persones, dins el 
Programa Treball i Formació 
d’enguany.
Un programa que en parau-
les del regidor de Promoció 
Econòmica, Jordi Barón, “vol 
afavorir la contractació de 
persones en situació d’atur, 
amb especial vulnerabilitat i 
amb di�cultats per accedir al 
mercat laboral”.
Dins l’actuació de contracta-
ció laboral, les sis persones 
contractades portaran a ter-

me accions en diversos de-
partaments de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí; briga-
da municipal, instal·lacions 
esportives, serveis socials i a 
diversos edi�cis municipals, 
i realitzaran tasques com la 
d’agent cívic, la d’o�cial de la 
construcció, peó de brigada, 
peó d’instal·lacions esporti-
ves, auxiliar de la llar i con-
serge de manteniment d’edi�-
cis municipals.
El programa també permet 
que les persones que hi parti-
cipen puguin tenir un acom-
panyament especí�c adaptat 
a les seves característiques i 
necessitats. Així, també s’ha 
contractat un tècnic d’acom-

Sis persones s’incorporen a diversos 
departaments municipals dins el 
Programa Treball i Formació 2022

panyament i coordinació, per 
a donar suport, dirigir i guiar 
les persones contractades du-
rant la realització del progra-
ma. 
Les sis persones contractades 
i la tècnica d’acompanyament 
del programa estaran con-
tractats durant un any, en jor-
nada completa.
Aquesta actuació està impul-
sada i subvencionada pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya i 
�nançada al 100% per la Ge-
neralitat de Catalunya, Fons 
Social Europeu i Ministerio 
de Trabajo y Economía Soci-
al, com a part de la resposta 
de la Unió Europea a la pan-
dèmia de COVID-19.
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CAPELLADES / LA VEU

E l cementiri de Cape-
llades té ara un espai 
per viure el dol peri-

natal. Aquest diumenge s’ha 
fet un acte per posar en valor 
aquest espai que simbolit-
za els diferents moments de 
la gestació i que permetrà a 
les famílies que han sofert 
aquest tipus de pèrdua dis-
posar d’un espai per al dol.
L’acte va comptar amb la 
presència de regidors de la 
corporació municipal, de la 
llevadora del CAP Capella-
des, de la psicòloga de DAE 
i de diverses famílies que van 
traslladar aquesta demanda 

al consistori.
Primer el guitarrista Pol Sánc-
hez va obrir l’acte tocant una 
coneguda cançó infantil. Se-
guidament va començar el 
torn de parlaments, primer 
amb la llevadora i la treballa-
dora familiar del CAP Cape-
llades. Les dues van coincidir 
en remarcar com es viu aques-
ta pèrdua sovint des de la soli-
tud i moltes vegades �ns i tot 
passant ràpid un dol que ve 
acompanyat de frases tòpiques 
que donen poc consol, quan 
precisament el dol és la millor 
cura. En representació de les 
famílies es va destacar com 
la pèrdua d’un nadó és molt 
sovint un cas poc aïllat ja que 

El Cementiri de Capellades proposa 
un espai per al dol perinatal

CAPELLADES / LA VEU

Capellades joventut ha 
acabat el procés per 
escollir el nom del nou 

equipament juvenil. En una 
primera fase es va obrir un 
interval de temps on tothom 
va poder dir la seva sobre com 
li agradaria que fos el nom de 
l’espai jove.  
Les propostes que van sortir 
més vegades van ser:
• Espai Jove KP
• Chup’s Jove
• La cova
• El lokal
• Àgora jove
• El molí jove

La següent fase va durar del 16 
al 30 de maig i va consistir en 
una votació popular on cada 
persona va poder votar una 
única vegada pel nom que més 
li agradava. En aquesta ocasió 
les votacions es van realit-
zar mitjançant un pasaclases 

(menors de 16 anys) pels ins-
tituts Molí de la vila i Mare del 
diví pastor. Pels majors de 16 
anys es va habilitar un qües-
tionari en participa311-cape-
llades on s’havien de registrar 
per controlar que ningú votés 

El nou espai jove es dirà La Cova
més d’una vegada.
La participació total va ser de 
338 vots totals on les �nalistes 
van ser Chups’ jove amb 69 
vots, seguit del Lokal amb 108.
Finalment, el nom guanyador 
va ser LA COVA amb 111 vots!

són moltes les famílies que en 
tenen i no sempre es fa públic. 
Finalment va intervenir la 
regidora d’Acció Social, Mar-
ta Alarcón, qui va insistir en 
aquesta darrera idea, però des 
d’un punt de vista més literari 
ja que sovint aquesta situació 
acaba tenint un re�ex en dife-
rents creacions literàries.
Mentre seguia la música de 
fons acompanyant l’acte es va 
passar  a la part més simbòli-
ca, fent una plantada de tuli-
pes de diferents colors, tants 
com vides hi ha.
L’acte va acabar amb música, 
celebrant la vida, amb un tema 
de l’àlbum “Mar de setembre” 
del guitarrista Pol Sánchez.

LA TORRE DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de La Torre 
de Claramunt ha apro-
vat, en la darrera sessió 

plenària celebrada ahir, ad-
herir-se a l’Associació de muni-
cipis per la Mobilitat i el Trans-
port Urbà (AMTU). L’entrada 
en aquesta entitat, permetrà a 
l’ajuntament rebre un assesso-
rament tècnic i especialitzat en 
matèria de transport públic i 
mobilitat.
L’AMTU és una associació 
d’ens locals d’àmbit nacio-
nal català, que treballa per la 
millora de la mobilitat, del 
transport públic i les seves in-
fraestructures, i especialment 
del transport urbà d’arreu de 
Catalunya. Actualment agrupa 
134 ens locals, entre els quals 
ja hi ha tant la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena com el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 

a més d’11 municipis d’aques-
ta comarca: Carme, Castellolí, 
Igualada, Jorba, La Pobla de 
Claramunt, Masquefa, Òdena, 
Piera, Vilanova del Camí, Sant 
Martí de Tous i ara La Torre de 
Claramunt.
El director general de l’AMTU, 
Joan Serra, a�rma que “des de 
l’AMTU posem tota la nostra 
expertesa al servei de l’Ajun-
tament de La Torre de Clara-
munt per millorar la mobilitat 
al municipi i contribuir a què 
tots els ciutadans tinguin un 
servei de transport públic al 
seu abast”.
En aquest sentit, Serra asse-
nyala que “a l’AMTU comptem 
amb un equip tècnic de primer 
nivell i que ens ha permès, per 
exemple, ésser l’entitat de refe-
rència a Catalunya en implan-
tació de serveis de transport a 
demanda”.
El Transport a Demanda 

(TAD) és un servei assimilat 
al transport públic que dona 
resposta principalment a les 
necessitats d’aquells municipis 
amb zones molt disseminades 
i allunyades del nucli urbà, 
on  l’escassetat de demanda fa 
inviable la implantació d’un 
servei de transport públic urbà 
tradicional. En aquests casos, 
l’existència d’un servei TAD 
garanteix que tots els ciutadans 
del municipi tinguin accés als 
serveis i equipaments bàsics 
de la seva ciutat mitjançant un 
servei de transport públic faci-
litat pel seu ajuntament.
Actualment a més, l’AMTU 
està treballant en la creació 
d’una aplicació mòbil per ges-
tionar el servei TAD dels mu-
nicipis catalans, que permetrà 
evolucionar del Transport a 
Demanda al Transport Flexi-
ble, amb el qual l’usuari ja no 
haurà de dependre d’horaris 

establerts ni parades �xes. 
L’alcalde Jaume Riba explica 
que “La Torre de Claramunt 
és un municipi amb 9 nuclis 
de població petits o dispersos. 
Des de l’ajuntament volem 
gestionar, incrementar i opti-
mitzar la mobilitat dels ciuta-
dans entre els diferents nuclis 
i les poblacions properes i 
també facilitar les connexions 
amb les línies de transport 
de tren per poder millorar 
la connexió amb Barcelona 
i altres grans ciutats. Perquè 
tenim clar que la mobilitat és 
un aspecte clau en el desenvo-
lupament i la creació d’opor-
tunitats en un poble i entre els 
seus ciutadans”. A més, Riba 
està convençut que “la mobili-
tat jugarà un paper primordial 
en el progrés i desenvolupa-
ment dels pobles, i La Torre 
de Claramunt vol apuntar-se i 
pujar a aquest tren”.

La Torre de Claramunt 
s’adhereix a l’Associació de 
municipis per la Mobilitat
i el Transport Urbà

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
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PIERA / LA VEU

Les regidories de Joven-
tut, Cultura, Barris i 
Pobles han treballat de 

manera conjunta en l’elabora-
ció d’unes bases unitàries que 
regulin la concessió d’ajuts a 
les entitats de la vila. La volun-
tat era actualitzar les bases ja 
existents tenint en compte les 
necessitats del teixit associatiu 
i afavorint la igualtat d’oportu-
nitats i la cohesió social.
Les bases, aprovades en el dar-
rer ple municipal, estableixen 
les condicions i el procedi-
ment a seguir per sol·licitar 
aquests ajuts. Les subvenci-
ons estan destinades a enti-
tats culturals, socials, juvenils, 
veïnals i de lleure de la vila 
que organitzin activitats du-
rant l’any que complementin 
l’oferta pública, o serveixin 
per a dinamitzar i enriquir la 
vida comunitària, com ara les 
propostes relacionades amb 
la creació, promoció i difu-
sió de les arts plàstiques; les 
que suposin una recuperació 
i difusió de la cultura popu-
lar catalana; els programes 
anuals d’associacions d’esplai; 
les activitats que cerquin la 

implicació del jovent; les que 
fomentin la integració de les 
persones nouvingudes i el vo-
luntariat; i les activitats de les 
associacions veïnals. Aques-
tes activitats s’han de realitzar 
en el terme municipal de Piera 
o fora d’aquest, sempre i quan 
es consideri d’interès per a la 
projecció exterior de la vila. 
Així mateix, han de ser pro-
postes sense afany de lucre.
Podran sol·licitar aquests 
ajuts les entitats jurídiques 
degudament constituïdes que 
estiguin  inscrites en el Re-
gistre Municipal d’Entitats i 
que hagin justi�cat les ante-
riors subvencions rebudes. 
La concessió de l’ajut i el seu 
import dependrà de diferents 
criteris, com ara el grau d’au-
to�nançament del projecte, 
l’adequació de l’activitat a 
les necessitats del municipi, 
el nombre d’associats, la qua-
litat tècnica de la proposta o 
el foment de valors com ara la 
convivència ciutadana, la so-
lidaritat, el treball en xarxa o la 
formació dels membres de l’en-
titat.
Les subvencions atorgades 
s’hauran de justi�car abans de la 
data indicada en la convocatòria.

Garantint el suport al 
teixit associatiu de la vila

EL BRUC / LA VEU

Aquest diumenge neix 
el nou mercat de pa-
gès Origen Mont-

serrat al Bruc, un mercat 
de proximitat acompanyat 
de nombroses activitats que 
tindrà lloc als municipis del 
Bruc -periodicitat trimestral- 
i a Olesa de Montserrat –el 
primer dissabte de mes-.
Organitzat pel Parc Rural del 
Montserrat, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i 
els ajuntaments del Bruc i 
Olesa, el nou mercat vol do-
nar a conèixer el producte 
propi del Parc Rural, d’una 
altíssima qualitat gastronò-
mica com ara els tomàquets 
i el producte de l’horta eco-
lògica, el formatge i el mató, 
l’oli, la carn de cabrit i vedella, 
i la mel.
Juntament amb la venda, que 
anirà a càrrec d’una desena de 
parades de venda directa dels 
propis productors, el mercat 
consta de tot un seguit d’ac-
tivitats per a tots els públics 
com ara tallers, activitats in-
fantils, rocòdroms i exposi-
cions, unes activitats que es 
potenciaran quatre vegades 
l’any amb una gran Festa de 
les Estacions per tal que l’ex-
periència dels visitants vagi 
molt més enllà que la simple 
visita a un mercat.
Aquest 2022 el mercat al Bruc 
tindrà lloc els diumenges 12 
de juny, 9 d’octubre i 18 de 
desembre, i a Olesa, els dis-
sabtes 2 de juliol, 3 de setem-
bre, 1 d’octubre, 5 de novem-
bre i 3 de desembre.
L’objectiu del Parc Rural del 
Montserrat a l’hora d’impul-
sar aquest mercat de proximi-
tat és modernitzar, dinamit-
zar i consolidar el prestigi de 
l’agricultura i del producte de 
Montserrat davant dels con-

sumidors d’arreu del país i en 
especial de les comarques de 
l’Anoia, el Bages, el Baix Llo-
bregat i el Vallès Occidental. 
A més dels productes elabo-
rats al territori, també es vol 
posar en valor l’espai agrari 
d’un altíssim valor i els ser-
veis que ofereix el Parc Ru-
ral, com ara el recolzament 
als productors i elaboradors, 
ja sigui mitjançant obradors 
compartits, formació, o bancs 
de terres.
El mercat de proximitat Ori-
gen Montserrat s’inspira en 
els valors de sostenibilitat, i 
és per això que es tindrà es-
pecial cura a l’hora de reduir 
embalatges, materials d’un 
sol ús i residus en general. 
També es treballa amb les 
escoles i entitats dels munici-
pis que acullen el mercat per 
tal d’oferir un ampli ventall 
d’activitats pròpies i identi�-
cadores del territori, i s’incor-
porarà un personatge, la Rat, 
una pagesa que explicarà en 
directe als visitants què és el 
que converteix l’espai rural de 
Montserrat en un territori tan 
especial i com és el dia a dia 
dels productors del territori.

Aquest diumenge, Festa de 
l’Estiu al Bruc

Aquest proper diumenge 12 
de juny se celebra la prime-
ra edició del mercat Origen 
Montserrat coincidint amb 
el solstici d’Estiu. Tindrà lloc 
al municipi del Bruc, al Pati 
de Can Casas a partir de les 
10h del matí i fins les 15h. 
S’hi podran trobar parades 
de matonaires i formatgers, 
horta amb producte fresc, 
llegums i mel, entre moltes 
altres. A més de comprar 
producte, també s’oferirà de-
gustació als visitants.
Tothom qui ho vulgui podrà 
participar en les diverses ac-
tivitats programades. A més, 
durant tot el matí hi haurà 
rocòdrom, exposicions i al-
tres activitats infantils en 
una carpa on els infants po-
dran pintar, fer origami o 
maquillatge.
També tindrà lloc el sorteig 
d’un lot “Bruquetíssim”, amb 
productes elaborats al Bruc, 
entre totes les persones que 
comprin al mercat i/o que 
finalitzin la gimcana. El sor-
teig es realitzarà a les 14:30h 
al mateix Pati de Can Casas.
Aquest són els horaris de les 
activitats d’aquest diumenge 
al Bruc:
- 9:00 Descoberta del Peude-
mont de Montserrat. Cami-
nada de 2h a càrrec de Guies 
de Montserrat. Inscripcions: 
ja.cat/peudemont
- 10:30-11:30 Contacontes. 
De Moment Fantàstics
- 11:00-12:00 Taller de destil-
lació d’olis essencials
- 11:30-13:00 Concert de 
l’Escola de Música del Bruc
- 12:00-13:00 Showcooking. 
Cuina en directe a càrrec de 
Jordi Llobet.
- 12:00-13:00 Taller de Plan-
ter
- 13:30-15:00 Vermut mu-
sical. Tast de productes del 
parc amb música a càrrec de 
La Portàtil FM

Neix el nou mercat de pagès Origen 
Montserrat

PIERA / LA VEU

Aquest mes han co-
mençat a treballar a 
l’Ajuntament de Pi-

era un total de 13 persones. 
D’aquestes, 12 han arribat 
gràcies als programes de fo-
ment de l’ocupació del SOC i 
de la Diputació de Barcelona. 
La plaça restant correspon a 
un enginyer que s’incorpora 
com a funcionari de carrera 
per donar suport al departa-
ment de Serveis Territorials.  
L’Ajuntament de Piera ha 
rebut el fons de prestació 
Plans Locals d’Ocupació en 
el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Go-
verns Locals 2020-2023 de 
la Diputació de Barcelona, a 
través del qual es finançaran 
6 d’aquestes contractacions, 
que tindran una durada de 7 
mesos. 
Els nous treballadors ocupa-
ran tres places de tècnica de 
suport per als departaments 

de Recursos Humans, Con-
tractació i Empresa i Ocu-
pació, i tres més d’auxiliar 
administrativa per a l’Ajun-
tament, per al Centre de Ser-
veis la Bòbila i per a la Briga-
da municipal.
D’altra banda, la subven-
ció del Servei d’Ocupació 
de Catalunya en el marc del 
programa Treball i Forma-
ció 2022, ha permès fer sis 
incorporacions més amb 
contractes que tindran una 
durada de 12 mesos. 
En la línia MG52, dirigida 
a persones més grans de 52 
anys, s’han contractat dues 
auxiliars administratives i 
un vigilant operari de man-
teniment i suport a les ins-
tal·lacions municipals. S’han 
incorporat també dos agents 
cívics i un vigilant de zona 
blava a través de la línia 
PANP, per a persones en risc 
de caure en situació d’atur de 
llarga durada i que no per-
cebin cap tipus de prestació 
per desocupació.

S’incorporen 13 
treballadors municipals
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LA LLACUNA / LA VEU

L’alcalde de la Llacuna, 
Josep Parera, i el pri-
mer tinent d’alcalde i 

regidor de Medi Ambient, 
Josep Martí, estan investigats 
per un delicte contra el medi 
ambient, segons ha avançat 
El Periódico. Segons informa 
el diari generalista, el jutjat 
d’Igualada ha obert la inves-
tigació després que la fiscalia 
els atribueixi haver consentit 
el vessament d’aigües residu-
als de la població sense de-
purar a la riera que passa pel 
municipi.
Segon els Servei de Medi 
Ambient de la Fiscalis, els 
vessaments s’estarien pro-
duint des del 2012 i segons 
els seus càlculs entre aquest 
any i el 2020 s’haurien vessat 
300.000 metres cúbics d’ai-

gües residuals a la riera de La 
Llacuna.
La fiscalia pretén obrir 
aquesta investigació perquè 
l’alcalde i el regidor “no han 
portat a terme cap canvi ni 
actuació encaminada a la re-

L’alcalde de La Llacuna, investigat 
per delicte contra el medi ambient

solució de la problemàtica”. 
De moment, l’alcalde Josep 
Parera, no ha volgut fer de-
claracions a La Veu, a l’espera 
de reunir-se amb els advo-
cats de l’Ajuntament i decidir 
l’estratègia a seguir.

ANOIA SUD / LA VEU

Unió de Pagesos va 
demanar al Depar-
tament de Territori 

i Sostenibilitat l’autorització 
perquè puguin circular trac-
tors per la C-15 entre Igualada 
(Anoia) i Puigdàlber (Alt Pe-
nedès), en els dos sentits, entre 
el 15 de juny i el 15 d’octubre, 
coincidint amb els mesos de la 
collita de cereal i la verema, en 
una reunió mantinguda el 27 
de maig.
Territori va comunicar al sin-
dicat que tindria en compte la 
seva opinió de cara al projec-
te de vial de servei per al pas 
de tractors en el qual treballa 
mentre durin les obres d’am-
pliació d’un carril que s’hi es-
tan fent, després que Unió de 
Pagesos havia reclamat, set-
manes abans, que els tractors 
hi tinguessin garantit el pas en 
el període de collita i verema.
Pel que fa al projecte del vial 
de servei en el tram de l’Anoia 
que el sindicat havia presen-
tat, els representants de Terri-
tori van explicar que ho con-
templaran i hi comptaran en 
una segona fase de les obres. 
Quant al tram de la Serreta, 
van respondre que tot i que 

està més malmès a causa de 
les obres aquest any, podran 
entrar a la carretera els que hi 
vinguin.
El sindicat ha denunciat reite-
radament, en els últims anys, 
que la prohibició del pas de 
tractors per la C-15 suposa 
més temps de trajecte per a la 
pagesia, i més risc, perquè en 
molts casos s’ha de circular 
per carreteres estretes, amb 
revolts pronunciats i poca vi-
sibilitat. A més, les vies alter-
natives passen per dins dels 
nuclis urbans dels municipis.
Unió de Pagesos va reclamar, 
en les al·legacions al projecte 
de millora general i condici-
onament de la C-15, al 2019, 
que les obres d’aquesta car-
retera tinguin en compte que 
hi puguin circular els trac-
tors i vehicles agraris en tots 
els trams. El sindicat proposa 
millores en els trams de la via 
de servei on actualment hi ha 
problemes per a la circulació 
dels tractors.
Cal recordar que Unió de Pa-
gesos va posar en marxa la 
campanya No ens barreu el 
pas el 2013 per reclamar la 
circulació dels tractors per les 
noves infraestructures en les 
èpoques de collita.

Unió de Pagesos demana 
l’autorització perquè cir-
culin tractors per la C-15

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

La campanya “Comprar 
a Tous té premi!” tor-
na aquest mes de juny. 

Les persones que comprin als 
comerços del poble durant 
tot aquest mes podran om-
plir una butlleta i dipositar-la 
dins l’urna corresponent que 
trobareu en aquests establi-
ments per entrar en el sorteig 
d’una de les 33 experiències 
que ofereixen els 33 munici-
pis membres de la Xarxa de 
Barris Antics.

Cada any la xarxa organitza 
una campanya conjunta de 
dinamització comercial i ter-
ritorial per donar suport al 
petit comerç i promocionar el 
turisme local i de proximitat.
El sorteig serà el dia 8 de juli-
ol i durant els mesos següents, 
els guanyadors gaudiran dels 
premis (per a dues persones): 
visites guiades, visites teatra-
litzades, dinars, coneixement 
de l’entorn natural, tastos, 
nits d’hotel o participar en 
festes i �res locals, entre mol-
tes d’altres activitats.

Torna la campanya 
“Comprar a Tous té premi!” 

ANOIA SUD / LA VEU

El Parlament de Ca-
talunya ha votat, per 
unanimitat, a favor de 

la moció presentada pel PSC 
Anoia i defensada pel dipu-
tat Jordi Riba que defensa la 
creació d’una comissaria dels 
Mossos d’Esquadra a l’Ano-
ia Sud. El debat s’ha produït 
després que els regidors dels 
grups municipals del PSC de 
Piera, Masquefa i els Hosta-
lets de Pierola entressin una 
Proposta de Resolució amb 

aquesta demanda fa uns me-
sos. Es tracta d’una reivindi-
cació històrica i clau per la se-
guretat del sud de la comarca.
Després de negociacions, s’ha 
acordat  realitzar un estudi de 
seguretat a l’Anoia Sud per 
comprovar la viabilitat i ne-
cessitat del projecte. Aquest 
seria el pas previ perquè  la 
instal·lació de la Comissaria 
s’incorpori als pressupostos 
de la Generalitat.
Els regidors socialistes de 
l’Anoia Sud esperen que una 
vegada se superi aquest pas, 

la Generalitat impulsi aques-
ta comissaria dels Mossos i 
compleixi amb el que ha mar-
cat el Parlament.
La comissaria d’Igualada, la 
que actualment dona servei 
a l’Anoia Sud, els veïns no la 
consideren com a “propera” 
per atendre possibles con-
�ictes de manera ràpida i 
efectiva. L’Anoia Sud compta 
ja amb 42.500 habitants, un 
nombre que els responsables 
polítics consideren com a jus-
ti�cat per a la incorporació 
d’una comissaria de Mossos.

El Parlament aprova una moció 
per crear una comissaria de Mossos 
a l’Anoia Sud

SUPORT FAMILIAR INTEGRAL

Tel. 623 561 301

Acompanyament i atenció 
domiciliària integral a persones 

grans, dependents i infants

Sumem Igualada
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Sant Martí de Tous inau-
gurarà aquest dissabte 
11 de juny el camp mu-

nicipal d’esports. Una instal-
lació, llargament esperada, 
que permetrà donar respos-
ta a la pràctica esportiva del 
poble amb uns equipaments 
plenament renovats amb ges-
pa arti�cial i nous vestidors.
L’Ajuntament de Tous, con-
juntament amb la Unió Es-
portiva Tous, han programat 
una jornada on, al llarg del 
matí, s’estrenarà el terreny 
de joc amb partits de les ca-
tegories: debutant, benjamí, 
aleví, infantil, cadet masculí i 
femení, veterans i del primer 
equip, qui s’enfrontarà als ve-
ïns i companys de la Unió Es-
portiva Jorba. Enmig d’aquest 
matí de futbol es realitzarà 
l’acte formal d’inauguració de 
les instal·lacions, el qual tin-
drà lloc a les 12 del migdia i 
estarà presidit per l’alcalde de 
Tous, David Alquézar; el regi-
dor d’Esports, Pere Enrich i el 

president de la UE Tous, Jo-
sep Vendrell. Per tal de cloure 
aquesta jornada, es farà una 
arrossada popular, a la qual 
podrà participar tothom. Cal 
comprar el tiquet anticipat 
al següent enllaç a la pàgina 
web www.entradium.com.
A l’acte inaugural hi assisti-
ran el Subdelegat de la De-
legació de l’Anoia de la Fe-
deració Catalana de Futbol, 
el Sr. Jose Miguel Claver i el 
Delegat Comarcal de l’Anoia 
del Comité Tècnic d’àrbitres, 
el Sr. Roger Sales. L’acte tam-
bé comptarà amb l’assistència 
del Directiu de la FCF i dele-
gat del Penedès, el Sr. Jaume 
Plaza.
Aquestes noves instal·lacions 
donaran servei a tota la co-
munitat educativa del poble, 

però especialment a la Unió 
Esportiva Tous, un club cen-
tenari (1914 - 2014), el qual 
re�ecteix la llarga tradició del 
futbol a Tous. Durant els dar-
rers anys, la UE Tous i la seva 

Tous inaugura el nou camp municipal d’esports aquest dissabte 
amb una jornada plena de partits

junta han fet un esforç im-
portant per crear i fomentar 
l’esport base, arrelant encara 
més aquest sentiment entre 
els veïns i veïnes del poble, 
tot marcant-se noves �tes i 

L’acte formal d’inau-
guració serà a les 12 h 
del migdia i es clourà 
la jornada amb una 
arrossada popular

consolidant-se com a club. A 
partir d’aquest dia, es consoli-
darà aquesta nova etapa amb 
unes instal·lacions que donen 
resposta a aquesta trajectòria 
de compromís i esforç. 
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ALTA ANOIA / LA VEU

La cinquena edició dels 
Festivals l’obrirà El 
Petit de Cal Eril, el 8 

de juliol, a Calaf, que pre-
sentarà el seu darrer treball 
‘N.S.C.A.L.H.’ sigles que 
amaguen la frase ‘No Sabràs 
Com Acabarà La Història’. 
En el seu vuitè disc, la banda 
liderada per Joan Pons tran-
sita entre la temporalitat de 
la història i la relativitat del 
temps, reflexionant sobre 
conceptes com l’instant, el 
moment i l’efímer davant de 
l’etern. 
El 16 de juliol, Veciana serà 
l’escenari de la posada en es-
cena de l’espectacle Llum, un 
recull de cançons i poemes 
musicats que representen la 
lluita dels pobles, amb diver-
sitat geogràfica i temporal, 
però que destaquen per la 
seva qualitat i la seva impor-
tància emocional, simbòlica 
i històrica. Un viatge, a tra-
vés del flamenc i el jazz, amb 
la veu de Pere Martínez i la 
potència de la cobla Marina-

da, sota la direcció de Vicens 
Martín.

5a edició amb grans artistes
Els Festivals arrencaran el 
primer cap de setmana de 
juliol a Calaf amb les actua-
cions d’El Petit de Cal Eril (8 
de juliol). Un dia després, el 
9 de juliol, ho farà el músic 
Salva Racero per deixar-nos 
escoltar el seu darrer projec-

El Petit de Cal Eril i l’espectacle ‘Llum’ amb la cobla Marinada 
completen el cartell dels Festivals Alta Segarra

te ‘Torno a respirar’, en for-
mat trio acústic.
El segon cap de setmana els 
concerts viatgen fins a Ve-
ciana, amb Manu Guix que 
presentarà el seu últim disc 
‘Moments’ amb la seva mí-
tica banda The Veterans (15 
de juliol) i l’espectacle Llum, 
el 16 de juliol, amb la cobla 
Marinada.
A Calonge de Segarra hi ac-

tuaran Joana Serrat, a duet 
amb la seva germana Carla 
(22 de juliol). El 23 de juliol, 
aquest mateix escenari tin-
drà com a protagonistes Beth 
Rodergas i la pianista Laura 
Andrés que presentaran el 
seu darrer treball ‘Natural 
women’.
L’últim cap de setmana, 
Copons s’estrena com a mu-
nicipi d’aquest certamen 
itinerant amb la Dream Big 
Funk Band, el 29 de juliol. 
Com a colofó, el 30 de juliol, 
el pianista i compositor Mar-
co Mezquida hi presentarà 
‘Letter to Milos’, el seu pro-
jecte més personal dedicat al 
seu fill. 

Entrades ja a la venda
Les entrades estan a la ven-
da a través del portal www.
entrapolis.com. El preu és 
de 20 € i 17 € per als socis 
del Casino de Calaf (entra-
des numerades). També hi 
ha l’opció d’agafar-les amb 
o sense tast gastronòmic. El 
tast té un cost de 10 euros i 
un any més estarà organitzat 
pel Grup Anifcalac amb el 
qual es podran degustar pro-
ductes de proximitat de gran 
qualitat, incloent menjar i 
beguda. 
Una fórmula triomfadora
La cinquena edició dels Fes-
tivals Alta Segarra repeteix la 
fórmula que l’ha fet créixer i 

consolidar-se com a cita esti-
uenca de referència a la Cata-
lunya Central. Un certamen 
itinerant que busca posar en 
valor els pobles de l’Alta Se-
garra i els seus indrets més 
emblemàtics, oferir una pro-
posta cultural de qualitat als 
veïns i als turistes que visiten 
aquest territori i ser un re-
ferent gastronòmic apostant 
per tastos amb productes 
quilòmetre zero.
El certamen se celebrarà du-
rant quatre caps de setma-
na, del 8 al 30 de juliol, en 
4 pobles diferents de l’Alta 
Segarra: Calaf, Veciana, Ca-
longe de Segarra i Copons, 
que aquest any s’incorpora al 
circuit del festival.

CALAF / LA VEU

L’1 de juny va començar 
la 12a campanya ‘Com-
pra i descobreix Cata-

lunya’ amb l’objectiu de donar 
suport al petit comerç i pro-
mocionar el turisme local i de 
proximitat. La iniciativa està 
organitzada per la XARXA 
DE BARRIS ANTICS AMB 
PROJECTES, formada per un 
total de 33 municipis, i amb 
el suport de les Diputacions 
de Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona.
Els municipis participants en 
la demarcació de Barcelona 
són Argentona, Cabrera de 
Mar, Calaf, Cardona, Cente-
lles, Manresa, Mediona, Roda 
de Ter, Sallent, Sant Feliu de 
Codines, Sant Martí de Tous, 
Sant Quintí de Mediona, To-
relló i Vilanova del Camí; 
a la de Girona, Besalú; a la 
de Lleida, Balaguer, Cerve-
ra, Cervià de les Garrigues, 
El Pont de Suert, Juneda, 
les Borges Blanques, Lleida, 
Solsona, Torres de Segre i 
Tremp; i a la de Tarragona, 
El Vendrell, Falset, La Sénia, 

L’Arboç, L’Espluga de Franco-
lí, Montblanc, Santa Coloma 
de Queralt i Ulldecona. Les 
poblacions del Pont de Suert, 
La Sénia i Montblanc són les 
incorporacions d’enguany. 
Durant el mes de juny, les 
persones que comprin a les 
botigues adherides a la cam-
panya, que estaran senya-
litzades amb el cartell de la 
dotzena edició, podran parti-
cipar en el sorteig de premis 
per visitar els 33 municipis 
organitzadors. Les experièn-
cies inclouen visites guiades, 
visites teatralitzades, dinars, 
coneixement de l’entorn na-
tural, tastos, nits d’hotel, par-
ticipar en festes i �res locals, 
entre altres.

A Calaf, els comerços partici-
pants són:
Forn de pa Fitó - Burgés Regí 
- Cal Gatells - Perruqueria 
Anna Roldan - L’Escarpí - 
Óptica Calaf -  La Carolina - 
L’Espigol - Imatge - Frankfurt 
- Karma - El Gebre - La Coppe 
- Tot Punt - Perruqueria Elvi-
ra - La Vedella - Perruqueria 
Arrels - Caprici - Hortum - 

Supermercat Prat - La Sena-
lla - Quemposo - Bon Area 
- Condis Supermercat - Super 
T - Perruqueria Pilar -  Lilu-
la - Peixateria Salvador - Far-
màcia Font Sabala - La Lio-
nesa - Higiensec
El sorteig es realitzarà el 23 
de juny a la plaça dels Arbres, 
durant els actes de de la revet-
lla de Sant Joan, a partir de les 
17h de la tarda. 

Torna la campanya 
‘Compra i descobreix Catalunya’

A Calaf, el sorteig es 
realitzarà el 23 de 

juny a la plaça dels 
Arbres durant els actes 
de la revetlla de Sant 
Joan a partir de les 

17h de la tarda. 

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Aquest dilluns dia 30 
es va celebrar la ses-
sió ordinària del mes 

de maig de l’Ajuntament de 
Calaf. El Ple va començar 
amb un minut de silenci en 
record a Jaume Simó i Soler,   
membre del Ple com a cap de 
l’oposició i regidor del Grup 
d’Independents per Calaf, 
qui va morir la vesprada del 
dissabte 14 de maig per causa 
d’una malaltia. 
Després d’aprovar per unani-
mitat l’acta de la sessió ante-
rior, es va aprovar també amb 
el màxim consens proposar 
com a festes locals del muni-
cipi de Calaf per a l’any 2023 
el 6 de febrer (dilluns) i 4 de 
setembre (dilluns).
Seguidament, i encara per 
unanimitat, es va aprovar la 
delegació de la competència 
per convocar processos selec-
tius per a la provisió temporal 
de llocs de treball d’adminis-
tratiu/ves a la Mancomunitat 
Alta Segarra.
En l’àmbit cultural, també es 

va aprovar per unanimitat, la 
boni�cació de l’IBI (Impost 
sobre Bens i Immobles) a 
l’Associació Cultural Recrea-
tiva Unió Cala�na. En aquest 
punt, Joan Caballol de Junts 
per Catalunya va demanar 
la possibilitat de sol·licitar 
un ajut a la Diputació per les 
obres de millora del segon pis 
del Casino. Jordi Badia, l’al-
calde, va respondre que ini-
cialment l’Ajuntament volia 
presentar la rehabilitació de 
Cal Martorell, ja que era un 
projecte prioritari perquè és 
un edi�ci que és patrimoni, 
està molt malmès i afecta dos 
veïns. Tot i això, va explicar 
que �nalment, es presentarà 
aquest projecte a una altra 
subvenció de l’Estat i que es 
sol·licitarà conjuntament a la 
Diputació el del Casino i el de 
la Parròquia per arreglar el 
campanar.
També es van aprovar dos 
punts per urgència. Per una-
nimitat, es va acordar conce-
dir la boni�cació del 95% de 
l’ICIO (Impost sobre Cons-
truccions, instal·lacions i 

El Ple de Calaf celebra la sessió 
ordinària de maig

obres) a la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments per les 
obres menors que han fet re-
centment al Parc de Bombers 
de Calaf. D’altra banda, amb 
l’abstenció dels dos grups de 
l’oposició, es va aprovar una 
modi�cació de crèdit per 
valor de 115.581,47 euros. 
Aquests recursos provenen 
principalment de subven-
cions i es destinaran a les 
obres de millora de la pis-
cina municipal, crear una 
associació empresarial de 
Calaf, col·locar unes càmeres 
de seguretat al polígon i a la 
instal·lació de nous elements 
infantils a diferents parcs de 
Calaf, entre d’altres.
Finalment, es va aprovar 
per unanimitat la moció de 
suport als jutges i jutgesses 
de Pau de Catalunya des-
prés que s’hagi sabut que el 
Projecte de la Llei Orgànica 
d’Eficiència Organitzativa 
del Servei Públic de Justícia 
que està en tràmit a les Corts 
Generals, contempla supri-
mir aquesta figura.

Poemes i teatre, aquest 
cap de setmana al Casino 
de Calaf
CALAF / LA VEU

Aquest divendres 10 
de juny, el Casino de 
Calaf inaugurarà una 

exposició interactiva sobre 
poemes de Josep Carner titu-
lada ‘La capsa de les bèsties’. 
L’exposició serà del 7 de juny 
al 3 de juliol a la sala de l’en-
titat cala�na, oberta al públic 
els divendres de 19h a 21h i els 
dissabtes d’11h a 14h. A més 
a més, el dissabte 11 de juny 
a les 20h, la companyia MI-

MUS dirigida per Carme Sala 
presenta l’obra MOMENTUS. 
Una jove companyia que s’es-
trena amb humor i dinàmica. 
Un aplaudiment abans que 
s’obri el teló. Els deixaràs sols?
Les entrades es poden reser-
var al telèfon 93 869 83 77 // 
620 134 018 (Josep). També es 
podran aconseguir a taquilla 
des d’una hora abans de l’es-
pectacle, sempre que en que-
din de disponibles. El preu pel 
públic en general és de 4 euros 
i pels socis/es de 3€.

La Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia 
va actuar a Veciana

VECIANA / LA VEU

El passat diumenge 5 de 
juny a la tarda el grup 
aleví de la Jove Or-

questra Simfònica de l’Anoia, 
sota la direcció de Jaume Fra-
ga, va oferir als veïns i veïnes 
de Veciana un assaig obert de 

l’obra “Abofrapà i les espèci-
es” que estrenarà el proper 
mes de juliol. L’actuació, que 
va aplegar un nombrós públic 
a la sala polivalent del centre 
cultural de Cal Pesseta, va 
fer evident el gran nivell dels 
joves components d’aquesta 
secció de la JOSA.
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S.P. SALLAVINERA / LA VEU

Enguany les Nits Cultu-
rals a Sant Pere Salla-
vinera fan la seva ce-

lebració de plata amb la 25a 
edició, consolidant-se com a 
referent cultural a la Catalu-
nya Central. 
L’apertura, després del tanca-
ment forçat per la pandèmia, 
es portarà a terme el dia 1 de 
juliol amb una icònica ac-
ció de gràcies: el “Te Deum” 
d’Albert Guinovart, una obra 
d’envergadura per a doble 
cor, piano, orgue i percussió, 
acompanyat per la Polifò-
nica de Puig-reig, el Cor de 
Cambra de l’Auditori “Enric 
Granados” de Lleida, amb 
Jordi Castellà (orgue), Mireia 
Dolç (soprano) i Miquel Co-
bos (tenor), sota la direcció 
de Xavier Puig. El concert 
inclourà una segona part que 

permetrà gaudir de diversos 
musicals de Guinovart: les 
suites dels musicals “Gaudí” 
i “Mar i cel”, per concloure 
amb l’”Himne del Poble”, del 

Els dies 1 i 2 de juliol tornen les Nits cultural de Sant Pere Sallavinera

MONTMANEU / LA VEU

Diumenge passat, 
Montmaneu va poder 
recuperar la Festa del 

Dia Gran, després de dos anys 
de no poder-se celebrar degut 
a la pandèmia de la Covid. És 
una festa dedicada als mont-
maneuencs/ques majors de 65 
anys que cada any es celebra 
ara a la primavera.
En aquesta 5a. Edició, l’Ajunta-
ment de Montmaneu va orga-
nitzar una sortida amb autocar 
al Monestir de Montserrat, 
fent parada per gaudir d’un 
bon esmorzar a la Cafeteria 
Queralt del Bruc.
Es va participar a la missa 
conventual del diumenge, on 
el regidor Josep Tosquella, va 

dir unes paraules d’agraïment 
i d’homenatge a les persones 
que ens han deixat i no van 
poder assistir a l’acte.
Després d’escoltar el Virolai 
amb l’Escolania de Montser-
rat, vam tenir l’honor que 
ens rebés el Pare Abat Manel 
Guasch. L’Alcalde de Mont-
maneu, el Sr. Àngel Farré va 
agrair l’acollidora rebuda que 
vam tenir per part seva.
Després de la visita al Monestir 
de Montserrat, la 5a. Edició de 
la Festa del Dia Gran de Mont-
maneu, va continuar amb un 
esplèndid dinar a l’Hotel Bayo-
na de La Panadella on es va fer 
homenatge a les persones de 
més edat, la Sra. Maria Lluïsa 
Castellà i el Sr. Josep Llorens, 
fent-los-hi entrega d’una pla-

ca commemorativa. També es 
va homenatjar a les parelles 
montmaneuenques que han 
complert 50 anys de matri-

moni en els anys 2020, 2021 i 
2022. L’enhorabona a tots/es! 
Durant l’acte es va fer entrega 
d’uns regals a tots els assis-

tents per part de l’Ajuntament. 
La festa va �nalitzar amb un 
magní�c espectacle de música, 
ball, fakir i malabars.

Montmaneu va celebrar el Dia Gran

musical “Scaramouche”.
El dissabte dia 2 de juliol, 
les Nits clouran amb el Trio 
Fortuny, amb els músics Joel 
Bardolet (violí), Pau Codina 

(violoncel) i Marc Heredia 
(piano), que interpretaran 
peces de W.A. Mozart, Bent 
Sørensen, Ernest Bloch i Lu-
dwig van Beethoven.

Ambdues funcions seran 
contextualitzades i comenta-
des pel poeta Miquel Desclot.
Durant la tarda de dissabte 
la companyia “Múcab Dans” 
presentarà la seva proposta 
visual, “Bombolles de Paper”, 
un espectacle participatiu 
de dansa i música que ens 
transportarà a un món fan-
tàstic ple de bombolles i que 
s’acompanyarà d’un berenar 
per a tothom. 
Nits Culturals de Sant Pere 
Sallavinera celebra enguany 
la seva 25ª edició. Es tracta 
de la il·lusió de tot un poble 
per mostrar la bellesa del seu 
entorn i apropar la música 
clàssica d’alt nivell a la Cata-
lunya Central. La seva posada 
en escena i la gran qualitat del 
repertori i dels músics que 
l’executen, fan d’aquest festi-
val un esdeveniment estival 
indispensable pels melòmans.

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

www.friotex.com

Dissenyem, elaborem i mantenim instal·lacions solars connectades a xarxa. 
Construïm una nova cultura energètica més eficient, eficaç i respectuosa.

Patrocinador oficial de la Fundació UE Vic

Transformem el sol, 
il·luminem el futur.



Ton Baliu: “Si no haguéssim perdut contra el Girona potser 
no hauria decidit retirar-me, va ser un impuls”

esports
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HOQUEI PATINS / 
MARC VERGÉS

Després de 16 tem-
porades a l’elit, 14 a 
l’Igualada HC, el club 

de la seva vida, i 2 al Porto, 
on va experimentar la vida 
de professional, Ton Baliu va 
penjar els patins quan va aca-
bar aquesta temporada. Ho 
fa amb només 33 anys, però 
cansat d’haver de carregar el 
pes d’un equip que els darrers 
anys ha patit massa per salvar 
la categoria.

Fa dos mesos que vas publi-
car la carta en què anuncia-
ves la teva retirada un cop 
s’acabés la temporada. Va 
ser una alliberació per a tu 
aquell moment?
Sembla estrany perquè és la 
decisió més complicada que 
he hagut de prendre mai a ni-
vell esportiu, juntament amb 
marxar a Porto, però també és 
la que vaig prendre més ràpid. 
Suposo que això ja era perquè 
arrossegava massa coses.

Quin és el moment exacte en 
què decideixes que és la teva 
última temporada?
Va ser el dia de Girona, tot i 
que abans ja havia parlat amb 
el cos tècnic per saber quina 
era la seva intenció amb mi 
de cara a la propera tempo-
rada, ja que volia ser jo qui 
decidís quan m’havia de re-
tirar. L’sta� em va dir que no 
tenien cap intenció de deixar 
de comptar amb mi, però que 
volien esperar a salvar-nos 
per dir-me res. Per altra ban-
da se sabia que s’estava tru-
cant a altra gent per plani�-
car la temporada següent i 
això em va saber una mica de 
greu. Jo m’hauria quedat tant 
si haguéssim jugat a primera 
com a segona. 
Així que després del partit de 
Girona va ser un moment en 
què vaig obrir els ulls i dir “no 

vull patir més”. La sintonia 
amb el Manel Burón va ser 
molt bona durant molts anys, 
però des del con�nament ja 
no congeniem i tinc la sensa-
ció que ara ja hi sobro, al club.

La carta es va fer pública al 
cap de només cinc dies. Va 
anar tot molt ràpid, no?
Sí, aquell divendres també es 
feia la presentació dels equips 

i no volia haver de parlar 
davant de tothom sense ha-
ver explicat la meva retirada 
quan ja l’havia decidit.

Has tingut algun moment de 
voler fer marxa enrere?
No, tirar enrere no. Però al-
gun moment de seure i dir: 
“què has fet, què serà de tu 
sense l’hoquei?”. Però ja ho 
he dit altres vegades, el segon 
any amb el Francesc Linares 
d’entrenador [la temporada 
2019/2020], ja li havia co-
mentat més d’una vegada a la 
Mireia, la meva parella, que 
aquella ella era l’última tem-
porada. Aquell any em vaig 
cremar molt, però amb l’arri-
bada del David Cáceres, que 
ens salvem de miracle, em 
canvia la perspectiva. Però 
aquest any torna a ser com-
plicat i a Girona ja dic prou. 

D’haver guanyat o empatat 
aquell partit, potser no serí-
em aquí fent l’entrevista! 

Quin és aquest pes a l’esque-
na del qual parles per expli-
car la retirada?
Els tres principals motius són 
la pressió dels tres darrers 
anys de patir per no baixar de 
categoria, el no portar-me del 
tot bé amb la Junta Directiva i 

veure que sobro i el darrer és 
el tema familiar. 

Expliques que la relació amb 
el Manel no és massa bona 
actualment, però haureu de 
trobar una data per quan et 
retirin la samarreta, no?
Aquest és un tema pel qual 
també m’he discutit una mica 
amb ells. El dia que els anun-
cio que em retiro, el primer 
que em van dir és que volien 
saber si marxava del club o 
em retirava per saber si m’ha-
vien de fer un homenatge 
o no. Jo m’esperava que em 

preguntessin pels motius, ex-
plicar-nos, saber què pensen 
ells i la sensació que jo tinc és 
que ja els està bé que decidei-
xi retirar-me perquè així no 
han de ser ells qui em diguin 
que s’acaba l’etapa a Igualada. 
Sempre em quedarà el dubte 
de si és així o no. I en aquell 
moment els dic que jo no vull 
saber res d’homenatges, per 
mi no era el moment de par-

lar-ne.
I també he de dir que estic 
segur que amb el Manel ens 
tornarem a portar bé. Els dos 
som molt impulsius i en els 

darrers anys hi ha hagut mol-
tes tensions i després ja s’ar-
reglarà. Pel què fa a l’home-
natge, si el volen fer, jo estaré 
encantat de la vida, però no 
és una cosa que hagi de deci-
dir jo.

També marxa l’Elagi, amb 
qui has compartit vestidor 
els darrers 10 anys.
Quan tens un porter com ell, 
que no és de la casa però que 
ho sent com si ho fos, que no 
ha volgut escoltar mai ofer-
tes de fora, sap molt greu que 
marxi de la manera que per 
mi marxa.

Sembla que el club volia es-
perar a saber si l’equip es 
mantenia a OK Lliga abans 
de parlar amb ell, no?
Penso que per al club era tan 
fàcil com dir-li: “si seguim a 
OK Lliga, segueixes, si bai-
xem, no segueixes”. I llavors 
ja hauria estat responsabilitat 
de l’Elagi decidir si acceptava 
això o no. Ell sempre m’ha dit 
que si el club li hagués ofert 
això ell s’hauria quedat, tot 
i saber que el Lleida segu-
rament no l’hauria esperat. 
També penso que ha passat 
una mica com en el meu cas, 
que així la Junta no havia de 

“Tinc la sensació que a 
la Junta ja els va bé que 

sigui jo qui decideix 
que plega i així ells no 

m’han de fer fora”
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decidir fer-lo fora. A mi no 
em sembla bé. I més sabent 
que l’Elagi acceptava un nou 
rol, compartint minuts amb 
el Guillem i cedint-li prota-
gonisme per fer una mica de 
mentor seu. 

Tornem al tema de la samar-
reta. És la demostració que 
es pot ser un referent dins 
del club sense haver guanyat 
cap títol.
Mai m’he volgut reconèixer 
com ara he vist que molta 
gent, des que vaig anunciar 
la retirada, m’ha reconegut. 
Des de l’anunci de la retira-
da he rebut tants missatges, 
que m’han tranquil·litzat per 

la decisió. Molts nens i nenes 
de la base m’han donat les 
gràcies per tot el que he fet. 
No crec que estigui al nivell 
d’en Cáceres, Folguera i Car-
da, perquè a nivell de títols 
és una bogeria això seu, però 
potser sí que he fet quelcom 
per al club i a diferència seva, 
jo hi he jugat a la base, he es-
tat tota la vida del club, a ex-
cepció dels dos anys a Porto.

L’estiu del 2012 marxa tot-
hom menys tu del primer 
equip. És un gest d’estima al 
club en una època complica-
da econòmicament parlant.
En aquell moment no ho faig 
per ser un heroi, sinó perquè 
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crec que és el millor tant per 
al club com per a mi. Va ser 
una decisió molt fàcil. Ens 
devien molts diners, això és 
així. La gent m’ho va agrair 
i el fet de quedar-me potser 
va ajudar a què vingués gent 
nova i poder tirar endavant. 
Abans comentaves que la 
decisió d’anar a Porto és una 
de les més complicades. Hi 
tornaries a anar?
La repetiria, sens dubte. Però 
al mateix temps em pene-
deixo d’haver marxat per no 
poder dir que he fet tota la 
carrera a l’Igualada HC. És 
l’única espina pel que em sap 
greu haver marxat. Tant de bo 
hagués pogut ser professional 
a Igualada.

Com veus l’equip de cara a la 
temporada que ve? Han pu-
jat molts joves que van ser 
campions d’Espanya Júnior 
l’any passat.
De les coses que més greu em 
sap deixar de jugar és per no 
poder seguir-los veient i aju-
dar a tots aquests joves. 
Però també he de dir que de 
moment és una incògnita. Pot 
ser que vagi molt malament o 
pot ser que vagi bé. La pres-
sió de jugar a OK Lliga ja és 
diferent. I pot ser que aquest 

nanos no en tinguin de pres-
sió i juguin sense pensar en 
els resultat o també pot ser 
que tot això sí que els afec-
ti. A Igualada tothom apreta 
per salvar-se. Fins ara ens ho 
menjàvem jo i l’Elagi tot això. 
A veure qui ho afronta ara. 
La gent pateix molt per si es 
baixa. Aquests joves són molt 
bons, molt. Però tindran mo-
ments d’inexperiència. Tant 
de bo quan acabi la primera 
volta vagin cinquens o sisens 
i no s’hagi de patir, tant de bo!

Anem acabant. Què creus 
que serà el primer que els 
explicaràs als teus fills so-
bre la teva època de jugador 
d’hoquei?
Que m’ho vaig passar molt 
bé. I espero que quan ells fa-
cin esport s’ho passin igual 
de bé. Jo mai vaig voler ser 
professional, jugava per pas-
sar-m’ho bé, amb un grup en 
què tots érem amics. Jo no 
sé quina serà la meva vincu-

lació amb l’hoquei d’aquí a 
quatre anys. M’agrada molt 
jugar-lo però ara he de veure 
si em vull vincular d’una al-
tra manera o no. 

Un gol amb el que et quedes? 
És difícil, però te’n diria dos. 
Un és el que marco amb el 
Porto a les semifinals de la 
Copa d’Europa, que ens por-
ta a la final. Sé que no és amb 
l’Igualada, però és un dels 
partits més importants que 
he jugat mai. I l’altre és qual-
sevol dels que vaig marcar 
contra el Vic.

Una victòria?
Precisament aquest partit 
contra el Vic, que faig quatre 
gols i ens classifiquem per la 
Final a quatre de la Copa de 
la CERS. Per mi és el millor 
partit que he jugat mai. Tot 
l’equip fa un partidàs que 
se’ns en va l’olla.

I una derrota?
La derrota a la semifinal de 
la Copa de la CERS que ju-
guem a Les Comes. No em 
perdonaré mai la blava que 
em van treure per haver dei-
xat anar el peu. Si haguéssim 
arribat a la final, el pavelló 
hagués petat.

“Només em penedeixo 
d’haver anat a Porto 
per no poder dir que 

he fet tota la carrera a 
l’Igualada HC”

ESPORT / LA VEU

Després de l’èxit de les 
tres primeres con-
vocatòries, les quals 

acumulen més de 8.000 es-
portistes bene�ciats, la marca 
igualadina d’accessoris per 
a cap i coll BUFF® anuncia 
el llançament del Programa 
d’Ajuts Esportius BUFF® 22/23 
per aentitats sense ànim de 
lucre que desenvolupen pro-
jectes esportius a la Conca 
d’Òdena.
L’objectiu principal del pro-
grama és promoure la pràctica 
esportiva i els valors educatius 
associats a l’esport a través de 
clubs o associacions espor-
tives que vetllen pel foment 
d’un estil de vida actiu. Una �-
loso�a inherent a la marca que 
reforça així el seu compromís 
amb la societat i l’entorn, evi-
denciat en el seu programa 
de sostenibilitat DO MORE 
NOW.
En aquesta convocatòria, el 
nombre d’esportistes federats 
en edats compreses entre 6 i 
12 anys, així com el número 
d’esportistes federades ma-
jors de 12 anys seguiran sent 
un dels criteris claus que es 

prioritzaran, amb la voluntat 
d’impulsar l’esport base i l’es-
port femení.
L’import total destinat serà de 
25.000€ i es repartirà en fun-
ció del nombre de sol·licituds 
presentades i la puntuació que 
cadascuna de les entitats apro-
vades obtingui segons els cri-
teris establerts a les bases.
Seguint amb la novetat de 
l’edició anterior, totes les enti-
tats que compleixin els requi-
sits rebran un import base mí-
nim només pel fet de formar 
part del programa. El reparti-
ment dels ajuts es farà propor-
cionalment segons la puntua-
ció amb la quantitat que resti 
d’aquesta primera assigna-
ció. El que busca BUFF® amb 
aquesta modi�cació és poder 
donar ales també als projectes 
més petits o que competeixen 
en esports minoritaris perquè 
puguin percebre una quantitat 
que els ajudi a seguir endavant 
amb el seu projecte.
Almudena Cara, People & So-
cial Manager de BUFF®, con-
clou que “la nostra voluntat 
és donar suport a les entitats 
esportives, tan grans com pe-
tites, perquè puguin seguir en-
davant amb la tasca social que 

porten a terme, transmetent la 
pràctica esportiva sigui quina 
sigui la disciplina. Esperem 
que aquesta nova convocatòria 
sigui un èxit com les anteriors 
per tal de poder arribar el ma-

Oberta la quarta convocatòria del Programa d’Ajuts Esportius 
BUFF, dotats amb 25.000 euros

jor nombre d’esportistes possi-
ble”.
Totes les entitats interessades a 
participar en aquest programa 
poden consultar les bases del 
programa en el següent enllaç 

https://www.buff.com/ca_es/
ajuts-iconvocatories i enviar la 
seva sol·licitud a través del cor-
reu ajutsesportius@bu�.com en 
cas de complir amb els diferents 
requisits, �ns el dia 30 de juny.
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FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 4
CF PALAUTORDERA 1

Les blaves disputaven 
l’últim partit de la tem-
porada. L’objectiu era 

clar, sumar els tres punts i 
assegurar una segona plaça, 
que podia signi�car l’ascens 
a Nacional. Davant hi havia 
un Palautordera amb la men-
talitat de tancar l’any amb un 
bon resultat. El conjunt igua-
ladí va notar aquesta pressió 
de voler resoldre ràpid l’en-
frontament i va encaixar un 
gol, al minut 3. El repte es 
complicava i les igualadines 
es veien amb l’obligació de 
remuntar el duel.
L’equip va reaccionar amb 
molta força i les arribades a 

Sisena victòria consecutiva i l’ascens 
a tocar

l’àrea contrària no es van fer 
esperar ni dos minuts. Mari-
ona va exigir a la portera vi-
sitant, que va frenar una gran 
ocasió. El conjunt de Víctor 
Torrijos no va defallir en cap 
moment, i al minut 11, des-
prés d’una gran combinació, 
Peke feia l’empat al marcador.
El gol va permetre que les 
anoienques es creixessin i el 
setge cap a la porteria rival va 
ser constant. Al minut 24, en 
una jugada escorada a ban-
da, Ona xutava de forma es-
pectacular i feia el segon gol. 
S’havia remuntat, però s’ha-
via de consolidar el marca-
dor favorable. Les blaves van 
disposar de constants xuts, 
que van marxar desviats i el 
partit va anar al descans amb 
el triomf per la mínima. No 
es podia badar.

A l’inici de la segona meitat, 
les visitants van donar un pas 
endavant i van començar a 
inquietar la portera blava. 
Les de Palautordera gene-
raven molt perill per banda 
i Queralt va haver de tallar 
dues ocasions. L’equip no 
se sentia bé sobre la gespa i 
estava mostrant dubtes. No 
obstant, amb les substitu-
cions, l’equip es va refer i es 
preveien uns minuts �nals 
molt emocionants.
Tot i els minuts d’incertesa, 
al minut 74, Marina es plan-
tava davant la portera visi-
tant i feia el tercer gol. Partit 
sentenciat. Als minuts �nals, 
l’equip no es va relaxar i va 
aconseguir fer el quart i de-
�nitiu gol. Les igualadines 
sumen tres punts clau per 
poder ascendir!

HOQUEI PATINS / LA VEU

Helena de Sivatte, da-
vantera reusenca de 
22 anys, ha renovat 

amb l’Igualada Femení Gru-
po Guzman per a la propera 
temporada. De Sivatte, ju-
gadora d’àrea, molt tècnica i 
amb gran olfacte golejador, 
va fer una temporada en pro-
gressió, tot i que diferents 
problemes físics van condici-
onar el seu rendiment d’inici. 
Amb tot, va donar mostres de 
la seva gran categoria com a 
golejadora i va �nalitzar en 
un notable estat de forma tant 
a l’OK Liga com a la Copa de 
la Reina, a l’equip entrenat 
per Carles Marín.
Helena de Sivatte és una juga-
dora contrastada a OK Liga, 
on va debutar amb només 14 
anys, i on ha destacat a tots 
els equips on ha jugat: Reus 
Deportiu, Club Patí Vilanova 
i el Cuencas Mineras. Preci-
sament, l’equip asturià va ser 
el darrer club on va militar 
abans d’incorporar-se l’estiu 
passat a l’Igualada Femení. 
De Sivatte, jugadora de llan-
çament ràpid i amb gran ha-
bilitat, continuarà contribuint 

amb el projecte esportiu igua-
ladí amb els seus gols, essent, 
a més, una jugadora impor-
tant dins el vestidor igualadí.
Per la seva banda, la bagenca 
Aida Mas continuarà apor-
tant gol, experiència i des-
plegament físic a l’equip de 
la capital de l’Anoia després 
d’haver rendit a bon nivell 
aquesta temporada, on ha 
anat clarament a més, i on 
ha recuperat les sensacions 
que la van portar a ser una de 
les jugadores importants en 
equips com el CP Voltregà ‘B’,  
CP Vilanova o el CP Manlleu.
Mas aportarà capacitat gole-
jadora (enguany ha fet vuit 
gols a la lliga), desplegament 
físic (en un equip que ne-
cessita aquesta característi-
ca) i també experiència (és 
una jugadora acostumada a 
guanyar títols) per a l’equip 
que entrena Carles Marín. 
A Igualada s’ha pogut veure 
una Aida Mas que ha recu-
perat ritme de competició 
i que ha mostrat les seves 
virtuts en alguns dels grans 
triomfs de les igualadines a 
l’OK Liga, com el que es va 
aconseguir a la pista del Li-
ceo de La Corunya.

Helena de Sivatte i Aida 
Mas també renoven

TENNIS TAULA / LA VEU

Després de la dispu-
ta de l’última prova 
del Spain Masters 

masculí de tennis de taula 
celebrat a Vegas del Genil, 
el palista igualadí de l’ASI-

SA Borges Vall Joan Masip 
ha estat el primer classifi-
cat del rànquing i per tant 
ha obtingut el bitllet directe 
per al Campionat d’Europa 
absolut. Masip ha sumat un 
total de 310 punts, gràcies 
al subcampionat en el pri-
mer Spain Masters i dues 
cinquenes posicions en el 
Campionat d’Espanya i en el 
darrer Spain Masters. L’igua-
ladí disputarà per primera 
vegada l’europeu Absolut, 
després de participar-hi an-
teriorment en categories ca-
det, júnior i sub-21. La gran 
cita internacional es jugarà a 
Munich del 13 al 21 d’agost.

L’igualadí Joan Masip, 
classi�cat per  l’Europeu

INSCRIPCIONS
OBERTES

Curs 2022-2023
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pe r  a  t ot e s  l e s  e da t s !
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HANDBOL / LA VEU

El cap de setmana 11 i 
12 de juny, el complex 
esportiu de Les Comes 

d’Igualada serà la seu de la 
�nal a quatre d’handbol ju-
venil.
La presentació d’aquestes 
jornades s’ha fet aquest di-
mecres amb la regidora d’Es-
ports, Patrícia Illa; Jaume 
Fort, president de la Fede-
ració Catalana d’Handbol i 
Toni Capitan i Jerson Chia 
vocals del Club Handbol 
Igualada.
La regidora Patrícia Illa ha 
destacat que la tarda d’aquest 
cap de setmana Igualada 
“viurà la màxima competi-

ció d’handbol amb aquesta 
�nal a quatre i també amb 
les �nals catalanes d’hand-
bol organitzades pel Consell 
Esportiu de Catalunya. Illa 
ha volgut destacar l’aposta 
del govern d’Igualada per 
fomentar l’esport i per ser 
seu de competicions de gran 
nivell. Illa ha assegurat que 
“l’eix vertebrador social més 
important d’Igualada és la 
pràctica esportiva”.
El president de la Federació 
Catalana d’Handbol ha agraït 
que Igualada aculli aquesta 
competició especialment “en 
un cap de setmana de tanta 
activitat esportiva i en un lloc 
ideal per fer-ho perquè la ciu-
tat i el club vibren amb l’es-

port.”. Fort ha dit que aquesta 
�nal presenta uns partits que 
seran intensos i decisius per 
proclamar el campió de la lli-
ga Catalana Juvenil Masculi-
na d’handbol. Els equips que 
participen d’aquesta �nal a 
quatre són el Sarrià, l’Ordils, 
el Ribes i l’Igualada. sarria 
ordils i ribes. Sabem que
En la mateixa línia s’han ma-
nifestat Toni Capitan i Jer-
son Chia del Club Handbol 
Igualada. Els vocals del club 
han assegurat que esperen 
que aquesta �nal faci “brillar 
l’handbol a la ciutat d’Igua-
lada i sigui la cirereta de la 
temporada pel club Hanbol 
Igualada que ha tingut bons 
resultats aquesta temporada”.

Igualada acull aquest cap de setmana 
la final a quatre d’handbol juvenil

BÀSQUET / LA VEU

Aquest cap de setma-
na Igualada ha es-
tat la seu de la Final 

Nacional de Minibàsquet i 
Bàsquet Masculí. Uns 300 es-
portistes d’arreu de Catalunya 
han participat aquest dissabte 
4 de juny, en la Final Nacio-
nal de Minibàsquet i Bàsquet 
Masculí categoria Benjamí, 
Aleví i Infantil. La jornada, 
organitzada per la Unió dels 
Consells Esportius de Cata-
lunya i el Consell Esportiu de 
l’Anoia, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada i el 
Servei d’Esports, s’ha disputat 
al Complex Esportiu de Les 
Comes d’Igualada.
Hi han participat un total de 
quatre equips infantils, dotze 
equips alevins i vuit equips 
benjamins. De la comarca 

de l’Anoia hi han participat 
l’Escola Mowgli en categoria 
benjamina, l’Escola Garcia 
Fossas i el CB Masquefa en 
categoria alevina, i l’Institut 
Pla Moreres en categoria In-
fantil-Cadet.
Gràcies a la col·laboració 
d’ESPORT+, tots els partits 
disputats al Pavelló Nou i al 

Pavelló Sala de Barri s’han po-
gut seguir en directe a través 
de la seva plataforma en línia.
En la Trobada Nacional s’ha 
premiat a tots els participants 
classificats de cada categoria 
i sexe amb una medalla, una 
samarreta i un diploma dels 
Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya.

Uns 300 escolars participen a la �nal 
de bàsquet del Consell Esportiu

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Va d’anar d’un pèl que 
enguany, i per pri-
mera vegada, l’estat 

espanyol es quedés sense el 
mundial de trial a l’aire lliure. 
Finalment serà la Federació 
Espanyola de Motociclisme 
qui l’organitzarà, amb la base 
situada a l’Hospitalet de l’In-
fant.
Dos seran els trials a disputar 
amb puntuació independent 
cadascun d’ells, un el dissabte 
i l’altre el diumenge, tots dos 

a partir de les nou del matí.  
Quatre son les categories de 
que consta el trial tarragoní; 
Trial GP, TrialGP Fèmines, 
Trial 2 i Trial 3.
Sens dubte el gran favorit a la 
victòria en aquest trial a la ca-
tegoria màxima és el pierenc 
Toni Bou amb la Honda, així 
com també el màxim favorit 
per aconseguir novament el 
títol mundial. Les altres na-
cions en les que es disputarà 
el campionat mundial a l’aire 
lliure seran, Andorra, Alema-
nya, Bèlgica, França i Itàlia.

Dissabte comença 
un nou trial a l’aire lliure 
a l’Hospitalet de l’Infant

EXCURSIONISME / LA VEU

Aquest cap de setmana 
es va celebrar la XIII 
edició de la Vertical 

Arruix Santa Fe, inclosa dins 
del Cadí Circuit Fer de curses 
de muntanya.
L’ermita de Santa Fe és un dels 
punts més emblemàtics de la 
zona, erigida sobre un penyal 
rocallós a 1210 metres d’altu-
ra. Sortint des del centre del 
poble i recorrent 4,3 km i 670 

m de desnivell positiu, s’arri-
ba al seu punt �nal travessant 
l’interior de l’ermita i tocant 
la seva campana.
El temps d’aquest dissabte, 
tot i ser assolellat i molt ca-
lorós, va tenir com a colofó 
de la festa un bon ruixat. El 
corredor del C.N.I. Josep M. 
Moreno va fer una bona cur-
sa entrant en la posició 23 de 
la general i 2n de la seva ca-
tegoria, amb un temps de 37 
minuts i 37 segons 

El CN Igualada, a la 
Vertical Arruix Santa Fe
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ATLETISME / LA VEU

Vint-i-dos atletes del 
CAI Petromiralles par-
ticiparen en els 102ens 

Campionats de Catalunya Ab-
soluts d’Atletisme, disputats 
diumenge a l’Estadi Natàlia 
Rodríguez de Tarragona amb 
organització del C.A. Tarragona 
i de la Federació Catalana d’At-
letisme, i que comptaren amb la 
participació de l’elit de l’atletis-
me català. 
Els atletes del CAI tingueren 
una brillant actuació global, as-
solint un total de 3 medalles: 1 
d’Or, 1 d’Argent i 1 de Bronze, a 

més de 2 nous rècords d’Iguala-
da en els 3.000 m. obstacles per 
a Roger Suria i Xènia Mourelo, 
diversos llocs de �nalista en les 
proves respectives, i situant-se 
el CAI en 6è lloc per puntuació 
global dels seus atletes amb 53 
punts entre 58 clubs classi�cats, 
el que els con�rma novament 
entre els 6 millors clubs catalans 
a nivell absolut. 
Entre la gran actuació global 
dels atletes del CAI Petromira-
lles van sobresortir les d’Anna 
Torras, campiona de Catalunya 
absoluta en els 1.500 m.ll. amb 
4’32”78, després de la seva exi-
tosa temporada als USA. Tam-

bé Jordi Yoshinori Matsuoka, 
2n i Argent en salt de Llargada, 
amb un millor intent de 7,37 m., 
seguit de Darío Sirerol, 6è amb 
7,05 m., i d’Aitor Caldito, 10è 
amb 6,93 m.
Roger Suria era 3r i Bronze 
en els 3.000 m. obstacles, amb 
9’04”39, nou rècord d’Igualada 
millorant els 9’10”89 del ma-
teix atleta del passat 8 de maig 
a Cornellà, i Xènia Mourelo 
era 5a en els 3.000 m. obstacles, 
amb  11’13”04, també nou rè-
cord d’Igualada, millorant els 
11’13”86 de la mateixa atleta, del 
passat 22 de maig a La Nucía.     
Hèctor Ramos i Marc Sánchez 
eren 5ens exaequo en el Salt 
d’Alçada, amb 1,95 m., prova en 
què Pol Roca efectuava nuls els 
seus intents. Laia Planas era 5a 
en el salt d’alçada, amb 1,65 m., 
essent 8a Aina Eberlé amb 1,59 
m.
Carles Gómez era 6è en els 5.000 
m.ll. amb 14’45”60, entrant 9è 
Gerard Bou amb 14’54”21.   
Alex González era 6è en el llan-
çament de javelina, amb 60,02 
m. Núria Moix era 6a en pes, 
amb 10,47 m. i 8a en javelina, 

Tres medalles i dos rècords d’Igualada  del CAI al Campionat 
de Catalunya Absolut

amb 31,85 m.   
Igor Bychkov era 7è en el salt 
de perxa, amb 4,65 m. prova en 
què era 10è exaequo Ian Alves, 
amb 4,30 m. 
Josep Mª Lagunas era  8è en 
llançament del disc, amb un 
millor intent de 36,56 m. Èlia 
Ramos era 9a en triple salt, amb 
11,29 m. i Júlia Solé era 10a en 
els 800 m.ll. amb 2’20”40. 
Eloi Santafé era 3r en la 1a s/f. 
dels 110 m. tanques amb 15”06, 
classi�cant-se per llocs per 

la �nal, en què va abandonar 
per lesió. Judit Navarro era 7a 
en la 1ª s/f. dels 400 m.ll. amb 
1’02”33, que no li donaren accés 
a la �nal.        
Va sobresortir a nivell de mar-
ques, el nou rècord d’Espanya 
Absolut en llançament de Mar-
tell femení de la blaugrana Lau-
ra Redondo, amb 71,40 m., així 
com també diversos rècords 
dels campionats millorats.  Les 
proves es van poder seguir per 
streaming, al web de la FCA.

CURSES DE MUNTANYA / 
LA VEU

Aquest passat cap de 
setmana a la població 
de Terrades (Garrot-

xes d’Empordà) es va disputar 
una desena edició de la cursa 
de muntanya de les cireres. 
La cursa consta de dos recor-
reguts, el curt de 13k amb 450 
de desnivell positiu i el de 19k 
amb 800. 
El corredor de la secció de 
curses de muntanya (i tècnic 
de la secció catalana de ra-
quetes de neu) Marc Toda hi 
va ser present a la distància 
curta. 
La calor va ser la protagonis-
ta en tot moment i encara ho 
va fer més exigent. Un circuit 
ràpid i molt trenca cames on 
des del primer moment el 
Marc va marcar un bon ritme 
i va còrrer en solitari de cap 
a la � creuant la meta en pri-
mera posició amb un temps 
de 1h04’59”. 
En segona posició Javier 
Vázquez amb 1h06’27” i en 
tercera posició Carles Tà-
boas amb 1h10’17”. En ca-
tegoria femenina en aquesta 

distancia la primera va ser 
Laia Novellon amb un temps 
de 1h24’16”, en segona po-
sició Cuca Novellon amb 
1h24’18” i en tercera posició 
Montse Rivera amb 1h25’37”
La pròxima cursa de la sec-

ció serà aquest proper dis-
sabte 11 de Juny en la Verti-
cal Montserrat.
Podeu trobar aquesta i altres 
activitats programades a la 
web del club 
www.uecanoia.com

Marc Toda, de la UECANOIA, guanya 
a Terrades

FUTBOL / LA VEU

Després dels llargs 
ajornaments pels 
episodis de pandè-

mia, per fi es va poder ce-
lebrar la matinal futbolera 
entre els veterans del Fàtima 
i Sant Maure. Matinal llarga-
ment esperada per tots, on 
l’excusa va ser la disputa del 
matx, però el goig de retro-
bament amb companys des-
prés de moltes dècades va fer 
les delícies de tothom, que a 
pesar dels anys i forma físi-
ca, la il·lusió de la trobada 
resten encara intactes.

Trobada de records, d’amics 
i companys de velles ba-
talletes on es van poder 
compartir tantes tardes de 
futbol, tants esforços, tans 
compromisos, ha derivat en 
una amistat que ha unit qua-
si una vida sencera. Aquest 
és el veritable esperit de la 
competició, unir...mai sepa-
rar. Només cal agrair als res-
ponsables de la trobada, la 
seva disposició i hospitalitat 
i als veterans del FC Fátima 
com de la UD San Mauro de 
fer de la matinal una festa 
plena de retrobaments, re-
cords i amistat.

Matinal de veterans del 
Fàtima i el San Mauro
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FOC / MARC VERGÉS

Igualada serà la capital dels 
Diables aquest dissabte 11 
de juny amb la Mostra de 

Balls de Diables Tradicionals 
de Catalunya 2022. Convocats 
pel Ball de Sant Miquel i els 
Diables de la ciutat, hi parti-
ciparan dotze Balls centenaris 
del Gran Penedès i el Camp de 
Tarragona. Mig miler de dia-
bles actuaran en cinc barris 
diferents a la tarda, abans de 
fer una cercavila de foc i una 
espectacular encesa conjunta 
�nal a la plaça de l’Ajuntament 
al vespre. En parlem amb la 
colla organitzadora, el Ball de 
Sant Miquel.

Reunir 500 persones en un 
esdeveniment a Igualada no 
és fàcil.
Aquest és un acte que ja es feia 
abans de la pandèmia i en què 
les 12 colles que formem part 
de la coordinadora de Balls 
de Diables Tradicionals ens 
trobem en una ciutat, habitu-
alment a la Capital de la Cul-
tura Catalana, que aquest any 
com sabeu és aquí a Igualada. 
Va haver-hi una persona a les 
xarxes que comentava que 
aquesta trobada és la Cham-
pions League dels balls de di-
ables. El nivell de pólvora que 
hi haurà, no s’ha vist mai a 
Igualada.

No es fa un únic acte al cen-
tre sinó que se’n fan pels di-
versos barris, no?
Habitualment, les expressions 
de cultura popular durant la 
Festa Major, es fan al centre de 
les ciutats, al casc antic. Però al 
ser fora de la Festa Major, vam 
pensar que podíem anar fora 
del centre i el fet de descen-
tralitzar-ho ens permet que 
totes les colles actuïn. Fer els 
12 balls parlats en un mateix 
espai ho allargaria massa, així 
que vam decidir dividir-los en 
els diversos barris que hi par-
ticipen. 

Què és un ball parlat?
El ball parlat, o entremès tam-
bé se’n pot dir, és un especta-
cle més aviat de teatre de car-
rer, no hi ha dansa. És un text 
entre el bé i el mal. Les forces 
infernals contra els arcàngels. 
Un cop s’acaba aquest entre-
mès, que dura uns deu minuts, 

es segueix amb els versots sa-
tírics, en què es tracten temes 
d’actualitat i es fa l’estripada 
contra qui calgui. 

Hi ha el model penedesenc i 
el tarragoní. Quines són les 
diferències?
El penedesenc és un model de 
ball parlat amb Llucifer, Dia-
blessa... en què hi ha diàleg. 
El model tarragoní, teòrica-
ment no té ball parlat. L’únic 
que hi ha són diables, sols, que 
cremen i prou. 
Però en el postfranquisme, 
amb la recuperació d’aquests 
balls, els de la zona de Tarra-
gona van incorporar un ball 
parlat a semblança del model 
penedesenc. El ball de diables 
de Reus és l’únic que potser 
segueix de manera més estric-
ta el model tarragoní. 

Quin és l’origen del Ball de 
Sant Miquel a Igualada?
Està documentat de principis 
del segle XV. Però arriba el 
franquisme i tot això desapa-
reix.
Sempre hi ha hagut la tradi-
ció patronal de reverència als 
sants. Això és innegable en la 
tradició catòlica de la qual ve-
nim. A l’Edat Mitjana es feien 
festivitats al voltant del Sant. 
Ara, com el feien en aquella 
època, no ho sabem. Potser 

només cremaven una torxa i 
prou. El que nosaltres recu-
perem és el model del segle 
XVIII. 

I quan es recupera a Iguala-
da?
En el nostre cas el vam recu-
perar l’any 2011. El text que 
s’havia fet servir a Igualada 
el vam trobar a l’arxiu Joan 
Amades. Cada poble té el seu 
text, que té més o menys coses 
en comú, però que la trans-
missió oral ha fet que hi hagi 
diverses versions. 

Quants sou al Ball de Sant 
Miquel?
En cadascun del balls som en-
tre 35 i 50 persones. Però no 
tots ells porten el foc encès, 
sinó que també hi ha els que 
porten el carro, qui porta la 
pirotècnica, els que toquen el 
tabal, els encenedors. Aquest 
dissabte, per exemple dels 500 
que preveiem que vinguin de 
totes les colles, n’hi haurà uns 
350 amb foc.

La majoria de colles de dia-
bles no fan balls parlats, ac-
tualment.
Sí, precisament és amb el 
post-franquisme, apareix el 
fenomen dels Comediants, la 
companyia de teatre, que es 
�xa en totes les Festes Majors 
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“El nivell de pólvora que hi haurà a la trobada d’aquest dissabte 
no s’ha vist mai abans a Igualada” 

15h - Concentració prèvia al 
poliesportiu de la Divina Pas-
tora

16h - Sortida de les colles que 
actuen als barris en diferents 
equipaments: Centre Cívic 
Nord, Escola Pia, Església dels 
Caputxins i Església de la Ver-
ge de Montserrat

17h - Vuit Balls parlats als bar-
ris de les colles de Torredem-
barra, Vilafranca, Vilanova, 
St. Quintí, Tarragona, La Lla-
cuna, La Riera i El Vendrell

17.45h - Sortida de les colles 

que actuen a l’Ajuntament

18.45h - Quatre Balls parlats 
a la pl. de l’Ajuntament per 
part de les colles de Sitges, 
l’Arboç, Reus i Igualada

20h - Tothom a la pl. l’Ajun-
tament

20.45h - Cercavila de foc i 
encesa conjunta �nal

22.30h - Retorn a la Divina 
Pastora

23h - Sopar al Museu Co-
marcal de la Pell

Programa d’actes

d’aquesta zona de la Catalunya 
Nova i ho porten a Barcelona 
com a espectacle de carrer, on 
hi posen la seva fantasia. Tot 
això s’acaba convertint en la 
creació d’unes noves entitats 
de foc que ja no segueixen el 
model tradicional sinó que 
afegeixen altres elements i que 
ha evolucionat en el que veiem 
en moltes colles de diables no 
tradicionals.

També feu un taller i con-
curs fotogrà�c durant la jor-
nada. Les fotogra�es de foc 
sempre son molt atractives.
Nosaltres calculem que el 

concurs organitzat per l’Agru-
pació Fotogrà�ca d’Igualada, 
que és puntuable per la Lliga 
Catalana de Federats, hi vin-
dran una setantena de perso-
nes. Però a més del concurs, 
hi ha fotògrafs especialitzats 
en foc que segur que també 
hi seran. I per aquelles perso-
nes més a�cionades, al matí 
es fa un taller de fotogra�a a 
l’Adoberia Bella a càrrec de 
Dani G. Crespo. D’altra ban-
da, La Sala Municipal d’Ex-
posicions, acull l’exposició 
fotogrà�ca “Retrats sota el 
foc”, del mateix fotògraf, �ns 
el 19 de juny.

Foto: Dani G. Crespo
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MÚSICA / LA VEU

L’Estival de jazz d’Igua-
lada torna aquests dies, 
omplint espais de la 

ciutat amb música creativa 
fent vibrar els nostres sentits. 
A més, aquest any és espe-
cial perquè l’Estival de Jazz 
d’Igualada celebra el seu 10è 
aniversari. Ha estat una dè-
cada apropant la música en 
directe a diferents espais de 
la capital anoienca, omplint 
la ciutat de creativitat musical
Amb un programa variat que 
vol cobrir tot l’àmbit d’una 
etiqueta eclèctica de per si 
com és el jazz, amb propostes 
que van des del swing clàssic 
de Djangolé, �ns a producci-
ons exclusives, passant per un 
toc de poesia i literatura amb 
un espectacle que incorpo-
ra l’obra de Joan Fuster, fent 
d’aquest programa de l’Esti-
val un menú variat i equili-
brat per als amants del Jazz 
en majúscules.
També cal remarcar que en-
guany el Pícnic Jazz torna al 
Parc de Vallbona i com cada 
edició, una nova producció 
pròpia veurà la llum a través 
del Carta Blanca!
També tindrà lloc la resi-
dència artística de Cristina 
Miguel, un projecte es durà 
a terme a diferents festivals 
jazzístics del territori català, 
agrupats en un nou col·lectiu:
Els Millors Festivals, del qual 
l’Estival de jazz en forma part.
Aquest desè aniversari repre-
senta una bona notícia pels 
amants de la música en di-
recte, a la vegada que brinda 
l’oportunitat de percebre una 
alenada d’aire fresc de la mà 
d’artistes de màxima qualitat 
interpretativa en una propos-
ta cultural ja plenament con-

solidada a Igualada com és 
l’Estival de jazz.

Activitats d’aquest cap de 
setmana
Avui divendres, 10 de juny, 
Mayte Alguacil and Her 
Quintet seran a 2/4 de 9 del 
vespre a l’Ateneu Igualadí.
Mayte Alguacil és una artis-
ta que va estrenar l’Estival 
de Jazz fa 10 anys i que avui 
ens presenta el seu quartet. Fa 
10 anys va ser a duet amb el 
contrabaixista Pau Lligades. 
Aquest cop, liderant el seu 
quartet, ens farà un repàs pels 
seus estàndards preferits que 
ha anat col·leccionant al llarg 
dels anys al costat de músics 
com Michael Kanan o Jordi 
Rossy. Alguacil ens transpor-
tarà als sons dels anys 50. Es 
tracta d’una de les cantants 
amb més projecció del pano-
rama jazzístic espanyol.
Demà dissabte Leo Tejedor 
farà un homenatge a Joan 
Fuster. Serà a 2/4 de 8 del 
vespre al Casal El Foment. 
L’Estival de Jazz se suma a la 
celebració de l’any Joan Fus-
ter, programant un concert 
de petit format rememorant 

l’a�ció que tenia Fuster pel 
jazz. Leo Tejedor Trio oferirà 
la seva visió sobre Joan Fuster 
on música i paraula es fusio-
nen entre passatges eclèctics, 
aforismes, sonoritats mun-
danes, poemes, improvisació 
i textos varis en una barreja 
lliure que traspassa el temps.
I diumenge 12, a 2/4 d’1 del 
migdia, al Kiosk del Rec, serà 
el torn de Djangolé Trio + 
Lindy Hop, que oferiran un 
repertori clàssic del swing i 
el jazz manouche, amb un toc 
de guitarra espanyola.
Georgi Olschanetski i Javi 
Martínez són dos guitarristes 
versàtils i virtuosos. A Djan-
golé, combinen la diferent 
manera de tocar de cada un 
per aconseguir una sonoritat 
ben especial que es mou entre 
Django Reinhardt i Paco de 
Lucía. Aquest trio ens ame-
nitzarà una vibrant jam de 
Lindy Hop en la qual serà im-
possible resistir les ganes de 
ballar.

Carta Blanca i Picnic Jazz
I el cap de setmana vinent, 
17, 18 i 19 de juny, serà el 
torn de la Carta Blanca, que 

Bona música durant tot el cap de setmana amb l’Estival de Jazz

com és habitual, serà al Tea-
tre de l’Aurora i anirà a càr-
rec d’Òscar Domènech. Una 
oportunitat per a un músic 
de crear una obra nova, un 
repertori que es cristal·litzarà 
en un disc de la discogrà�ca 
Underpool. 
També podrem gaudir d’un 
concert de Cristina Miguel, 
que actuarà amb el saxofo-
nista Marcel·lí Bayer i presen-
taran el seu disc Transcendit 
Terram. Un viatge més enllà 

de la Terra carregat de melo-
dies pel temps i l’espai.
I diumenge 19 torna l’esperat 
Picnic Jazz al Parc de Vallbo-
na, un diumenge ple d’actua-
cions, bon ambient i les tradi-
cionals paelles. Es comptarà 
amb les actuacions dels com-
bos i big bands de les escoles 
de música d’Igualada Vila 
Músics, RedMusik i EMMI, 
així com de la Josa Jazz Band, 
que es va estrenar en l’ante-
rior edició de l’Estival.

Mayte Alguacil, a l’esquerra i Leo Tejedor a la dreta

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

E-bike 
Urban 

City

PROMOCIÓ!

A partir de 45€, 
Alumini Legend 75€ 

en 20 quotes 
sense interessos
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CINEMA / CRISTINA ROMA

Igualada acull, demà dis-
sabte i diumenge la XVII 
Trobada de Cineclubs 

dels Països Catalans en què 
hi assistiran diversos repre-
sentants dels cineclubs de tot 
el territori català: Catalunya, 
Andorra, Illes Balears i Co-
munitat Valenciana. La tro-
bada és organitzada pel Cine-
club Ateneu, en coordinació 
amb la Federació Catalana de 
Cineclubs i hem parlat amb 
en Ricard Fusté, president de 
l’entitat.

Auest cap de setmana Igua-
lada acull la XVII Trobada 
de cineclubs dels Països Ca-
talans. S’espera molta a�u-
ència de gent?
Entre els socis del Cine-club 
d’Igualada, els d’altres cine-
clubs i els membres de la 
Federació Catalana de Cine-
clubs, calculem unes seixanta 
persones.

Quins actes es duran a terme 
durant aquests dos dies? On 
es faran?
El dissabte al matí es farà l’as-
semblea anual i una sessió 
de treball; seguidament, ens 
ajuntem per dinar, durant 
el qual lliurarem els trofeus 
al soci d’honor i altres. Més 
tard, cap a les sis de la tarda, 
hi haurà un concert de músi-
ca de cinema en clau jazzísti-
ca a càrrec de �e Moonrivers 
al Kiosk del Rec. Aquest acte 
és obert a tothom. El diumen-
ge els assistents a la Trobada 
podran gaudir d’una visita 
guiada a la Igualada Medieval 
i el Rec.

És la primera vegada que la 
Trobada es fa a Igualada? Ha 
estat molt complicada l’or-
ganització?
Sí, és la primera vegada. L’or-
ganització no ha estat espe-
cialment complicada gràcies 
a la col·laboració de la Fede-
ració Catalana de Cine-clubs, 
tot i que una mica de feina sí 
que hem tingut.

Un dels actes que es duran a 
terme durant les jornades és 
un homenatge a Joan Bala-
da, mort fa pocs mesos i que 
va ser fundador del Cine-
club igualadí. Era un acte 
pendent a la ciutat?

A la ciutat, no ho sé, però 
en Joan Balada sempre havia 
estat molt proactiu en tota 
mena d’iniciatives. I va ser 
un dels fundadors del nostre 
Cine-club i el membre més 
actiu �ns que la feina el va dur 
a viure a Figueres, on tam-
bé ha participat activament 
en la vida ciutadana, però 
sense perdre mai el contacte 
amb nosaltres i animant-nos 
sempre en la nostra tasca fent 
perdurar el seu llegat.

Ara fa dos anys i en plena 
pandèmia, el Cineclub Igua-
lada va celebrar 40 anys. Ens 
pots fer cinc cèntims de com 
van ser els inicis i quina ha 
estat l’evolució de l’entitat?
Vam tenir molt èxit des dels 
inicis i ens hem anat mante-
nint tot i travessar algunes 
di�cultats serioses, sobretot 
quan les obres al Teatre de 
L’Ateneu ens van obligar a 
cercar sales alternatives. Vam 
fer cinema al Kursal i també 
al cinema de Tous (crec que 
va prendre bona nota de la 
capacitat del cinema d’autor 
per atraure públic). 
Actualment, portar gent al 
cinema està resultant més 
difícil. Per sort, la possibili-
tat de col·laborar en el Cicle 
Gaudí, que porta el cinema 
en català a les ciutats de Ca-
talunya en condicions econò-
miques molt avantatjoses, ens 
ajuda a mantenir-nos econò-
micament i a omplir la sala, 
que és del que es tracta.

Actualment quants socis sou 
i quines activitats dueu a ter-
me?
Som els membres de la Junta i 
algun soci. La resta d’assistents 
els considerem col·laboradors. 
Continuem amb les sessions 
habituals, ara els dijous al ves-
pre, més el Cicle Gaudí, més 
col·laboracions puntuals amb 
altres iniciatives.

La resposta del públic ano-
ienc a les vostres propostes és 
prou bona?
Sempre ha estat molt bona, 
però cal reconèixer que el re-
lleu dels nostres espectadors 
habituals per altres de més jo-
ves està resultant complicat, ja 
que el jovent d’ara, en general, 
no va a les sales regularment.

El fet que la ciutat torni a 
gaudir de dues sales de cine-
ma ha sigut positiu per a vos-
altres?
Que la ciutat tingui dues sales 
de cinema és bo per a Igua-
lada. Que nosaltres puguem 
disposar d’una sala un vespre 
a la setmana és bo per a no-
saltres. L’única pega és que, 
ara mateix, amb dues sales 
obertes i una mitjana de tres 
a quatre estrenes setmanals, 
tenim menys títols per oferir, 
vull dir que no hagin estat ja 
estrenats per l’Ateneu Cinema. 
En �, diuen que la competèn-
cia és bona, i més quan és una 
competència ben avinguda. 
Aquí hauríem d’incloure Tous 
i Montbui, altres competidors 

amistosos. El nostre compro-
mís és amb la ciutat i crec que 
Igualada i la comarca estan 
ben servides cinematogrà�ca-
ment parlant, de manera que 
ens n’hem d’alegrar.

Durant els dos anys de pan-
dèmia l’a�uència a les sales 
de cinema va baixar dràstica-
ment per les normes covid de 
cada moment, però des que 
van començar a relaxar-se 
�ns ara, la gent ha tornat a 
anar al cinema?
La gent ha tornat a anar al 
cinema. Però subsisteixen 
problemes que ja vam detectar 
abans de la pandèmia: l’absèn-
cia de públic juvenil (a excep-
ció de les pel·lícules de la Mar-
vel); la competència brutal de 
les plataformes televisives.

Un dels hàndicaps impor-
tants que tenen les sales de 
cinema és el gran auge de les 
plataformes digitals. Creus 
que són compatibles els dos 
formats o un es menjarà l’al-
tre?
Com deia abans, és una com-
petència terrible. No obstant 
això, no crec que el cinema en 
sales desaparegui. Els dos for-
mats han d’aprendre a con-
viure i, en qualsevol cas, això 
fa que l’oferta es multipliqui, 
la qual cosa és bona per al 
cinema com a art. Sense les 
plataformes, algunes propos-
tes creatives no haurien estat 
possibles per problemes de 
rendibilitat.

Potser el públic que li cos-
ta més anar al cinema és el 
jove, que té moltes propostes 
alienes a les sales convencio-
nals. Què es podria fer per 
atraure aquest públic, que 
serà el del dia de demà?
Si les plataformes no abusen 
del llenguatge televisiu, i es 
con�rma la tendència cap 
a una qualitat impensable 
fa anys en el mitjà televisiu, 
poden crear a�ció (i els con-
vé fer-ho) i fer que el jovent 
torni a apreciar el llenguatge 
cinematogrà�c. Llavors,  l’as-
sistència a les sales haurà de 
ser una conseqüència. Sem-
pre, això sí, que ofereixin un 
nivell de qualitat audiovisual 
i de comoditat su�cient per 
motivar els joves a pagar una 
entrada i veure en una sala 
fosca el cinema que també 

tenen disponible a la seva 
llar o al seu mòbil. També cal 
que els exhibidors eduquin 
el seu públic, que programin 
d’acord amb criteris reco-
neixibles. Un bon cinema ha 
d’aspirar a ser una marca. Si 
em permeteu la immodèstia, 
crec que si el Cine-club ha 
durat tants anys sense recór-
rer al cinema comercial és 
perquè sempre hem ofert al 
nostre públic una programa-
ció amb criteris de qualitat 
i certa homogeneïtat. Fins i 
tot (tot té la seva part nega-
tiva) renunciant a propostes 
que consideràvem difícils. Si 
no connectem amb el públic 
jove, no els n’hem de donar 
la culpa, sinó que serem no-
saltres que haurem estat inca-
paços d’adaptar-nos als seus 
gustos. I, sobretot, mai no 
hem de menysprear la intel-
ligència de l’espectador.

Actualment, es fa bon cine-
ma?
Home, potser no hi ha el ni-
vell del segle passat però sí 
que es fa bon cinema. I se’n 
continuarà fent.

A la passada edició dels Pre-
mis Gaudí la majoria de pel-
lícules presentades no eren 
en català. Creus que el cine-
ma fet en català està patint 
una crisi, malgrat a Catalu-
nya es facin moltes pel·lícu-
les?
Els productors troben els 
diners fora de Catalunya. 
Això, de vegades, exigeix pa-
gar el peatge de l’idioma. D’al-
tra banda, la crisi del cinema 
català és -crec- permanent, 
malgrat èxits inesperats com 
el d’Alcarràs.

En moltes de les sessions de 
Cineclub projecteu la pel-
lícula en la versió original 
subtitulada, en què no es 
perd l’essència de les veus 
dels actors. Creus que és 
més interessant visionar una 
pel·lícula en aquest format?
Per descomptat. Tot i que les 
versions originals continuen 
sent impopulars. Actualment, 
combinem la versió doblada 
amb l’original i he de reco-
nèixer que sempre tenim més 
públic en la doblada. Però no 
volem renunciar al nostre ob-
jectiu cinè�l de potenciar les 
versions originals.

Ricard Fusté: “Penso que Igualada i la comarca estan 
ben servides, cinematogrà�cament parlant”

XVII Trobada de cineclubs dels Països Catalans a Igualada
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   EXPOSICIONS

RETRATS SOTA EL 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 3 al 19 de juny a la Sala Municipal d’Exposicions

8a MOSTRA D’ARQUITECTURA 
DE LES COMARQUES 
CENTRALS
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

PACKAGING AMB DOBLE ÚS
Aquesta mostra és un recull dels treballs presentats 
al mòdul de packaging i identitat de producte, on es 
proposa la recerca d’un envàs de doble ús,.
Fins el 30 de juny a la sala d’exposicions de la Gaspar

MIRADES DES DEL CONFINAMENT
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 
- SUPERFÍCIES 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

L’Orquestra de Cambra de Sant Cugat obre l’onzè 
festival de les Nits Musicals de la Brufaganya
MÚSICA / LA VEU

L’onzena edició de les 
Nits Musicals de la Bru-
faganya obre les por-

tes el dissabte dia 11 de juny 
amb l’actuació de l’Orquestra 
de Cambra de la Simfònica 
de Sant Cugat dirigida per la 
directora israeliana Roit Fel-
denkreis i amb Miquel Gusi 
com a piano solista que inter-
pretaran obres de Bela Bartok 
i Frederic Chopin..
La Simfònica de Sant Cugat 
va néixer com a Orquestra 
de Cambra l’any 1990 i des de 
llavors ha realitzat més de 700 
concerts al Teatre-Auditori 
Sant Cugat, seu de l’Orques-
tra, i a molts altres escenaris 
del país.
Com a Orquestra de Cambra 
presenta el cicle “Orquestra 

de cambra amb joves solis-
tes” i ofereix a joves músics 
la possibilitat d’actuar com 
a solistes amb una orquestra 
professional. Per això a cada 
concert conviden un músic 
jove per actuar. En aquesta 
ocasió serà el jove pianista 
Miquel Gusi, nascut el 2001 
qui actuarà com a solista. Va 
començar els seus estudis 
musicals als 4 anys a l’Esco-
la Municipal de Música de 
Cornellà amb Albert An-
dreu, i continua la seva for-
mació amb Carmen Amat. 
Posteriorment, completa els 
seus estudis al Conservatori 
Professional del Liceu sota 
tutela de la pianista russa 
Olga Kobékina.

La directora serà Roit Fel-
denkreis. Guanyadora a la 
London Classical Soloists 
Conductioning Competition 
(2014), Roit Feldenkreis ha 
estat fundadora i directora 
musical durant 8 anys de la 
Israeli Moshavot Chamber 
Orchestra, una orquestra lí-
der del nord d’Israel (2011-
2019), ubicada al prestigiós 
Elma Arts Hall. El 2019 Roit 
es va traslladar a viure a Bar-
celona amb la seva família, on 
ara és directora associada de 
l’Orquestra de Cambra Cata-
lana de Barcelona i directora 
convidada de nombroses or-
questres d’Espanya i Europa
Aquest és el primer concert 
del festival d’aquest any que 

comptarà amb actuacions tan 
destacades com en Jordi Sa-
vall el 6 d’agost, �e Gospel 
Viu Choir el 9 de juliol i el 
Quartet Cosmos el dia de 10 
de setembre.
L’actuació començarà a dos 
quarts de 10 de la nit i durant 
la tarda, com és habitual, es 
podrà gaudir d’un berenar a 
la fresca a l’esplanada de da-
vant del santuari. En acabar 
hi haurà xocolata desfeta per 
a tothom.
Les actuals normes sanitàries 
no obliguen a fer reserva prè-
via i es podran comprar en-
trades el mateix dia del con-
cert si n’hi ha de disponibles. 
Abans, les podeu comprar a 
www.brufaganya.cat

LLENGUA / LA VEU

El dimarts 14 de juny, a 
dos quarts de vuit del 
vespre, tindrà lloc a la 

sala d’actes de la Biblioteca 
Central d’Igualada una taula 
rodona de joves escriptores i 
escriptors emergents. 
El tema central del debat serà 
el repte d’escriure enfocat, so-
bretot, als autors emergents i 
joves. La tertúlia comptarà 
amb la participació de Xavier 
M. Craviotto, Alba Dalmau, 
Sebastià Portell, Irene Puja-
das i Leticia Asenjo i estarà 
moderada per na Mercè Ba-
dal, �lòloga i professora de 
llengua i literatura catalana. 
Aquesta iniciativa literà-
ria està organitzada per 
l’APLEC (Associació Promo-
tora de la Llengua Catalana), 
amb la col·laboració de Cul-
tura Igualada, Plataforma 
per la Llengua Anoia, la Bi-
blioteca Central d’Igualada, 
Òmnium Anoia i la llibreria 
Llegim...? L’obertura de l’ac-
te anirà a càrrec del Sr. Pere 
Camps i Oviedo, regidor de 
Promoció Cultural i Relaci-
ons Institucionals de l’Ajun-
tament d’Igualada. 
Un cop acabat el col·loqui, 
els assistents que ho desitgin 
podran adquirir les obres 
dels participants a la taula 
rodona.

L’APLEC 
organitza una 
taula rodona amb 
autors emergents
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SARDANES /J. BACARDIT

Ha passat un any..., 
així començava la 
presentació del 91è 

Aplec de la Sardana d’Igua-
lada l’any 2019, i qui hauria 
de dir que durant els dos 
anys següents Igualada que-
daria orfe del seu estimat 
Aplec degut a les circums-
tàncies per tots ja conegudes. 
Malauradament hem sofert 
tots, uns potser més, altres 
menys, l’haver de conviure 
amb una pandèmia que nin-
gú esperava i que segur que a 
més de una persona o famí-
lia li ha fet perdre algun ésser 
estimat. 
Ara que sembla que la vida 
es torna a estabilitzar, en-
cara que no podem abaixar 
la guàrdia,  tornarem a la 
feina que tenim encoma-
nada l’Agrupació Sardanis-
ta d’Igualada que és la de 
continuar mantenint viva la 
flama de la sardana i una de 
les maneres de fer-ho és por-

tar a terme l’Aplec, el nostre 
Aplec, el qual l’any 2025 farà 
100 anys que se’n va fer el 
primer a l’ermita de La Sala, 
era l’any 1925.
L’aplec d’enguany no por-

ta gaires canvis respecte als 
anys anteriors a la pandèmia; 
el lloc escollit és el mateix 
també dels últims anys, el 
nostre  Passeig Verdaguer, 
entre el carrer St. Vicenç i el 
carrer Pare Carles.
El lema del programa escollit 
és: “Ens tornem a retrobar 
novament a l’Aplec, només 
continua ballant”,  i de veri-
tat, sí, ens fa molta il·lusió i 
alegria poder-nos trobar i 
poder tornar a enllaçar les 
mans per ballar la nostra 
dansa: ”La Sardana”.
Anem doncs a relacionar els 
diferents actes que tindran 
lloc:
Per començar, a les 9:30 h. hi 
haurà la 21à tradicional tro-
bada d’intercanvi de plaques 
de cava, encara que enguany 
no hi haurà presentació de 
placa nova, es presentarà la 
de l’any anterior 2021 per 
motius ja prou coneguts.
La ballada del matí comen-
çarà a les 10:30 h., tindrem 

al matí les cobles Ciutat de 
Giro-na i Maricel de Sitges, 
les quals s’alternaran tocant 
cada cobla dues sardanes se-
guides i interpretant per aca-
bar al migdia amb la sarda-
na de conjunt: Pubillatge, de 
Manuel Pedragosa i Mostaza. 
La vuitena sardana que s’in-
terpretarà serà: Camí de la 
UNESCO, escrita per Anna 
Abad i Gils, qui serà present 
tot tocant el tible a la cobla 
Maricel.
A continuació vindrà el di-
nar de germanor elaborat 
per la tieta Rosa de Sant Pri-
vat d’en Bas, a la sobretaula 
tothom que vulgui podrà ba-
llar el conegut i alegre Ball 
de la Crespella, amb tortells 
gentilesa de les pastisseries 
Closa i Fidel Serra. 
I com qui no vol, encetarem 
la tarda a les 16:30 h. amb 
les cobles Ciutat de Giro-
na i Ciutat de Terrassa, les 
quals també interpretaran 
dues sardanes seguides cada 

Igualada celebra, diumenge, el 92è Aplec de la Sardana

una. Cal dir que les sarda-
nes sisena i setena seran de 
lluïment; arribem a la sar-
dana desena, la qual servirà 
per fer el concurs de colles 
improvisades, esperant que 
s’hi apuntin moltes colles. La 
sardana dotzena de conjunt 
serà: Ginesta, de Vicenç Bou 
i Geli. En total 34 sardanes 
seran les que es podran es-
coltar i ballar al llarg de tot 
el dia.
Continuant l’aplec tindrem 
el berenar popular, gentilesa 
de les pastisseries Closa, Pla 
i La Rebosteria, i del forn de 
pa i pastes, Jaume i Vicenç. A 
tots ells moltes gràcies.
Arribant quasi al final de 
l’Aplec, prèvia adquisició de 
butlletes que es vendran al 
llarg de tot l’aplec, es farà el 
sorteig d’uns magnífics lots 
de productes.
Esperant una molt i bona 
presència de balladors i de 
públic amant de la nostra 
dansa, acabarem l’aplec do-
nant-nos les mans amb el 
cant dels adéus i desitjant 
que lo què ha passat quedi 
arxivat a la història i no torni 
mai més. 
Val a dir que el nostre Aplec 
esdevindrà enguany un acte 
més de: “Igualada, Capital 
de la Cultura Catalana 2022”. 
Per últim donar les gràcies 
a l’Ajuntament d’Igualada i 
també a Aneto; a J. M. Mor-
ros i Associats, S. L.; a La Bo-
tiga, roba d’home; a fruites 
i verdures Lluís i Carme i a 
l’empresa Tintaprint.

El passeig Verdaguer 
tornarà a acollir du-

rant tot el dia els actes 
de l’Aplec igualadí que 

l’any 2025 farà 100 anys

AUDIOVISUALS / LA VEU

L’Associació de Dones 
Cineastes i de Mitjans 
Audiovisuals (CIMA) i 

el Festival internacional Zoom 
de continguts audiovisuals de 
Catalunya convoquen el Premi 
2022 que reconeixerà la mira-
da d’igualtat de gènere en els 
formats televisius, plataformes 
i OTTs.
Podran presentar-se totes les 
productores, televisions, pla-
taformes, OTTs i directores/es 
de nacionalitat espanyola que 
ostentin el degut control legal 
sobre els continguts audiovisu-
als presentats al premi.
La presentació de candidatures 
a aquest premi a la igualtat és 
compatible amb la inscripció a 
la Secció O�cial. Els continguts 
inscrits en les categories de la 
Secció O�cial de Ficció, En-
treteniment, Informatius, Cul-
turals i Divulgatius, Esports, i 
Videojocs s’han d’haver emès 
amb posterioritat a l’1 de gener 
de 2021 o estar actualment en 
emissió en televisió o internet.
El termini de presentació de 
candidatures romandrà obert 

�ns el 15 de setembre de 2021.
La inscripció es pot realitzar 
des del web del Zoom Festival.
El premi es lliurarà a la gala 
de cloenda del Zoom Festival, 
el dissabte 27 de novembre a 
Igualada (Barcelona).
El Reglament d’aquest Premi 
està disponible en les webs de 
CIMA i del  Festival Zoom.
El Zoom Festival se celebrarà 
del 22 a el 27 de novembre a 
Igualada, Barcelona i online, 
El certamen dona visibilitat 
als continguts audiovisuals de 
qualitat, en diversos formats i 
creats per a tot tipus de plata-
formes, des de la televisió �ns 
a espais digitals. La secció o�-
cial del festival recull, a més, 
propostes de �cció, programes 
d’entreteniment, informatius, 
culturals i divulgatius o es-
portius que opten als Premis 
Zoom. El Festival Zoom tam-
bé premia els continguts au-
diovisuals a les xarxes socials, 
amb la creació de el nou premi 
Millor Streamer, a més d’altres 
guardons com el Premi d’Ho-
nor o el Premi a l’Millor Pilot 
de Ficció que organitza junta-
ment amb SerielizadosFest.

Neix el Premi CIMA- 
Zoom Festival al millor 
format de TV per la 
igualtat de gènere

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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La Coral de Santa Maria, 
en l’avinentesa de la jor-
nada de Pentecostès -5 

de juny- dedicà un homenatge 
al mestre Lluís Victori Bolade-
ras, organista titular de la ba-
sílica, en agraïment a la seva 
continuada col·laboració en-
vers l’esmentada entitat. L’acte 
tingué lloc en el dinar de la 
festa de la primavera i dintre 
de la commemoració del 83è. 
aniversari fundacional. 
El programa de la jornada, 
s’inicià amb l’o�ci solemne de 
2/4 d’1 a l’església gran, presi-
dit per Mn. Eduard Flores 
Serradell, arxipreste i rector 
“in solidum” de Santa Maria, 
acompanyat pel diaca Mn. 
Pere Roig. En iniciar-se la ce-
lebració, el president de l’as-
semblea agraí la col·laboració 
de la Coral de Santa Maria.
Sota la direcció de la Sra. Coni 
Torrents i amb l’acompanya-
ment a l’orgue del Sr. Victori, 
el repertori fou el següent: 
“Esperit de Pentecosta” de M. 
A. Rétf; “Un sol Senyor” de L. 
Deiss (solista Josep Brugat); 

“Glòria” d’A. Taulé; “Quan en-
vieu el vostre alè” de D. Cols 
(solista Ra� Pérez); “Al·leluia”, 
de Taizè; “Crec en un Déu”, de 
L. Romeu”; “Au pren alè” de 
D. Julién; “Sant” i “Anyell de 
Déu”, de V. Miserachs; “Pa-
renostre” de M. Cubeles; “Jo 
crec en Vós”, de L. Masson; i 
“Hem sentit una paraula” de 
X. Molans. 
Tot seguit els cantaires i acom-
panyants, es desplaçaren al 

restaurant Queralt d’El Bruc, 
en el tradicional dinar de 
primavera. S’assegueren a la 
presidència, acompanyant la 
junta directiva, els mossens 
Eduard Flores i Josep Massa-
na, aquest darrer rector de la 
Soledat, l’esmentat Sr. Victori 
i la seva germana Mercè. No 
hi mancà una original bene-
dicció de la taula corejada per 
tots els presents, i a l’hora del 
brindis  -del qual tingué cura 

la vicepresidenta Teresa Ca-
laf-, s’interpretà el popular 
“Brindis K.560” de W. A. Mo-
zart.
En la sobretaula Lleonard del 
Rio C. president de la Coral 
pronuncià un parlament que 
dedicà als mossens Massana 
i Flores, per acabar amb unes 
paraules d’afecte en vers l’ho-
menatjat: “El Sr. Lluís Victori 
-va dir- ha estat des dels pri-
mers anys de la seva carrera 

L’organista Lluís Victori fou homenatjat per la Coral de Santa Maria 

organística, el principal cuida-
dor del gran orgue de la nostra 
basílica(...). La seva afecció es 
convertí quasi en devoció, i 
podem assegurar que gràcies 
al Lluís, aquest valuós instru-
ment, s’ha conservat, millorat 
i enriquit sensiblement.
La Coral de Santa Maria ha 
trobat en ell, des de sempre, 
un bon amic, un eminent 
professor i un extraordinari 
col·laborador. Per això, po-
der tenir-lo avui, en la com-
memoració d’aquests 83 anys 
fundacionals, és un esdeveni-
ment que ens agradaria mate-
rialitzar amb un simbòlic de-
tall d’agraïment i homenatge.”
Els comensals varen irrom-
pre en un càlid aplaudiment 
mentre la professora i direc-
tora Coni Torrents, li lliurava 
l’obsequi record, i la cantaire 
i membre de la junta, Mercè 
Travesset un ram de �ors en 
nom de la Coral.
La festa va acabar amb un 
simpàtic i original “candy 
game” i la tradicional foto-
gra�a amb les muntanyes de 
Montserrat al fons.
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Demà dissabte a 2/4 de 
10 del vespre, amb 
motiu del seu 25è 

aniversari, el Cor Exaudio 
prepara un concert de dues 
parts creat per ser interpretat 
al Cementiri nou d’Igualada 
amb una ambientació espacial 
en forma de joc de llums. Les 
entrades es poden adquirir a 
tiquetsigualada.cat o el ma-
teix dia al cementiri. El preu: 
10€ anticipada, 12€ a taquilla i 
menors de 25 anys: 6€.
Hem parlat amb en Car-
les Prat, actual director del 
cor, sobre el concert d’aquest 
dissabte i sobre el dia a dia 
d’aquesta formació coral igua-
ladina.

Aquest cap de setmana 
el Cor de Noies Exaudio 
d’Igualada celebra l’acte 
principal del seu 25è aniver-
sari. Què s’ha preparat per 
celebrar l’efemèride?
És un projecte ja teníem mig 
preparat per presentar-lo com 
a proposta per a la Capitalitat 
de la Cultura Catalana igua-
ladina i que no va ser escollit. 
Aleshores vam pensar que 
per celebrar el 25è aniversari 
del cor podríem intentar dur-
lo a terme, buscant-nos no-
saltres el �nançament. 
Es tracta d’un programa en 
què intervenen quatre trom-
pes i una arpa i apostem per 
un repertori variat perquè no 
hi ha una època concreta en 
què hi hagi aquests instru-
ments. El concert començarà 
amb quatre peces de Bhrams 
instrumentades per a arpa i 
trompes; després quatre pe-
ces d’Stravinsky per a cor de 
veus blanques i quatre trom-
pes que ens transporta a la 
Rússia folklòrica; dues peces 
de Holst que són només amb 
arpa i acabem amb un reper-
tori de compositors catalans 
actuals que ja ha anat inter-
pretant habitualment el cor i 
que són peces emblemàtiques 
per a nosaltres.

Un dels temes que interpre-
taran ha estat compost i mu-
sical per tu, oi?
Sí, la darrera part del concert 
és l’estrena d’una obra que 
em van encarregar expres-
sament per a l’ocasió. Vaig 
escollir un poema de la Ma-
ria Mercè Marçal, “Cançó de 
fer camí”,  que penso s’ajusta 
molt bé a l’ocasió. És un po-

ema amb base feminista però 
que a la vegada va cridant les 
noies que es vagin sumant a 
aquesta revolució. La meva 
intenció és que l’obra simbo-
litzi aquests 25 anys de la for-
mació i totes les noies que hi 
han passat i les que encara hi 
poden passar en el futur.

Es preveu una bona assis-
tència de públic?
Ens agradaria que vingués 

molta gent perquè es un pro-
jecte que ens ha costat de tirar 
endavant, doncs tal com deia, 
el �nançament ens l’hem bus-
cat nosaltres mateixos a partir 
d’aportacions privades i una 
petita col·laboració per part 
de l’Ajuntament. És un con-
cert que té un cost important 
i ens agradaria que vingués 
molta gent, en primer lloc per 
gaudir del concert que serà 
molt especial, però també per 
ajudar-nos a sufragar-lo.

El concert es farà al Cemen-
tiri Nou d’Igualada. Per què 
en aquest espai?
L’any passat vam fer un con-
cert de l’European Balloon 
Festival en aquest indret i l’es-
pai, sorprenentment, té una 
acústica molt bona i té unes 
possibilitats escèniques molt 
interessants. El concert juga-
rà molt amb la il·luminació 
i l’espai, ja que les noies no 
estaran ubicades en format 
cor sinó que aniran adoptant 
diverses posicions en cada 
peça, apostant per una esce-
nogra�a no formal, apro�tant 
que l’espai dona molt de si i 
arquitectònicament és molt 
especial.

Davant del Cor al llarg 

d’aquests 25 anys hi han 
passat diversos directors i 
actualment hi ets tu. Quant 
temps fa i quins són els teus 
objectius?
Aquest any podríem dir que 
ha sigut el primer any “nor-
mal” perquè quan vaig co-
mençar, al cap d’un mes ens 
van tancar per la covid. Ara 
estem tornant a tenir una re-
gularitat i a tenir gent estable 
en el cor perquè durant la 

pandèmia va ser força caò-
tic. Estem reclutant noves 
cantaires per poder ser cada 
cop una mica més grans i po-
der preparar repertoris més 
complexos. Aquest any però 
està sent espectacular, ja hem 
fet una quinzena de concerts 
arreu en col·laboració amb al-
tres cors de Catalunya.

Quin tipus d’obres soleu in-
terpretar en els concerts?
Per a cors mixtos hi ha molt 
repertori però per a cors de 
veus iguals és més difícil tor-
bar-ne. Per aquesta ocasió, 
com que hi havia la idea de 
les trompes i l’arpa ja hem 
buscat repertori per aquest 
tipus de formació. Ara bé, no 
ens tanquem a res: interpre-
tem repertori sacre, a capella, 
amb orgue... Ja ens agrada 
que sigui una mica variat.

El fet de ser un cor de noies 
soles el fa més indicat per 
interpretar unes obres con-
cretes?
Imagino que els compositors 
quan escriuen, si ho fan per 
a noies soles, escriuen ja amb 
un color de veu adient. De 
totes maneres depèn més de 
les veus que tens a cada cor 
i penso que nosaltres podem 

fer bastant el que ens propo-
sem.

La tria de les obres de cada 
concert, com es fa?
Al �nal l’acabo decidint jo 
com a director, però sempre 
intento que hi hagi una co-
municació prèvia amb les no-
ies per veure si els sembla bé 
el repertori que els proposo. 
I en funció de què a elles els 
agrada més o menys, trio el 

repertori �nal.

Durant aquests anys el cor 
ha anat evolucionant tant a 
nivell humà com interpreta-
tiu.
Bé, de fet porto poc temps al 
capdavant i segurament hi ha 
alguna de les cantaires hi deu 
ser des del principi. Però, per 
exemple, l’altre dia que vam 
fer una trobada d’excantaires 
i mirant fotos es veia que al 
principi eren poques noies 
i explicaven que era com un 
projecte experimental. Ara el 
Cor Exaudio és un projecte 
consolidat que té unes dinà-
miques de funcionament, hi 
ha una estructura amb per-
sones que s’encarreguen de 
les diverses tasques. Musical-
ment però, he de dir-te que 
no ho sé, perquè quan es va 
formar el cor jo tenia onze 
anys. Però penso que, com 
tot, es passa per fases i més en 
un espai en què tot és ama-
teur i depèn de qui hi ha en 
cada moment.

Qui pot entrar a formar part 
del Cor. S’han de tenir estu-
dis musicals i de cant?
De cant no pròpiament, 
però sí que per formar part 
d’Exaudio és important tenir 

El Cor Exaudio presenta el concert “I serem 1000” 
per commemorar els seus 25 anys

coneixement de lectura musi-
cal, perquè sinó els repertoris 
que fem no es podrien seguir. 
I sempre és bo que la persona 
que vulgui entrar tingui una 
veu a�nada.

Durant aquests dos anys de 
pandèmia que ho ha para-
litzat tot, ha estat complicat 
mantenir les ganes i l’esperit 
de cantar?
Teníem moltes ganes de fer 
concerts normals i �ns i tot el 
darrer que vam fer ja vam po-
der cantar sense mascareta, 
cosa que ens va alegrar molt. 
Durant aquests dos anys ha 
estat especialment complicat 
programar els horaris d’as-
saig, que normalment els fem 
de 9 a 11 de la nit. Durant  el 
con�nament nocturn, per 
exemple, vam haver de buscar 
horaris alternatius i era una 
mica desastre. Va costar molt 
mantenir el cor actiu. Però un 
cop s’ha obert tot plegat, hem 
tornat a la dinàmica normal.

Igualada és una ciutat on el 
cant coral està molt viu, hi 
ha molts cors.
Sí, podem comptar entre 
quinze i vint formacions 
corals a la ciutat, des de petits 
�ns a grans. Personalment 
penso que potser aniria bé 
un punt d’organització en el 
sentit que hi ha moltes corals 
però estan poc relacionades 
entre elles. Igualada és una 
ciutat cantaire.

A partir d’aquests moments, 
quins projectes teniu a la 
vista?
Bé, ara dissabte, que per a 
nosaltres és el més important 
de l’any, però hem estat tre-
ballant en un projecte que es 
diu “Il pianto della madonna”, 
que l’hem fet amb altres cors 
de Catalunya i del qual ens 
queda un concert l’abril de 
l’any que ve al Palau de la Mú-
sica en què cantarem amb el 
Cor de Noies del Palau i amb 
la Camerata Penedès. I per 
aquest estiu tenim un concert 
durant l’European Balloon 
Festival i participarem en ac-
tes de la Capital de la Cultura, 
com l’homenatge al Mestre 
Just i a l’acte de cloenda.

Des d’aquestes pàgines ani-
mo molt a la gent a assistir al 
concert de dissabte: serà un 
concert diferent, amb música, 
jocs de llum i l’espai especial 
del Cementiri Nou. 
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El passat dissabte 4 de 
juny, al Teatre Mercan-
til, en el marc del festi-

val Vadefoodies, va tenir lloc 
el cinquè dels Diàlegs Capi-
tals amb la gastronomia com 
a eix central. Una conversa 
entre el el reconegut cuiner 
David Andrés, copropietari 
del restaurant Somiatruites, i 
Judith Càlix, directora de la 
Revista Cuina.
Una conversa i demostració 
de cuina on els dos experts, 
David Andrés i Judith Càlix, 
van reivindicar la cultura gas-
tronòmica local, la importàn-
cia d’ensenyar-la des de ben 
petits i apreciar-la com un bé 
comú. 
Van parlar de la riquesa dels 
productes que tenim a l’Anoia 
i la Conca d’Òdena i van re-
�exionar sobre la cuina sos-
tenible, concloent que no és 
més que la cuina de tota la 
vida apro�tant els recursos 
que tenim.
Per �nalitzar el diàleg, Da-
vid Andrés va realitzar una 
demostració de cuina amb el 
tomàquet com a protagonista 
gràcies a tres receptes fredes, 
ara que s’inicia la temporada 
d’aquest producte.

Els Diàlegs Capitals en for-

mat Podcast
Tots els Diàlegs Capitals s’en-
registren i es poden tornar a 
escoltar posteriorment en 
format Podcast. Estan dis-
ponibles al web www.iguala-
daccc2022.cat. També a Spo-
tify, Ivoox i a Ràdio Igualada.
Diàlegs Capitals és el cicle 
de pensament organitzat 
amb motiu de la capital de 

David Andrés i Judith Càlix reivindi-
quen la cultura gastronòmica local al 
Diàlegs Capitals d’aquest mes

la cultura catalana, uns dià-
legs que conviden a reflexi-
onar entorn dels reptes del 
segle XXI, explorar diferents 
àmbits del pensament i la 
cultura contemporània. S’or-
ganitzaran un cop al mes i 
s’abordaran temes d’actuali-
tat a través d’un diàleg entre 
experts locals i pensadors 
d’àmbit nacional. 

MÚSICA / LA VEU

DiuAquest proper diu-
menge 12 de juny, 
Igualada tornarà 

a viure una nova edició de 
l’Electra festival. De les 10h 
a les 19h el festival d’art urbà 
proposarà intervenir l’espai 
públic utilitzant les caixes 
d’electricitat de la ciutat com a 
suport perquè diferents artis-
tes, dissenyadors o il·lustra-
dors projectin les seves obres 
sobre els carrers d’Igualada. 
El festival aquest any agafa 
entitat pròpia després d’ha-
ver nascut com un projecte 
dins dels pressupostos parti-
cipatius del Departament de 
Joventut ara fa quatre edici-
ons. Carlota Carner, regidora 
de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada ha posat de ma-
nifest aquest creixement i 
consolidació d’un festival que 
“dona veu a artistes locals per 
tal d’expressar-se i mostrar el 
seu art en les caixes d’electri-
citat d’Igualada”. Carner tam-
bé ha avançat que aquest any 
el festival se centrarà en el 
barri del Poble Sec d’Igualada 
amb “la voluntat de descen-
tralitzar i apropar a tots els 
barris les activitats culturals 
per als joves”. Aquest any hi 
haurà un punt central de tro-
bada al Parc del Garcia Fossas 

amb tallers infantils, concerts 
i diferents activitats durant 
tot el dia. Els promotors del 
festival han creat un itinerari 
on es veuen els punts que els 
artistes, de forma individual o 
en grup, faran les seves obres. 
Els promotors d’aquest festi-
val artístic han explicat que 
amb aquesta quarta edició, 
l’Electra Festival es consolida 
com a proposta artística de la 
ciutat comptant amb inter-
vencions de 10 artistes que 
realitzaran intervencions en 
caixes d’electricitat repartides 
per tota la zona del Poble Sec.

Diumenge arriba la 4a 
edició del festival d’art 
urbà Electra Festival

Una desena d’artistes 
transformaran diverses 

caixes d’electricitat

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Policia
Pol Esteller

Periodista 'Diari ARA'
Laia Vicens

Mossèn
Xavier Bisbal

Pacient oncològica
Montse Sanou
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1994. Aquest any em mouré fora de la comarca de l’Anoia. Només quatre quilòmetres més enllà del terme de la comarca, a la Vall del Gaià; un dels paratges 
naturals on més m’ha agradat perdre’m des que el meu pare ens hi portava quan jo tenia sis o set anys. Sigui a caminar, visitar espais naturals o arquitectònics, 
pescar o banyar-nos i en aquest cas a fer fotos d’un incendi forestal.
Ens acostàvem molt al foc, tant bombers com voluntaris. Recordo que nosaltres vam portar rotlles de mànega allà on els necessitaven els bombers. La càmera 
penjada en un costat i les mànegues a l’altra. Sempre he dit, dic i diré que preferiria no fer aquestes imatges per una raó molt senzilla, perquè no hi hagués cap 
foc al bosc. La imatge d’Igualada no cal explicar-la. Hi podem veure la nau de Vivapel, l’adoberia Bella, el Museu de la Pell, l’adoberia Martí Enrich i sobretot 
molts horts ocupant l’espai on ara hi ha la Ronda del Rec, la benzinera de Petromiralles i zones blanques d’aparcament.

TEATRE / LA VEU

La 34a edició de Mostra 
Igualada se celebra-
rà del 30 de març al 2 

d’abril del 2023. Les compa-
nyies professionals ja poden 
sol·licitar actuar-hi a partir 
d’aquest dimarts 7 de juny 
fins al 31 de juliol a través 
d’un formulari en línia on es 
detallen els requisits artístics 
i les condicions de participa-
ció.
La convocatòria artística està 
oberta a companyies profes-
sionals que presentin espec-
tacles de qualsevol gènere 
(teatre, dansa, música, circ, 
etc.) adreçats a un públic fa-
miliar, infantil o juvenil, tant 
si han estat creats per ser re-
presentats en espais tancats 
com a l’exterior. Les propos-
tes poden ser de petit, mitjà 
o gran format i també poden 
combinar diversos gèneres. 
Es tindrà especialment en 
compte la contemporaneïtat 
de la proposta, la innova-
ció en el llenguatge escènic, 

l’aportació en el format, i la 
dramatúrgia. S’hi poden ins-
criure companyies d’arreu: 
catalanes, de la resta de l’Es-
tat espanyol i internacionals.

Mostra Igualada - Fira d’es-
pectacles infantils i juvenils
Mostra Igualada és la Fira de 
referència de les arts escèni-
ques per a tots els públics de 
Catalunya. Un gran aparador 
dels millors espectacles per 
a públic infantil i jove, que 
aplega milers d’espectadors 

Oberta la convocatòria artística 
per la 34a Mostra Igualada

a la capital de l’Anoia i que 
té com a objectius nodrir 
les programacions familiars 
d’arreu del país i afavorir la 
internacionalització de les 
companyies que hi partici-
pen. Considerada Mercat 
estratègic de Catalunya, està 
organitzada per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Institut Cata-
là de les Empreses Culturals 
(ICEC) de la Generalitat de 
Catalunya. La 34a edició tin-
drà lloc del 30 de març al 2 
d’abril del 2023.

S’obre la convocatòria 
artística i les compan-

yies s’hi podran ins-
criure del 7 de juny 

al 31 de juliol

POESIA / LA VEU

L’igualadí Lleonard del 
Rio C. ha estat premiat 
en el Concurs de crea-

ció literària Puigmarí 2022, 
de Maçanet de la Selva, pel 
seu treball poètic “El violí de 
la mare”, obra escrita en me-
mòria i homenatge a la seva 
mare Rosa Campmajó Mateu, 
que era violinista. El premi 
fou recollit per la seva �lla 
M. Rosa del Rio T., perquè el 
poeta havia d’atendre altres 
compromisos. La publicació 
maçanetenca “Finestró” pu-
blicarà els treballs �nalistes.
L’acte se celebrà diumenge 
passat 5 de juny, al migdia al 
teatre La Societat de l’esmen-

tada localitat selvatana, orga-
nitzat per l’Associació Artesa-
nal i Cultural de la localitat, 
amb el patrocini de l’Ajun-
tament i la col·laboració del 
col·lectiu de professors/es de 
les Escoles i Institut de Maça-
net. La convocatòria abraçava 
quatre categories escolars i 
una cinquena per a adults a 
partir de disset anys. El jurat 
estava compost per deu per-
sones.  
En aquest lliurament de pre-
mis es dedicà una recordança 
a Jordi Alberti Oriol, �lòleg, 
historiador i editor de Gregal, 
nascut a Cassà de la Selva i re-
sident a Maçanet de la Selva, 
que va morir el passat 3 de fe-
brer de 2022.

Lleonard del Rio premiat 
a Maçanet de la Selva

MÚSICA / LA VEU

Del 13 al 17 de juny 
(entre les 17.00 h i les 
21 h) a l’Escola/Con-

servatori Municipal de Músi-
ca d’Igualada, tindran lloc els 
concerts d’alumnes.
En aquests concerts, els alum-
nes viuen l’experiència de to-
car en públic i poden mostrar 

el treball realitzat durant el 
trimestre.
Hi hauran concerts de: El 
grup de vent Ventijol 2, di-
rección Francesc Gregori; 
Concert de música de cambra 
del professor Carles Pertegaz; 
Concert de Cant coral, direc-
ción  Glòria Tomàs; Recitals 
d’alumnes de �nal de grau, 
etc. Preu: gratuït

Setmana de concerts 
d’alumnes de l’ECMMI
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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

FINALS DEL SEGLE XIX.
SIMPÀTICA MIRADA A L’ANOMENADA PLAÇA 

DE L’ÀNGEL (ACTUAL PLAÇA DEL REI) AMB UN 
PRIMER PLÀNOL D’UNES CRIATURES POSANT 

I DE LA FONT DE NEPTÚ, AMB UN ANGLE 
DELS EDIFICIS DEL FONS.

Dades històriques:
La inauguració de la Font, amb l’estàtua de Neptú, 
data del 1830, i és una obra d’estil neoclàssic del gran 
escultor Damià Campeny.

Es tracta d’una fotogra�a dels primers retratistes dels 
tallers fotogrà�cs.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a his-
toriadora i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons de Docu-
mentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

CULTURA / LA VEU

Dilluns, a les 6 de la 
tarda a l’Ateneu tin-
drà lloc una nova 

sessió d’AUGA en què Fran-
cesc Marco-Palau, doctor en 
Història i comissari de l’Any 
Palau Ferré, que ens parlarà 
sobre:  “El pintor Palau Ferré a 
Igualada: records, vincles i un 
quadre singular”  
Maties Palau Ferré (Mont-
blanc, 1921-2000). Pintor, es-
cultor i ceramista.
Format a l’Escola Superior de 
Belles Arts Sant Jordi de Bar-
celona, Palau Ferré va ser un 
artista molt in�uït pel cubis-
me picassià, per la Barcelona 
dels Salons d’Octubre i pels 
anys viscuts a París, a la dèca-
da dels cinquanta i la dels sei-
xanta. També va exposar als 

Estats Units. Les �gures feme-
nines d’ulls ametllats, els pai-
satges primaverals, les natures 
estàtiques, les composicions 
�orals i elements simbòlics i 
mitològics són les principals 
temàtiques de la seva obra 
lluminosa i plena d’intensos 
colors, en la qual trobem ar-
lequins, sardanes, minotau-
res, noies pensatives, síndries 
i gira-sols. Vinculat als valors 
de la pau, la llibertat i la soli-
daritat va col·laborar amb di-
verses ONG i va donar suport 
a projectes socials i culturals: 
d’Amnistia Internacional a 
la Federació Catalana de Vo-
luntariat Social. Conegut com 
“el pintor que cremava els seus 
quadres”, és un dels artistes més 
singulars de l’art català del segle 
XX. Durant el 2021 es celebrà  el 
centenari del seu naixement.

Dilluns, l’AUGA parlarà 
sobre el pintor Palau 
Ferré a Igualada

MÚSICA / LA VEU

El pròxim diumenge 12 de 
juny, a les 6 de la tarda, 

el Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada acollirà el concert 
de �nal de curs “50 anys de 
moltes aventures” de la Coral 
Infantil Els Verdums,. En 
aquesta cita, els cantaires co-
mençaran el concert oferint al 
públic una mostra del reperto-
ri que han estat treballant du-
rant tot el curs amb motiu de 
les activitats del Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya 
(SCIC), com el 47è Juguem 
Cantant que es va celebrar a 
Igualada el passat de 21 de 

maig i que va aplegar tots els 
grups de petits de les corals 
infantils de la vegueria Pe-
nedès interpretant la cantata 
“Daltabaix a la ciutat” de Lau-
ra Albert i Joan Ollé, i la 55ena 
Trobada General del SCIC, on 
els grups de mitjans, grans i 
més grans van cantar el con-
cert “Vet-ho aquí” a Lleida. El 
concert seguirà amb un reper-
tori que inclourà un ventall 
de peces cantades al llarg dels 
cinquanta anys de l’entitat que, 
amb l’objectiu de transmetre 
l’essència del que representa 
la coral, farà reviure emocions 
i antigues vivències d’aquest 
mig segle de cants i rialles. 

Cinquantè concert d’estiu de la Coral 
Els Verdums

Amb la �nalitat de fer arri-
bar la cultura a tothom sense 
límits, les entrades són gratu-
ïtes, amb donatiu voluntari a 
la taquilla inversa; es poden 
reservar a tiquetsigualada.cat 
des d’aquest dilluns.

L’exposició del cinquan-
tè aniversari dels Verdums 
també s’acosta
Dissabte 18 de juny, a les 7 de 
la tarda, el local d’Òmnium 
Anoia, situat al Carrer Santa 
Maria, acollirà la inauguració 
de l’exposició “50 anys dels 
Verdums: mig segle de cants i 
rialles”, que estarà oberta �ns 
al 15 de juliol.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

L’ou com balla, tot un símbol de la identitat 
festiva de Casa Nostra

Segons el costumari català i un bon grapat d’es-
tudiosos de les nostres tradicions, la singular 
pràctica -esdevinguda tot un costum- de posar 

un ou damunt d’un brollador d’aigua, i fer-lo ballar, 
ha contribuït amb escreix a ser un magní�c reclam 
per a la recreació de grans i petits, tal vegada potser 
més per a la mainada; �ns a nodrir d’històries i anèc-
dotes qualsevol signi�cació atribuïble al seu vertader 
origen. En aquest sentit, ja sigui per desconeixement 
o bé per recórrer a fonts imprecises, la popularitat 
de “L’ou com balla”, de temps ençà, va plena de tanta 
narrativa que se’n podrien escriure pàgines i pàgines, 
i algunes de ben sorprenents o �ns i tot estranyes.
Tanmateix, si et cenyeixes als doctes coneixements 
d’un estudiós del nostre costumari tradicional i de 
tot el curs de l’any, com és el cas d’en Joan amades, 
se sosté que: L’ou com balla consisteix a col·locar un 
ou buit dins la pica d’un sortidor i fer-lo surar sobre 
l’aigua. I, precisament, en el moment en què l’ou se 
situa damunt del raig d’aigua del brollador, s’enlaira i 
comença a fer giravoltes en una dansa intermitent de 
saltirons que dóna peu a una admirable i fascinant 
esceni�cació, una representació que guanya tot l’en-
cís inimaginable quan a l’entorn d’aquest escenari i 
al voltant del sortidor hi ha una exuberant guarnició 
de les �ors i els fruits que regala la Terra, a l’estació 
primaveral; un conjunt ornamental que, tot sigui dit 
-com si d’una custòdia es tractés- evita que en el seu 
ball l’ou pugui caure més enllà d’on es diposita l’aigua 
del sortidor. Per descomptat, en caure a l’aigua, l’ou 
ben aviat tornarà -per l’efecte del moviment de l’ai-
gua- a enlairar-se i fer les seves voltes i saltirons. I, de 
retruc, més enllà de la càrrega espiritual concedida a 
aquesta celebració del Dia de Corpus, el saber popu-
lar estima que, si al decurs de les vint-i-quatre hores 
del dia, l’ou no s’ha trencat, és senyal de bonaventura 
i que venen temps d’auguri; tal vegada una oportu-
na metàfora de la fertilitat i de la plenitud de la pri-
mavera, el moment de total esclat de la vida, perquè 
sens dubte l’ou, l’aigua i les �ors són una gran font de 
regeneració. De�nitivament, no es tracta d’altra cosa 
que d’evocar la importància del cicle vital, sobretot 
en referència al temps i al moviment incansablement 
continuat.
L’ou com balla, doncs, és una activitat coneguda des 
de mitjan segle XV i, lògicament, vinculada a la fes-
tivitat de Corpus; un festeig celebrat puntualment 

i any rere any a diverses poblacions catalanes. Val 
a dir, en aquest sentit, que en referència a la ciutat 
d’Igualada, aquest festeig es ve duent a terme des de 
fa més de tres dècades a la Plaça de Pius XII, en tant 
que un event que va ser iniciativa de qui havia estat 
el forner del Carrer del Roser, el senyor Salla; una 
proposta, per cert, molt ben acollida per part de tot 
el veïnatge del Barri de la Font Vella, que és qui se’n 
fa càrrec de tota l’organització.
Òbviament, si se li vol trobar una motivació espiritu-
al, la plasticitat d’aquesta seqüenciació pot fer pensar 
en la simbòlica elevació de la sagrada forma de l’eu-
caristia en els actes religiosos, i molt especialment en 
l’acte de l’eucaristia del Dia de Corpus Christi, que 
celebra l’encarnació de Jesús en pa i en vi.

Des d’una altra perspectiva, hi ha documents que 
vinculen l’origen d’aquest festeig amb l’herència de 
les cultures musulmanes, atesa la gran diversitat de 
jocs d’aigua de les fonts i sortidors dels jardins i patis 
interiors de �nques i palaus; tota una alegoria també 
del moviment i de la vida.
Al capdavall, val a fer esment a què per excel·lència i, 
com no, per història i per tradició, són summament 
famoses i espectaculars les esceni�cacions de L’ou 
com balla del pati de la Catedral de Barcelona, del de 
la Casa de o del Museu Marès, entre d’altres.
Per últim, a tall informatiu, no es pot passar per alt 
que aquests dies l’Arxiu Comarcal de l’Anoia convida 
a visitar una exposició que rememora la transcen-
dència d’aquest festeig a la ciutat d’Igualada.
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DE 11 A 14H
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AGENDA

l’antic sindicat de Vinyaters. 
Diumenge, a les 11 del matí al carrer 
de Joan Abat, 6

MÚSICA
Igualada 

Els Verdums: 50 anys de moltes aven-
tures. Concert de fi de curs de la coral 
Els Verdums ambientat en el mig se-
gle de l’entitat. 
Diumenge, a les 6 de la tarda al Tea-
tre Municipal l’Ateneu

CREACTIVA’T AL MUSEU
Igualada 

Viatja amb un quadern Midori fet amb 
pell, un quadern que us acompanyarà 
allà on aneu durant les vacances. 
Diumenge, a les 12 del migdia en línia

BALL
Calaf 

Ballada country organitzada pel Bar 
la Coppe.
Diumenge a partir de les 10 dle matí a 
la plaça Barcelona’92

TEATRE
Capellades 

 “Faixedas i punt”. Aquest espectacle 
és un monòleg o una roda de premsa? 
‘Faixedas i punt’ ho és tot. Històries 
esbojarrades del Fel, improvisacions 
compartides, coses quotidianes...
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
la Lliga

DILLUNS 13
XERRADA
Igualada 

Francesc Marco-Palau, doctor en His-
tòria i comissari que de l’Any Palau 
Ferré, que ens parlarà sobre: “El pin-
tor Palau Ferré a Igualada: records, 
vincles i un quadre singular” . Orga-
nitza AUGA .
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

XERRADA
Piera 

“Canvis a l’adolescència”. Es donaran 
elements que ajudin a mares i pa-
res d’adolescents a comprendre’ls i 
acompanyar-los en aquesta etapa.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca

DIVENDRES 10 
ESTIVAL DE JAZZ

Igualada 
Mayte Alguacil and Her Quartet. Lide-
rant el seu quartet, ens farà un repàs 
pels seus estàndards preferits. Una de 
les cantants amb més solera i projec-
ció del panorama jazzístic espanyol.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu

CLUB DE LECTURA
Òdena 

Trobada del club de lectura de novel-
la per parlar del llibre “El jersei” de 
Blanca Busquets.
Divendres a les 7 de la tarda a la bibli-
oteca l’Atzavara.

DISSABTE 11 
CULTURA POPULAR

Igualada 
Mostra de balls de diables tradicionals 
de Catalunya. Balls parlats als barris 
i a la plaça de l’Ajuntament. Cercavila 
de foc pel centre, acaba amb encesa 
conjunta.
Dissabte a les 5 de la tarda pels diver-
sos barris i a 3/4 de 7 de la tarda a la 
plaça de l’Ajuntament.

TEATRE
Igualada 

Marató de Teatre de La Tarima. Una 
mostra del treball realitzat pels alum-
nes de l’escola de teatre municipal.
Dissabte, durant tot el dia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 

Leo Tejedor Trio, Homenatge a Joan 
Fuster. Concert de petit format reme-
morant l’afició que tenia Fuster pel 
jazz
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Casal 
el Foment.

CINECLUBS
Igualada 

Trobada de Cineclubs dels Països Ca-
talans. Assemblea general, dinar, con-
cert i visites guiades.
Dissabte i diumenge en diversos es-
pais de la ciutat.

MÚSICA
Igualada 

Per celebrar la trobada de Cineclubs 
de la Federació Catalana de Cine-
clubs, el Cineclub Igualada organitza 
el concert amb The Moonrivers
Dissabte a les 7 de la tarda al Kiosk 
del Rec.

MÚSICA
Igualada 

Concert del Cor de Noies Exaudio per 
celebrar els seus 25 anys. Música en 
directe i espectacle amb llum de veus 
femenines acompanyades de trombó i 
arpa.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Ce-
mentiri Nou.

MÚSICA
Igualada 

4a edició de l’Electra Festival. Festival 
d’art urbà en caixes d’electricitat.
Dissabte durant tot el dia en diversos 
punts del Poble Sec.

TEATRE
Calaf 

La companyia MIMUS dirigida per 
Carme Sala presenta l’obra MOMEN-
TUS.
Dissabte a les 8 dle vespre al Casino.

DIUMENGE 12
ESTIVAL DE JAZZ

Igualada 
Trio Djangolé + Jam Lindy Hop. Re-
pertori clàssic del swing i el jazz ma-
nouche, amb un toc de guitarra espa-
nyola
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Ki-
osk del Rec

SARDANES
Igualada 

92è Aplec de la Sardana d’Igualada. 
Ballades de matí i tarda i dinar de 
germanor. Trobada d’intercanvi de 
places de cava. Amb les cobles Ciutat 
de Girona, Maricel de sitges i Ciutat 
de Terrassa. 
Diumenge, al passeig Verdaguer, a 
l’alçada del carrer de Sant Vicenç

VISITA GUIADA
Igualada 

Visita guiada al Celler Martinell de 

DIMARTS 14
TAULA RODONA

Igualada 
Autors emergents. Tertúlia amb Xavi-
er Mas Craviotto, Sebastià Portell, Alba 
Dalmau, Irene Pujadas i Leticia Asenjo. 
Modera: Mercè Badal..
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a la Bibli-
oteca Central

DIMECRES 15
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Piera 
Antoni Besses presenta “La quinta per-
fecta: en el temps i la música”, una nar-
ració protagonitzada per en Marc qui de-
cideix escriure les seves vivències .
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Sta. Margarida de Montbui 

Presentació del llibre “Vientres de al-
quiler: la mala gente”, a càrrec de Núria 
Gonzalez Lopez. Organitza ASOCPROCAT
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora

HORA DEL CONTE
Òdena 

 “El concert més animal”. A càrrec de la 
narradora i escriptora Anna Fité
Dimecres a les 6 de la tarda a la bibliote-
ca l’Atzavara

DIJOUS 16

LABORATORI DE LECTURA
Igualada 

“Pim, pam, Pomelo” Un espai de creació 
per a les famílies que convida a experi-
mentar al voltant de la lectura, a partir 
del personatge d’en Pomelo.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Des de dins” de 
Lluís Maria Xirinachs a càrrec d’Oriol 
Perez Treviño i Mònica Solà. Organitza 
Òmnium Anoia.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central
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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!



Les millors sèries

REDACCIÓ / LA VEU

The Boys és una sèrie de 
televisió estatuniden-
ca de superherois de-

senvolupada per Eric Kripke 
per a Amazon Prime Vídeo. 
Basada en el còmic del mateix 
nom de Garth Ennis i Darick 
Robertson, segueix a l’equip 
homònim de justiciers en la 
seva lluita contra diversos 
individus amb superpoderes 
que abusen de les seves habi-
litats.
La sèrie es va estrenar el 26 
de juliol de 2019. Abans de 
l’estrena, Amazon va renovar 
�e Boys per a una segona 
temporada, que es va estrenar 
el 4 de setembre de 2020, amb 
cada episodi llançant-se set-
manalment. I ara, ja podem 
gaudir de la tercera tempo-
rada. El passat 3 de juny es 
van emetre els tres primers 
episodis, i la resta, es podran 
veure setmanalment a la pla-
taforma.
Amb l’èxit que ha obtingut 
�e Boys, Amazon ha decidit 
expandir la franquícia. El pri-
mer projecte en desenvolupa-
ment expandirà l’univers de 
�e Boys, és una sèrie spin o� 
que s’enfocarà en una univer-

The Boys, una història en què els superherois també 
són els dolents

sitat exclusiva per a persones 
amb súper poders.

Una trama diferent
Un grup de justiciers ha d’en-
frontar-se a uns individus 
amb superpoderes, que abu-
sen de les seves habilitats per 
a implantar les seves creences 
i augmentar el seu ego, en lloc 
d’utilitzar-los per al bé de la 
humanitat.
Aquests superherois es fan dir 
Els Set, i estan liderats per un 
narcisista i violent superhe-
roi: El Patriota. Tots ells tre-
ballen per a una corporació 
molt poderosa anomenada 
Vought International, que 
s’encarrega de treure’ls partit 
tant comercial com monetari.
Després de la seva façana 
d’herois del poble, lliurats a la 
seva causa, es troben perso-
natges arrogants i corruptes, 
que sovint fan un mal ús dels 
seus tremends poders.

D’altra banda, �e Boys és un 
grup de persones que sap bé 
qui són els Set. Comandats 
per Billy Butcher, sobreno-
menat “El Carnisser”, busca-
ran treure a la llum els exces-
sos dels Set i acabar amb ells. 
Un terrible passat en el qual 
va perdre a la seva esposa 
marcarà el seu odi irrefrena-
ble cap a Patriota, A-Train i la 
resta de superherois que tre-
ballen per a Vought.
Hughie Campbell és un altre 
dels integrants de �e Boys, és 
un noi normal i corrent, que 

sofreix un trauma després de 
veure a la seva xicota atrope-
llada per A-Train, l’home més 
ràpid del món. Els advocats 
de Vought International in-
tenten comprar el seu silenci 
i discreció, però les terribles 
visions de Hughie no cessen, 
i es nega a acceptar el suborn 
de la companyia, unint el seu 
destí al del Carnisser.
Tots dos grups s’enfronten en 
una clara desigualtat, mar-
cada per l’absència de super-
poderes de �e Boys. Enmig 
del con�icte, està una preci-
osa heroïna, Llum Estel·lar 
(“Starlight”), membre dels 
Set, però amb una fèrria mo-
ral i marcats principis que no 
li permeten fer el mal com als 
seus companys.

Triomf i fama
La sèrie es va alçar amb 4 pre-
mis en la cerimònia inaugu-
ral dels Crítics Choice Super 
Awards, convertint-se en la 
producció amb més victòries 
i guanyant en totes les catego-

ries del gènere de superherois. 
Va agradar tant que va arrasar 
a les seves competidores. 

Tercera temporada
En la tercera entrega és cruci-
al parar els peus als Set però 
potser no es pot aconseguir 
sense una miqueta d’ajuda. 
El Patriota està completa-
ment descontrolat i el pitjor 
és que està aconseguint con-
vèncer a les masses que és un 
autèntic superheroi. Per això, 
Carnisser haurà d’aconseguir 
superpoderes gràcies a un 
nou sèrum similar al Com-
post V (element protagonista 
de les anteriors temporades) , 
atorgant-li habilitats especials 
durant 24 hores. Aquest serà 
només el començament d’una 
onada de violència salvatge 
que deixarà veritables regue-
res de sang al seu pas.
Els actors Antony Starr, Jack 
Quaid, Chace Crawford, Erin 
Moriarty i Jessie T. Usher tor-
nen a formar part del repar-
timent principal de la sèrie, 
però no són els únics a apa-
rèixer en els episodis.
En la temporada 3 s’incor-
pora el personatge de Soldier 
Boy (Jensen Ackles), una pa-
ròdia del Capità Amèrica. 

Un grup de justiciers 
ha d’enfrontar-se a 
uns individus amb 
superpoderes, que 
abusen de les seves 

habilitats

Aquesta vegada, �e 
Boys necessitaran una 

mica d’ajuda per lluitar 
contra El Patriota
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Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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El declivi
A Tous •  La casa Gucci

El rai de la medusa
Estrena •  El ventre del mar

REDACCIÓ /RICARD FUSTÉ

E l dijous 16 de juny, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema 
i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cine-club presenta la producció del 
2021 El ventre del mar, dirigida per 
Agustí Villaronga.
El director de Tras el cristal, Pa ne-
gre i Incerta glòria parteix ara d’un 
text d’Alessandro Baricco per il-
lustrar, amb tanta imaginació com 

economia de mitjans, l’epopeia dels 
nàufrags d’un vaixell francès que, 
l’any 1816, va embarrancar prop de 
la costa africana, fet que inspiraria el 
famós quadre de Delacroix El rai de 
la Medusa.
El film, protagonitzat per Roger 
Casamajor, parla de la ineptitud, la 
covardia i l’oblit, i es pot veure fà-
cilment com una al·legoria sobre la 
immigració. És literàriament dens, 
visualment bellíssim.

REDACCIÓ / 

El �lm gira entorn de l’assassi-
nat de Mauricio Gucci, el net 
del fundador de la popular 

marca de moda. 
El 27 de març de 1995 Maurizio Guc-
ci, hereu principal del multimilionari 
negoci familiar de moda de luxe, va 
ser tirotejat per l’esquena a les portes 
de la seva casa de Milà per un sicari 
sicilià (dos anys després moriria de 
manera similar el dissenyador Gianni 
Versace). Si l’assassinat ja va ser una 

commoció en si mateix, encara ho va 
ser més quan es va descobrir que la 
instigadora del crim va ser la seva ex-
dona Patrizia Reggiani (sobrenome-
nada “la vídua negra” des de llavors). 
Condemnada a 26 anys de presó dels 
quals va complir 16, els dos últims de 
manera voluntària ja que podia sor-
tir abans de presó si com a mostra de 
reinserció començava a treballar. Però 
va al·legar que no havia treballat en la 
seva vida i que no anava a començar a 
fer-ho en aquest moment.

REDACCIÓ/ 

Estiu 1985. Com cada any, Rodri 
deixa Catalunya i viatja amb la 
seva família al poble gallec dels 

seus pares per retrobar-se amb la seva 
colla. No obstant això, enguany és di-
ferent per a ell i els seus amics. Els 
problemes del món real comencen a 
aparèixer en les seves vides, amena-
çant amb separar-los. Aferrant-se a 
l’amistat que els uneix, els cinc amics 
planegen escapar-se la nit de Sant 
Joan a la recerca d’una �or màgica 
que, segons compte la llegenda, creix 
a la part alta d’una muntanya i pot fer 
que els desitjos es facin realitat. Per-
què el seu únic desig ara és resoldre el 
problema del seu amic en di�cultats, i 

amb això poder continuar junts. 
Diuen que la nostàlgia (gairebé) 
sempre és de dretes, però en aquests 
temps necessitats de màgia i mito-
logia no crec que sigui dolent mirar 
de tant en tant cap endarrere armats 
amb la saviesa que aporta la distàn-
cia. 
Això ho fan, valent-se d’una acurada 
recreació i un inspirat repartiment 
juvenil, Dani de la Torre i Albert 
Espinosa, en aquest retrat d’una sin-
gular colla a la Galícia rural dels vui-
tanta. ‘Live is Life’ no es mostra tan 
interessada en el con�icte i l’aventura 
sinó en capturar el poder de l’instant, 
la processó interior, la dinàmica de 
grup d’aquests xavals amb conscièn-
cia de mort i ganes de vida.

Una gran aventura
Estrena •  Live is life
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Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv a Dg: 16:00/19:00/22:00

2/LIVE IS LIFE: LA GRAN AVENTU-
RA
Dll a Dj: 16:55
2/LA CIUDAD PERDIDA
Dv a Dg: 16:10
2/JURASSIC WORLD (CAT)
Dv a Dg: 18:30/21:30
Dll a Dj: 21:40
2/TODO A LA VEZ EN TODAS PAR-
TES
Dll Dc i Dj: 19:00
2/TODO A LA VEZ ... (VOSE)
Dt: 19:00

3/SONIC 2 LA PELICULA
Dv a Dg: 17:00
Dll a Dj: 17:05
3/DOCTOR STRANGE
Dv a Dj: 19:30/22:10

4/ LIVE IS LIFE: LA GRAN ...
Dv a Dg: 15:45
4/ JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv a Dg: 18:00/21:00
Dll a Dj: 19:00/22:00

5/ JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv i Ds: 17:00/20:00/23:00
Dg Dll Dc i Dj: 17:00/20:00
Dt: 17:00
5/ JURASSIC WORLD (VOSE) 
Dt: 20:00

6/TOP GUN: MAVERICK
Dv a Dg: 16:50/19:40/22:20
Dll Dc i Dj: 17:00/19:40/22:20
Dt: 17:0022:20
6/TOP GUN: MAVERICK (VOSE)
Dt: 17:00

7/JUJUTSU KAISEN 0 (VOSE)
Dv i Ds: 16:00
Dg: 15:50
7/MARMADUKE 
Dv i Ds: 18:15
Dg: 18:00
Dll a Dj: 17:45
7/ALCARRÀS (VOSE)
Dv i Ds: 20:15
Dg: 19:15
Dll a Dj: 19:50
7/TODO A LA VEZ EN TODAS PAR-
TES
Dv i Ds: 22:45
Dg: 22:25
7/EL ARMA DEL ENGAÑO
Dll a Dj: 22:30

8/JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv i Ds: 16:30/19:30/22:30
Dg: 16:30/19:30
Dll a Dj: 18:00/21:00
8/EL ARMA DEL ENGAÑO
Dt: 22:30
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   JURASSIC WORLD: DOMINION
Estats Units. Ciència-�cció. De Colin Trevorrow. Amb: 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern,  
Quatre anys després de la destrucció d’Illa Ennuvolar, els 
dinosaures ara viuen i cacen al costat dels humans a tot el 
món. Aquest fràgil equilibri remodelarà el futur i determi-
narà, d’una vegada per sempre, si els éssers humans conti-
nuaran sent els depredadors màxims en un planeta que ara 
comparteixen amb les criatures més temibles de la història.

   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”....

   LIVE IS LIFE
Espanya. Aventures. De Dani de la Torre. Amb Adrián Ba-
ena, Juan del Pozo, Raúl del Pozo, David Rodríguez,, 
Estiu 1985. Com cada any, Rodri deixa Catalunya i viatja 
amb la seva família al poble gallec dels seus pares per a re-
trobar-se amb la seva colla. No obstant això, enguany és di-
ferent per a ell i els seus amics. Els problemes del món real 
comencen a aparèixer en les seves vides, amenaçant amb 
separar-los. .

   LA CASA GUCCI
Estats Units. Drama. De  Ridley Scott. Amb  Lady Gaga, 
Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons,
Drama criminal entorn de l’assassinat, en 1995, de Maurizio 
Gucci, net del fundador de l’imperi de la moda Gucci, que 
va aparèixer assassinat per ordre de la seva exmuller Patrizia 
Reggiani, coneguda com “la vídua negra d’Itàlia”. Adaptació 
del llibre de Sara Gay Forden, publicat en 2001, ‘�e House 
of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamur, 
and Greed’.

   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”..

   LA VOLUNTARIA
Espanya. Drama. De Nely Reguera. Amb Carmen Machi, 
Itsaso Arana, Dèlia Brufau, Arnau Comas,. 
Cansada de la seva vida de jubilada, i de comparar-se amb 
les seves amigues que són àvies, Marisa (Carmen Machi) 
decideix viatjar a un camp de refugiats grec on, al seu parer, 
necessiten a gent exactament com ella. En arribar allí, desco-
breix una realitat que no hauria pogut imaginar i que li porta 
a explorar els límits entre l’amor i la necessitat de sentir-se 
útil.

   LLEGARON DE NOCHE
Espanya. Drama. D’Imanol Uribe. Amb Juana Acosta, 
Karra Elejalde, Carmelo Gómez
Narra la història real de Lucía, l’única testimoni en la ma-
tança dels jesuïtes a El Salvador. La matinada del 16 de 
novembre de 1989, en plena guerra civil salvadorenca, sis 
sacerdots jesuïtes, professors universitaris, i dues empleades 
van ser assassinats en la Universitat Centreamericana José 
Simeón Cañas (UCA) a San Salvador

Ateneu Cinema
Igualada

Casal
St. Martí de Tous

LLEGARON DE NOCHE
Ds: 17:30
ALCARRÀS
Ds: 19:15
EL ACONTECIMIENTO
Dg: 17:30
LA CASA GUCCI
Dg: 19:10

SALA GRAN
TOP GUN: MAVERICK  
Dv: 20.15
Ds: 20:15
Dg: 19:45
Dc: 20:15

LIVE IS LIFE  
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 17:00
Dll: 19:15
Dc: 17:30

SALA PETITA
LA VOLUNTÀRIA 
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:15/20:00
Dll: 19:30
Dc: 17:45/20:30

EL VENTRE DEL MAR (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

Mont-Àgora
Montbui

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL 
FENIX
Ds: 18:00
EL MILAGRO DEL PADRE STU
Dg: 18:00

Gràcies per con�ar en nosaltres

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

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

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments



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. Passen per ser d’esquerres, aquí, però es tornen fatxes quan es fan 
americans / 2. Camu�o l’ou. Document d’ordinador suggerint jugadors de l’estranger / 3. 
El mínim del mínim. Tot ho feia bé i més que bé, aquest escamot de carlins. Encara plany 
la vella Pèrsia / 4. Crit del bou reclamant el mul. Poeta consonant?: no, tot de coses en �la / 
5. Del caragirat. Sortida al pati de Carcaixent. Mitja parella / 6. N’era el tren que dava llum 
a l’orquestra. Del rebut al ribot / 7. Situat a la vella Kansas. No es gasta ni cinc en sabates 
pel bestiar, la tia / 8. A les pel·lis hi juguen a la ruleta, però al del meu poble a dòmino. Cop 
de mà, o més aviat de taló / 9. Versió ibèrica de la OTI. Angoixa per sobredosi de boleros 
/ 10. Dèbil per culpa de la febre groga. Ens en cardarem, del riu i del qui rema / 11. L’altra 
mitja. És de poble, ella, i concretament del Baix Ebre. Hora d’arrencar a córrer / 12. Quin 
desastre, el de sastre! Fixar un dia per reconstruir la riada / 13. Ara la parella sencera, i un 
de propina. La mà no li tremola gaire, quan pesca amb tremall.

VERTICALS: 1. Continuïtat de rieres en passejos, que segons com podrien semblar... Pri-
mer pas cap al bene�ci / 2. Lliure empresa. Deixat pel qui es mor, com si fos reu d’un delic-
te. Avís de carai / 3. Establiment sempre a risc de ser desmuntat. Projectil contra la nació 
africana / 4. Fatiguem com a crucigramaires. La reina de les tisores / 5. No cal fer cap bàr-
bar forat, per un cap de biga com aquest. As a la màniga de l’editor / 6. Col isolada. Alirets 
per l’ulà dels trons?: no, sulfamides antigues. Enemics de Xerrar amb Raó / 7. Es troben 
dins les tifes. Cafè de postguerra. Abunda en l’espècie / 8. De la producció que a l’horta es 
fa massiva. Sindicat d’eines / 9. Règim d’escalador. Fins fa poc estava marcada de per vida, 
ara també però per moda / 10. Abracen el Neutrex. Atabalar, amb això de la barca i la mar. 
Altre cop la parelleta! / 11. En passivitat és gènere, en activitat relació. Tendir a defugir la 
dutxa / 12. Extravagància col·leccionable. La més important és la dels ous.

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                     

R E P U B L I C A N S 

A M A G O   F I T X E R 

M   R E Q U E T E   X A 
B R A M U L   R I M E R 

L E D   E I X I D A   I 

E L E C T R I C   R B T 

S I T I   O C A T E R A 

  C A S I N O   A J U T 

O T   A N S I E T A T   
F E B L E   R I U R E M 

I   A L D E A N A   J A 

C A L A I X   A D I A R 
I I I   T R E M A I R E 



Juny
10: Maurici; Asteri.

11: Bernabé; Lleó III, papa; Adelaida  
12: Joan de Sahagun; Onofre .

13: Antoni de Pàdua; Fandila; Aventí; Aquil·lina  
14: Eliseu; Digna.

15: Maria-Miquela del Ssm. Sagrament; Benilde 
16: Quirze; Julita;  Ferriol; Ilpidi,  

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Responent a la petició 
del senyor bisbe, Mn. 
Pere Oliva i March 

ha estat nomenat «missioner 
de la misericòrdia» pel papa 
Francesc. Així queda re�ec-
tit en la comunicació signada 
per Mons. Salvator Fisichella 
del Ponti�ci Consell per a la 
Promoció de la Nova Evange-
lització i que transcrivim:
«FRANCESC, SUMME 
PONTÍFEX, et constitueix 
a tu, Rvd. Sr. Oliva i March, 
MISSIONER DE LA MISERI-
CÒRDIA, per tal que, com a 
do principal de la Misericòr-
dia del Pare, puguis absoldre, 
arreu de la terra, �ns que altra 
cosa no es proveeixi, cada un 
dels pecats que són reservats 
a la Seu Apostòlica, segons 
el contingut de la instrucció 
annexa al present Decret. En 
aquest teu encàrrec a favor de 
la salut de les ànimes dels �-
dels, complint-lo rectament i 
�delment, amb simplicitat de 

cor i benvolença i benignitat 
d’esperit, tingues sempre da-
vant els ulls Déu Misericordi-

ós, Pare de les Misericòrdies, 
i la benaurada Verge Maria, 
Mare de Misericòrdia. La Ca-

El Papa nomena Mn. Pere Oliva missioner de la misericòrdia
ritat, la Pau i la Misericòrdia 
de nostre Senyor Jesucrist si-
guin sempre amb tu. Seu del
Ponti�ci Consell per a la 
Nova Evangelització, dia 4 
d’abril de l’any del Senyor 
2022 [signat] + Salvador FI-
SICHELLA, Arquebisbe titu-
lar de Voghenza, President»
A més, el Sant Pare ha reno-
vat el decret pel qual va no-
menar els «missioners de la 
misericòrdia» amb motiu de 
l’Any Sant de la Misericòrdia. 
A la nostra diòcesi compten 
amb aquest ministeri Mn. 
Joan Casas i Mn. Jaume Ca-
samitjana.
El papa Francesc ha conside-
rat els fruits espirituals que va 
comportar aquest ministeri 
durant l’Any Sant Extraor-
dinari i l’ha prolongat �ns a 
nova disposició com a «signe 
concret que la gràcia del Jubi-
leu continua essent viva i e�-
caç al llarg i ample del món».
Hem fet algunes preguntes a 
Mn. Pere Oliva:
En què consisteix aquest en-
càrrec?
Ser missioner de la misericòr-
dia és: posar-se a disposició 
de la diòcesi per a potenciar 
i viure el sagrament de la re-
conciliació, treballar des del 
propi ministeri de prevere 
per a fer valorar aquest sagra-
ment guaridor, i proposar per 
als moments penitencials de 
la litúrgia (Quaresma) predi-
cacions o accions que ajudin 

a tenir present la misericòr-
dia de Déu.
I quan parlem de misericòr-
dia, a què ens referim?
Déu és misericòrdia, com-
passió, consol, perdó... I cada 
cristià és urgit a practicar i 
viure les obres de misericòr-
dia corporal (donar menjar 
a qui té fam, vestir el despu-
llat, acollir i visitar malalts i 
presos i enterrar els morts) 
i espiritual (aconsellar, ins-
truir, corregir, consolar, per-
donar...). No podem oblidar 
aquesta tendresa divina, que 
ens ha de moure a donar-nos 
als altres.
Quins consells pot donar per 
a viure més la misericòrdia?
Primer de tot, valorar que 
Déu és omnipotent i miseri-
cordiós. Ell és la font de la 
misericòrdia. I havent experi-
mentat cada un de nosaltres 
la gràcia del perdó de Déu, 
esdevenir també agents de 
perdó i reconciliació al nostre 
voltant.
Viure i experimentar el sa-
grament del perdó (confessió 
dels pecats) personalment és 
quelcom fonamental en la 
vida d’un cristià. I aquesta 
realitat té la seva expressió 
sacramental en la penitència, 
reconciliació o perdó.

Text i foto extrets del Full 
Diocesà

Transmetre l’experièn-
cia que significa re-
córrer el Camí Igna-

sià. Aquest ha estat l’objectiu 
de la productora audiovisual 
Animaset amb el documen-
tal El Camí Ignasià. El film, 
dirigit per Jordi Roigé, es 
presentarà a la Filmoteca Va-
ticana el proper 14 de juny. 
L’endemàes podrà veure a la 
Casa del Cinema de Roma 
i aquest estiu s’estrenarà als 
cinemes.
La pel·lícula permet experi-
mentar, com un pelegrí més, 
la bellesa visual i espiritual 
de l’itinerari que va recórrer 
Ignasi de Loiola des d’Azpei-
tia fins a Manresa l’any 1522. 
Enguany es compleixen 500 
anys d’aquesta efemèride 
que Manresa celebra amb un 
conjunt d’activitats.
“Els pelegrins, el context i la 
bellesa del paisatge ens ho 
han posat fàcil”, explica Jordi 
Roigé sobre el procés de ro-

datge i de muntatge del do-
cumental. Ara, des de la pro-
ductora esperen que molta 
gent “se senti moguda a voler 
conèixer en persona aquesta 
meravella”.

Una producció d’Animaset 
amb la col·laboració dels 
Jesuïtes
A través de les vivències de 
quatre pelegrins i un guia, 
les imatges del documental 
conviden a gaudir de l’arqui-
tectura, els monuments, els 
paisatges, la fauna i flora, la 
gastronomia, la cultura i la 
gent dels espais que confor-
men del Camí Ignasià.
En aquesta peregrinació de 
650 km, els pelegrins tra-
vessen Euskadi, La Rioja, 
Navarra, Aragó i Catalunya, 
mentre es troben i interac-
tuen amb la gent, tasten els 
menjars típics de la gastro-
nomia local o contemplen 
els monuments i la bellesa 

paisatgística que els envolta.
Mbassa Niang, Iñigo Medi-
nilla, Iñaki Sánchez i Marta 
Burguet són els pelegrins 
del documental, persones de 
cultures, regions i religions 
diverses. El guia del grup és 
el jesuïta Josep Lluís Iriberri, 
director de l’Oficina del Pe-
legrí del Camí Ignasià, que 
durant anys ha acompanyat 
pelegrins d’arreu del món.

El documental ‘El Camí Ignasià’ 
s’estrena a la Filmoteca Vaticana



              

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 10:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DISSABTE 11:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 12:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
ADZET

Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 13:
SECANELL

Òdena, 84

DIMARTS 14:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 15:
BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 16:
CASAS V.

Soledat, 119
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39 anys d’història

El  diari digital més llegit 
en continguts propis i

+11K!

en dispositius electrònics

Som la premsa de casa,
sempre al teu costat

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

Auditats per:

Associats:



Josep Sánchez Llibre /  
President de Foment del Treball Nacional

Empresari i economista català. Fill de Vilassar de Mar, compta 73 anys d’edat. Des del novembre 
de 2018 és President del Foment del Treball, la principal organització empresarial catalana. Alhora, 
és vicepresident de la patronal espanyola CEOE i el seu representant davant les Corts. Diplomat 
en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d’Empreses per ESADE. Ha estat diputat per CiU al 
Parlament de Catalunya, senador i diputat al Congrés. 

Recentment vau estar a la seu de la UEA d’Igualada 
tot presentant la integració de Fepime a Foment de 
Treball. Quines impressions vau extreure de la situ-
ació empresarial i econòmica a l’Anoia?

Destaquem el potencial industrial de la comarca, actualment el 
31,4% de les a�liacions es generen en aquest sector. Si tenim en 
compte el valor afegit brut de l’Anoia, el 32,2% també el genera 
la indústria, per darrere del sector dels serveis que comporta el 
59,8% del VAB.

Com es va defensar en diverses ocasions, la millora de les in-
fraestructures d’accés a la comarca és un punt clau per afavorir 
el desenvolupament econòmic de l’Anoia. Fa molts anys que es 
reivindica aquesta necessitat que, amb la pandèmia, s’ha agreu-
jat a causa de la insu�ciència de la connectivitat amb les zones 
rurals. Si afegim els impediments actuals per accedir en cotxe a 
la ciutat comtal i les febleses de les comunicacions ferroviàries, 
veurem que tenim molta feina per endavant per ajudar a millorar 
la situació econòmica de l’Anoia, de les seves empreses i dels seus 
ciutadans i ciutadanes. 

De quina manera pot ajudar la patronal a cercar solucions efec-
tives per al nostre territori? Perquè les demandes deuen ser les 
mateixes a tot arreu...

Hi ha problemes que són transversals a tot el territori català, i tre-
ballar de manera conjunta pot obrir camins i reforçar les deman-
des comuns de tot el sector empresarial. Un exemple d’això és la 
manca de personal quali�cat. 

Trobar personal amb les capacitats i habilitats que les empreses re-
quereixen és una necessitat urgent que afecta no només a l’Anoia, 
sinó a tot Catalunya. I el més important és que, per trobar soluci-
ons adequades, cal diàleg, col·laboració i comunicació. 

Sens dubte, establir ponts de representació i formar part d’un lobby 
com és Foment del Treball, que representa i defensa els interessos 
de tots els empresaris en l’àmbit local, autonòmic, estatal i europeu 
facilita la comunicació directa de les nostres inquietuds i reivindi-
cacions davant les Administracions. 

Creieu que l’Anoia i especí�cament la Conca d’Òdena són un 
territori ben situat i comunicat per afrontar els reptes empresa-
rials dels propers anys?

L’Anoia i especí�cament la Conca d’Òdena són territoris molt ben 
situats. Al territori, hi con�ueixen diversos eixos estratègics i són 
una bona aposta per a la ubicació de noves empreses. Pel que fa a 
les infraestructures, cal consens territorial per plani�car i gestionar 
correctament els usos del sòl urbà. Les infraestructures s’han de 
adequar a les necessitats de la comarca perquè no perdi pes respec-
te a la resta de territoris de Catalunya. 

Fa anys que els representants empresarials de l’Anoia demanen una 
millora en les comunicacions ferroviàries, el desdoblament de car-
reteres i accessos, i ara, també, s’hi han d’afegir les connexions amb 
les zones rurals, per poder potenciar el valor del territori.

Existeixen veus molt contràries a la nostra comarca vers la possi-
ble decantació cap a les empreses logístiques en el sòl industrial 
disponible que hi ha al nostre territori. Pensen que ocupen molt 
espai i ofereixen pocs llocs de treball. Hi esteu d’acord?

Sempre i quan les empreses que s’instal·lin al territori generin in-
gressos, oportunitats i afegeixin valor al territori, no ens podem 
oposar a que vinguin. El que no podem fer és restar oportunitats i 
competitivitat al territori. Reivindicar i lluitar pel desenvolupament 
industrial no ha de contrarestar oportunitats per al territori perquè 
altres tipus d’activitats econòmiques es portin a terme. És fonamen-
tal cercar l’equilibri entre l’activitat econòmica i la sostenibilitat.

La integració de Fepime què aportarà a Foment? Les grans em-
preses que tradicionalment han tingut molt pes a la institució, 
perdran in�uència en bene�ci de les pimes?

De la integració de Fepime a Foment sortiran bene�ciades les pi-
mes, microempreses, autònoms, empreses familiars, ja que dispo-
saran d’un suport instrumental més potent per fer-se escoltar. Pel 
que fa a les grans empreses, continuaran compartint el seu lloc a 
l’organització amb les Pimes com ho han fet �ns ara, perquè Fo-
ment sempre ha estat la casa de tot el sector empresarial.

Un dels grans problemes de l’Anoia és la manca d’oferta de pro-
fessionals en els sectors que hi ha més demanda. S’han fet mol-
tes passes, però sembla que els joves no s’acaben d’engrescar, i 
això que l’atur juvenil és destacable. Quines solucions hi veieu?

La manca d’oferta de professionals a tots els sectors és una pro-
blemàtica transversal que afecta a tot Catalunya. Estem parlant de 
temes tan complexos com la demogra�a, la globalització, la neces-
sitat d’unes condicions adequades per atreure i retenir el talent per 
part dels territoris i les polítiques que ho faciliten. 

Cal, per tant, modernitzar el sistema d’FP tractant-lo de manera 
integral, vinculant-lo a les necessitats reals de quali�cació de les 
empreses, ajustant l’oferta a la demanda, millorant el sistema d’ori-
entació, agilitant els processos d’acreditació de competències, i do-
tant-lo d’una governança social que asseguri la coherència entre 
aquest i el funcionament del mercat de treball. És necessària una 
profunda re�exió sobre la governança, l’orientació i la integració 
del sistema, on el paper de les empreses deixi de ser testimonial.

“L’Anoia i la Conca d’Òdena són una 
bona aposta per a noves empreses”

  Jordi Puiggròs @jordipuiggros67
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País de “barra lliure” plena de “barruts”, on es poden crear proves falses, o destruir-ne, ensorrar persones, manipular eleccions, encobrir de-
lictes, espiar polítics i “el que convingui”. On es fan “prospeccions” per trobar “delinqüents” i es condemna per  “sedició” per fets no tipificats. 
On “s’harmonitzen” les llengües posant percentatges arbitraris, es tanca “preventivament” ciutadans acusant-los de delictes “fabricats”, es 
“prometen” inversions, que es pressuposten i mai s’executen, es “filtren” notícies falses per alterar votacions. On “s’autoritza” espiar per uns 
“contenidors cremats” i també s’espia la resta sense autorització. On “l’inviolable” no “ha tingut” col·laboradors necessaris per fer els seus 
delictes i en l’atemptat de la Rambla, el “confident és mort”. Xantatges, mentides, calumnies i pressions per mantenir “el poder”, anorreant els 
“contraris”. Tot “ben legal” en aquest  “estat de dret” on s’han d’acceptar les “decisions judicials”, quan hom voldria “un estat” on els jutges 
“fessin la feina d’impartir justícia”. Mai no “passa res”. El “comissari”, representatiu de “tantes coses”, no para de “recordar” que les lleis 
les fan els poderosos per sotmetre el poble, mentre una periodista “naïf” volia explicar-li la diferència entre “legitimitats i legalitats” a aquest 
“doctorat” en la “maquinaria” que utilitza el poder.

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




