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Igualada tornarà a viure el correfoc de Sant Joan, després de dos anys d’aturada per la pandèmia.

Torna el Sant Joan de sempre amb 
Flama del Canigó, revetlles i correfoc

  PÀGINES 12-13

Avui, arribada de la Flama, dos 
correfocs i dues revetlles a la ciutat

Totes les poblacions de la comarca 
organitzen activitats per avui al vespre

“Que Igualada 
tingués estudis 
de Medicina, 
seria una 
aposta de país”

  PÀGINA 21

Una quinzena 
d’actes a la 
Conca pel 
Dia de l’orgull 
LGTBI

El Desfolcat 
tanca la 30a 
edició amb 
2.000 assistents

PÀGINES 8 I COMARCA

  PÀGINA 32

La Veu, premi a la millor 
portada de la premsa 
comarcal del 2021
L’Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal premia la portada “605 
abraçades” en homenatge a les 
víctimes de la covid-19 a l’Anoia

  PÀGINA 9

Entrevista a la consellera 
de Recerca i Universitats de la 
Generalitat, Gemma Geis

Festa Major 
a la Torre de 
Claramunt

  PÀGINA 5

Emissions CO₂ (g/km): 98 – 118 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 4,3 – 5,2 (WLTP).

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

Av. Europa, 4 - 08700 Igualada
Telf: 938 048 230DISSENYAT PER A TOT EL 

QUE ET PROPOSIS

NOU TOYOTA
YARIS CROSS
ELECTRIC HYBRID

  PÀGINES 23 A 25
ESPECIAL DELLEGENDES



L’EDITORIAL

Explosió de festa i cultura
Amb l’arribada del bon temps, els pobles 

i ciutats  s’omplen de gent als carrers i 
places. Són els temps, en la majoria d’in-
drets, de festes i d’activitat cultural, que 

s’activa amb tot el seu esplendor. Molts som els que 
esperem això cada any, perquè les moltes hores de 
foscor de l’hivern i la disminució d’activitats a l’aire 
lliure no permeten gau-
dir com cal de la cultura 
popular. 
Avui, l’Anoia tornarà a 
viure, com a la resta dels 
Països Catalans, la festa 
de Sant Joan. La Flama 
del Canigó, tan “nostra” 
per ser-ne el nostre un 
dels primers territoris 
en recuperar la tradició, 
arribarà per fi a la plaça 
per ser compartida amb 
tots i per a tots, abans d’il·luminar torxes i fogue-
res, punt d’inici d’una llarga revetlla plena de gresca. 
Naturalment, amb tota la precaució possible. L’ona-
da de calor ens ha deixat incendis a tot el país i cal 
extremar totes les alertes. El sentit comú ha de ser 
present en totes les nostres decisions sense que això 

malmeti el lògic desig de passar-ho bé. 
També ens anunciaven aquesta setmana la recupera-
ció de la normalitat en la imminent edició de l’Eu-
ropean Balloon Festival, que ens arribarà la primera 
setmana de juliol, just després de que Sant Martí de 
Tous aculli, d’aquí pocs dies, el Festival de Llegen-
des de Catalunya. Són aquests només uns exemples 

del que ens depararà 
aquest estiu, el de la 
tornada a una situació 
que tan de bo no ha-
guéssim perdut mai. 
Davant de l’oferta de  
festa i cultura que ens 
arriba, aprofitem-la 
per donar-nos tots 
plegats una bona dosi 
d’autoestima després 
de tot el que ha pas-
sat, ajudem a la cul-

tura i la llengua catalanes, i de pas agraïm així als 
centenars de persones que, des de l’ombra i quasi 
sempre sense res a canvi, fan que tot això sigui pos-
sible. 
Tenim al davant una explosió de festa i cultura. Vi-
vim-la, estimem-la. Ens ho hem guanyat! 

Davant de l’oferta de festa 
i cultura que ens arriba, 

apro�tem-la per donar-nos una 
bona dosi d’autoestima després 

de tot el que ha passat.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Ignacio José Enseñat Guerra, poli-
cia, va utilitzar una DNI fals amb el 
nom de Marc Hernández Pon, per 
in�ltrar-se en “grups d’esquerres, 
com el sindicat d’estudiants SEPC 
i els moviments socials com Resis-
tim al Gòtic i Casal Popular Lona 
d’Ona i superar l’accés a la Facultat 
d’Educació de la Universitat de Bar-
celona.”  

Esteban González Pons, vicesecre-
tari de Institucional del PP, ha anun-
ciat que “retiren el recurs presentat 
al Tribunal Suprem on es demanava 
l’absolució de l’ex-tresorer Luís Bár-
cenas, perquè no en teníem coneixe-
ment que s’hagués presentat. Estem 
convençuts que el PP és innocent i 
va ser condemnat injustament, però 
l’estratègia judicial xoca amb l’estra-

tègia política. I quan l’estratègia ju-
rídica no es pot explicar, la política 
s’ha de posar per sobre.”

Oriol Junqueras, President d’ERC, 
ha dit que “tenim per davant un 
treball ingent, el de ser capaços 
de substituir a aquells vells partits 
que han dominat la política durant 
moltes dècades i han fet del clien-
telisme i la corrupció la seva forma 
de viure.”

Antoni Bassas, periodista, va es-
criure que “quin objectiu es posa el 
país, quin rumb agafa, qui lidera, 
amb quines idees, perquè una cosa 
és que constatem constantment 
que l’estat espanyol només imposa 
la subordinació a un projecte que 
no és nostre i l’altra és constatar 
que, si aquest no és el nostre, quin 
és el nostre i per on s’hi va.”

Juanma Moreno Bonilla, guanya-
dor per majoria absoluta de les 
eleccions a la Junta d’ Andalusia, 
ha dit “a partir de demà em poso 
a treballar per intentar fer les coses 
tan bé com sigui possible, amb res-
ponsabilitat i sentit comú. Poden 
dormir tranquils, els demostrarem 

que sabem governar per a tots els 
andalusos”.

Juan Espadas, candidat a la Junta 
pel PSOE, va dir “És bonic guanyar 
eleccions, però el més important de 
vegades és saber perdre. I sobretot el 
més important és saber aixecar-se, 
Seré un cap de l’oposició actiu.”

Jordi Basté, periodista, ha dit “Inés 
Arrimadas va ballar a Instagram 
més sevillanes vestida de llunes que 
Carmen Amaya. Mai va dansar una 
sardana a Catalunya. Ciutadans va 
aparèixer en el moment adequat, 
ben esponsoritzat i ràpidament ele-
vat, però els mateixos que el van 
propulsar l’estan enfonsat. Massa 
soroll per a tant de silenci. Ho es-
colten? Són els crits del silenci. Un 
silenci vergonyós”.

Jaume Asens, líder dels comuns al 
Congrés, ha anunciat que “presen-
taran una proposta legislativa per 
crear una o�cina pel compliment 
de les inversions a Catalunya. La 
iniciativa compta amb el suport de 
la vicepresidenta segona del govern 
espanyol, Yolanda Díaz, i esperen 
sumar-hi el PSOE”.

Ciutadans

De totes les anècdotes relacionades 
amb el nom del partit ara a punt d’ex-
tingir-se, recordo amb especial, ehem, 
afecte, la d’aquell càrrec de la formació 
espanyolista que, volent fer-se el sim-
pàtic amb els catalans (la síndrome del 
tutolong), va engaltar involuntàriament 
la metàtesi siudatans. L’enèsima mostra 
que la mentalitat castellana és al·lèrgica 
a qualsevol rastre de catalanor.
Ciutat, i vaig directament a la mare 
perquè, de tan transparent, qualsevol 
endevinalla seria supèr�ua, és un mot 
clau en la nostra cultura. És evolució 
de civitas, ‘conjunt dels habitants d’un 
estat o ciutat’, de civis, ‘ciutadà’, cosa 
que convé saber perquè explica la qua-
si esquizofrènia de la família. Ciutadà
i conciutadà, o el supertòtem de la 
modernitat líquida ciutadania, confor-
men la branca vulgar de la colla; de fet, 
mireu si és important que tota la vida 
hem tingut davant del nas un topònim 
com Ciutadella.
Però, ves per on, la branca interessant 
és l’altra, la culta. Que davalla de la 
forma primària, civis. Aquí hi trobem, 
d’entrada, un altre tòtem una mica més 
antic, diguem del darrer terç del XX: el 
civisme (i l’adjectiu que li correspon, 
cívic). Però, sobretot, el que neix de ci-
vil: civilista, civilitat, civilitzar, etc. És 
a dir, allò que de�neix ni més ni menys 
que la civilització, un tret bàsic de la 
humanitat que ens distingeix precisa-
ment dels animals, incivils per de�ni-
ció (per de�nició humana, és clar, cosa 
que no deixa de ser una paradoxa). No 
cal dir, perquè és una de les coses que 
veiem reiteradament en aquesta co-
lumna, que la majoria de mots tenen 
dues cares, i que en general no hi ha 
res d’intrínsecament positiu o negatiu 
en un terme, o si més no de manera 
absoluta. Les set primeres subaccepci-
ons de l’adjectiu civil, per exemple, són 
perfectament neutres (“Relatiu o perta-
nyent als ciutadans” i coses per l’estil), i 
no és �ns a la novena que llegim “Que 
té les maneres d’un ciutadà, les acostu-
mades entre les persones que viuen en 
societat”, de�nició que no podem inter-
pretar sinó com a valor positiu en tant 
que ens hi veiem re�ectits. I, tanmateix, 
poques coses de tan inhumanes i repu-
diables com una guerra, precisament, 
civil.
D’on es dedueix que els fundadors del 
partit de l’odi devien ser perfectament 
conscients d’aquesta dualitat, car, més 
que cap altra cosa, el seu objectiu bà-
sic semblava ser promoure una versió 
actualitzada (sense sang, però amb do-
lor i enfrontament igualment) de guer-
ra civil. I a fe que se n’han sortit prou. 
Descansin sense pau.

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot
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Quin inici d’estiu! Les notícies dels 
focs ens tenen amb l’ai al cor, ens 
estaborneixen. Ja tots hem après 
la seqüència dels inicis d’estiu: 

temperatures elevadíssimes, “que no són del 
temps”, amb una sequera extrema per l’ab-
sència  de pluges i uns boscos que “s’hi posen 
bé” propicien la tempesta perfecta que sem-
pre arriba: focs arreu que destrueixen enor-
mes extensions de bosc, malmeten 
conreus i aclaparen la pagesia. A 
l’hora de fer re�exions només ens 
queda la màxima pendent que “els 
incendis s’apaguen a l’hivern”. 
Però hi ha coses bones, també, quan 
comença l’estiu;  i enguany, especi-
alment en haver superat la pandè-
mia (toquem ferro!), s’ha recuperat 
el pols ciutadà. Només cal veure i 
seguir els nombrosos actes progra-
mats arreu: festes, festivals, con-
certs, revetlles i les ganes de viatjar 
i desplaçar-se de la gent. Tot són 
senyals inequívocs de la necessitat 
col·lectiva de recuperar el ritme i 
les activitats interromputs els dos 
últims anys. També el curs escolar s’acaba de 
manera més normal, això sí amb vagues dels 
docents que ens alerten dels problemes en 
què està immersa la nostra educació. 
Tot �ueix, o no. El món gira i continua arros-
segant el llast infame de la invasió d’Ucraïna 
que provoca i continuarà provocant una cri-
si polièdrica. La destrucció d’un país a qui 
volen anul·lar els drets nacionals, n’és la cara 
més dolorosa; i els efectes implacables en tot 
el món, amb moltes cares i totes temibles: les 
di�cultats de la sortida del gra d’Ucraïna, els  
problemes del proveïment energètic, amb 

l’augment sideral i immoral del preu dels 
carburants i el conseqüent perill d’una in-
�ació desbocada ... Un cúmul de factors que 
ens tenen �cats en un forat que aquest estiu 
pot arribar a fer-se més gran.
I on som a casa nostra, en clau política, de 
cara a l’estiu? En l’àmbit més local les elec-
cions municipals de l’any que ve ja “han en-
senyat” les orelles amb la presentació d’Alba 

Vergés com a alcaldable per Esquerra, una 
opció que sembla que no ha estat tan unà-
nime com haurien volgut. En qualsevol cas 
ERC marca des d’ara el temps d’una cursa 
electoral que s’endevina llarga i incerta... 
Quant a la política catalana cada dia tenim 
més evidències de l’adversitat de l’Estat con-
tra Catalunya. Ara ha estat l’escàndol dels 
“números” sobre les inversions de l’Estat a 
Catalunya: menys del 40% complert d’allò 
acordat en el “BOE” corresponent a l’any 
2021; és a dir un altre exercici amb incom-
pliment d’acords que hem de sumar als in-

compliments de dècades. Si fem la relació 
de greuges, recordem que a sobre la taula se 
n’amunteguen: el catalangate,  el de la im-
plicació d’Andorra i el cas dels comptes de 
catalans il·lustres i d’altres “temes pendents” 
del sac de l’amic Villarejo i cia. A més a més 
de l’apartat que afecta els exiliats. Ara hem 
tingut un últim capítol en la “caiguda” de la 
candidatura dels Jocs d’hivern de 2030: no 

hi haurà una candidatura que només 
inclogui Catalunya. Deixant de banda 
si eren un jocs pertinents (per mi eren 
impertinents), queda clar que Catalu-
nya no té entitat per postular-se da-
vant el Comitè Olímpic. Resultat glo-
bal dels greuges: estem condemnats a 
ser tractats com una autonomia del 
Reino d’Espanya. Vostès mateixos. 
A punt “de tancar” no he parlat 
d’”Eufòria”, el programa de TV3 que 
ha ocupat tot el país durant setma-
nes. Tot fa pensar que som davant 
d’un fenomen extraordinari des del 
punt de vista artístic i televisiu que, 
a més a més,  ens mostra un poten-
cial lingüístic que no podem dei-

xar de valorar ni deixar-nos perdre. TV3 
aquesta vegada sembla que l’ha encerta-
da, hi ha molta gent molt qualificada per 
valorar “Eufòria”, un servidor aquí només 
vull subratllar que cal aprofitar l’impacte 
del programa per fer atractiva la llengua, 
per acostar-la a la gent jove. Cal continuar 
produint productes i multiplicant recursos 
i mitjans per a fer viu el català a les xarxes 
i al món digital. Fer atractiu el català és un 
dels objectius que ens hem de proposar per 
a la nostra llengua; alhora, és clar, hem de 
fer que el català sigui útil i necessari.
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U�f!, l’estiu!

S’ha de limitar la venda de petards per Sant Joan?

Sí 84,3% No 15,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART
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L’esportista igualadí va començar disputant els Jocs Paralímpics 
d’Hivern, ha debutat en curses de muntanya com la Zegama i el 
passat diumenge va ser el gran protagonista dels Premis Neptú.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

INAUGURAT EL PEDIA-
TRIC CANCER CENTER  
DE BARCELONA
Amics de Sant Joan de Déu 
d’Igualada

El  passat 17 de juny vàrem fer una vi-
sita guiada  al nou hospital promogut 
per Sant Joan de Déu, un centre dedicat 
exclusivament al càncer infantil. L’edi-
�ci disposa de les últimes tecnologies i 
és un espai lluminós, acollidor, ampli  
i pensat �ns a l’últim detall per poder 
tractar de la millor manera a tots els 
nens i nenes que pateixen aquesta ma-
laltia. L´objectiu és tractar-los d’una 
forma integral i acompanyar-los en 
tots els sentits, a ells i a la seva família.
Ha sigut un projecte molt ambiciós i 
ha estat �nançat totalment per socis 
fundadors que van aportar una suma 
important de diners. També cal valo-
rar la gran implicació de la població 
civil que ha col·laborat en l’organit-
zació de tot tipus d’events per recollir 
fons: caminades solidàries, xocolata-
des, festivals, concerts, campanyes de 
micromecenatge... Entre tots s’ha po-
gut �nançar un hospital molt digne, 
pioner en alguns tractaments al nos-
tre país i que és el més gran d’Europa 
en càncer infantil. Un centre de tots i 
per a tots.
Tothom qui l’ha pogut visitar ha que-
dat meravellat d’aquestes instal·laci-
ons i del compromís de la institució 
de Sant Joan de Déu per la investiga-
ció i tractament d’aquesta malaltia.
Des d’Igualada continuarem organit-
zant cada any el concert o festival pel 
càncer infantil, a � d’aportar el nostre 
petit gra de sorra per la investigació 
d’aquesta malaltia. Els nens i nenes 
que la pateixen i les seves famílies 
s’ho mereixen.

LA FLAMA DE SANT 
JOAN
Joan Tort

Passen els anys a la mateixa velocitat 
que l’exigent i frenètic ritme de la vida 
quotidiana i any rere any, afortunada-
ment per a molts de nosaltres, podem 
gaudir de la nostra família vetllant amb 
molt d’esforç, paciència i amor, donar 
el màxim benestar per al gaudi de tots. 
Podem gaudir del treball, els afortunats 
que cada matí amb la son darrere les 
orelles compleixen amb els seus deu-
res laborals en el seu àmbit, aportant 
talent al servei de la comunitat. Gau-
dim del nostre lleure, sigui físic o in-
tel·lectual, ens permet obrir la vàlvula 
d’escapament a les pressions tan perso-
nals, laborals, socials i ens fa gaudir del 
moment compartint experiències amb 
els nostres homòlegs. Seguim gaudint 
dels amics, aquells germans de la vida, 
con�dents dels nostres secrets més 
ocults, amb la capacitat de posar llum 
a les nostres ombres i una mica d’ombra 
quan la lluentor ens cega els ulls.
Després de la terrible pandèmia que a 
nivell global tots hem patit i per desgrà-

cia molts éssers estimats han quedat per 
el camí, aquest any de singular norma-
litat, sembla ser que la humanitat vol fer 
un pas endavant, donant una carpeta-
da aquest episodi de malson i tornar a 
renéixer com l’au Fènix.
Torna Sant Joan un any més, el solstici 
d’estiu que fa renéixer les il·lusions, an-
hels i somnis, a pesar de les di�cultats 
i entrebancs, la seva �ama ens torna a 
il·luminar a tots amb la fe que aquest 
any tot serà molt millor que l’anterior, 
però... per qui? Instal·lats en unes co-
moditats que ningú vol renunciar i una 
gran majoria fa abús, en comptes d’ús, 
tractant els nostres recursos com si fos-
sin in�nits i tenint un més que dubtós 
respecte per al medi ambient, amb la 
cantarella del bé comú i econòmic, som 
capaços de les barbaritats més contra-
dictòries, afegint greuges innecessaris 
al nostre model de vida en comptes de 
solucions reals. Tothom vol fer un pas 
endavant sense moure’s de la cadira, 
sense moure un dit, com si cada u de 
nosaltres no hi tinguéssim res a veure 
amb allò que passa en el nostre entorn 
i les solucions són responsabilitat dels 
que ens governen i així buscar culpa-
bles en les nostres vides. Dons sí, no-

saltres som els responsables tant de la 
joia com del fracàs, de les llums i de les 
ombres, som els responsables directes 
de tot el que passa al nostre entorn i per 
defecte el que passa a tot el món.
En un món “yoíste”, concentrat en si 
mateix, on cada individu sembla ser el 
centre de l’univers, sense tenir l’ampli-
tud de mires i adonar-nos que estem 
envoltats dels mateixos sentiments, les 
mateixes necessitats i alhora les ma-
teixes carències, on la humanitat, au-
tocomplaent-se de la seva joia, sense 
ser conscient que aquesta “joia” pot 
ser “l’estaca” del que té al costat. Si ve-
ritablement som valents i volem fer 
aquest “pas endavant”, només hem de 
buscar la felicitat dels que ens envolten 
i d’aquesta manera la felicitat torna-
rà a nosaltres, perquè seran els altres 
al compartir els que ens la donaran. 
Gran foguera de �ama blava, verme-
lla, groga i blanca per poder cremar els 
nostres dimonis i ser conscients que 
la nostra felicitat roman en la felicitat 
dels que ens envolten, exigint una reci-
procitat a la felicitat que nosaltres som 
capaços de compartir. Deixem de pen-
sar en singular i donem el primer pas 
per pensar en plural, ja que en aquest 
món, no hi ha diferències d’ètnia, cos-
tums ni color, ja que a tots ens batega 
el mateix cor per igual.
L’amor vers els altres és el que gene-
ra la felicitat al món, la trobarem po-
sant-nos al lloc de l’altri i aquest en el 
nostre. D’això s’en diu “ e m p a t i a”, 
per conviure, per créixer, per somiar, 
però sobretot per “viure”. Els millors 
desitjos a tothom per aquest  Sant 
Joan, que la seva �ama doni l’escalf a 
totes les llars del món i serveixi per il-
luminar les ombres d’una humanitat, 
que sembla haver perdut uns valors, 
pilars bàsics de la germanor i consci-
ència col·lectiva. Salut!.
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COMISSIÓ DE FESTES
AgraÏments a totes les entitats del municipi
per la seva col.laboració a la Festa Major 

28, 29 i 30 de juny
1,2,3 i 4 de juliol



Dimecres dia 15 de juny es 
va celebrar ple ordinari 
a l’Ajuntament del Bruc, 
just després de 3 anys de 

la constitució del nou consistori on 
ERC-Bruc Viu va decidir governar i 
aventurar-se a fer camí en solitari, en 
minoria. Han estat 3 anys sense ser 

capaç d’aprovar un pressupost i anar amb el pressupost 
prorrogat del 2019 �ns ara, inèdit a Catalunya.
Volem fer memòria i tornem a recordar que Junts pel 
Bruc l’any 2019 els vàrem fer l’oferiment de seure a parlar 
amb l’objectiu de donar estabilitat durant els 4 anys se-
güents, seure i acordar programari i objectius comuns. 
Però la resposta de la senyora Bàrbara Ortuño, actual 
Alcaldessa, va ser NO. Ni tan sols va voler entrar en cap 
tipus de negociació. Quan es prenen aquest tipus de de-
cisions, un ha de saber les conseqüències i repercussions 
de futur. Per tant, qualsevol responsabilitat posterior re-
cau sobre qui ha rebutjat aquest oferiment. 
I és que el temps posa a tothom al seu lloc! I més quan 
no es treballa el consens, l’acord i les majories, impres-
cindible a la política i a la vida en general. ERC-Bruc 
Viu mai ha tingut voluntat d’apropar posicions, situació 
que provoca que no hi hagi con�ança; si li sumem la 
manca de transparència i amb el seu joc de dir les ve-
ritats a mitges, amb mentides. Si li sumem que sovint 
ha mostrat un tracte dèspota i autoritari amb manca de 
respecte cap a la resta de regidors...i amb aquest actitud 
poc transparent i impositiva, és difícil arribar a acords.
Si a tot això li sumem que les nostres formes de fer i les 
nostres prioritats, les de Junts pel Bruc, no són les ma-
teixes que les de l’equip de govern ERC. La nostra forma 
de fer és diferent amb un clar accent on la proximitat, el 
contacte directe amb la gent, escoltar-la de veritat per 
oferir i millorar dia a dia els serveis generals; el nostre 
tarannà és anar de la mà de les entitats del poble.
També el que realment ens ha sorprès a Junts pel Bruc 
és el fet que hores d’ara, i al mes de juny, ens presentin el 
pressupost del 2022 quan seria l’hora d’anar plantejant 
el del 2023, però bé, ja estem acostumats que ERC-Bruc 
Viu arribin tard i malament.

Les eleccions andaluses 
han �xat la foto que 
ens mostra com serà 
molt probablement 

l’Espanya del 2024. En dos anys 
a tot estirar, la dreta més extre-
ma d’Europa governarà l’estat 

espanyol i l’esquerra més descafeïnada serà a 
l’oposició... molt lluny de qualsevol possibilitat 
de governar.
Tal com es veia a venir -i ho explicava fa quinze 
dies- l’esquerra espanyola s’ha fotut una nata de 
dimensions colossals. El PSOE ha perdut el seu 
graner de vots sense els quals és impossible que 
arribi mai a una majoria su�cient per governar. 
A la seva esquerra, el caïnisme de Podemos/Co-
muns/Con�uencias ha malbaratat una bossa de 
vots que, en un moment donat podrien donar 
un cop de mà per a fer un govern de progrés o, 
com a mínim, mantenir dins d’uns paràmetres 
raonables la deriva ultra montana d’un PP cada 
dia més cafre.
Què li ha agafat a aquest ara, interessant-se per 
la política espanyola? Direu. A mi el que facin 
PP i PSOE m’importa menys que un pèsol. El 
problema és que aquests dos partits amb els 
vots de Murcia, Valladolid, Almeria, Zamora o 
Carrascal de los Condes... són els que arriben 
al gobierno de España. Un govern que, al llarg 
dels anys, ha creat els GAL, manté una monar-
quia corrupta, ens ha espiat i, el que és pitjor, va 
muntar els atemptats de Barcelona i Cambrils de 
l’agost del 17. Un crim d’Estat que va provocar 
la mort de 16 persones, assassinades per espan-
tar-nos.

Cap de nosaltres, ni vostè que em llegeix ni jo, 
no hem votat a Andalusia per raons òbvies. En 
canvi per als dirigents regionals del PSOE, els 
culpables de la desfeta socialista a Andalusia 
som els catalans perquè en Sánchez ens dona 
massa. No em feu dir per on ens dona. Així les 
coses, s’albira una nova tanda de “desencuentro” 
on els catalans -indepes o unionistes- en pati-
rem les conseqüències en forma de retallades, 
manca d’inversions i, persecució política. És a 
dir “más de lo mismo” que hem patit els darrers 
12 anys”.
Aquesta vegada però, no podrem al·legar que 
no ens ho podíem esperar. Tenim l’experiència 
d’anys on els catalans hem estat declarats els 
culpables de tots els mals d’Espanya. On criticar 
Catalunya dona vots a Castella i reprimir el cata-
là és l’objectiu �nal de tots els poders de l’Estat. 
Tenim l’experiència dels governs del corruPP i 
també del corruPSOE, tan semblants entre ells 
si es tracta de castigar Catalunya.
Comença a ser urgent independitzar-nos 
d’aquesta gentota que ens varen fer creure que 
després de la dictadura s’havia fet una “modéli-
ca Transición”, quan en realitat es va fer una 
pròrroga del franquisme més descarnat.  

L’Espanya que vindrà Tres anys sense pressupost, tres anys 
de desgovern a l’Ajuntament del Bruc

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Ens presenten un pressupost que a sobre en la seva ex-
plicació que ens fan en Junta de portaveus, i al mateix 
ple, reconeixem que és el mateix que ja els vam votar en 
contra en el seu dia. Que l’únic que incorporen són els  
increments de l’IPC dels anys corresponents. I la resta 
de tancaments dels anys amb pressupost prorrogat i on 
han fet modi�cacions de crèdits de tots aquests anys, 
des del 2019 que tenim pressupost prorrogat, on estan 
re�ectides?
Ens presenten un pressupost que no té en compte la 
realitat del Bruc. Augmenten les entitats i les seves ac-
tivitats, però en canvi, mantenen el mateix import de 
la subvenció 25.000 euros. Tanmateix hi ha una entitat 
que està creixent i que s’ha de posar en valor per la tasca 
que està desenvolupant dia a dia, i que és tant important, 
em refereixo a l’ADF, per la seva implicació, continuïtat 
i perquè sempre els tenim al nostre servei i de totes les 
bruquetanes i els bruquetans. La dotació que propo-
sa ERC és de 6.000€ i ja fa anys que es queda curta,  i 
Junts pel Bruc considerem que es mereix duplicar-la a 
12.000€ .
També considerem que hi ha altres maneres diferents de 
gestionar i promoure ensenyaments artístics, culturals i 
esportius aplicant polítiques pròpies que sigui comple-
mentària a les que, gràcies als convenis i subvencions 
de Consell Comarcal de l’Anoia o Diputació, es porten 
a terme. 
A banda de l’explicat �ns ara, volem denunciar una acti-
tud poc decorosa de l’alcaldessa: “No es pot anar dient al 
personal de l’ajuntament que si el pressupost no s’aprova 
corren perill les seves nòmines. És rotundament FALS. 
Això només té una explicació: o es fa per ignorància, 
que ho dubto; o es fa per mala fe... o pels dos motius.”
Ja ho hem expressat en moltes ocasions que en política 
no s’hi val tot: ni es juga amb els diners dels contribu-
ents, ni es juga amb els sous dels treballadors.
Rebutgem i denunciem totalment aquesta forma tant 
poc elegant, per dir-ho �, de fer política. Evidentment, 
el vot als pressupostos de Junts pel Bruc va ser NO, que 
sumat al vot negatiu dels grups d’EBET i Units pel Bruc, 
6 vots en contra i 5 a favor de l’equip de govern. Per tant 
no es van aprovar els pressupostos.  
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Juny de 2009.- El 18 de juny 
de 2009 quedarà per sempre 
marcat com un dels dies més 
històrics per a l’Anoia, i espe-
cialment per Igualada i Òdena. 
El conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, Joaquim 
Nadal, va anunciar que l’Aero-
port Corporatiu de Catalunya 
es construirà en les instal·laci-
ons de l’avui aeròdrom Igua-
lada-Òdena, en funcionament 
des de 1959, ara fa cinc dècades.

ERA NOTÍCIA ARA FA 15 ANYS
La Generalitat anuncia que l’Anoia 

acollirà l’aeroport corporatiu

Tenim l’experiència d’anys on els 
catalans hem estat declarats els cul-

pables de tots els mals d’Espanya. On 
criticar Catalunya dona vots a Cas-
tella i reprimir el català és l’objectiu 

�nal de tots els poders de l’Estat

RAFAEL GALVAN
Junts pel Bruc
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La revetlla popular a la Rambla St. Isidre es tornarà a repetir aquest any, així com l’arribada de la Flama a la mateixa plaça de l’Ajuntament.

Tot a punt per a l’arribada de la Flama del Canigó i 
la Nit de Sant Joan, amb correfocs i dues revetlles

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

La gira de celebració dels 
30 anys de Sopa de Ca-
bra passarà per Iguala-

da. Així s’ha anunciat aquest 
dimecres al matí, en el marc 
de la presentació de l’Euro-
pean Balloon Festival, que es 
celebrarà a Igualada del 6 al 
10 de juliol. La formació li-
derada per Gerard Quintana 
actuarà al Parc Central la nit 
del 9 de juliol, en la Iguala-

REDACCIÓ / LA VEU 

Avui dijous 23 de juny 
Igualada viurà la tra-
dicional arribada de 

la Flama del Canigó organit-
zada per l’Associació Flama 
del Canigó. La matinada del 
22 al 23 de juny el foc de la es 
renova al cim d’aquesta mun-
tanya del Pirineu català i cen-
tenars de voluntaris i equips 
de foc la distribueixen arreu 
dels Països Catalans seguint 
diverses rutes per tal d’encen-
dre les fogueres de la nit de 
Sant Joan. 
D’aquesta manera, la ciutat 
recupera l’arribada de l’estiu i 
la Festa Nacional dels Països 
Catalans amb tota la força 
habitual d’abans de la pandè-
mia, com va succeir en l’edi-
ció del 2019.
L’acte s’iniciarà a les 8 del 
vespre amb l’arribada de la 
Flama a Igualada portada en 
relleus des del Canigó per 
atletes i escolars igualadins. 
A l’arribada s’iniciarà l’actu-
ació de la coral Xalest amb 
la interpretació de la can-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dissabte 25 de 
juny, Igualada celebra-
rà el 5è aniversari del 

Parc Central, així ho ha expli-
cat la regidora de joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada, Car-
lota Carner, que ha animat a 
tothom a participar-hi.
Carner ha detallat que la cele-
bració d’aquest aniversari tant 
especial s’està preparant amb 
l’objectiu “d’oferir activitats 
durant tota la tarda i nit per 
als més petits i per a tots els 
joves de la ciutat”. Les activi-
tats s’iniciaran a les 18h de la 
tarda i s’allargaran �ns a les 2h 
de la nit amb un munt d’acti-
vitats diferents pensades per a 
diferents franges de públic.
Les activitats començaran pels 
més petits. Carner ha explicat 
que l’objectiu del consistori és 
“omplir el Parc Central de fa-
mílies amb nens i nenes i que 
gaudeixin d’activitats com ara 
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çó “Muntanyes del Canigó”. 
Posteriorment s’encendrà del 
peveter acompanyat per la 
realització d’un pilar per part 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da.
Aquest any, l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, serà el 
responsable de la lectura 
del manifest des del balcó 
de l’Ajuntament, després del 
qual, la coral Xalest interpre-
tarà l’himne de Catalunya, 
“Els segadors”. A continuació 
la Flama anirà cap a Mont-
serrat amb els atletes del 
Club Atlètic Igualada.

Correfocs
Les colles de diables petits de 
la ciutat, després de recollir el 
foc de la Flama, aproximada-
ment a les 21h, començaran el 
Correfoc Petit , amb la partici-
pació dels grups Petits Diables 
i Pixapólvora d’Igualada i els 
Petits Mal Llamp d’Igualada. 
A partir de les 00h s’iniciarà 
el Correfoc Gran, amb la par-
ticipació dels grups Diables 
d’Igualada i Mal Llamp.
El recorregut dels dos corre-
focs serà el mateix: pl. de Sant 
Miquel, c/ de Sant Roc, c/ de 
Sant Sebastià, pl. de la Creu, c/ 

Nou, pl. del Pilar, c/ del Born i 
pl. de l’Ajuntament.

Revetlles a l’Escorxador 
i a la Rambla
L’Associació de Gent Gran 
d’Igualada, amb el suport del 
Departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament, tor-
na a organitzar aquest any la 
revetlla tradicional a l’Escor-
xador. La celebració s’iniciarà 
a les 20.30 h i comptarà amb 
un sopar, i concert amb l’or-
questra Marabú. Per participar 
al ball a partir de les 22.30h les 
entrades costaran 10€.

El Casal Popular d’Igualada, el 
Foment, amb el suport del De-
partament de Promoció cultu-
ral de l’Ajuntament d’Igualada 
organitza un any més la Re-
vetlla Popular a la Rambla. A 
les 20h foguerons de Sant Joan 
encesos amb la Flama del Ca-
nigó on tothom s’hi podrà fer 
el sopar
A les 23h concert a càrrec �e 
Sybarites. Grup de ska de BCN 
que porten desde 2013 versio-
nant grans èxits en clau ska i 
Reggae. Finalment � de festa 
amb PD Ursa Major (SPQR), 
soul i ritmes caribenys.

Dissabte, gran festa 
al Parc Central

tallers, in�ables i també activi-
tats de vòlei amb pilotes grans”. 
Els joves podran participar, 
en una altra part del parc, de 
l’activitat del Bubble Football 
que consisteix en participar en 
un partit de futbol dins d’una 
gran bombolla in�able.
Quan acabin aquestes activi-
tats, el DJ Francesc Martínez 
serà l’encarregat d’amenitzar 
l’ambient amb música elec-
trònica �ns a les 22h quan 
arribarà el torn del Tinder-
cat. Igualada serà l’escenari 
d’aquest esdeveniment que 
neix al twitter i organitza 
una jornada presencial amb 
concerts i animació. Comp-
ta amb tres presentadors que 
tindran interacció contínua 
amb el públic. Carner ha 
animat a tots els i les joves a 
“participar d’aquesta activitat 
diferent i innovadora, nascu-
da a les xarxes, que ha triom-
fat en d’altres ciutats i que ha 
demanat de ser a Igualada”.

Sopa de Cabra actuarà a Igualada en 
ocasió de l’European Balloon Festival

da Night Glow, després que 
s’hagin il·luminat els globus. 
El concert de la banda giro-
nina serà el segon del Festival 
Anòlia, que començarà el di-
vendres 8 de juliol i s’allarga-
rà �ns el dissabte 16 de juliol. 
El concert de Sopa de Cabra a 
Igualada serà l’únic de la gira 
amb entrada gratuïta. Una 
gira que també està previst 
que passi per Mallorca, Sant 
Feliu de Guíxols o Vilafran-
ca, entre altres municipis, per 

tancar-la al Palau Sant Jordi 
de Barcelona el proper 26 de 
novembre.
Prop de 50 globus partici-
paran a l’EBF’22, que torna 
amb totes les activitats pre-
pandèmia, amb iglús de vent 
repartits per tota la ciutat i 
amb moltíssimes activitats. 
A més, hi podrem veure dues 
cistelles de globus amb capa-
citat per a 28 persones, les 
més grans que hauran volat 
mai a Espanya.



L’Associació Catalana 
de la Premsa Comar-
cal premia la portada 

que es va publicar amb 
motiu del primer ani-

versari de la pandèmia 
per covid-19 a lAnoia

La directora de La Veu, Pia Prat, amb el vicepresident de l’ACPC Ximo 
Rambla, i el director de Mitjans de la Generalitat, Ignasi Genovés.
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació Catalana de 
la Premsa Comarcal va 
acollir a l’Hotel Comtes 

de Barcelona, de Barcelona, la 
40a Assemblea de l’ACPC i la 
14a Convenció de la Premsa 
Comarcal i Local. Una troba-
da que va reunir a 130 pro-
fessionals del sector, ja siguin 
editors de premsa, periodis-
tes, publicistes i alts càrrecs 
de l’Administració vinguts de 
tota Catalunya, amb presència 
del director general de Mitjans 
de Comunicació de la Genera-
litat Ignasi Genovès.
En el transcurs de la trobada, 
l’ACPC ha premiat La Veu de 
l’Anoia per la Millor portada 
del 2021 en l’apartat de diaris, 
bisetmanaris i quinzenals. Es 
tracta de la portada titulada 
“605 abraçades”, en relació a 
les víctimes mortals durant el 
primer any de pandèmia de la 
covid-19 a l’Anoia.
La jornada va començar amb 
l’Assemblea de l’entitat ones 
va fer un balanç de comptes 
del darrer any i es va rati�car 
que els mitjans comarcals han 
superat amb nota l’impacte de 
la pandèmia. Tal com va ex-
plicar el president de l’ACPC, 
Francesc Fàbregas “la premsa 
comarcal està més viva que 
mai, el passat 2021, tot i la 
conjuntura de pandèmia i de 
crisi, hem tingut 10 noves més 
altes, i el dia d’avui som ja 158 
mitjans associats, i el més im-
portant, el paper, el qual molts 
donàvem per mort, continua 
creixent. Sense oblidar que 
donem feina a més de mil fa-
mílies arreu de Catalunya, que 
tenim 268.000 lectors diaris, i 
que el 53% de les nostres ven-
des són per subscripció, cosa 
que parla de la credibilitat que 
tenim davant els nostres lec-
tors”.
La Convenció va començar 
amb la presentació del treball 

La Veu de l’Anoia, premi de l’ACPC 
a la Millor Portada del 2021

Vuit estudiants, premi 
Igualada Recerca Jove

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada-UdL, amb el 
suport de l’Ajuntament 

d’Igualada, l’Ateneu Igualadí, 
el Rotary Club Igualada, el 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada i l’associació Dis-
seny=Igualada, han celebrat 
la 17a edició dels Premis Igua-
lada Recerca Jove amb l’ob-
jectiu de promoure l’esperit 
de recerca entre l’alumnat de 
batxillerat, cicles formatius de 
grau superior i de la modali-
tat artística de cicles formatius 
de grau mitjà de la comarca 
de l’Anoia i reconèixer el seu 
esforç en l’elaboració dels tre-
balls de recerca, així com la 
tasca dels seus tutors i tutores.
L’acte de lliurament dels guar-
dons, que va tenir lloc dimarts 
a les 18h a la sala gran de l’Ate-
neu Cinema d’Igualada, ha 
estat presidit per Montserrat 
Rué, vicerectora d’Estudiants i 
Ocupabilitat de la Universitat 
de Lleida (UdL); Carlota Car-
ner, regidora d’Urbanisme, 
Governació i Talent de l’Ajun-
tament d’Igualada; Mireia 
Claret, presidenta de l’Ateneu 
Igualadí; Carles Capdevila, 
delegat rector del Campus 
Universitari d’Igualada – UdL 
i Vicenç López, president fun-
dador del Rotary Club – Igua-
lada.
El jurat de l’Ateneu Iguala-
dí, format per Mireia Claret i 
Rosa Maria Parés, va repartir 
la seva aportació de 150 euros 
per cada premiat entre dos 
treballs de recerca d’àmbit lo-
cal: a la modalitat cientí�ca i 
tecnològica, Rut Llombart Elí-
as per “Les plantes silvestres 
amb propietats medicinals de 
la zona central de la comarca 
de l’Anoia”; en l’àmbit huma-

REDACCIÓ / LA VEU 

C om cada any, Iguala-
da Som-hi (PSC-Co-
muns) commemorarà 

el Dia de l’Orgull LGTBI. Serà el 
dilluns 27 de juny, a les 19.30h, 
al Jardí de l’Ateneu Igualadí. El 
convidat serà el diputat del PSC 
al Congrés Arnau Ramírez que 

guanyador de l’11è Premi de 
Recerca Universitària Prem-
sa Comarcal patrocinat per 
Caixabank, ‘El periodisme de 
proximitat enfront del repte 
de la Intel·ligència Arti�cial’ 
de la doctora en Comunica-
ció, Art i Educació,  Cristina 
Pulido Rodríguez, qui en la 
seva intervenció ha explicat 
que “la IA servirà per generar 
contingut, detectar notícies, 
visualitzar dades i veri�car 
contingut, però sobretot, per 
agilitzar i simpli�car proces-
sos per poder centrar la capa-
citat humana en millorar els 
continguts”.
En el transcurs de la trobada 
també es va lliurar un Reco-
neixement a la Diputació de 
Barcelona, pel seu suport al 

llarg dels anys a l’Associació 
Catalana de la Premsa Co-
marcal. Va rebre el guardó  la 
seva presidenta, Núria Marín.
La lingüista Carme Junyent, 
resident a Masquefa, va oferir 
la conferència El futur del ca-
talà: què hi pot fer la premsa 
comarcal?. 
També van obtenir el premi 
a la millor portada, en altres 
categories, els nostres  com-
panys de Revista de Banyoles, 
Temps de Franja, lamira.cat.

El fotògraf de La Veu 
Joan Guasch, �nalista en 
Fotoperiodisme
Respecte al Premi Premsa 
Comarcal de Fotogra�a Pe-
riodística, que s’estrenava 
aquest any, el primer premi 
va ser  per a M.  Rosa Ferré  
de ‘El 3 de Vuit’. Cal destacar 
que el col·laborador fotògraf 
de La Veu de l’Anoia, Joan 
Guasch, va ser �nalista.

Som-hi commemorarà el dia de 
l’Orgull LGTBI amb un acte a l’Ateneu

oferirà un col·loqui sobre els 
avenços del drets del col·lec-
tiu LGTBI que hi ha hagut els 
darrers anys i quines lleis s’es-
tan preparant en aquest mateix 
sentit.
La formació igualadina ha re-
clamat sempre els drets de les 
persones LGTBI. Dins el seu 
model de ciutat, Som-hi propo-

sa crear un Centre LGTBI per 
a ser un espai de suport i lluita, 
una regidora de Feminisme i 
LGTBI per promoure polítiques 
transversals a tot l’Ajuntament 
que treballin per la igualtat i la 
diversitat i crear el Consell Mu-
nicipal LGTBI com a espai de 
participació per a pactar i im-
pulsar accions pel col·lectiu. 

nístic i social, Macià Oliva Sa-
bater, amb “1919. Una història 
per explicar”; i la modalitat 
artística va quedar desert.
Els altres premiats han estat: 
Batxillerat i Cicles Formatius 
de Grau Superior en l’àmbit 
cientí�c i tecnològic: Roger 
Castells Martínez, amb “El 
rusc. La meva muntanya rus-
sa” i Berta Poch Ordóñez per 
“Genètica des dels ulls d’una 
mosca”. En la modalitat hu-
manística i social, el primer 
premi se’l va endur Júlia Gui-
sado Serrano per “ETA, el 
terrorisme a l’habitació del 
costat” i Samuel Abad Copoví, 
amb “Els jueus i el judaisme a 
la Catalunya actual”, el segon. 
Amb l’artístic, Marta Pérez 
Luque ha rebut el primer pre-
mi pel treball “�e in�uence 
of art on the Black lives matter 
movement”. Els primers pre-
mis s’ha endut un obsequi va-
lorat en 300 euros i un viatge 
de quinze dies a un camp in-
ternacional de joventut Rotary 
a un país europeu que atorga 
l’Ajuntament i el Rotary. En el 
cas dels segons premis, l’obse-
qui és valorat en 150 euros i 
l’atorga la Universitat de Llei-
da.
El Col·legi d’Enginyers Gra-
duats i d’Enginyers Tècnics 
Industrial de Manresa-Cata-
lunya Central ha fet entrega 
del 4t premi Pere Carles al 
millor treball �nal de grau en 
l’àmbit de les enginyeries del 
Campus Universitari Igua-
lada-UdL a Adam Gabarró 
Alacaraz pel treball “Detecció 
i caracterització d’antibiòtics 
Beta-Lactàmics en poblacions 
microbianes a través de tècni-
ques analítiques (HPLC-UV-
VIS). Finalment, també s’ha 
fet entrega d’un diploma a tots 
els participants. 



Àngel Farré.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Amenys d’un any de les 
eleccions municipals, 
encara continua essent 

un enigma quin serà el paper a 
l’Anoia de la formació Junts per 
Catalunya, que ara lideren Jordi 
Turull i Laura Borràs. La forta 
implantació del Pdecat a bona 
part de la comarca -almenys 
�ns ara- no ajuda a conèixer 
amb detall quin serà el dibuix 
electoral dels propers comicis. 
I un dels llocs on hi ha un in-
terrogant especial és a Igualada.
Aquesta setmana, Junts ha 
explicat en un comunicat que 
“tot i que Junts està en ple 
congrés, en la fase d’esmenes i 
redacció �nal de les ponències 
(organitzativa, política, secto-
rial i municipal) en què tots 
els a�liats poden participar, 
documents aquests que mar-
caran les accions del partit du-
rant els 2 anys que resten �ns 
el proper Congrés, a l’Anoia ja 
comencen a madurar els fruits 
de la feina feta i ja tenim els 
primers alcaldables”.
Si bé el partit parla en plural, 
el cert és que, de moment, no-
més s’ha fet públic un nom, el 
de l’actual alcalde de Mont-
maneu, Àngel Farré, que re-
petirà amb el seu equip com 
a independents sota les sigles 
de JuntsxCatalunya, després 
de vuit anys a l’alcaldia, i amb 
la intenció que aquest sigui el 

Junts comença a configurar el mapa 
electoral a l’Anoia, amb la incògnita 
de què passarà a Igualada

Som-hi anuncia una votació 
al Ple sobre el projecte 
dels Horts de l’Asil

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi (PSC-Co-
muns) portarà el projecte 
dels Horts de l’Asil al Ple. 

Davant el fet que el govern 
de Junts planteja fer un gran 
aparcament de 150 places en 
aquest espai sense que el Ple el 
voti, la formació progressista 
provocarà una votació al res-
pecte amb una moció que pre-
sentarà al Ple d’aquest mes de 
juny per aconseguir una ma-
joria a favor de fer un parc als 
Horts de l’Asil enlloc del pàr-
quing que hi vol fer el govern i 
instar a projectar l’aparcament 
darrere l’Escorxador.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament, Jordi Cuadras, 
explica que “ja vam dir que 
faríem servir tots els tràmits 
al nostre abast per modi�car 
el projecte que planteja el go-
vern de Marc Castells i que 
creiem que és un absolut dis-
barat: gastar 300.000 euros per 
pavimentar un espai verd com 
els Horts de l’Asil per fer-hi un 
pàrquing és un despropòsit i 
una mala gestió dels recursos 
públics. En ple segle XXI i en 
plena emergència climàtica, és 
incomprensible com el govern 
continua entossudit en tirar 
endavant aquest projecte quan 
té un solar disponible darrer 
l’Escorxador sense hipotecar 
un espai verd com els Horts”.
Cuadras detalla que “a la mo-
ció que portarem al Ple de-
manem tres coses que ens 
sembla que són d’una lògica 
absoluta i tenen tot el sentit: 
aturar el projecte de construc-
ció d’un aparcament als Horts 
de l’Asil, destinar els Horts de 
l’Asil a construir-hi un gran 
espai verd al servei del barri i 
construir l’aparcament al solar 
municipal ubicat darrere l’Es-
corxador”.
La formació explica que a més 
dels 333.000 euros que cos-
taran les obres que vol fer el 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a nova Associació de 
Dones de l’Anoia Aso-
cprocat s’ha reunit amb 

el diputat del PSC Jordi Riba 
al Parlament de Catalunya. 
L’entitat ha fet arribar al Parla-
ment la seva activitat i també 
àmbits de millora de l’agenda 
feminista que es poden im-
pulsar des de la cambra. Les 
responsables de l’entitat també 
han mantingut una trobada 
amb la diputada Gemma Li-
enas que és la responsable de 
l’àmbit de feminista dins el 
grup parlamentari socialista.
Asocprocat va néixer al mes 
de març i des d’aleshores ja ha 

seu darrer mandat.
Junts té la voluntat que tant 
des dels municipis �ns les Ve-
gueries, s’avanci en la mateixa 
direcció i que les llistes siguin 
el màxim transversals possible, 
per això s’ha establert un re-
glament que marca les normes 
perquè qualsevol persona, d’un 
municipi o ciutat, que ho desit-
gi pugui optar a presentar-se a 
les eleccions municipals. De-
termina també, com actuar en 
cas de que més d’una persona 
optí al mateix càrrec. 
Un element importantís-
sim d’aquest reglament és la 
CMT (Comissió Municipa-
lista) formada per membres 
dels diferents nivells territo-
rials i de l’estructura organit-

zativa i política de Junts.

I, a Igualada, què?
Respecte a Igualada, conegu-
da ja la candidata d’ERC, Alba 
Vergés, i quan es dona per fet 
que Jordi Cuadras repetirà sota 
les sigles de Som-hi, formació 
vinculada al Psc i als Comuns, 
queden encara per resoldre 
algunes incògnites. La més 
important és si Marc Castells 
repetirà com a alcaldable, i de 
quina manera. 
Completament allunyat de la 
primera plana política nacio-
nal després del trencament del 
Pdecat i Junts per Catalunya, 
la qual cosa ha comportat lò-
giques conseqüències, tothom 
dona per fet que Castells es-
premerà al màxim la seva obra 
de govern per repetir com a 
candidat per quarta vegada 
-haurà estat alcalde des de 
2011, els darrers 12 anys- però 
ningú no s’atreveix a con�r-
mar si serà amb JuntsxCat, tal 
i com és previst que passarà en 
moltes poblacions del país, o 
es presentarà en solitari. 
El problema és la negativa de 
molta militància igualadina de 
JuntsxCat a aprovar aquesta 
candidatura si aquesta és en-
capçalada per l’actual alcalde, 
amb amenaces con�rmades 
d’estripar el carnet si això aca-
ba succeint. Veurem si això és 
només una mesura de pressió 
o és una realitat.

govern de Junts, cal afegir-hi 
14.000 euros d’arrendament 
que cada any l’Ajuntament 
haurà de pagar a la comunitat 
de l’Asil durant els 10 anys que 
dura el contracte. Per tant el 
cost del projecte puja gairebé 
�ns als 500.000 euros per una 
vigència inicial de només 10 
anys.
Jordi Cuadras, a�rma que “els 
Horts de l’Asil són un espai a 
preservar i que moltes ciutats 
voldrien tenir. No podem re-
nunciar a disposar d’una gran 
pastilla de terreny dins la ciu-
tat i per això proposem fer-
hi un gran parc que actuï de 
pulmó verd. Des de l’oposició 
som ferms en aquest planteja-
ment i repetim que és un greu 
error la proposta del govern 
de Marc Castells de renunciar 
a aquest espai natural i om-
plir-lo de cotxes. Davant la 
ciutat grisa que defensa Junts, 
nosaltres volem una ciutat 
verda. I més en aquest bar-
ri on hi ha una clara manca 
d’espais verds”. Cuadras afe-
geix que “sabem que hi ha un 
problema amb l’aparcament al 
barri i per això proposem ubi-
car-lo darrere l’Escorxador 
sense hipotecar una pastilla 
de terreny verd com són els 
horts de l’Asil. A més, aparcar 
150 cotxes davant d’un dels 
edi�cis més històrics i icònics 
d’Igualada com és l’Asil del 
Sant Crist ens sembla que no 
és l’entorn més digne que me-
reix aquest edi�ci”.
D’altra banda, Igualada Som-
hi celebra que entitats ecolo-
gistes coordinades per Igua-
lada pel Clima hagin iniciat 
una campanya de recollida de 
signatures a Internet que està 
sumant centenars d’adhesions 
perquè els Horts de l’Asil con-
tinuïn sent en un espai verd. 
Aquesta acció se suma a les al-
legacions que diverses entitats 
i també Igualada Som-hi van 
presentar al projecte.

Irene Gil i Jordi Cuadras.

L’associació de dones Asocprocat 
es reuneix al Parlament amb el 
diputat Jordi Riba (Psc)

organitzat una desena d’actes 
a diferents municipis de la co-
marca com Igualada, Vilano-
va del Camí, Santa Margarida 
de Montbui, Òdena i Piera. 
S’han fet xerrades i presenta-
cions de llibres sobre violèn-

cia masclista, gestió subroga-
da o salut de les dones, entre 
altres temes. La seva activitat 
es pot seguir a Facebook i 
Instagram als per�ls d’Aso-
cprocat amb els actes que es 
convoquen cada setmana.



Obert el termini per 
demanar ajuts munici-
pals de llibres, material 
escolar i menjador 
d’escoles bressol
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En el darrer ple municipal 
es van aprovar les bases que 
regulen els ajuts de Llibres i 
Material escolar i d’Escolarit-
zació i Menjador de les esco-
les bressol, convocats pel De-
partament d’Ensenyament. 
El termini de la seva sol·lici-
tud s’obrirà el 27 de juny al 22 
de juliol, ambdós inclosos.
Els ajuts per als llibres de text 
estan dotats amb 75 € per 
l’alumnat de primària i 100 
€ a secundària. També s’ha 
obert la convocatòria per la 
sol·licitud de material escolar 
adreçat a alumnes de P3, P4 i 
P5 dotada amb 40 €.

Escolarització 
en llars d’infants
Pel que fa a la convocatò-
ria d’escolarització a les llars 
d’infants adreçades als in-
fants de P0, P1 i P2, la dota-
ció és variable en funció dels 
ingressos i pot oscil·lar entre 
els 45 €/mensuals, els 30 €/
mensuals i els 15 €/ mensu-
als, augmentant el percen-
tatge de l’ajut en funció del 
nombre de membres i també 
per acreditar ser una família 
monoparental. El darrer ajut 
convocat és el de menjador 
per als infants de les escoles 
bressol dotat amb 5€ per àpat 
per als alumnes de les escoles 
bressol municipals i 3 € per 
àpat a les escoles bressol con-
certades.
L’Ajuntament ha habilitat un 
e-tràmit per realitzar la sol-
licitud de forma telemàtica, 
tot i que també es podrà de-
manar cita prèvia a l’O�cina 
d’Atenció al Ciutadà trucant 
al 93 803 19 50 per tal de fa-
cilitar la tramitació.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Centre d’Innovació 
i Simulació 4D Heal-
th d’Igualada, amb la 

col·laboració del Banc de Sang 
i Teixits de Catalunya, ha de-
senvolupat un programa for-
matiu relacionat amb l’atenció 
del donant de sang.  
El recurs utilitza la metodolo-
gia de la simulació com a eix 
principal del curs. Es tracta 
d’una activitat que permet als 
participants millorar i posar 
en pràctica en diferents situ-
acions les competències tèc-
niques i comunicatives durant 
l’atenció al donant de sang, se-
guint criteris per acceptar-los 

El 4D Health fa una eina per formar 
els qui atenen als donants de sang

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls usuaris dels CAP’s 
que han visitat els cen-
tres els darrers dies 

han tingut la possibilitat de 
respondre a una enquesta que 
els permetrà descobrir el grau 
de coneixement que tenen so-
bre la resistència als antibiò-
tics. Aquesta iniciativa forma 
part d’un estudi impulsat per 
la Unitat de Farmàcia de l’ICS 
per esbrinar què sap la pobla-
ció sobre el consum d’aquest 
medicament i per ajudar a 
prendre consciència sobre la 
importància de fer-ne un bon 
ús perquè no perdin efectivitat.
L’enquesta, formulada per l’Or-
ganització Mundial de la Salut 
(OMS), constava de sis pre-
guntes i la persona que respo-
nia podia saber de seguida si la 
seva resposta és la correcta i si 
no ho és, se li indicava l’adequa-

Dilluns, taller gratuït 
al CAP Nord de 
primers auxilis

El CAP Igualada Nord organit-
za un taller gratuït de primers 
auxilis a pediatria, a càrrec de 
les infermeres Laia Marsal i 
Maite Raga i tindrà lloc el pro-
per dilluns de 18h a 19:30h al 
Centre Cívic Nord. Per partici-
par-hi cal fer inscripció prèvia 
al 93 804 90 52 o bé a través de 
centrecivicnord.miram.cloud/.
En una hora i mitja i en format 
molt pràctic, les infermeres do-
naran les claus als participants 
per saber aplicar els primers 
auxilis davant els incidents més 
freqüents en infants, com actu-
ar davant les ferides, caigudes o 
cremades així com en els ennu-
egaments o ofegaments.  

L’Hospital sorteja un 
vol en globus entre els 
donants per la reforma 
de l’Hospital de Dia 
Oncològic
L’Hospital Universitari d’Igua-
lada sorteja un vol en globus 
entre tots els donants per a la 
reforma de l’Hospital de Dia 
Oncològic. L’acció s’emmarca 
en la campanya de mecenatge 
“La seva lluita és la nostra llui-
ta. Entre tots millorem l’Hospi-
tal de Dia Oncològic”, amb la 
que l’Hospital busca el suport 
per recaptar fons per la millora 
d’aquest equipament. Apro�-
tant l’European Balloon Festi-
val (7 al 10 de juliol), l’Hospital 
vol donar un impuls sortejant 
un vol, que el guanyador podrà 
gaudir el diumenge dia 10.
Per participar-hi només cal 
fer un donatiu igual o superi-
or a 10 euros entre els dies 23 
i 30 de juny, a través de la web 
www.eslanostralluita.cat. El 
dia 5 de juliol l’Hospital farà el 
sorteig i es posarà en contacte 
amb el guanyador.

da perquè la conegués. El per-
sonal d’Atenció a la Ciutadania 
i de Farmàcia de l’atenció pri-
mària s’encarregaren de convi-
dar els usuaris i usuàries per tal 
que responguessin l’enquesta a 
través d’un codi QR que troba-
ven en cartells i fullets distri-
buïts pel centre durant aquella 
setmana. La mateixa enquesta, 
anònima i con�dencial, també 
es podrà respondre a les far-
màcies del territori.

Mar Casanovas, farmacèutica 
responsable de l’estudi, explica 
que “l’objectiu és poder reco-
llir 1.052 enquestes i repetir-la 
cada dos anys, per poder ana-
litzar els canvis entre la pobla-
ció”. Els primers resultats es fa-
ran públics durant la Setmana 
Mundial de Conscienciació so-
bre l’Ús dels Antibiòtics, que se 
celebrarà el novembre. L’estudi 
compta amb la col·laboració 
del Col·legi de Farmacèutics.

Els CAP’s enquesten als usuaris 
sobre la resistència als antibiòtics

o excloure’ls, en els contextos 
d’equip mòbil i de donació in-
terna. 
Durant els darrers 2 anys, 145 
professionals d’infermeria i 
medicina del Banc de Sang 
i Teixits de Catalunya han 
participat en aquest projec-

te formatiu innovador. Així 
mateix, la formació ja s’ha 
implementat també al Banc 
de Sang i Teixits de les Illes 
Balears, i es té previst fer no-
ves edicions a les Comunitats 
Autònomes de les Illes Canà-
ries i Rioja, entre d’altres. 

SUPORT FAMILIAR INTEGRAL

Tel. 623 561 301

Acompanyament i atenció 
domiciliària integral a persones 

grans, dependents i infants

Sumem Igualada 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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Entrevista a Gemma Geis, Consellera de Recerca i Universitats del Govern de Catalunya

“Si es donés la possibilitat que hi pogués haver a 
Igualada places de Medicina, seria una aposta de país”

NOELIA GARCIA / LA VEU

Amb motiu de la pre-
sentació de l’amplia-
ció de places al grau 

en Infermeria de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la Universitat de Lleida i 
el Campus Igualada, Gemma 
Geis, consellera de Recerca i 
Universitats, va visitar Igua-
lada. Parlem amb Geis sobre 
l’estat de les universitats i la 
recerca a Catalunya.  

Les places de carreres com 
ara Infermeria, no només 
augmentaran a Igualada, 
també a altres universitats 
del país. Seran su�cients?
No. Penso que hem d’anar 
avançant, però mantenint la 
qualitat de la formació. A mi 
em preocupa des de la prime-
ra classe teòrica �ns a l’últi-
ma classe pràctica, per tant, 
hem de vetllar perquè els es-
tudiants puguin fer aquestes 
classes d’Infermeria amb la 
màxima qualitat. De fet, hi ha 
un grup de treball de millora 
dels estudis d’Infermeria que, 
quan tingui unes conclusions, 
les debatrem i les intentarem 
anar implementant.

El delegat del Rector del 
Campus Igualada - Lleida, 
Carles Capdevila, en una 
entrevista a la Veu de l’Ano-
ia, va a�rmar que en uns 
anys, els graus universitaris 
en ciències de la salut com 
ara d’infermeria del Cam-

pus d’Igualada serien un re-
ferent a Catalunya. Creu que 
és possible?
Des del moment en què la 
Generalitat accepta tot el pro-
cediment, on també en forma 
part l’AQU (Agència per a 
la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya), per 
augmentar les places d’Infer-
meria, vol dir que hi ha hagut 
una evolució de la qualitat, i 
es reuneixen les condicions i 
per això hi ha la possibilitat 
d’incrementar les places i de 
continuar apostant.

Creu que hi ha la possibili-
tat que el Campus d’Iguala-
da aculli en un futur la car-
rera de Medicina?
El país té mancança de metges 
i ho estem treballant amb el 
Departament de Salut. Tam-
bé hem parlat amb Degans 
dels col·legis professionals i 
de les facultats. Incrementar 
els graus en Medicina té més 
arestes perquè té més com-
plexitat que la Infermeria, 
però ho estem treballant. Si 
és dones la possibilitat que hi 
pogués haver a Igualada pla-
ces de Medicina seria en pa-
ral·lel al que hem fet amb In-
fermeria, una aposta de país.

Durant el curs 2021- 2022 
es van matricular 225.232 
alumnes a les universitats 
catalanes (150.144 a siste-
ma públic i 27.730 al pri-
vat). En canvi, hi ha molta 
demanda de professionals 
i molts prefereixen marxar 
fora del país a treballar.
Fem inversió en talent i hem 
d’evitar que marxi. Sempre 
dic que en marxar per op-
ció, el Govern no té res a dir, 
però en marxar per obliga-
ció, sí. Hem incrementat el 
pressupost de recerca en uni-
versitats, i en aquest sentit, 
el sector privat ha d’invertir 
i creure en aquests llocs de 
qualitat en l’àmbit laboral. 
Les universitats també fan la 
seva tasca i una inversió en 
formació que es reverteix en 
Catalunya.

Creu que hi ha persones que 
queden excloses de les uni-
versitats per no poder per-
metre’s pagar uns estudis 
universitaris?
Ara hem fet una nova rebaixa 
els preus universitaris. Abans 
hi havia tres preus i en funció 
de l’experimentalitat del grau 
era un preu més car o menys. 
Ara hem fet una rebaixa a 18 
euros del crèdit de totes les 
Enginyeries i les Ciències de 
la Salut. Aquesta rebaixa és 
perquè els estudiants puguin 
escollir la seva carrera per vo-
cació i no pel cost econòmic 
d’aquestes.
També hem abaixat el preu 
dels màsters habilitants, els 
que són obligatoris per poder 
entrar en el mercat laboral.  
Que això és su�cient? No. 
Hem de continuar avançant.

Parlant de Màsters, de cara 
al futur baixaran de preu o 
hi haurà accés a més beques?
Amb la reforma del Pla Bo-
lonya, que va fer desapa-
rèixer les llicenciatures que 
eren més llargues, pels graus 
i màsters ens indica que per 
a la inserció al món laboral 
els màsters juguen un paper 
molt important, per tant, en 

aquest sentit, crec que anem 
cap a una bona direcció. Així 
i tot, la política que ha de fer 
el Govern ha de ser inclusiva, 
d’accés a la universitat que 
inclogui tant els graus com 
els màsters, en conseqüència, 
hem de continuar treballant.

Afecta les Universitats l’exe-
cució del 25% de castellà 
aprovat els darrers dies?
No afecta. Les universitats 
tenim la Llei d’Universitats 
de Catalunya que diu que el 
català és la llengua d’ús a les 
universitats. Hem fet un Pla 
d’Enfortiment a la Llengua 
Catalana perquè creiem que 
els estudiants han de poder 
estudiar en català a tots els 
graus i per augmentar la pre-
sència dels màsters, la divul-
gació cientí�ca, les tesis doc-
torals i per valorar la recerca 
feta en català i en perspectiva 
de país. Si necessitem fer po-
lítiques públiques de Govern, 
ens interessa molt que hi hagi 
recerca feta en perspectiva 
de país per tenir dades i di-
agnòstics pròpies.

Com creu que es podria po-
tenciar l’àmbit universitari 
de Catalunya?
El millor instrument que el 
país ha dotat per potenciar 
el sector del coneixement de 
Catalunya és el Pacte Nacio-
nal del Coneixement, que es-
tableix que ha d’haver-hi una 
inversió d’un 2,2% del PIB, 
per tant, hi ha tota una sèrie 
de compromisos d’inversió 
que s’hauríem d’anar mirant 

Gemma Geis / GOVERN

Campus Igualada - UdL / ARXIU

El país té mancança 
de metges i ho estem 

treballant amb el 
 Departament de Salut

Fem inversió en talent 
i hem d’evitar que 

marxi. En marxar per 
opció, el Govern no té 
res a dir, però en mar-
xar per obligació, sí.



en la mesura del possible des 
dels diferents Governs de la 
Generalitat per saber que tot 
això es compleixi.

Per al curs pròxim s’estre-
nen 10 nous graus del camp 
de la intel·ligència arti�cial 
i la tecnologia. Què s’espera 
d’aquestes carreres?
Sí. És una qüestió de país per-
què no podem quedar enre-
re. La intel·ligència arti�cial 
és una tècnica que necessita 
gent molt preparada. Diguem 
que ara hi ha una connexió 
entre les universitats i el món 
laboral on cada vegada hi ha 
una presència més gran de la 
intel·ligència arti�cial com 
un instrument al servei de les 
persones.
El sistema universitari anun-
cia els nous graus que s’im-
parteixen, però també cada 
any es desprogramen graus i 
màsters que ja no tenen sentit 
o s’han de replantejar perquè 
han perdut la seva vigència. 
Això ens demostra que és un 
sistema �exible, i el que fem 
és visualitzar quines són les 
carreres que tindran impac-
te en la inserció laboral de 
l’estudiant i potenciar-les per 
preparar també a la societat.

Creu que necessiten més 
pressupost les universitats 
i la recerca?
Sí. Aquest any es va augmen-
tar un 14% el pressupost per 
recerca i universitats, i per 
tant jo demano que el Pacte 
Nacional per a la Societat del 
Coneixement, que estableix 
aquestes línies mestres d’in-
crement pressupostari, es 
pugui anar complint, tenint 
en compte que el Govern Es-
panyol no dona les beques 
que pertanyen a la població 
estudiantil de Catalunya i 
que moltes vegades legisla 
amb impacte pressupostari, 
però no aporta finançament.

Quins potencials desta-
quen a Catalunya dins de la 
investigació?
És difícil dir-ho... A Lleida 
per exemple, tenim molts 
àmbits: la recerca animal, 
que és important per al can-
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Entrevista a Gemma Geis, Consellera de Recerca i Universitats del Govern de Catalunya

Gemma Geis durant l’entrevista / Marc Vergés

El sistema universitari 
anuncia els nous graus 

que s’imparteixen, 
però també cada any 

es desprogramen 
graus i màsters 

La recerca és impor-
tant en tots els àmbits. 

Cada vegada més el 
coneixement no és una 

caixa tancada sinó 
transversal.

Gemma Geis durant la presentació de les noves places d’Infermeria /  @GemmaGeis

199
389

€
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

De dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30h i de 17 a 20.30h.

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOSFINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

!!!

Col·labora:Amb el suport de:

Organitza:

Al Passeig

Verdaguer

de 9.00 h. a

14.00 h.

29
de maig+

vi climàtic, en pedagogia, en 
història...
Crec que set o vuit àmbits 
de recerca que són rellevants 
per a la recerca del futur, 
però per sort tenim univer-
sitats que són excel·lents en 
molts àmbits.

Creu que s’investiguen més 
els àmbits sanitaris o ci-
entífics i d’altres com ara 
llengües o ciències socials 
queden oblidats?
No, jo crec que totes són im-
portants. De fet, en el Grup 
Horitzó, que hem creat ara 
per pensar en ambició de 
país i la recerca del futur, i 
hi formen part lingüistes 
perquè és igual d’important. 
Aquest any vam incrementar 
la convocatòria de Suport als 
Grups de Recerca (SGR-Cat) 
amb especial protecció a 
l’àmbit de les universitats de 
les Ciències Socials. Neces-
sitem la psicologia, la filo-
sofia, la literatura, la història 
de l’art...
Crec que tot és compatible, 
des de la recerca en intel·li-
gència artificial a la filosofia, 
per això també hi ha dobles 
graus de Filosofia i Econo-
mia. Cada vegada més el co-
neixement no és una caixa 
tancada sinó transversal.

En una entrevista va dir la 
següent afirmació: Crec que 
moltes vegades l’educació 
i les universitats no estan 
prou coordinades.

Qualsevol estudiant univer-
sitari abans passa pel siste-
ma educatiu de Catalunya o 
per les formacions professi-
onals, per tant, fa falta en-
tendre que l’educació forma 
part de tota la nostra vida, 
no parem d’aprendre i no 
parem de reciclar-nos.
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El premi que atorga la 
revista VPC reconeix 
la tasca de les millors 
empreses, novetats i 

iniciatives ecològiques, 
sostenibles i solidàries

Albert Piñol.

REDACCIÓ / LA VEU 

Àuria Perfums & Cos-
metics, especialitzada 
en el disseny, fabrica-

ció i manipulats de línies de 
perfumeria i cosmètica d’alta 
qualitat, ha guanyat la medalla 
d’or en els premis a la “Millor 
empresa jove compromesa 
amb la sostenibilitat” en aques-
ta segona edició dels VPC Gre-
en Beauty Awards.
Aquest premi atorgat per VPC, 
revista professional del sector 
de la perfumeria i la cosmètica, 
reconeix la tasca de les millors 
empreses, novetats i iniciatives 
ecològiques, sostenibles i soli-
dàries existents en el sector de 
la cosmètica, la perfumeria i la 
cura personal a Espanya.
En aquesta segona edició, un 
jurat format per 9 experts del 
sector ha estat l’encarregat de 
decidir els premiats de les 12 
categories presents en els pre-
mis. La cerimònia, celebrada 
a Barcelona, ha reunit com a 
�nalistes a algunes de les em-
preses més importants del 
sector de la cosmètica, perfu-
meria i bellesa, reunint en una 
fantàstica gal·la a representants 
d’empreses com Eurofragance, 
P&G, Puig, Garnier, Biotherm, 
Planthia, Yves Saint Laurent, 
Sabina o Chloé, entre d’altres.
Precisament, ha estat en la ca-

Àuria Perfums&Cosmetics, premi a  
la millor empresa jove compromesa 
amb la sostenibilitat

Evocadora presentació 
de la recreació del 
vestit de Sant Ignasi 

REDACCIÓ / LA VEU 

E xperts ignasians, re-
presentants del sec-
tor tèxtil, i amants del 

senderisme i l’esport es van 
congregar divendres davant 
del futur alberg de Cal Maco, 
a la Plaça de la Creu, per veu-
re en directe la presentació de 
la recreació del vestit que Sant 
Ignasi va comprar a Igualada 
fa 500 anys.
Un acte minimalista i evoca-
dor, presentat pel director te-
atral Pep Farrés, va transpor-
tar el centenar d’assistents a la 
Igualada del 1.522, just en el 
moment que Ignasi de Loiola 
arribava a Igualada camí del 
seu pelegrinatge cap a Terra 
Santa. Va ser als carrers del 
nucli antic, dintre de la mu-
ralla, que Ignasi va comprar la 
túnica de pelegrí que es posa-
ria a Montserrat, on va deixar 
la roba de cavaller.
A l’acte “Igualada, 500 anys 
vestint viatgers” es va desve-
lar la reconstrucció d’aquesta 
túnica, i també es va mostrar 
tot el potencial que té la ciutat 
a l’hora de vestir els senderis-
tes o pelegrins actuals; diver-
sos representants membres de 
clubs i entitats esportives de 
la ciutat van des�lar vestint 
peces i complements de les 
marques anoienques Munich, 
Original Bu�, Punto Blanco, 
Tuga i Tex51.
L’esdeveniment, que va comp-
tar amb la interpretació mu-
sical dels guitarristes David 
Murgades i Marc Cros, va 

tegoria de Millor empresa Jove 
compromesa amb la Sosteni-
bilitat, on Àuria Perfums ha 
compartit espai amb les altres 
dues empreses �nalistes amb 
menys de 15 anys d’experièn-
cia, el Laboratori Cosmètic 
CUGAES i Ítaca Organics. 
Segons l’elecció del jurat, Àuria 
Perfums & Cosmetics ha des-

tacat especialment per la seva 
clara aposta per la sostenibili-
tat i qualitat en la fabricació de 
cadascun dels seus productes, 
així com el seu especí�c Pla 
de Sostenibilitat que contem-
pla elements que van des de 
l’aprovisionament de matèri-
es primeres �ns a l’embalatge. 
L’elecció de materials naturals, 
reciclats i reciclables, triats en 
funció del seu origen per tal 
de reduir la petjada ambiental 
dels seus productes o la reduc-
ció del consum d’energia, aigua 
i de recursos per a millorar el 
cicle de vida d’aquests, ha estat 
determinant per a l’elecció del 
premi.
Una elecció que, segons ha des-
tacat el director general d’Àuria 
Perfums & Cosmetics, Albert 
Piñol, destaca la capacitat que 
tenen per a crear “perfums 
amb ànima”. Una capacitat que, 
segons el seu director, es deu al 
fet que “Àuria Perfums es dedi-
ca a la fabricació i el disseny de 
perfums i productes cosmètics 
amb criteris de sostenibilitat. 
Però no tan sols de sostenibili-
tat mediambiental, sinó també 
sostenibilitat social, ja que la 
nostra empresa està formada 
per persones amb discapacitat 
intel·lectual incorporades en 
els nostres processos de fabri-
cació, disseny i desenvolupa-
ment de productes”. Segons les 
seves paraules, aquest guardó 
“és un orgull per a tota l’em-
presa i pel que transmetrà a 
tots ells”. Una medalla d’or que 
demostra el fort compromís 
d’Àuria Perfums amb la soste-
nibilitat i l’aposta estratègica 
realitzada per l’empresa cap a 
aquest nou model de negoci 
full service.
Segons Carles Solsona, presi-
dent del jurat i director de 
Vendes de Perfumería y Cos-
mética, amb aquests premis 
s’ha volgut destacar “els esfor-
ços titànics que les empreses 
del sector de la perfumeria i 
la cosmètica estan fent per ser 
encara més verdes, sostenibles, 
solidaris i igualitaris”.

aplegar nombroses autoritats. 
L’alcalde, Marc Castells, ha 
explicat la importància que 
Igualada segueixi sent un re-
ferent de la moda i que siguin 
les marques de la ciutat les que 
vesteixin els “pelegrins del se-
gle XXI”. També va assistir la 
directora general d’Afers Reli-
giosos de la Generalitat, Yvon-
ne Griley, que va felicitar Igua-
lada “per ser un enclavament 
en els actes de commemoració 
nacional de l’any ignasià”.
Amb motiu del 500 aniversa-
ri del pas de Sant Ignasi per la 
ciutat, l’Ajuntament va encar-
regar al Museu Tèxtil de Ter-
rassa un estudi per a la recre-
ació de la indumentària que el 
sant va adquirir a la capital de 
l’Anoia per dur a terme el seu 
pelegrinatge. La rèplica de la 
roba del Sant s’ha fet conjun-
tament amb l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia, el Museu de la Pell 
d’Igualada, el departament 
de cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’experta en recu-
peració de vestuari històric, 
Susanna Maldonado.
El proper mes de setembre, 
Cal Maco obrirà les portes 
com a alberg, o�cina de tu-
risme i centre d’interpretació 
ignasià, després de la reforma 
duta a terme amb la col·labo-
ració de la Diputació de Bar-
celona i el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 
(FEDER). Aquí és on s’expo-
sarà, de manera permanent, la 
recreació de la indumentària 
de Sant Ignasi presentada el 
passat divendres.

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Adoberia Bella d’Igua-
lada ha acollit, aquest 
16 de juny, una jorna-

da de debat i presentació de 
projectes del departament de 
Benestar Social i Atenció a la 
Ciutadania del Consell Co-
marcal de l’Anoia. 
L’obertura l’ha fet el gerent 
de l’ens, Eduard Canet, i la 
benvinguda a la vuitantena 
de treballadors i treballado-
res d’aquest àmbit que hi han 
assistit, l’ha fet la cap del de-
partament, Elisenda Albare-

Projectes innovadors en la trobada 
de professionals de Benestar Social 
i Atenció al Ciutadà del Consell

Aigua de Rigat ajudarà 
a pagar el rebut
a famílies vulnerables

REDACCIÓ / LA VEU 

A igua de Rigat -compa-
nyia gestora del cicle 
de l’aigua a Igualada, 

Òdena, Vilanova, Copons, La 
Pobla i la Torre de Claramunt- 
destinarà 30.000 € aquest 2022 
als fons de solidaritat per aju-
dar a pagar el rebut de l’aigua 
a les persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat i que 
no puguin fer-hi front.
El fons de solidaritat és un 
ajut que aporta íntegrament la 
companyia d’aigua i que s’acor-
da amb els ajuntaments dels sis 
municipis on Aigua de Rigat 
gestiona el servei. Aquest fons 
ha permès atendre en 5 anys i 
mig un total de 615 casos de 
famílies. S’han liquidat �ns a 
1.155 rebuts, amb
una quantia de gairebé 72.000 
euros.
Aquest fons comporta l’exemp-
ció del pagament dels concep-
tes de la factura de l’aigua que 
siguin de titularitat d’Aigua de 
Rigat a aquelles persones que 
estiguin en situació vulnerabi-
litat, segons l’informe de risc 
d’exclusió residencial comuni-
cat pels serveis socials locals.
Inicialment dotats amb 10.000 
euros anuals, el fons de solida-

REDACCIÓ / LA VEU 

D es de Càritas fa temps 
que acompanyen a 
dones procedents 

d’altres països, que presenten 
di�cultats  amb l’idioma, fet 
que els hi impedeix l’accés a al-
tres nivells d’acompanyament 
adreçats a la formació i/o in-
serció sociolaboral.
Fent un anàlisis van detectar 
que una de les barreres que 
di�culta l’aprenentatge de llen-
gües és la manca d’aplicació 
dels aprenentatges en la vida 
quotidiana. També cal tenir en 
consideració que les diferents 
problemàtiques que sorgeixen 
al voltant de la immigració 
sovint no s’analitzen des d’una 
perspectiva de gènere, i així 
també detecten com sovint els 
rols associats a les dones i la 
manca d’autoconeixement i au-
toestima afegeixen di�cultats 
alhora de vincular-se a qualse-
vol acció formativa o laboral.
És per aquest motiu que des de 
Càritas, s’ha realitzat la 5a edi-

da. En el decurs de la troba-
da s’ha inaugurat l’exposició 
‘Bones pràctiques 2022’, s’han 
presentat diferents projectes 
innovadors i casos de bones 
pràctiques del departament, 
s’ha fet una sessió de debat i 
re�exió i s’ha celebrat la con-
ferència ‘L’ètica en l’àmbit de 
la intervenció social’, a càrrec 
de Begoña Román, presiden-
ta del Comitè d’Ètica de Ser-
veis Socials de Catalunya i 
vocal del Comitè de Bioètica 
de Catalunya. 
Precisament Román ha fet 
la proposta que el departa-

ment pugui tenir un grup de 
treball que reflexioni sobre 
qüestions ètiques en l’àm-
bit de la intervenció social. 
La cloenda ha anat a càrrec 
de la vicepresidenta 5a del 
Consell Comarcal, Sandra 
Fernández, que ha reconegut 
i ha posat en valor la feina 
d’aquests professionals, en-
coratjant-los a seguir treba-
llant amb la mateixa voca-
ció de servei a la ciutadania. 
Aquesta és la segona ocasió 
en què se celebra aquesta 
jornada de treball i d’inter-
canvi d’experiències.

Càritas promou l’aprenentatge 
del català a dones nouvingudes

ció del curs de competències 
+QParaules, dirigit a dones, on 
es reforça la llengua catalana 
per facilitar la comunicació, es 
treballa en tallers participatius 
on les alumnes s’aproximen 
a altres aspectes més compe-
tencials i laborals. A través de 
sessions de treball centrades 
en l’autoconeixement i l’auto-
estima, adquireixen habilitats 
personals i laborals que els ser-
viran per agafar forces i moti-
vació per fer front al futur.
Uns aspectes que destaquen 
des de l’entitat han estat que el 
grup ha fet una connexió molt 
forta, s’ha creat un bon clima 
de treball i les alumnes han 
creat vincles entre elles que els 
permet ampliar la seva xarxa 
social. S’ha observat una evo-
lució de totes les alumnes tant 
en la comprensió i expressió 
del català com a nivell d’au-
toconeixement, autoestima i 
autocon�ança que els hi pot 
servir per formar-se i créixer 
personalment. El passat 15 de 
juny va �nalitzar el curs amb la 

posterior entrega de diplomes 
a les participants.
Aquest curs és una de les acci-
ons que es desenvolupen dins 
del departament de recerca de 
feina de Càritas, co�nançat pel 
POISES-Programa Operatiu 
d’Inclusió social i econòmica 
social 2020-2023.

ritat es va ampliar l’any passat 
�ns als 21.000 euros i, per a 
aquest any 2022, es fa l’aug-
ment de 9.000 € �ns a arribar 
a una dotació econòmica de 
30.000 euros en els sis muni-
cipis que gestiona. Es destaca 
l’increment de dotació per a 
Igualada, que passa de 10.000 € 
l’any 2021 a 16.500 € l’any 2022, 
i Vilanova del Camí, de 5.000 
€ a 8.000 €. Per a La Torre de 
Claramunt, se’n destinaran 
2.000 €; per a Òdena, 2.000 €; 
per a La Pobla de Claramunt, 
1.000 €; i per a Copons, 500 €.
El gerent d’Aigua de Rigat, Da-
vid Gall, a�rma que “la nostra 
prioritat és vetllar pel benestar 
de les persones. Per això, ges-
tionem de forma sostenible 
aquest recurs escàs i garantim 
el subministrament d’aigua a 
tota la població, perquè és un 
servei bàsic, un element de pri-
mera necessitat en la vida de 
les persones”.
“Posem les persones al centre 
del nostre servei i tenim espe-
cial cura de les famílies en situ-
ació de vulnerabilitat -afegeix-. 
Treballem de forma coordina-
da amb els ajuntaments i les 
entitats socials per identi�car 
i atendre aquests casos, ja que 
no tallarem l’aigua a una perso-
na que no pugui pagar-la”.
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Sandra Fernández (PSC), vicepresidenta del Consell.

Manel Pla, CEO del Complex 
Sesoliveres Grup Jardí , i Fran-
cesc Pua, gerent de Servisimo,  
han signat un conveni d’acord 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia, amb el suport 
de la Generalitat de 

Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, destina aquest any 
més de 320.000 euros al des-
plegament de dos programes 
adreçats a infants i joves dels 
municipis del territori. 
Concretament, es tracta del 
programa Temps per Cures, 
desenvolupat amb la Genera-
litat i dotat amb 172.000 eu-
ros, i del Programa Especí�c 
de Benestar Emocional per la 
Infància i l’Adolescència, amb 
la col·laboració de la Dipu-
tació i �nançat amb 150.000 
euros. 
Dins del programa Temps per 
Cures, els consistoris rebran 
recursos per impulsar nous 
serveis de cura de proximitat 
pels menors entre els 0 i els 
14 anys, o bé ampliar i refor-
çar els serveis ja existents. En 
concret, es contemplen ini-
ciatives com ara ludoteques, 
casals d’estius, activitats que 
ajudin a conciliar la vida labo-
ral i familiar o llar d’infants en 
hores d’acollida, entre d’altres. 
Se’n bene�ciaran els 18 muni-
cipis que tenen una població 
d’entre els 500 i els 20.000 ha-
bitants, que són Carme, Cas-
tellolí, Jorba, la Llacuna, els 
Prats de Rei, el Bruc, Cabrera 
d’Anoia, Calaf, els Hostalets 
de Pierola, Òdena, la Pobla 
de Claramunt, Sant Martí de 
Tous, la Torre de Claramunt, 
Vallbona d’Anoia, Capellades, 
Masquefa, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí.
La distribució dels recursos 
s’ha efectuat proporcional-
ment a la seva població menor 
de 14 anys i, en el cas dels mu-

El Consell Comarcal destina 320.000€ 
en activitats per a infants i joves

Jove Cambra d’Igualada 
va celebrar “La Nit”
REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte dia 18 de juny, 
la Jove Cambra In-
ternacional d’Igua-

lada va poder celebrar de nou 
La Nit, una gala on s’atorguen 
els premis de l’entitat, i que els 
últims anys de pandèmia no 
s’havia pogut dur a terme.
La Nit d’enguany, dirigida pel 
júnior i assessor legal de la 
junta David Raya, i on hi van 
assistir prop de quaranta con-
vidats, es va realitzar al restau-
rant Scorpia.
La gala va ser inaugurada amb 
els parlaments del director del 
programa, així com de la Sra. 
Carme Riera, tinent d’alcalde i 
regidora d’acció social i habi-
tatge de l’ajuntament i Georgi-
na Matamoros, vicepresidenta 
executiva de Jove Cambra In-
ternacional de Catalunya. El 
president de Jove Cambra In-
ternacional d’Igualada, Jordi 
Xaubet, també va exposar el 

nicipis que tenen una població 
de menys de 500 habitants, ja 
havien rebut anteriorment 
ajuts per conceptes similars. 
Pel que fa al Programa Especí-
�c de Benestar Emocional per 
la Infància i l’Adolescència, es 
contemplen accions per abor-
dar aspectes com el bullying, 
el suport emocional als ado-
lescents, la dinamització de 
l’espai públic per infants i jo-
ves, la prevenció de conductes 
de risc com ara l’alcohol o el 
tabac, l’acompanyament de fa-
mílies amb �lls LGTBI, la ges-
tió de les emocions, l’educació 
sexual i afectiva o l’autoconei-
xement i l’educació emocional. 
Aquestes accions seran prin-
cipalment sessions grupals, 
tallers i píndoles formatives, 
assessoraments i seguiments, 
edició de materials didàctics 
i divulgatius o dinamització 
d’espais. I, en aquest cas, serà 
el mateix Consell Comarcal 
qui, amb la col·laboració dels 
ajuntaments, portarà a terme 
les accions en diferents punts 
de la comarca. 
La vicepresidenta 5a del Con-
sell Comarcal, Sandra Fernán-
dez, destaca que “és una ab-
soluta prioritat pel govern del 
Consell Comarcal garantir el 

desenvolupament de políti-
ques útils i de proximitat en 
tots els municipis del nostre 
territori, sense que la seva di-
mensió o els recursos dels seus 
consistoris suposin en cap cas 
un impedint”. 
Per això, apunta que “l’objec-
tiu d’aquests programes és fa-
cilitar i incentivar el desplega-
ment de polítiques i recursos 
útils pels infants i joves de la 
comarca i les seves famílies, 
equilibrant territorialment la 
prestació de serveis i evitant 
que la dimensió del municipi 
on resideixen pugui ser mo-
tiu de diferència”. Gràcies a 
aquests programes, doncs, es 
podran desenvolupar les ac-
cions de manera descentralit-
zada en cada municipi, amb la 
implicació directa dels ajun-
taments a l’hora de decidir 
quines accions són més priori-
tàries per a la seva ciutadania.

que, amb els nous carregadors 
elèctrics ubicats en el recinte 
del complex Sesoliveres, els 
clients de Servisimo concessi-

onari Volkswagen, Audi i Sko-
da, podran fer la càrrega del 
seu vehicle híbrid endollable  
o  100%  elèctric sense càrrec.

Acord de Servisimó amb el Complex 
Sesoliveres Grup Jardí

seu discurs de benvinguda als 
assistents de l’acte, i posterior-
ment va fer l’entrega de premis 
i reconeixements de l’entitat. 
Primer es va fer entrega a 
Rebeca Álamo i a Enric Gri-
ma dels respectius reconeixe-
ments com a past-presidents 
de Jove Cambra Internacional 
d’Igualada. Seguidament es va 
fer entrega del premi a millor 
júnior de l’entitat a Francesc 
Sedó.
L’acte va prosseguir amb l’àpat 
ofert pel restaurant Scorpia. El 
punt i �nal a la cerimònia va 
anar a càrrec del duet musi-
cal format per Marina Prades 
i Oriol Padrós, que van oferir 
un petit concert al pati exte-
rior del restaurant.
La Nit 2022 es va poder cele-
brar gràcies als patrocinadors 
i col·laboradors principals de 
l’acte, com són l’Ajuntament 
d’Igualada, Servisimó, Caves 
Duran Galan, Connect ETT i 
La Veu de l’Anoia.

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Pau Muntadas, 46 
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El projecte es porta a 
terme conjuntament 
amb el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i 
facilita el retorn als 
estudis i l’orientació 
professional de joves 

entre 16 i 25 anys

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 17 
de juny va tenir lloc 
el tradicional acte de 

canvi de junta del Rotary Club 
Igualada. En aquest cas, el past 
president, Antoni Font, donava 
pas al nou president, Salvador 
Farrés i ho feia en un emotiu 
acte que va tenir lloc a Mas Pu-
bill, a Castellfollit del Boix.
Seguint les costums del Rotary, 
es va a procedir al “Canvi de 
Collars”, protocol que consis-
teix en el lliurament dels es-
tris de cada càrrec de la Junta 
sortint a la Junta entrant, sim-
bolisme que visualitza la histò-
ria de cada Club. En el cas de 
Rotary Igualada, és el collar de 
President, una banda que por-
ta una plaqueta per cada nom 
dels 33 presidents que han as-
sumit  aquesta tasca.
Així, els membres de la nova 
Junta són Salvador Farrés com 
a president, Antoni Font com a 
past president, Carles Mabres 
com a macer, Mina Tonisas-
tre com a tresorera i Francina 
Bosch com a secretària. L’acte 
va comptar amb gran part dels 

Salvador Farrés, nou president 
de Rotary Igualada

Una vintena de joves, 
en una formació en TIC 
del Consell Comarcal
REDACCIÓ / LA VEU 

L a vintena de joves par-
ticipants al projecte 
esTICon del Consell 

Comarcal de l’Anoia, han re-
alitzat la sessió grupal que 
culmina més de cinc mesos 
de formació en el sector de les 
TIC, incloent un Curs d’O�ce 
i un de Programació web amb 
PHP. Aquesta iniciativa els ha 
servit per despertar l’interès 
pel sector de la informàtica, 
facilitant d’aquesta manera la 
tornada al sistema educatiu 
reglat i inscrivint-se pel curs 
que ve en cicles formatius, 
principalment a l’Institut Milà 
i Fontanals d’Igualada.
A més, aquestes persones jo-
ves, d’entre 16 i 25 anys, també 
han realitzat un procés d’ori-
entació laboral i acadèmica 
que els ha ajudat a de�nir la 
seva trajectòria, juntament 
amb un seguit de visites a em-
preses de l’Anoia que també 
els ha despertat un major in-
terès, en haver pogut veure en 
primera persona la realitat del 
sector.
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi Cu-
adras, ha fet la sessió de clo-
enda del curs i ha lliurat els 
diplomes acreditatius. Cu-
adras a�rma que “els joves 
són el present i el futur de la 
nostra comarca i programes 
com aquest serveixen perquè 
coneguin àmbits que �ns ara 
eren desconeguts per ells com 
el de les TIC, que és un sector 
amb molt potencial de creixe-
ment i que busca treballadors 
i treballadores. Estem molt 
contents que a molts se’ls hagi 
despertat una nova vocació i 

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest proper diu-
menge 26 de juny 
Fira d’Igualada orga-

nitza un nou Mercat d’Anti-
guitats i col·leccionisme, el 
darrer que tindrà lloc abans de 
l’aturada per les vacances d’es-
tiu. Com és habitual hi partici-
paran prop de 150 expositors, 
entre antiquaris, brocanters, 
col·leccionistes, artesans i ve-
nedors de material vintage.
La mostra estarà instal·lada 
diumenge de 9h del matí a 
14h del migdia al Passeig Ver-
daguer entre els carrers Sant 
Magí i Sant Vicenç. La prope-

socis i sòcies del Rotary Club 
Igualada i amics convidats d’al-
tres clubs rotaris.
Antoni Font, president sortint, 
en el seu discurs va agrair la 
col·laboració de tots els socis i 
en especial a la junta amb qui 
ha treballat colze a colze per fer 
possible molts dels projectes 
que s’havien marcat, entre al-
tres, la nova web de l’entitat, a 
banda dels actes establerts per 
calendari com els sopars col-
loquis de cada mes, la plantada 
d’arbres o el concert solidari de 
Nadal. 
El nou president, Salvador Far-
rés, va manifestar que entoma-
va la presidència amb respon-
sabilitat i il·lusió i va explicar 
quins eren els objectius que 
s’ha de�nit per al seu mandat. 
Farrés va dir que volia donar 
a conèixer l’entitat  “hem de 
ser capaços d’aconseguir que 
es conegui el Rotary Club pels 
nostres valors i saber eliminar 
alguns dels estigmes que des-
afortunadament té l’entitat”. 
Així, Farrés ja ha començat a 
treballar i en poc més de dues 
setmanes tindrà lloc la seva 
primera acció de divulgació 

amb el patrocini d’una pista 
del 3x3 que organitza el Club 
Basquet Igualada, on cada cis-
tella que aquell dia es faci en 
aquella pista serà una vacuna 
per la pòlio. Amb el lema “Una 
cistella, una vacuna”, el Rotary 
Club Igualada farà una apor-
tació pel programa POLIO 
PLUS que la Fundació Rotary 
organitza a nivell mundial per 
la erradicació de la polio al 
món.
Per acabar l’acte de celebració 
de canvi de junta, l’antic macer, 
Jaume Solano  va fer entrega 
d’una distinció Paul Harris al 
president sortint, Antoni Font, 
per tota la seva exemplar de-
dicació durant el seu mandat. 
Aquesta distinció es va instau-
rar el 1957 per Rotary Interna-
cional i és un reconeixement a 
la gent que es creu que ha tre-
ballat per la comunitat. 
L’acte va començar amb una 
visita a les bodegues “Entre-
bosc”, després va seguir amb 
un espectacle d’aus i �nalment, 
després del sopar i de l’acte 
protocol·lari, va tenir lloc el �-
nal de festa amb un ball amb 
música en directe.

que l’any que ve vulguin cur-
sar estudis per aprendre més 
i trobar feina. Era l’objectiu 
del programa i l’hem aconse-
guit. Des del Consell seguirem 
acompanyant els joves en que 
coneguin les seves vocacions i 
l’itinerari per fer-les possible 
amb l’objectiu que puguin viu-
re i treballar a l’Anoia”.
Tot i que la formació ha �na-
litzat, el projecte continua �ns 
al 31 d’octubre i, durant aquest 
període, seguiran rebent ori-
entació laboral i se’ls ajudarà 
en el procés de matrícula als 
diferents estudis. A més, tam-
bé continuen amb un seguit 
d’accions de voluntariat amb 
l’objectiu d’enfortir el vincle 
amb el seu entorn social i cul-
tural.
Aquest és el tercer any con-
secutiu en què el Consell Co-
marcal de l’Anoia impulsa el 
projecte esTICon, que té per 
objectiu la formació en les TIC 
i l’orientació laboral dels joves, 
amb l’objectiu que s’insereixin 
al mercat laboral o retornin al 
sistema educatiu per millorar 
la seva quali�cació. Està sub-
vencionat per la convocatòria 
SINGULARS 2021 del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) i liderat a l’Anoia 
per l’ens comarcal.

Diumenge, darrer mercat 
d’antiguitats abans de les vacances

ra edició del Mercat d’Antigui-
tats serà el darrer diumenge 
de setembre, dia 25, i coinci-
dirà amb la �ra multisectorial 
FirAnoia i amb la Fira d’Ar-
tesania.
El Mercat d’Antiguitats d’Igua-
lada que se celebra cada darrer 

diumenge de mes és una cita 
molt esperada de centenars 
d’amants de les antiguitats i 
del col·leccionisme d’arreu del 
país que acudeixen a la cita 
vendre, per comprar o per fer 
intercanvi de materials entre 
els mateixos expositors.
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Amb la col·laboració de:

Intam: El company ideal per a desenvolupar 
el negoci internacional

L’empresa, ubicada a Igualada, ofereix serveis d’estratègia 
i consultoria internacional per a les empreses

A Intam (International Trade Management), consultora especia-
litzada en desenvolupament de comerç internacional ubicada a 
Igualada, et donaran la resposta sobre si el teu producte és ex-
portable, com vendre més en mercats internacionals, quins països 

són el teu mercat potencial, o com es fan els negocis a la resta del món.

La seva màxima és: “Posem el món a les teves mans”, és a dir, al de les empre-
ses. Ells treballen amb clients d’empreses nacionals i internacionals, empreses 
amb activitat exportadora que busquen augmentar la seva xifra de negoci 
cercant nous mercats, i també, empreses amb poca o gairebé nul·la expe-
riència en el camp de l’exportació que volen entrar en mercats estrangers, 
establint una base sòlida que els permeti exportar amb garanties.

Experiència amb més de 20 anys en comerç internacional

Samuel Jiménez lidera l’empresa i la seva llarga trajectòria en comerç inter-
nacional, més de 20 anys, avalen la  qualitat del seu servei. Experiència en 
exportació, visió de negoci, i una xarxa de contactes de primer nivell que 
posen al servei dels seus clients per acompanyar-los i fer créixer el seu negoci 
als mercats internacionals. El seu mètode de treball és efectiu, pragmàtic i 
professional, i destaquen per ser �exibles a les necessitats del client, dinàmics 
i amb una relació de proximitat. “Quan iniciem un projecte ens convertim 
en un més de l’empresa amb l’objectiu de conèixer el detall de producte i el 
mercat del nostre client per elaborar la millor estratègia internacional”, relata 
Samuel Jiménez.  

Des d’Intam ofereix un servei basat en l’elaboració d’una anàlisi de viabilitat 
de l’empresa en què, després d’estudiar el producte, el procés productiu, el 
personal implicat en el projecte, i les tasques dels diferents departaments, 
s’obtenen una sèrie de variants que indiquen en quin punt està la compa-
nyia del client i �ns a on pot arribar. “No totes les empreses poden exportar 
regularment si no tenen uns bons fonaments, una estructura sòlida. El tre-
ball ben fet abans de llançar-se a nous mercats, pot evitar problemes en un 
futur”. Amb aquesta anàlisi feta, Intam té totes les eines necessàries per a 
crear i marcat una estratègia conjuntament amb l’empresa, i buscar el millor 
mercat per a vendre el producte. Per sortir a l’exterior i garantir l’estabilitat i 
continuïtat de les vendes internacionals és important fer una anàlisi previ del 
mercat, la selecció del canal d’entrada adient, la pro activitat i el seguiment: 
“No tots els mercats són bons, n’hi ha que són molt especialitzats o madurs, 
i és important saber quin és el millor, així com conèixer aquells mercats on 
el producte que fabrica el nostre client pot entrar amb més força”, apunta 
Samuel Jiménez. 

A més d’acompanyar a les empreses des de l’inici �ns al �nal del procés d’ex-

www.intam.net

Ubicació: Rambla Sant Isidre, 36 – pis 1, 
08700 Igualada
93 744 72 51
info@intam.net

portació, a Intam també ajuden a les empreses a optimitzar la proposta de 
valor per millorar els seus resultats, posicionament i relació amb els seus pro-
pis clients.

Intam està homologada per la Cambra de Comerç de Barcelona, i col·labora 
en diferents projectes d’internacionalització per tal de millorar la competiti-
vitat de les empreses del territori. Més enllà dels serveis de consultoria, Intam 
ofereix serveis especialitzats en venda a mercats internacionals, on desta-
quen els serveis d’export manager part time, agència comercial internacional, 
estudis de mercat i el programa de llarga durada d’inici a l’exportació. De 

fet, el 2021 va estrenar noves o�cines a la ciutat 
d’Igualada a causa de l’increment de la demanda 
de serveis especialitzats en el desenvolupament 
de negoci internacional per part de les empreses, 
que arran de la pandèmia van veure com les es-
tratègies de diversi�cació és clau per assegurar la 
viabilitat i el creixement dels negocis. Amb la seva 
nova ubicació, INTAM ha pogut incorporar nou 
talent per oferir un servei més proper i ampliat a 
les empreses de la Catalunya Central i el Penedès, 
convertint en aquest sentit, en el millor company 
de viatge per a desenvolupar els negocis interna-
cionals de les empreses.

Rambla Sant Isidre, 36 - pis 1  ·  08700 Igualada
93 744 72 51 · info@intam.net  ·  www.intam.net



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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INSOLVÈNCIESESCOLES DEL BOSC
Un projecte educatiu que fomenta la 

consciència mediambiental dels infants

Altísima in�ación (de oferta) + Prima de riesgo al alza + Deuda de las 
empresas elevadísima + Agotamiento del margen de maniobra de la 
política monetaria + Malas expectativas + Falta de información a la 
población = PROBLEMAS.

Molt orgullosos que la @ComissioEuropea hagi escollit el #DIH4CAT 
com un dels European Digital Innovation Hubs per contribuir en la 
transformació digital de les #pimes europees. La innovació és clau per 
avançar en la transformació del model productiu.

Allunyeu-vos de les persones que intenten menystenir els vostres somnis. 
Sempre ho fan les que mai contribueixen al bé comú.
En canvi, les persones que fan grans obres són les que et fan sentir que tu 
també ho pots fer. Adaptat de Mark Twain (1835-1910)

“L’educació ambiental engloba tot allò 
que ens relaciona amb el nostre entorn. “

“La nova llei concursal canvia radicalment 
les regles de joc, segueix el criteri de la 

cultura anglosaxona.”

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.

El proper 30 de juny és una 
data clau per a les empre-
ses que tinguin dificultats 
financeres, i també per a 

les persones naturals (físiques) que 
prevegin estar, o ja estan, en situació 
d’insolvència.

Per dos motius, el primer perquè el 
Govern ha mantingut congelats els 
concursos per la moratòria que va 
donar per la covid-19 prorrogada 
fins aquest  proper 30 de juny de 
l’obligació de presentar concurs tal 
com preveu l’Art. 5 del Text Refós de 
la Llei Concursal (TRLC).

“1. El deudor deberá solicitar la de-
claración de concurso dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha en que 
hubiera conocido o debido conocer el 
estado de insolvencia actual.”

De no fer-ho, és un dels motius per-
què el concurs es declari culpable, 
amb totes les seves conseqüències.

El segon motiu és que finalitza la 
pròrroga que Brussel·les ha donat 
a l’Estat espanyol de transposar la 
Directiva 2017/1132 sobre aspectes 
del dret de societats al voltant de 
reestructuracions i insolvències. La 
nova llei concursal ja està damunt 
de la taula per la seva aprovació. Es 
preveu, així, que el Govern eviti una 
nova moratòria concursal.  

La nova llei concursal canvia radi-
calment les regles de joc, segueix el 
criteri de la cultura anglosaxona.  

Primerament, en matèria de rees-
tructuració. Abans que l’empresa 
hagi de presentar concurs, en un 
mecanisme preconcursal denominat 
“plan de reestructuración” es dona 
més força a la negociació a la fi “del 
manteniment de l’activitat de l’em-
presa, l’ajustament de les estructures 
de capital, donant major flexibilitat i 

Inspirades en el moviment euro-
peu d’educació a la natura, les 
escoles del bosc són escoles in-
fantils que defensen un projecte 

pedagògic que treballa per fomentar 
les bases d’una proposta pedagògica 
a l’aire lliure. Un model innovador 
d’educació reglada per a alumnes de 
3 a 6 anys, que ofereix l’oportunitat 
de traslladar l’aula al bosc perquè els 
infants puguin aprendre en contacte 
directe amb la natura i l’entorn. 
A les classes, a l’aire lliure, sense au-
les, sense llibres... els infants treballen 
les competències de l’ensenyament 
bàsic, però des de l’observació dels 
processos de la vida, absorbint expe-
riències reals, prescindint de joguines 
i de material didàctic prefabricat i po-
tenciant la creativitat.
En els últims anys, diferents estudis 
cientí�cs han anat con�rmant la im-
portància del joc a l’aire lliure. Segons 
aquests estudis, els nens que estan 
en contacte amb la natura desenvo-
lupen més les habilitats motores de 
coordinació, equilibri i agilitat, tenen  
més capacitat d’atenció, raonament i 
observació, tenen menys estrès, són 
més capaços de suportar situacions 
adverses o cauen malalts amb menor 
freqüència.
Sense voler entrar en valoracions so-
bre aquest projecte educatiu, que evi-
dentment és decisió de cada família, 
és important tenir en compte que hi 
ha un altre factor que té un pes con-
siderable en la seva popularització: 
l’augment de la conscienciació per a 
una educació més sostenible, que in-
corpori la comunitat educativa com 
agent actiu en la lluita contra la crisi 
climàtica.
El medi ambient és tot allò que som i 
ens envolta. I aprendre a viure respec-
tant la natura de què formem part i 
tots els seus processos és un dels rep-
tes més grans que tenim. És fàcil cau-
re en la complexitat que caracteritza 

evitant que creditors o socis puguin 
bloquejar reestructuracions raona-
bles.” (Lamo de Espinosa)

Estableix un procediment especí-
fic per a “microempreses”, persones 
naturals o jurídiques que portin a 
terme una activitat empresarial o 
professional i que l’any anterior a la 
sol·licitud de concurs hagin empleat 
menys de deu treballadors i tinguin 
un volum de negoci anual o un pas-
siu inferior a dos milions d’euros.

Aquesta llei també modifica la Llei 
de la Segona Oportunitat, agilitzant 
el procediment, desapareix l’acord 
extrajudicial de pagaments, però 
endureix les exoneracions. No se-
ran exonerables els deutes públics i 
no podran accedir a acollir-se com 
ara a la Llei de la Segona oportunitat 
els administradors, com a persones 
naturals, de les empreses que el con-
curs de les quals hagi sigut declarat 
culpable.

Encara que es preveu que aquesta 
nova llei s’aprovi d’immediat, altra 
cosa és quan entrarà en vigor, tot-
hom espera que hi hagi un temps 
d’adaptació.

És sabut que a pesar de les lleis con-
cursals, de les seves modificacions 
(29 vegades) i de l’última refundació 
TRLC que hi ha hagut, la llei concur-
sal mai ha aconseguit el seu objectiu 
de “salvar” les empreses. El 90 % de 
les que es veuen abocades al concurs 
acaben en liquidació. Aquest nou 
“meló” veurem com surt una vegada 
obert. 
Les veus autoritzades en dret con-
cursal, malgrat veuen aspectes po-
sitius també n’assenyalen de nega-
tius que dificultaran la pretensió 
de la nova llei “...para aumentar 
la eficiencia de los procedimientos 
de reestructuración, insolvencia y 
exoneración de deudas…” 

tots els con�ictes ambientals, pensar 
que per molt que fem no canviarem 
el món, però res del que fem és en va. 
I cal, sobretot, entendre la globalitat 
dels problemes i relocalitzar-los, de-
tectar com afecten el nostre entorn 
més proper, per poder fer un treball i 
accions tangibles a nivell local.
L’educació ambiental engloba tot allò 
que ens relaciona amb el nostre en-
torn. Des de conèixer la natura que 
ens envolta i a què pertanyem, a saber 
d’on ve tot allò que tenim i on va a pa-
rar després que ho utilitzem, o reco-
nèixer i entendre els con�ictes i pro-
blemàtiques associades a cada acció 
de consum o actes que constitueixen 
el nostre dia a dia. En aquest context, 
la promoció de l’educació per a la sos-
tenibilitat és cabdal, perquè els espais 
educatius, siguin aules, siguin boscos, 
poden ser una eina decisiva per fo-
mentar la consciència mediambiental 
dels infants i la seva futura implicació 
en la cura de l’entorn.
Les escoles del bosc són un clar exem-
ple d’aquesta conscienciació, una de-
cidida aposta per la relació dels in-
fants amb la natura cada vegada més 
present al nostre territori, que no 
compta, però, amb un  marc legal del 
tot clar que faciliti la seva constitució 
sense di�cultats.
Així doncs, per bé que no hi ha dub-
tes quant a la forma jurídica a cons-
tituir, habitualment l’Associació, des 
d’un punt de vista �scal, hi ha més 
preguntes que respostes. En són un 
clar exemple la disjuntiva sobre la 
subjecció o no subjecció a l’IVA de les 
quotes cobrades, la consideració de si 
és un ensenyament reglat o no, o l’epí-
graf d’activitat pel qual s’han de do-
nar d’alta i que comporta que alguns 
ajuntaments puguin posar problemes 
a l’hora de concedir la llicència d’ac-
tivitats. Cal valorar i tenir en compte 
aquestes qüestions i els possibles ris-
cos �scals que poden representar. 

Lídia Dalmases 
Controller de processos de Grup Carles
@grup_carles  

Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB director de Iuris Trivium Advocats
josepsoriguera.advocat@icab.cat
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CONCA D’ÒDENA / LA VEU

Des del 15 de juny i 
�ns al 26 de juliol, als 
municipis de la Con-

ca d’Òdena se celebraran una 
quinzena d’actes amb motiu 
de les commemoracions del 
28 de juny, dia internacional 
de l’Orgull LGTBI. Es tracta 
d’activitats molt diverses adre-
çades a tot tipus de públics 
que, sota el lema “Transforma 
la mirada”, ajudaran a re�exi-
onar sobre les sexualitats i les 
identitats de gènere, a trencar 
estereotips i faran visible el 
col·lectiu LGTBI.
El mateix 28 de juny, als set 
Ajuntaments de la Conca 
d’Òdena lluiran les banderes 
LGTBI, i a les biblioteques 
municipals s’hi trobaran tau-
les amb bibliogra�a temàtica. 
A Vilanova del Camí es repin-
taran diverses escales de co-
lors per donar visibilitat al col-
lectiu a través de l’espai urbà i 
també es farà una penjada de 
paraigües amb l’arc de Sant 
Martí a la plaça del Mercat.
A la Pobla de Claramunt, el 
proper dilluns 27 de juny a la 
tarda al Teatre Jardí se celebra-
rà l’entrevista-col·loqui “Què 
vol dir LGTBIQA+?” amb els 
activistes Abel Martos i Ària 
López per conèixer les claus 
bàsiques del moviment. Tam-
bé a La Pobla el dimarts 28 
durant tot el dia es pintarà un 
mural a la piscina municipal 
amb acompanyament musi-
cal.
A l’Espai Jove Òdena el 28 

de juny se celebrarà el taller 
participatiu “En parlem?” 
adreçat a joves, i el dijous 30 
l’Ajuntament d’Òdena con-
vida a tothom a recuperar el 
mural de l’Espai Jove elimi-

nant-ne la pintada homofò-
bica que hi va aparèixer fa 
uns dies. També per als joves 
d’Òdena, l’Ajuntament del 
municipi ha organitzat el ta-
ller “Desonstruïm el gènere” 
que tindrà lloc el dijous 21 de 

juliol al Teatre Centre Unió 
Agrícola.
La Fundació Barça imparti-
rà una xerrada informativa 
sobre “La prevenció del bu-
llying a l’esport”, organitza-

da pel Consell Comarcal de 
l’Anoia i el Consell Esportiu 
de l’Anoia. L’acte va adreçat a 
tècnics esportius, clubs, mo-
nitors i altres agents socio-
educatius que treballin amb 
infants i joves en l’àmbit de 
l’esport o el lleure, i tindrà 
lloc el dimecres 29 de juny a 
les 11h al Centre d’Innovació 
Anoia, a Vilanova del Camí.
El mateix dimecres a la tarda 
es podrà veure l’espectacle de 
teatre/dansa “Júpiter” de la 
companyia Homelandance, 
una proposta sobre l’accep-

tació i el rebuig de moltes 
actituds dins de la comuni-
tat LGTBIQ+ en to d’ironia 
que tindrà lloc a l’Escorxa-
dor d’Igualada, amb col·loqui 
post-funció.
En el marc del Casal d’Estiu, 
l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui ha orga-
nitzat pel dijous dia 30 de 
juny un taller per a joves per 
desconstruir l’aprenentatge 
del gènere a través de l’activi-
tat artística. També dijous, al 
Centre Cívic Nord d’Igualada 
es farà una formació LGTBI 
per incorporar la perspectiva 
de gènere en el lleure, a càr-
rec de les tècniques del Ser-
vei d’atenció integral LGTBI 
d’Igualada i l’Anoia.
Ja al mes de juliol, el dissabte 
dia 2 es farà una nova troba-
da de Famílies LGTBIQA+ al 
Centre Cívic Nord, adreçada 
a totes aquelles famílies que 
vulguin compartir dubtes, 
experiències, i fer comuni-
tat. Al mateix Centre Cívic 
el dimarts 5 es projectarà la 
pel·lícula Pride, de Matthew 
Warchus, amb un col·loqui 
posterior.
Finalment, a La Cooperativa 
de Castellolí es farà un taller 
de sensibilització, prevenció, 
detecció i intervenció contra 
l’LGTBI-fòbia amb una me-
todologia participativa, di-
nàmica i interactiva. Tindrà 
lloc el dimarts 26 de juliol a 
les 9.30h.
Tots els actes són gratuïts i 
en alguns casos es requereix 
inscripció prèvia. Les activi-

La Conca d’Òdena organitza una quinzena d’actes 
del Dia de l’orgull LGTBI per “transformar la mirada”

tats estan organitzades per 
les regidories d’igualtat dels 
set municipis de la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena 
(Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, 
Òdena, La Pobla de Clara-
munt, Jorba i Castellolí), en 
col·laboració amb nombroses 
entitats del territori i coordi-
nats per l’àrea d’Igualtat de la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena amb el suport del 
Departament d’Igualtat i Fe-
minismes de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de 
Barcelona. Es pot consultar 
l’agenda completa i els hora-
ris al web www.micod.cat

28J, una data emblemàtica
El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, 
Trans, Bisexual i Intersexual 
es commemoren els fets del 
28 de juny de 1969 a la ciu-
tat de Nova York, coneguda 
com la revolta Stonewall, on 
per primera vegada es va de-
nunciar la vulneració de drets 
i la repressió social contra les 
persones LGTBI. Aquests fets 
van propiciar que s’escollís 
aquest dia per commemorar, 
reivindicar i reconèixer la di-
versitat en l’orientació afecti-
va i sexual i també en la iden-
titat i expressió de gènere.

El 28 de juny es comme-
mora el Dia Interncio-
nal de l’orgull LGTBI 
i els municipis de la 

Conca han programat 
activitats diverses

Es commemoren els 
fets del 28 de juny de 

1969 a la ciutat de Nova 
York, coneguda com la 

revolta Stonewall

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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TERRITORI / LA VEU

La Diputació de Barcelo-
na reforça, des d’aquest 
dimarts, 21 de juny i 

�ns a l’1 de setembre, el des-
plegament del Pla d’Informa-
ció i Vigilància per la preven-
ció d’incendis forestals (PVI) 
integrat per 254 persones, 
amb un total de 93 unitats 
d’informació i vigilància mò-
bil, 14 punts de vigilància �xa 
i tres equips de coordinació i 
control en 498.986 hectàrees 
forestals de 275 municipis, el 
que signi�ca el 98,7% de la 
superfície forestal vulnerable 
de la demarcació de Barcelo-
na.
El PVI es realitza amb la 
col·laboració de 275 ajunta-
ments, 124 agrupacions de 
defensa forestal (ADF), 9 fe-
deracions d’ADF del territori 
i el Secretariat d’ADF de Ca-
talunya, juntament amb altres 
administracions, amb la �na-
litat d’evitar incendis forestals 
i limitar-ne els seus efectes.
La campanya d’enguany ar-
riba a la 27a edició i s’allar-
garà �ns a l’1 de setembre, 
amb un total de 75 dies, en-
tre les 12:30 i les 19:30 hores, 
que és l’horari de màxim risc 
d’incendi forestal, i de forma 
ininterrompuda durant tots 
els dies de la setmana. El PVI 
es va iniciar l’any 1996 amb 
una prova pilot a la comarca 
de l’Alt Penedès i l’any 2000 
es va estendre a gairebé tots 
els municipis amb superfície 
forestal de la demarcació de 
Barcelona.
El dispositiu inclou la distri-
bució d’unitats d’informació 
i vigilància a partir d’aspectes 
com el nombre d’habitants i 
les urbanitzacions existents 

en  un determinat territori, 
així com la facilitat d’accés 
entre els diferents punts de 
risc de cada unitat. Així, s’ha 
fet una distribució de les uni-
tats d’informació de forma 
ponderada entre la superfície 
forestal abastada, la densitat 
de punts de bona visibilitat i 
de risc a supervisar i la densi-
tat de població de la zona.

Estructura operativa
Els mitjans tècnics i humans 
del PVI 2022 es distribueixen 
en tres sectors de prevenció, 
que engloben l’equivalent a 
quatre comarques: Metropo-
lità Nord (Vallès Occidental, 
Vallès Oriental, Barcelonès i 
Maresme), Metropolità Sud 
(Anoia, Alt Penedès, Baix 
Llobregat i Garraf) i Centre 
(Bages, Berguedà, Moianès i 
Osona).
A cada sector hi ha centres de 
control ubicats principalment 
en instal·lacions de les seus de 
federacions d’ADF o ADF, on 
hi ha un operador que està 
permanentment en contacte 
amb els punts de vigilància 
�xa i amb les diferents unitats 

mòbils d’informació i vigi-
lància.
Els centres de control estan 
en contacte, a més, amb les 
diferents entitats relaciona-
des amb la prevenció i extin-
ció d’incendis, amb qui com-
parteixen informació i, en cas 
d’emergència, de manera més 
intensa. També mantenen 
una comunicació contínua 
amb el centre de control cen-
tral ubicat a Barcelona, que 
gestiona la televigilància i que 
centralitza tota la informació 
dels diferents sectors a la di-
recció del PVI.
El dispositiu té assignats, a 
més, operadors a la sala cen-
tral del Cos d’Agents Rurals a 
Torreferrussa (Santa Perpè-
tua de Mogoda) que mante-
nen contacte permanent amb 
el control central amb l’ob-
jectiu de que les incidències 
detectades pels informadors 
puguin arribar també al Cos 
d’Agents Rurals, i a la inversa.

Una previsió d’estiu sec i ca-
lorós
La situació climàtica d’inici 
de la temporada d’estiu apun-

Comença el desplegament del Pla d’informació i vigilància contra 
incendis forestals en 275 municipis de la demarcació de Barcelona

ta un estiu similar al de l’any 
passat, que va registrar el 
nombre més elevat d’incen-
dis forestals i la xifra més alta 
de dies de risc extrem des de 
l’any 2000. Així, segons les 
dades de la memòria �nal 
de la campanya 2021 del Pla 
d’informació i vigilància con-
tra incendis forestals (PVI) 
de la Diputació de Barcelona, 
entre el 18 de juny i l’1 de se-
tembre passat es van produir 
244 incendis forestals que 
van afectar 1.973,5 hectàrees, 
la tercera xifra més alta de la 
sèrie des de 1996.

Al llarg de la campanya de 
2021, el personal del PVI 
va notificar 287 infraccions 
a la normativa d’incendis i, 
d’aquestes, en 261 ocasions 
es va detectar l’infractor. 
L’efectivitat en la dissuasió 
va ser del 90,4 %, evitant-se 
així 236 situacions de risc 
d’incendi. Cal destacar que 
un 35,9 % de les infraccions 
tenien relació amb l’ús de 
maquinària que pot generar 
guspires, sense l’autoritza-
ció pertinent. Un 28,9 % van 
correspondre a barbacoes 
fora de normativa.

JORBA / LA VEU

Es van organitzar una 
xerrada sobre alimen-
tació, un taller sobre 

activitats preventives gineco-
lògiques i una obra de teatre
L’Ajuntament de Jorba, amb la 
col·laboració dels Diputació 
de Barcelona i l’Institut Català 
de la Salut, va organitzar tres 
activitats per celebrar el 28 de 
maig, Dia Internacional d’Ac-
ció per a la Salut de les dones. 
El dia 30 es va fer una xerra-
da sobre alimentació i hàbits 
saludables en la dona, a càr-
rec de la nutricionista Laura 
Balaguer i organitzada per 
l’equip d’atenció primària de 

l’Anoia Rural. La xerrada, que 
els assistents van trobar inte-
ressant, va servir per desmen-
tir tòpics erronis sobre l’ali-
mentació i animar a la gent a 
fer dietes riques en productes 
de proximitat saludables.
Dijous 2 de juny es va progra-
mar un taller sobre activitats 
preventives ginecològiques, a 
càrrec d’Eva Martínez i Sílvia 
Fernández de les llevadores 
l’Atenció a la Salut Sexual i Re-
productiva Anoia de l’Institut 
Català de la Salut. El taller 
tractava sobre quan s’han de 
fer les citologies, les mamo-
gra�es o els símptomes més 
comuns i com solucionar-los.
L’última activitat va ser diu-
menge 12 de juny, teatre al 
carrer amb ‘Dones en tota 
regla’ de la Companyia La 
Remeiera, amb Mònica Tor-
ra i Helena Fernàndez. L’obra 
va comptar amb una cin-
quantena d’espectadors de 
totes les edats, des d’infants 
fins a gent gran, que van gau-
dir d’un vespre de teatre a la 
plaça de la Font.

Jorba celebra el Dia
internacional d’Acció 
per a la Salut de les dones

INSCRIPCIONS
OBERTES

Curs 2022-2023
Places limitades!

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

Classes d’anglès i japonès 
per a totes les edats!
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Sant Martí de Tous es 
convertirà un any més 
en l’epicentre de les 

llegendes. La 13a edició del 
festival de Llegendes de Ca-
talunya es farà del 30 de juny 
�ns al 3 de juliol i inclou una 
trentena d’espectacles de te-
atre, música, dansa, titelles i 
narració repartits en diferents 
espais del municipi i d’al-
tres d’itinerants pels carrers. 
Serà la primera edició que 
es fa sense restriccions. En-
tre els plats forts, hi haurà la 
popular Apagada del Misteri 
amb fragments de llegendes 
i la il·luminació de 5.000 es-
pelmes i una cloenda amb el 
cantant d’Obeses, Arnau Tor-
dera, amb un muntatge sobre 
l’obra de Verdaguer. Enguany, 

a més, hi haurà propostes de 
tots els territoris de parla ca-
talana.
El poble de Tous, de poc més 
de mil habitants, es conver-
teix de nou en la capital de 
les llegendes. Les històries 
populars i d’arrel cobraran el 
protagonisme, de manera si-
multània, en nou espais del 
poble: el Castell, l’Ateneu, la 
plaça de l’Ajuntament, l’Es-
glésia, el Safareig, el Casal, el 
Parc Bató, La Casa del Tea-
tre Nu i l’Espai Llegendes. A 
més, algunes de les creacions 
seran itinerants.
La companyia local Teatre 
Nu, que assumeix per tercer 
any consecutiu la direcció 
del Festival, i l’Ajuntament de 
Sant Martí de Tous refermen 
un any més el seu compromís 
i responsabilitat per impulsar 

la cultura i consolidar el Fes-
tival de Llegendes de Cata-
lunya com un esdeveniment 
únic i referent als Països Ca-
talans. La direcció enfoca el 
festival no tan sols com una 

manera de recordar el passat 
a través de les llegendes, sinó 
com una via per parlar també 
del present i el futur.
El DeLlegendes és possible 
gràcies a la col·laboració de 
més d’un centenar voluntaris 
i voluntàries, que durant els 
quatre dies del festival s’hi 
implicaran de ple repartits en 
diferents tasques d’organitza-
ció, logística i/o participant 
del teatre comunitari a la po-
pular Apagada de Misteri.

Noves creacions i horitzons
Un dels objectius principals 
del Festival de Llegendes de 
Catalunya és l’aposta pels es-
pectacles de nova creació i 
les companyies emergents. 
L’organització ofereix la pos-
sibilitat a les companyies de 
fer residència a La Casa del 
Teatre Nu, per poder ide-
ar-hi, desenvolupar-hi i/o 
enllestir-hi les pròpies crea-
cions. Tres dels projectes que 
formen part de la programa-

ció d’enguany són estrenes de 
companyies que han fet resi-
dència a La Casa els darrers 
mesos. Es tracta La Cervical, 
amb el Taller de llegendes re-
ciclades, Inca Teatre, que pre-
senta Portes obertes, l’epíleg, 
i Infantilades, amb Infants 
de sol i lluna. Durant l’edició 
passada, dues companyies 
que van fer residència porten 
ara el seu espectacle al DeLle-
gendes: Matito Titelles, amb 
Tomassa, la Xatarrina, i la 
Cia. Jordi Font, amb Ells i jo.
Seguint aquesta mateixa línia 
de l’ajut als projectes de nova 
creació, en aquesta 13a edició 
també s’estrena l’espectacle 
(la) Montserrat, d’Assumpta 
Mercader, coproducció del 
Festival de Llegendes. A més, 
el Festival participa en dues 
coproduccions més. Per una 
banda, la proposta participa-
tiva Foradada, de la Cia. Moll 
de l’Os, que en aquesta edició 
farà un assaig amb públic del 
procés de creació i represen-
tarà l’obra en l’edició vinent, 
i per altra, l’espectacle ritu-
al-immersiu Solar, de Mos 
Maiorum, que s’estrenarà a 
Fira Mediterrània 2022 i que 
també es representarà en la 
propera edició del Festival de 
Llegendes.
Una de les línies en què se 
centra el DeLlegendes des 
dels seus inicis és la dels vin-
cles amb el territori. Enguany, 
el Festival manté el seu vin-
cle amb Fira Mediterrània, 
i suma altres vinculacions. 
D’una banda, el Festival Càn-
tut, amb qui comparteix la 
programació de Lo Barber de 
l’Alguer (Àngel Maresca) i del 
duet musical Betzuca. De l’al-
tra, la Fundació Mallorca Li-
terària, amb dos espectacles: 
Canten -i- conten i Irene i la 
terra adormida. Una ronda-
lla per a la Nit de les Ànimes, 
aquest darrer amb l’acompa-
nyament de la Coral Xalest 
d’Igualada.
Aquesta 13 edició destaca 
especialment per l’ampliació 
d’horitzons del Festival, mi-
rant ja no tan sols les creaci-
ons del país, sinó també les de 
més enllà, les de tots els terri-
toris de parla catalana. És així 
com, a més d’aquestes dues 
actuacions mallorquines vin-
culades a la Fundació Mallor-
ca Literària, el Festival comp-

Dijous de la setmana vinent comença en DeLlegendes, 
el Festival de Llegendes de Catalunya

El DeLlegendes se celebrarà del 30 de juny al 3 de juliol a Sant Martí de Tous
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ta amb una tercera: Glossa 
musicada, de Mateu Xuri i els 
Germans Martorell. Pel que 
fa al País Valencià, visitaran el 
festival la Cia. Va com va Tea-
tre amb Tornar a les arrels, i la 
Cia. Teatre de la Caixeta, amb 
Per què balla en Jan Petit?. El 
DeLlegendes també compta-
rà amb dues companyies de 
l’Aragó, concretament de la 
província d’Osca. La prime-
ra, Producciones Teatrales 
Viridiana, amb En la cadie-
ra, i la segona, els Titiriteros 
de Binéfar, amb Dragoncio. 
Per últim, enguany també hi 
haurà un espectacle de l’Al-
guer, Sardenya, el ja esmentat 
anteriorment Lo Barber de 
l’Alguer, interpretat per Àngel 
Maresca.
Quatre dies de llegenda
La implicació del veïnat de 
Sant Martí de Tous i la res-

Dijous dia 30 de juny el 
Castell de Tous acolli-
rà l’acte inaugural de 

la 13a edició del Festival deLle-
gendes. Serà a les 9 del vespre
Es tracta d’un espectacle mu-
sical a càrrec de la companyia 
Ensemble Spatium i que porta 
per títol Jaume I: música de fets 
i llegendes. La vida de Jaume 
I El Conqueridor i les cròni-
ques sobre els seus fets són tan 
plenes d’esdeveniments histò-
rics com d’històries fabuloses. 
Aquesta dualitat és la que dona 
alè a l’obra que aquí presentem, 
que és una visió personal, tant 
pel que fa a la història i la lle-
genda com pel que fa a la mú-
sica de les aventures d’aquest 
personatge. Els elements del 
folk contemporani, de la músi-
ca medieval, clàssica i les músi-
ques del món, la varietat d’ins-
truments d’orient i occident, 
a més de l’aportació de textos 
històrics i poètics, fan d’aquest 
concert un veritable viatge ini-
ciàtic a aquesta apassionant 
època.
I divendres dia 1 continuaran 
les activitats del Festival, co-
mençant amb tres propostes 
més: 
La Cervical, companyia en re-
sidència a la Casa del Teatre 
Nu, oferirà el Taller de llegen-

L’espectacle “Jaume I: música de fets 
i llegendes”, inaugurarà el Festival

ta de la comarca és essencial 
perquè el Festival es pugui 
celebrar. Cada any participen 
en la seva organització més 
d’un centenar de voluntaris 
i voluntàries, una seixante-
na dels quals actuen també a 
l’Apagada de Misteri, un dels 
moments més esperats dels 
quatre dies de festival. En 
aquesta representació popu-
lar, Sant Martí de Tous queda 
només il·luminat per més de 
5.000 espelmes que condu-

L’organització segueix 
apostant per les produc-
cions de nova creació i 
amplia horitzons amb 
creacions de València, 

Balears, l’Aragó i la 
ciutat de l’Alguer

des reciclades, de les 11 del matí 
a les 2 del migdia a l’Ateneu. El 
taller de llegendes reciclades 
neix com a complement del 
proper espectacle del col·lectiu 
La Cervical, Éssers humans i 
altres monstres dels voltants. 
El taller és un element protago-
nista en un projecte escènic en 
si mateix, que vol esceni�car 
de forma artística llegendes de 
diferents territoris fent servir 
només materials reciclats.
A la tarda, a les 6, des del Sa-
fareig, tindrà lloc la cercavila 
Tous és llegenda, un espectacle 
itinerant amb els personatges 
de les llegendes de Tous, les 
melodies del festival interpre-
tades per l’escola de música i la 
coral, l’esbart i el gegant Tinet, 
els capgrossos de llegendes, el 

ball de faixes i l’escola de circ, 
tots els elements de la cultura 
popular de la vila.
I al vespre, a les 8, a la plaça de 
l’Ajuntament, la Cobla Lluïsos 
interpretarà Les ànimes del Pi-
rineu, una proposta musical 
i literària que vol apropar, de 
forma amena i amb un format 
atrevit i singular, l’essència mu-
sical de la cobla i els elements 
més arrelats, nostrats i a la ve-
gada fantàstics, de les llegendes 
del nostre país.
Llegendes inèdites inspira-
des en l’essència de les nostres 
muntanyes, el Pirineu, de brui-
xes, dracs, gegants, trementi-
naires i altres éssers fantàstics.
Tota la programació completa 
del Festival la publicarem en la 
propera edició del setmanari.

eixen el públic per diferents 
racons on els habitants del 
poble representen diferents 
escenes inspirades en llegen-
des i històries obscures. Un 
recorregut ple de misteri que 
enguany comptarà amb la 
presència de l’Esbart de Tous. 
De l’Apagada se’n faran múl-
tiples passis, de les 22:30h a la 
1h de la matinada.
Els espectacles del festival te-
nen un preu �xat de 2 euros 
(amb algunes excepcions, en 
què són gratuïts) i les entra-
des es poden comprar de ma-
nera anticipada i �ns a una 
hora abans de la representa-
ció al web del festival www.
llegendes.cat. Els preus dels 
espectacles són possibles grà-
cies a la important aportació 
privada que els patrocina.
Després de dues edicions 
marcades per la pandèmia, 

aquesta 13a edició torna a 
la normalitat plena, amb els 
aforaments al 100% i l’elimi-
nació de l’obligatorietat de la 
mascareta.
El Festival distribuirà progra-
mes de mà als visitants i es 
disposarà d’un Punt d’Infor-
mació per atendre consultes.
Activitats paral·leles
La llibreria i el Mercat artesa-
nal de la Bossa de Bou estaran 
oberts al públic. Enguany, les 
famílies que vulguin acampar 
ho podran fer al Càmping 
Masia Can Aubareda amb re-
serva prèvia.
Amb l’objectiu de difondre 
el patrimoni oral en llengua 
catalana, el Festival conti-
nua amb el seu projecte per 

recollir i ubicar al territori 
diferents relats que han anat 
passant de generació en ge-
neració. Per mitjà d’un for-
mulari al web, tothom pot 
participar activament de la 
con�guració del mapa inte-
ractiu de llegendes dels Paï-
sos Catalans
Finalment, en aquesta edició 
es comptarà amb una acti-
vitat complementària, que 
es durà a terme el dilluns 27 
de juny al Casal. Es tracta de 
la projecció del documental 
Arrel, una producció de Fira 
Mediterrània que explora què 
els atrau de l’arrel, als crea-
dors contemporanis, i com 
això es manifesta damunt 
dels escenaris.
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MONTBUI / LA VEU

A�nals de la setmana 
passada ens deixava 
Antonio Villaescu-

sa Herrero, regidor d’un dels 
primers ajuntaments demo-
cràtics de Montbui. Antonio 
Villaescusa va ser regidor en 
el govern durant un mandat, 
concretament entre 1983 i 
1987, com a integrant de la 
candidatura Unidad Popular 
de Izquierdas (UPI) que di-
rigia el primer alcalde mont-
buienc del període democrà-
tic, Ramón Gómez. 
Antonio Villaescusa fou una 
persona progressista i sempre 
implicada en la vida pública i 
social de Montbui. També va 
formar part de la llista d’Ini-
ciativa per Catalunya (1987), 
va integrar Unidad Popular 
de Izquierdas a les eleccions 

de 1991 i també tornaria a 
anar a llistes amb Iniciativa 
per Catalunya a les munici-
pals del 2003. Durant els dar-
rers anys va continuar actiu 
en la vida municipal, sempre 
defensant idees i polítiques 
d’esquerres. Des de l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui es va transmetre el 
condol a familiars i amics.

Montbui lamenta la pèr-
dua d’Antonio Villaescusa

MONTBUI / LA VEU

Ja es coneixen les activi-
tats de la “Setmana Jove” 
2022, la qual es durà a 

terme entre els dies 4 i 10 de 
juliol a Santa Margarida de 
Montbui. L’activitat més des-
tacada serà sense cap mena 
de dubte l’etapa montbuienca 
de la gira musical de Ràdio 
Flaixbac “Va parir Tour”, un 
dels espectacles musicals més 
divertits i esperats pel jovent 
de casa nostra. El “Va parir 
Tour” aterrarà el proper di-
vendres 8 de juliol al pati de 
l’Institut Montbui, a partir de 
les onze de la nit. Els locutors 
més coneguts de Flaixbac, 
així com alguns dels grans 
protagonistes de l’emissora, 
prometen diversió i emoci-
ons fortes �ns a la matinada 
a Montbui. 
Les activitats de la Setmana 
Jove començaran el dilluns 
4 de juliol amb la Presenta-
ció de “Setmana Jove” i amb 
un debat obert entre el jo-
vent. Aquest acte començarà 
a les 7 de la tarda i es farà a 
Mont-Àgora.
El dimarts 5 de juliol el pa-
velló Mont-aQua acollirà de 
17 a 20 hores un “Torneig 
de Futbol Sala” per a joves a 
partir de 12 anys (inscripció 
prèvia abans de l’1 de juliol 
a través de l’enllaç bit.ly/set-
manajoventut). També aquell 
mateix dia, però a partir de 
les 21.30 hores, Cinemes 
Mont-Àgora acollirà la pro-
jecció del film “Spiderman: 
No way home”, amb entrada 
gratuïta amb aforament limi-
tat. L’activitat està recomana-
da per a majors de 12 anys.
El dimecres 6 de juliol s’or-
ganitzarà una de les activi-
tats més esperades pels joves 
montbuiencs: l’excursió al 
parc aquàtic Water Wor-
ld de Lloret de Mar. El preu 
d’aquesta activitat és d’11 
euros. Les inscripcions per a 
aquesta sortida es poden for-
malitzar a l’enllaç bit.ly/set-
manajoventut abans del dia 
30 de juny. L’activitat està es-
pecialment adreçada als joves 
nascuts entre 1992 i 2010. 
El dijous 7 de juliol de 17 a 20 
hores el pavelló Mont-aQua 
acollirà un torneig 3x3 de 
bàsquet. Les inscripcions per 
a aquest torneig es podran 
formalitzar abans de l’1 de 
juliol a través de l’enllaç bit.
ly/setmanajoventut. I aquell 
mateix dia, a partir de les 22 

hores, a la Plaça del Safareig 
del Nucli Antic, es farà una 
sessió de cinema a la fresca 
amb sopar de carmanyola, i 
amb la projecció de la pel·lí-
cula “Grease”. Hi col·labora 
en aquesta activitat la comis-
sió juvenil “La Margarideta”.
El divendres 8 de juliol a par-
tir de les sis de la tarda s’or-
ganitzarà un “escape room” 
a l’aire lliure, amb el títol “El 
tresor de Santa Margarida de 
Montbui”. Serà una activitat 
que es farà a l’aire lliure, en 
grups, interactuant amb una 
tauleta, i on caldrà superar 
diferents proves repartides 
pel municipi. Hi haurà pre-
mis. L’”escape room” comen-
çarà a les sis de la tarda a 
Mont-Àgora, i està organit-
zat per Gaudire. Les inscrip-
cions per a aquesta activitat 
es poden formalitzar a través 
de l’enllaç bit.ly/setmanajo-
ventut
El mateix divendres, però 
a partir de les 22 hores, co-
mençarà a l’amfiteatre del 
Passeig Catalunya un Corre-
foc Jove, el qual anirà a càr-
rec del Grup Drac i Diables 
de Montbui (activitat oberta 
a tots els públics). Aquest 
correfoc serà el preàmbul 
de la gran festa juvenil de 
l’estiu a Montbui, el “Va Pa-
rir Tour’22”, que inclourà la 
millor música, balls, reptes, 
personatges famosos…Hi 
haurà un “Punt Lila” i un 
punt d’informació sobre sa-
lut i consum en espais d’oci. 
El “Va Parir Tour” començarà 
a les 11 de la nit, es realitzarà 
a la pista de l’Institut Mont-
bui, i és previst que �nalitzi a 
les 3 de la matinada. L’afora-
ment és limitat.
El dissabte 9 de juliol s’orga-
nitarà per segon any consecu-
tiu a Mont-Àgora el “Gaming 
Day”. Es podrà participar en 

el torneig gamer de forma 
individual o bé en grup. En-
tre els jocs als quals es podrà 
jugar estan el FIFA, Fortnite, 
League of Legends, Project 
Cars 2, etc. Per participar cal-
drà que els participants por-
tin els seus propis auriculars. 
Hi haurà premis pels primers 
classi�cats. L’activitat, que és 
gratuïta i oberta a tots els pú-
blics, es celebrarà entre les 10 i 
les 19 hores sota organització 
de TIC Anoia. Les inscripci-
ons per a aquesta activitat es 
poden formalitzar abans del 
3 de juliol través de l’enllaç 
bit.ly/setmanajoventut.
El mateix dissabte, a partir de 
les 16.30 hores, s’organitzarà 
també a Mont-Àgora una 
activitat de “Laser tag”, en 
equips de cinc participants. 
La proposta està adreçada 
per a nois i noies a partir de 
12 anys. Les inscripcions es 
podran formalitzar abans del 
7 de juliol a través de l’enllaç 
bit.ly/setmanajoventut. Hi 
haurà aforament limitat.
I també el dissabte 9 de juli-
ol, però a partir de les 22.00 
hores tindrà lloc un bany 
nocturn a la piscina d’estiu. 
Per participar-hi caldrà por-
tar autorització, que troba-
reu a través de l’enllaç bit.ly/
setmanajoventut. Activitat 
gratuïta i oberta a tots els 
públics. Aforament limitat.
I finalitzarà la Setmana Jove 
de Montbui el diumenge 10 
de juliol amb una “Extreme 
Race” que es durà a terme a 
l’Estadi Municipal de Fut-
bol. L’activitat comença-
rà a les sis de la tarda, està 
adreçada a joves a partir de 
12 anys. Caldrà superar una 
cursa d’obstacles d’allò més 
divertida. Per a inscripcions, 
caldrà formalitzar-les a tra-
vés de l’enllaç 
bit.ly/setmanajoventut

Obertes les inscripcions per a les 
activitats de la “Setmana Jove” 2022

MONTBUI / LA VEU

Aquest dijous 23 de juny, 
coincidint amb la Re-
vetlla de Sant Joan, es 

duran a terme a Montbui dife-
rents activitats. A dos quarts de 
9 del vespre tindrà lloc la tradi-
cional arribada de la Flama del 
Canigó a la Plaça de l’Ajunta-
ment. La comitiva amb la �ama 
continuarà �ns el Nucli Antic.
Al Nucli Urbà, a tres quarts de 
10 del vespre, tindrà lloc la tra-

dicional Foguera de Sant Joan, 
la qual es realitzarà com és cos-
tum a l’esplanada municipal si-
tuada a tocar del Pla de La Mer-
cè (zona “Mercadona”).
I la nit més llarga de l’any es po-
drà viure �ns a la matinada a la 
Plaça Can Lledó (“Plaza Roja” 
de Vistalegre), amb música de 
DJ i la millor animació. L’ani-
mació musical per la revetlla de 
Sant Joan es realitzarà donant 
continuïtat als dijous culturals 
del cicle “Dijous, cultura”!.

Revetlla de Sant Joan 
amb la Flama del Canigó, 
foguera i música

MONTBUI / LA VEU

La setmana passada els estu-
diants de 1r d’ESO de l’Ins-
titut Montbui van visitar la 
deixalleria municipal, per do-
cumentar-se de cara al treball 
de síntesi que realitzen. Al 
dipòsit municipal de residus 

van ser rebuts per la respon-
sable de l’àmbit tècnic mont-
buienc en matèria de Medi 
Ambient Ana Hidalgo.
L’alumnat va resoldre un for-
mulari sobre el funcionament 
de la gestió dels residus mu-
nicipals i va fer un croquis de 
la instal·lació.

Visita a la deixalleria
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PERIODISME D’ALTA
FIDELITAT

MITJANS DE PROXIMITAT,

Perquè a l'AMIC som fidels als mitjans de proximitat professionals i de 
qualitat, propers a la gent i compromesos amb el bon periodisme. Això és el 
que ens ha portat a fer 25 anys comptant amb la confiança de 500 mitjans i 
amb la fidelitat dels lectors; els coneixem bé i treballem per oferir-los la 
informació més rigorosa de la seva comunitat. Alta fidelitat, perquè estimem 
la premsa, perquè estimem la gent.
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ÒDENA / LA VEU

Un any més l’Ajunta-
ment d’Òdena orga-
nitza la revetlla de 

Sant Joan per a tots els veïns i 
veïnes que vulguin compartir 
aquesta festa tan popular. 
A les 7.30 de la tarda un grup 
de persones voluntàries sorti-
ran de la plaça Major d’Òde-
na per anar a recollir la Flama 
del Canigó a Igualada. Una 
vegada recollida aniran cor-
rent en relleus per encendre 
la foguera del Parc de la Font 
on tindrà lloc la revetlla. Es 
previst l’arribada a les 9 del 
vespre.
A  dos quarts de 10 del vespre 
al Parc de la Font  tindrà lloc 
el sopar de germanor. Tot-
hom qui vulgui podrà portar 
el sopar de casa i l’ajunta-
ment, a més d’habilitar l’es-
pai amb taules i cadires, hi 

posarà la coca i el cava per a 
tothom. Seguidament, al so-
par l’Ajuntament ha progra-
mat el ball de revetlla amb DJ 
fins a les 3 h de la matinada. 
D’aquesta manera es recupe-
ra la plena normalitat des-
prés de dos anys de restric-

cions a conseqüència de la 
pandèmia de la Covid-19.
L’ajuntament d’Òdena de-
mana precaució i seguretat 
sobretot en l’ús de material 
pirotècnic i fogueres, alhora 
que us desitja una molt bona 
revetlla!

La revetlla de Sant Joan a Òdena 
recupera la normalitat

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
ha obert el període de 
sol·licitud d’ajuts per a 

l’adquisició de llibres de text i 
material escolar per a les famí-
lies dels alumnes dels centres 
d’educació infantil, primària i 
secundària obligatòria del mu-
nicipi per al curs 2022-2023.
El període de presentació de 
les sol·licituds començarà el  22 
de juny i �nalitzarà el  8 de juli-
ol del 2022 a les 14 h presencial 
i telemàticament �ns les 00h. 
Cal presentar la sol·licitud i 
tota la documentació al regis-
tre d’entrada de l’Ajuntament 
d’Òdena o de manera telemà-
tica (amb certi�cat digital, no 
per correu electrònic) 
Les resolucions de les sol·lici-
tuds presentades correctament 
es noti�caran �ns al 30 de se-
tembre com a tard.
Poden optar a aquests ajuts in-
dividuals en matèria de llibres 
de text i material escolar les fa-
mílies dels alumnes empadro-
nats al municipi i escolaritzats 
als seus centres educatius pú-
blics. La resta de requisits per 
optar a aquests ajuts són que 
les famílies estiguin inscrites 
al programa de reutilització de 
llibres de text i material escolar 

del respectiu centre escolar si 
n’hi ha, que la renta per càpita 
mensual de tots els membres 
de la unitat de convivència no 
sigui superior als 300 euros, i 
que la família no sigui titular 
de més d’un habitatge.
Els criteris de la concessió dels 
ajuts seran la capacitat econò-
mica de la unitat familiar (�ns 
als 10 punts, en funció de la 
renda per càpita), per grau de 
discapacitat dels progenitors o 
els �lls (�ns a 1 punt), per fa-
mília nombrosa o monoparen-
tal (�ns a 1 punt) i les valoraci-
ons de l’educadora social (�ns 
a 5 punts). L’import dels ajuts 
estarà lligat a les previsions 
pressupostàries i cap superarà 
cap cas superarà els 80,00 € per 
alumne/a d’infantil, els 150,00 
€ per alumne/a de primària i 
els 200,00 € pels de secundària 
obligatòria.
El consistori odenenc destaca 
que els últims anys les sol·lici-
tuds han augmentat en para-
l·lel a l’augment de les proble-
màtiques econòmiques de les 
famílies. Per aquest motiu, un 
any més l’Ajuntament d’Òdena 
considera necessari seguir tre-
ballant en una línia de beques 
municipals, dedicades a la bo-
ni�cació dels llibres de text i 
material escolar. 

S’obre el període 
de sol·licitud d’ajuts per 
a la compra de llibres 
i material escolar

ÒDENA / LA VEU

Del 27 de juny a l’1 de 
juliol Òdena celebra-
rà una primera edi-

ció del Parc d’estiu al Centre 
Cívic el Pla, una oferta lúdica 

i educativa per passar aquests 
primers dies de vacances es-
colars.
La proposta s’adreça a infants 
i joves de 0 a 14 anys que po-
dran trobar i participar en 
tallers, activitats, llits elàstics, 

zona wi� i molt més. L’entra-
da és gratuïta i cal anar acom-
panyat d’una persona adulta. 
El parc d’estiu es realitzarà al 
Centre Cívic el Pla, del 27 de 
juny a l’1 de juliol, els matins 
de 9  a 13.30 h.

L’Ajuntament d’Òdena organitza 
el primer Parc d’estiu 

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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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Amb una temperatura 
altíssima, la plaça del 
Mercat de Vilanova 

va acollir aquest dissabte la 
primera edició del Vilanova 
a Escena. Una cita que va es-
devenir un èxit total de críti-
ca i públic i que pretenia unir 
l’antic format de Vilashopping 
amb un espectacle genuïna-
ment vilanoví: Festa 62- Crò-
nica de Vilanova.
Des de mitja tarda i �ns ben 
entrada la nit, la plaça va 
comptar amb una desena de 
parades gastronòmiques i bo-
tigues que van amenitzar als 
assistents l’espera de l’espec-
tacle; el Quiosc Picasso, L’Es-
sència (Casal d‘Avis de Vila-
nova del Camí), La Rúcula, La 
Petita Dolceta, El Punt Anoia, 
Cosiendo con Lulu, La Trasti-
enda i Naturterapias.
Quan passaven pocs minuts 
de les deu, es va iniciar al plat 

fort de la nit. L’espectacle Festa 
62- Crònica de Vilanova amb 
la història d’en Carlus i la Tere, 
dos joves de la Vilanova del 
Camí de l’any 1962. Un mu-
sical que tenia com a marc les 
festes del barri de Sant Josep 
de l’any 1962 -reals- i amb les 
migracions del sud d’Espanya, 
l’amor juvenil i la música de 
l’època com a �l conductor.
L’espectacle ha comptat amb la 
participació de més d’un cente-
nar de persones, en la seva gran 
majoria provinents de les enti-
tats locals: AFA Pompeu Fabra, 
Artístic, Auntempo, Associa-
ció Balls Ainhoa, l’Associació 
Barri Sant Nicolau, Associació 
Cultural Camp del Rei, Esbart 
Dansaire Vilanova del Camí, 
la Unión Cultural Extremeña 
Anoia, Vilanova Comerç i la 
Xispa, i també amb la Festucs 
Band Bass de Lleida.
Una idea original i guió de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí que ha tingut com a di-

Més de 600 persones gaudeixen d’un extraordinari musical 
en la primera edició del Vilanova a Escena 

rector d’escena a Toni Poch de 
Gralla Manufactures Teatrals i 
amb Sheila Grados en la direc-
ció musical. Els protagonistes 
de l’obra, la Tere i en Carlus 
van ser interpretats per Yan-
nick Ramis i Maria Berenguer, 
acompanyats per en Carles 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Des del passat diven-
dres 17 de juny el 
projecte de Reurba-

nització de la Plaça Vilarrubi-
as es troba en fase d’exposició 
pública. Qualsevol persona el 
pot consultar o bé a la pàgina 
web municipal o a les depen-
dències municipals i formu-
lar les al·legacions que estimi 
pertinents. 
La plaça Vilarrubias és la més 
antiga del municipi, amb més 
de 40 anys d’història. Du-
rant aquestes quatre dècades, 
s’han anat fent diferents inter-
vencions, però cal adequar-la 

a les necessitats del veïnat i a 
la normativa vigent.
El projecte, redactat per la 
Diputació de Barcelona, su-
posarà una inversió de més 
de 300.000 €. L’alcaldessa vi-
lanovina Noemí Trucharte re-
coneix que el projecte és molt 
ambiciós, però molt respectu-
ós amb l’essència de la plaça 
que cal fer més assequible, su-
primint les barreres arquitec-
tòniques i eliminant els punts 
negres que faciliten l’acumu-
lació de brutícia o les troba-
des de persones que di�cul-
ten el descans dels veïns. La 
voluntat del govern és també, 
conservar les grans jardine-

res de formigó i la plantació 
dels rosers, tan característics 
d’aquest espai públic.
El passat 8 de juny, l’Ajunta-
ment va fer una reunió ober-
ta amb els veïns i veïnes de 
la zona per recollir les seves 
aportacions i incorporar-les 
al projecte, en la mesura del 
possible. El veïnat ha propo-
sat que les zones de joc infan-
til s’ubiquin a la part baixa de 
la plaça i que les obres respec-
tin l’essència d’aquest espai.
El termini d’exposició públi-
ca del projecte és de 30 dies a 
comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al BOP, 
amb data de 17 de juny.

Ferrer, Ricard Goya, Car-
me Aloy, Marta Bossa, Aroa 
Bermudez, Carles Palet, Pere 
Pelfort, Iraida Fontalba, Li-
dia Ruiz, Aina Burgos, Mari-
sol González i Laia Esquinas. 
Vestits i amb una escenogra�a 
creada per Antoni. S. Bou i 
Marta Vilella.
La música va anar a càrrec de 
l’Orquestra Divos, un conjunt 
expressament creat per l’oca-
sió i que va voler ser l’orques-
tra real que va actuar a les fes-
tes de la plaça Major de l’any 
1962. Tenia com a intèrprets 
Biel Jorba, Eudald López, Ser-
gio Gómez, Nerea Platas, Car-
les Palet i Eudald López
L’obra de teatre va esdevenir 
una revetlla popular, i sense 

dubte ha deixat empremta en 
els més de 600 espectadors. 
Un projecte que en paraules 
dels regidors de Promoció 
Econòmica i Cultura, Jordi 
Baron i Carlota Silva: “ens dei-
xa el llistó ben alt i ens espe-
rona a pensar en el Vilanova a 
Escena del 2023”.
L’organització no vol deixar 
d’agrair també la col·laboració 
de la família Munné, família 
Vilella, de la Melchora Calle-
ja, la Urbani Castillo, la Rosa 
Bou, la Lourdes Duran, l’As-
sociació Barri Santa Caterina 
d’Igualada, el Casal Popular 
El Foment d’Igualada i les més 
de cent persones que d’una 
forma o un altre han fet pos-
sible aquest espectacle.

El projecte de Reurbanització 
de la Plaça Vilarrubias en fase 
d’exposició pública 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Les regidories de Fes-
tes i Cultura han obert 
una convocatòria per 

trobar l’Hereu de la Festa 
Major 2022 que es celebra-
rà de l’1 al 5 de setembre. 

Ha de ser un noi d’entre 12 i 
17 anys, veí de Vilanova del 
Camí. La resta de figures: 
pubilla, hereuet i pubilleta; 
ja estan cobertes. 
Les persones interessades 
s’han d’adreçar a l’àrea de 
Cultura per enviar les da-

des de contacte. L’adreça és 
President Companys, 1, 2n 
pis de Vilanova del Camí i 
l’horari d’atenció, de dilluns 
a divendres de 7:30 a 14 h. 
També podeu enviar un cor-
reu electrònic a:cultura@vi-
lanovadelcami.cat.

Vilanova del Camí busca Hereu 
per a la Festa Major 2022 
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CAPELLADES / LA VEU

Normalitat 100 per 100 
és el més destacat 
d’unes Festes del Car-

rer que s’han viscut igual que 
abans de la pandèmia.
Divendres la plaça Verdaguer es 
va omplir per escoltar el pregó 
de fetes, que va anar a càrrec 
de la Lis Ramírez, qui va fer 
un petit homenatge a totes les 
persones que formen part de la 
reduïda Comissió de Festes del 
Carrer que s’encarrega d’orga-
nitzar tota la festa. Prèviament 

el regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, havia agraït en nom 
de tots els capelladins i capella-
dines la impagable tasca que fa 
tota la Comissió.
L’acte va acabar presentant la 
novetat d’enguany: cada barri 
tindrà entitats que l’apadrinen. 
Així les madrines i padrins del 
Barri de les Bledes són els Fal-
cons de Capellades i l’Esbart 
Dansot, del Ruc són La Lliga i 
el Grup Teatral de Capellades; 
del Gegant són els Gegants i 
Gegantets de Capellades; del 
Ninot són la Coral Noves Veus 

Celebrades les Festes de Carrer

i els Capgrossos i de les Places 
els Dimonis.
Com és ja costums dels darrers 
anys, el Pregó va acabar amb la 
plaça ballant el Ball Pla.
Un cop el pregó fet, dissabte es 
va entrar en matèria amb el Bar-
ri de les Bledes, amb un ball de 
gala  a càrrec dels padrins, l’Es-
bart Dansot, i l’animació prè-
via dels Falcons de Capellades. 
Després de l’espectacle infantil 
del diumenge, aquesta setma-
na s’anirà repetint l’esquema 
de portar les paneres pel matí i 
anar a treure ball els vespres.

CAPELLADES / LA VEU

Per Sant Joan es celebra 
la festa nacional dels 
Països Catalans i el 

solstici d’estiu.
A Capellades es començarà la 
festa com és habitual sortint 
de l’esplana a recollir a Iguala-
da la Flama del Canigó. A les 
18:30 hi haurà la sortida en 
bicicleta i a les 19 la sortida 
en cotxes. A les 21:15 arribarà 
a Capellades la Flama del Ca-
nigó, fent primer parada a la 
Piscina Blava on hi haurà les 
Festes del Carrer, per encen-
dre el peveter.
A dos quarts de 10 de la nit 
arribarà la Flama a l’Esplana-
da i s’encendrà la foguera.
A les 10 ja començarà el So-
par popular i a mitja nit la 
Revetlla de Sant Joan que es 
farà a la plaça de La Lliga. Els 
tiquets per al sopar es podran 
comprar per 10 euros a la Pa-

pereria Castells o al Jaç Roig 
cooperativa.
Recordem que un Ban d’Al-
caldia prohibeix fer fogueres 
a cap altre punt de Capella-
des que no sigui l’explanada 
i també prohibeix tirar coets 
voladors: “d’acord amb la si-
tuació d’altes temperatures i 
elevada sequera que fa aug-
mentar el risc d’incendis fo-
restals, queda PROHIBIT  
tirar coets i petards voladors 
en el municipi de Capellades”. 
Només es podrà fer la fogue-
ra i tirar els coets no voladors 
a l’esplanada del Capelló, al 
vespre de 20 a 24 hores.
Aquest any per Sant Joan a 
Capellades hi ha dues revet-
lles. Dimonis de Capellades 
l’organitza com és habitual 
al Pati de La Lliga a partir de 
mitja nit i la Comissió de Fes-
tes del Carrer a la Piscina Bla-
va també a la mateixa hora.

Celebrem Sant Joan

CAPELLADES / LA VEU

La darrera setmana de 
juny serà la primera de 
les 5 previstes per aquest 

estiu 2022. 
Sota l’eslogan “1 ESTIU X 
TRANSFORMAR EL PLANE-
TA” , es proposa descobrir els 
reptes que tenim per transfor-
mar el nostre planeta i aconse-
guir que les persones puguem 
viure en equilibri amb les altres 
formes de vida sota un desen-
volupament sostenible.
El casal obrirà de 9 del matí a 

1 del migdia, amb possibilitat 
d’acollida de 8 a 9, abans de co-
mençar.
Les preinscripcions es poden 
fer novament des de la pàgina 
web de Fundesplai, en aquest 
enllaç.  Es podran ampliar set-
mana a setmana, però sempre 
caldrà fer-ho abans del dime-
cres anterior a la setmana que 
demanem (per raons d’organit-
zació del monitoratge).
El preu per infant és de 37,90 
euros per setmana i el d’acolli-
da de 16 euros, tot i que hi ha 
algunes boni�cacions.

La setmana que ve 
comença el Casal d’estiu

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Cape-
llades ha contractat a 6 
persones en el marc del 

programa Treball i Formació. 
Els contractes de treball s’em-
marquen en les línies de per-
sones aturades majors de 52 
anys, de llarga durada o per-
ceptores de la Renda garan-
tida. Tanmateix, el programa 
Treball i Formació està sub-
vencionat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) i 
co�nançat pel Fons Social Eu-
ropeu i el Ministeri de Treball i 
Economia Social.

Aquestes 6 persones treba-
llaran a Capellades durant 12 
mesos per realitzar diferents 
tasques dins la Brigada dels 
Serveis Municipal. Així, apro-
�tant que es disposarà de més 
personal, es podrà reforçar la 
neteja de diferents zones fora 
de l’entorn urbà on habitual-
ment s’hi arriba amb poca fre-
qüència i també en la millora 
del manteniment dels espais 
enjardinats . Més endavant un 
dels objectius és treballar en les 
diverses fonts urbanes de Ca-
pellades que actualment neces-
siten d’un manteniment i una 
neteja per posar-les en marxa.

Sis persones entren a 
treballar amb la Brigada

CAPELLADES / LA VEU

Els alumnes de 6è de l’es-
cola Marquès de la Po-
bla han entrevistat a l’al-

calde de Capellades, Salvador 
Vives. Les preguntes es van di-
vidir principalment en 3 grans 
blocs. El primer i més llarg es 
va centrar molt en qüestions 
energètiques, demanant pels 
proveïdors, consums i serveis 
en els subministraments elèc-
trics i de gas del municipi.  Els 
alumnes van apro�tar per fer 
també diverses preguntes ge-
nerals sobre Capellades, com 
ara quan s’obrirà el nou Espai 

Jove i què s’hi durà a terme. 
El darrer bloc es va centrar en 

Els alumnes de 6è entrevisten l’alcalde

Ucranïa per demanar-ne com 
hi ha col·laborat el consistori.

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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PIERA / LA VEU

Els pierencs i les pieren-
ques podran gaudir de 
la revetlla de Sant Joan 

sense necessitat de despla-
çar-se fora del municipi. Per 
avui 23 de juny s’han progra-
mat tot un seguit d’activitats 
a la vila per a celebrar la que 
es considera la nit més curta 
de l’any.
A les 20 hores està previs-
ta l’arribada de la Flama del 
Canigó a la rotonda dels 
Hostalets de Pierola. Aquest 
serà el punt de sortida dels 
corredors que participin en 
el recorregut que portarà la 
flama pels carrers de la vila 
fins a l’Ajuntament i, poste-
riorment, fins al Gall Mullat.
Un cop allà, la ciutadania 
podrà gaudir de les actuaci-
ons d’algunes entitats popu-
lars com els Falcons de Piera, 
l’associació Dones de Piera, 
l’Agrupació Sardanista de 
Piera, la Colla infantil dels 
Diables de Piera, els Eixerits 
Geganters de la Vila de Piera 

i els Amics del Pubillatge. Es 
farà també la lectura del ma-
nifest institucional i l’encesa 
de la foguera de Sant Joan.
Seguidament, està previst 
organitzar una botifarrada 
popular. El preu dels tiquets 
serà de 5 euros si es compra 
anticipada o de 6 euros el 
mateix dia de la revetlla. Es 
poden adquirir de manera 
anticipada a la Biblioteca de 
Piera, a JM Pastisser, al Casal 
de la Gent Gran, a la Pape-
reria Fanny, a Tot Esport i al 
Bar Foment. Hi haurà servei 
de bar durant tota la revetlla. 
La nit continuarà amb el 
concert del grup Coi els 
Montgrons i la música fins 
ben entrada la matinada 
d’Animal Dj. 
El dissabte 25 de juny hi 
haurà una nova festa de Sant 
Joan al Gall Mullat amb la 
Nit de DJ’s locals que co-
mençarà a les 23 hores. Es 
podrà escoltar música i ba-
llar estils diversos: des de 
reggaeton a tecno passant 
per música comercial.

Piera ja ho té tot a punt per a la 
revetlla de Sant Joan

Una revetlla amb precaució
Des del consistori es donen un 
seguit de consells per minimit-
zar els riscos i evitar accidents 
amb els petards i les fogueres 
que malauradament són habi-
tuals durant la revetlla de Sant 
Joan.
Pel que fa als petards, és im-
portant adquirir-los en esta-
bliments autoritzats, llegir les 
instruccions de cada article 
i, a l’hora d’encendre’ls, no 
els hem de subjectar amb les 
mans ni posar-los a prop de 
la cara o el cos. Cal recordar 
que no s’han de llançar coets a 
menys de 500 metres de zones 
boscoses ni en llocs on hi hagi 
aglomeracions de gent, i que és 
important seguir les recoma-
nacions establertes sobre l’edat 
en què infants i joves poden 
comprar els petards o comen-
çar a manipular-los. Pel que fa 
a les fogueres, només es poden 
encendre en llocs autoritzats 
per l’Ajuntament atès que està 
prohibit fer foc en tots els ter-
renys forestals i en un radi de 
500 metres al seu voltant.

PIERA / LA VEU

El passat 17 de juny a la 
sala d’actes del Foment 
va tenir lloc la cloenda 

dels Programes de Formació i 
Inserció PTT-PFI Anoia Sud 
pel que fa al curs 2021-2022. 
Després de dos anys de pan-
dèmia es va recuperar aquest 
acte que vol ser un reconei-
xement a totes les parts im-
plicades en aquest programa, 
especialment a l’alumnat que 
ha apro�tat aquest recurs que 
els ofereix la possibilitat de 
continuar formant-se.
L’obertura de l’acte va anar a 
càrrec de l’alcalde de Piera, 
Josep Llopart, en nom de la 
xarxa Transició Escola Tre-
ball Anoia Sud, i d’Eva Ri-
bera, responsable territorial 
dels PFI-PTT de la Catalunya 
Central com a representant 
del Departament d’Ensenya-
ment. Tots dos van felicitar 
als alumnes per haver apro-
�tat aquesta oportunitat i 
per ser perseverants i els van 
encoratjar a continuar for-
mant-se per tal d’arribar a ser 
allò que desitgin. També hi 
van assistir altres represen-
tants de la Xarxa TET Ano-
ia Sud, familiars, mestres, 
exalumnes i responsables de 
les empreses on l’alumnat ha 
realitzat les pràctiques. Tots 
ells van voler acompanyar els 
joves en aquest acte per tal 

d’animar-los a continuar el 
seu camí en els àmbits forma-
tiu i professional i felicitar-los 
pel treball fet durant el curs. 
En el transcurs de l’acte, van 
intervenir professors i alum-
nes i es van visionar alguns 
vídeos en els quals apareixien 
alumnes i familiars explicant 
què havia signi�cat per a ells 
aquest curs.
Els PFI-PTT acullen joves de 
16 a 21 anys que no disposen 
de Graduat en Educació Se-
cundària Obligatòria (GESO) 
i els ofereixen formació pro-
fessional i suport escolar per 
tal que, en el  futur immedi-
at, puguin retornar al sistema 
educatiu, mitjançant els cicles 
formatius de grau mitjà o bé 
obtenir el GESO.
En el nostre territori s’em-
marquen dins d’un conveni 
de col·laboració signat entre 
el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Ca-
talunya i els ajuntaments que 
conformem la Xarxa TET 
Anoia Sud: l’Ajuntament de 
Masquefa, l’Ajuntament de 
Capellades, l’Ajuntament de 
Cabrera d’Anoia, l’Ajunta-
ment de Piera, l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola, 
l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia, l’Ajuntament de la 
Torre de Claramunt i l’Ajun-
tament de la Pobla de Clara-
munt, amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona.

Cloenda dels Programes 
de Formació i Inserció 
laboral 2021-2022
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CALAF / LA VEU

El municipi de l’Alta Se-
garra va celebrar la 30a 
edició del Desfolca’t, 

el festival de música popular 
i tradicional el passat cap de 
setmana -els dies 17 i 18 de 
juny-. Els carrers del nucli 
antic de Calaf es van omplir 
d’amants del folk per gaudir 
de dues jornades marcades 
per la música d’arrel catala-
na, basca i gallega. En total, al 
voltant d’unes 2.000 persones 
van gaudir de l’edició d’ani-
versari.
La 30a edició Desfolca’t ha 
estat especial no només per 
consolidar-se com una de les 
propostes veteranes en el ter-
reny de la música popular i 
tradicional, sinó que després 
de dos anys marcats per la 
COVID-19 i una edició pas-
sada adaptada a la normativa 
de la pandèmia, enguany la 
cita estival ha pogut tornar 
a la normalitat. “Valorem 
molt positivament la represa 

del festival amb tota la seva 
essència, amb les places i els 
carrers plens de gent vivint la 
música i la cultura popular. 
Vam veure un públic molt 
entregat als concerts, la zona 
gastronòmica amb molt am-
bient i molta participació a 
tots els actes”, comenta l’orga-
nització.
Com a novetat, el festival ha 
apostat per potenciar l’oferta 
gastronòmica amb una zona 
de ‘food trucks’ amb propos-
tes de proximitat i una cer-
vesa artesana exclusiva, “la 
folkie”, elaborada per la cer-
vesera Minairons.
La mostra de música tradici-
onal i popular en homenatge 
a Jordi Fàbregas va inaugurar 
l’edició d’aniversari el diven-
dres dia 17, una trobada molt 

El Desfolca’t tanca una 30a edició d’èxit amb un agermanament 
de la música d’arrel catalana, basca i gallega

emotiva presentada per Nú-
ria Planell i Bernat Dàmaso, 
i amb la participació de Co-
nya Marinera (Havaneres de 
Calaf), Meritxell Gené, Marc 
del Pino i Josep “Pepon” Vi-
larrubla, Blai Casals, Roger 
Andorrà i Pau Benítez i La 
viu viu (Cati Plana, Eduard 
Casals, Marc Figuerola i Jor-
di Maria Macaya). La nit va 
cloure amb tota una revolució 
dels sons tradicionals amb el 
concert d’Electrogralla, una 
proposta que uneix dos mons 

aparentment llunyans, el so 
de la gralla i l’electrònica.
Dissabte 18 al matí el mer-
cat de Calaf es va convertir 
en l’escenari d’una matinal 
de cultura popular amb una 
ballada dels geganters i gra-
llers de Calaf i els Bastoners 
de Copons, el concert de Ra-
mon Redorta, un taller de 
pandereta a més d’un Espai 
O� obert a tothom. El plat 
fort de la programació es va 
concentrar dissabte a la tarda 
i nit amb les actuacions de les 

propostes emergents d’Itzipa 
i Pasquines, el viatge pels Pi-
rineus d’Orquestrina Trama i 
el ball folk de La Portàtil FM. 
El Desfolca’t també ha estat 
un espai d’agermanament 
amb els sons del pelegrinatge 
i la tradició gallega de la mà 
de Luar Na Lubre i l’energia 
incombustible dels bascos 
Korrontzi. La nit va seguir 
amb el folk-rock d’alta tensió 
dels bascos Moonshine Wa-
gon i els sons més combatius 
i festius d’Ebri Knight.

La 30a edició ha rebut 
al voltant d’uns 2.000 

assistents al llarg de les 
dues jornades festives

Pasquines

La formació gallega Luar Na Lubre a l’escenari principal 

Bellprat barra el pas als macropro-
jectes d’energies renovables
BELLPRAT / LA VEU

Bellprat ha decidit al-
çar-se contra els dife-
rents projectes d’ins-

tal·lació d’energies renovables 
i també del pas de la línia 
d’alta tensió pel municipi i di-
vendres va celebrar una acte 
simbòlic per “fer saber a les 
empreses especuladores, a les 
administracions i a la societat 
en general que es declaren so-
birans per decidir com volen 
fer les coses al seu municipi”.

Els veïns del municipi denun-
cien que un poble de 50 cases 
ha de suportar un macro parc 
fotovoltaic de 65ha, a 500 
metres del poble- i a escassos 
metres de les masies que en 
quedaran envoltades-, darre-
ra del qual s’hi alçaran 10 ae-
rogeneradors de 200 metres 
d’alçada. La gota que ha fet 
vessar el got son les torres de 
molt alta tensió que està pre-
vist instal·lar-hi en el pas de 
la línia que va des de la Franja 
�ns a Hostalets de Pierola.

Els vilatans d’un dels pobles 
més petits de la província de 
Barcelona, diuen estar can-
sats “del greuge i la humilia-
ció de veure com es planeja 
la destrucció del municipi en 
nom de les energies renova-
bles”. “Bellprat és petit, és hu-
mil, no té recursos i no es pot 
defensar. Per contra, ha de 
litigar contra multinacionals, 
empreses amb recursos i sub-
vencionades pels fons Next-
Generation. Indefensió que 
les administracions reforcen 
amb lleis que es modi�quen 
una i altra vegada, i les que 
calguin, per fer aquests dis-
barats”, critiquen els veïns del 
municipi.
Així doncs, des del passat di-
vendres 17 de juny de 2022, 
l’entrada al terme serà res-
tringida i qualsevol projecte o 
actuació haurà de ser consen-
suada per consell del poble.

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

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
PER OFICINES

Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2

Inclou: 
-Calefacció

-Neteja 
-Wi�

Disposa:
-Llum Natural

-WC
-Sostres alts

No cal fer obres ni instal·lacions
Ideal per: consultes, o�cines, estudi...

Preu mensual lloguer 200€ 

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803
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VECIANA / LA VEU

El passat dissabte 18 de 
juny va ser la data tri-
ada per fer la presenta-

ció de la comunitat ebiker al 
municipi de Veciana.
Les activitats preparades van 
començar a les 5 de la tarda 
a l’església de Santa Maria de 
Veciana on es va congregar 
els més de seixanta ebikers 
per tal d’iniciar els dos recor-
reguts diferents amb els quals 
es van poder visitar llocs tant 
atractius i singulars del mu-
nicipi com són el Molí de la 
Roda, la capella de Sant Ga-
briel o l’església romànica de 
Sant Pere de Montfalcó el 
Gros, entre d’altres. 

Durant el recorregut els parti-
cipants van poder fer parades 
culturals com la que hi havia 
prevista per visitar la capella 
de sant Gabriel on, alhora, 
van poder gaudir d’un tast de 
vi de missa. Els integrants que 
participaren en les dues rutes, 
en la seva arribada a la plaça 
de Veciana, van poder fer una 
degustació gràcies a Temps de 
Vins i a l’empresa local de For-
matges de Veciana amenitza-
da amb música en directe de la 
mà de Marc Cros i Dolça Prat.  
La sortida va comptar amb 
la presència de diverses per-
sones amants d’aquesta mo-
dalitat esportiva d’arreu de 
la comarca així com del regi-
dor de promoció turística de 

La comunitat ebiker gaudeix coneixent 
l’atractiu turístic de Veciana

l’Ajuntament d’Igualada, Jor-
di Marcè i del conseller de tu-
risme del Consell Comarcal 
de l’Anoia, Daniel Gutierrez, 
que impulsen des d’ambdues 
institucions la descoberta de 
la comarca a través de l’ebike. 
Per cloure l’acte l’organitzador 
de l’esdeveniment, Ramon 
Prat, i l’alcalde de Veciana, 
Jordi Servitje, van congregar 
a tots els assistents a la sala 
polivalent del Centre Cultu-
ral de Cal Pesseta per agrair 
el suport a tots els col·labora-
dors que havien fet possible 
l’activitat amb la qual es va 
donar a conèixer una mica 
més el gran atractiu cultural 
i turístic amb que compta el 
municipi de Veciana.

CALAF / LA VEU

Apartir de l’1 de juliol, 
la piscina municipal 
tornarà a obrir les 

seves portes. En aquests mo-
ments, han �nalitzat les obres 
de millora que s’hi han realit-
zat i està en procés d’asseca-
ment. A partir del 22 de juny 
es començarà a omplir i així 
es podrà obrir a temps per la 
temporada d’estiu. 
Per accedir-hi, la ciutadania 
podrà adquirir diferents abo-
naments individuals i fami-
liars o entrades per dia.  La 
compra dels abonaments i les 
inscripcions als cursets  es 
podrà fer el dimarts 21 i el di-

lluns 27 de juny a l’Espai So-
cial i Cultural Carmen Arrojo 
Maroto de 10h a 13h i de 17h 
a 20h. A partir d’aleshores, es 
podrà fer a la propia piscina.

Cursets de natació
D’altra banda, enguany els 
cursets de natació es faran 
cada dia del 4 al 29 de juliol 
i tindran una durara d’1h di-
ària. Segons l’edat i nivell, els 
infants �ns a 12 anys podran 
inscriure’s a iniciació, inter-
medi o perfeccionament. A 
més, també s’oferirà l’opció de 
realitzar classes a joves i adults 
de més de 12 anys. Els horaris 
i preus es poden consultar a la 
pàgina web de l’Ajuntament. 

La piscina municipal 
obrirà de l’1 de juliol al 
15 de setembre

CALAF / LA VEU

La Festa Major de Calaf, 
que es celebrarà com 
sempre el primer cap de 

setmana de setembre, compta-
rà enguany amb el grup de Ter-
rassa Doctor Prats presentant 
el seu quart disc “Pel cantó bo” 
(Música Global 2022). La ban-
da actuarà la nit del dissabte 3 
de setembre a la plaça dels Ar-
bres i compartirà escenari amb 
el grup Maruja Limón.
D’altra banda, Natxo Tarrés (ex 
cantant de Gossos) & �e Wi-
reless faran reviure Bob Marley 
durant el concert de divendres 
2 de setembre a la nit, després 
del pregó. Animal Dj i Dj Sen-
dO seran els encarregats de 
tancar les nits del cap de set-
mana.
Pel que fa al públic infantil, el 
grup d’animació Xiula actuarà 
el dissabte 3 a les 17.30 h amb 
l’espectacle “Big Chicken” amb 
què faran un repàs per tots els 

seus èxits.
La gran Orquestra Selvatana 
serà un altre dels plats forts de 
la programació que després de 
l’èxit de l’any passat, enguany 
tornarà a amenitzar el concert i 
el ball del dilluns 5 de setembre 
a la tarda.
Dins de la programació de la 
Festa Major tampoc hi faltarà 
el country amb Joe Fields, di-
jous al vespre a plaça BCN 92; 
el concert de Sardanes amb la 
Cobla Juvenil Ciutat de Sol-
sonsa, el diumenge 4 després 
de missa o el concert d’havane-
res amb Havàname, el diumen-
ge 4 a la tarda.
D’altra banda, també hi hau-
rà les propostes més populars 
a càrrec de les entitats com la 
cercavila dels Geganters i Gra-
llers el dissabte a la tarda o el 
correfoc amb els Diables de 
l’Alta Segarra el diumengea 
la nit. Un gran castell de focs 
clourà des del Castell la Festa 
Major el dilluns al vespre.

Noves con�rmacions
per a la Festa Major

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’obertura, després del tan-
cament forçat per la pandè-
mia, es portarà a terme el 
dia 1 de juliol amb una icò-
nica acció de gràcies: el “Te 
Deum” d’Albert Guinovart, 
una obra d’envergadura per 
a doble cor, piano, orgue i 
percussió, acompanyat per 
la Polifònica de Puig-reig, el 
Cor de Cambra de l’Auditori 
“Enric Granados” de Lleida, 
amb Jordi Castellà (orgue), 
Mireia Dolç (soprano) i Mi-
quel Cobos (tenor), sota la 
direcció de Xavier Puig. 

El concert inclourà una sego-
na part que permetrà gaudir 
de diversos musicals de Gui-
novart: les suites dels musi-
cals “Gaudí” i “Mar i cel”, per 
concloure amb l’”Himne del 
Poble”, del musical “Scara-
mouche”.
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 comen-
tades pel poeta Miquel Des-
clot.
Durant la tarda de dissabte 
la companyia “Múcab Dans” 
presentarà la seva proposta 
visual, “Bombolles de Paper”, 

L’1 i 2 de juliol tornen les Nits 
Culturals a Sant Pere Sallavinera

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 posa-
da en escena i la gran quali-
tat del repertori i dels músics 
que l’executen, fan d’aquest 
festival un esdeveniment es-
tival indispensable pels me-
lòmans.
Les entrades es poden reser-
var anticipadament a www.
nitsculturals.cat i la venda a 
taquilla fins una hora abans 
dels espectacles.
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ESPORTS / MARC VERGÉS

El 2022 està sent un any 
molt intens per en Pol 
Makuri Redolad Gar-

cia. El va començar disputant 
els Jocs Paralímpics d’Hivern, 
també ha debutat en curses de 
muntanya històriques com la 
Zegama i el passat diumen-
ge va ser el gran protagonista 
dels Premis Neptú. Parlem 
una mica de tot amb ell.

Com vas viure els premis 
Neptú del passat diumenge?
Uns dies abans de la cerimò-
nia des de l’Ajuntament em 
van proposar que la meva 
història fos el �l conductor 
de la gala. Em va fer molta 
il·lusió que m’ho proposessin 
perquè és la ciutat que m’ha 
vist créixer i avançar amb tot 
el meu projecte esportiu.
Vaig animar a la gent a que 
lluitessin pels seus somnis. 
Està clar que a vegades caiem, 
que hi ha moments durs en el 
camí, però que s’ha de lluitar. 
I si hi ha la gran sort de poder 
aconseguir els objectius que 
un es proposa, això és brutal.

Els Neptú d’aquest any vo-
lien destacar la importància 
dels valors i la resiliència 
en el món de l’esport. I van 
considerar-te com l’exem-
ple ideal que els encarnava. 
Imagino que és emocionant. 
Va ser brutal. Sempre he de-
fensat aquests valors. Als 
Jocs, per exemple, tenia molt 
clar que no hi aniria per re-
sultat, però també estava 
convençut que sota selecció 
de l’entrenador també podia 
anar-hi i crec que aquests va-
lors d’esforç i resiliència m’hi 
van portar. 

Com comença la teva trajec-
tòria esportiva?
Als inicis vaig estar vinculat a 
l’escola de patinatge de l’Igua-
lada HC i després vaig fer el 
canvi al Hoquei Club Mont-
bui �ns que per la meva di-

versitat funcional ja no podia 
donar més de sí. 
Després, ja més endavant, em 
vaig decantar per l’esquí de 
fons i curses de muntanya i 
he anat molt pel meu compte. 
De fet, �ns ara, les curses de 
muntanya les tenia en un se-
gon pla, més encarades a que 
em servissin d’entrenament 
per a l’hivern.  

Com és que et decantes per 
aquests esports de munta-
nya?
Els meus pares sempre m’han 
inculcat una estima per la 

muntanya. M’ha servit d’apre-
nentatge brutal per saber qui 
soc, com es mou la meva di-
versitat funcional, etc. 

Sempre amb la competició 
entre cella i cella?
No, quan vaig començar 
només era per gaudir de la 
muntanya. No va ser �ns els 
18 anys que vaig conèixer una 
altra persona amb diversitat 
funcional que em va explicar 
que ell havia competit a la 
Copa del Món i aquí va ser on 
em va entrar el cuquet de la 
competició a mi també. 
Des de llavors, han passat 12 
anys hi he pogut participar 
en Mundials, Copa del Món i 
Jocs Paralímpics. 

Abans deies que eres molt 
conscient que per resultats es-
portius no hauries pogut dis-

putar mai els Jocs. Per què?
Tinc una discapacitat que a 
nivell visual es veu molt poc 
però a nivell esportiu és de 
les més complexes. Des de 
la Federació Internacional i 
el Comitè Olímpic Espanyol 
sempre m’han demanat uns 
resultats que jo sabia que no 
podia assolir. A mi em toca 
competir dins la categoria de 
paràlisi cerebral i després de 
dos intents fallits, es va va-
lorar tota la meva trajectòria 
esportiva, la resiliència que 
comentàvem abans, i se’m va 
donar l’oportunitat de par-

ticipar als Jocs gràcies a una 
invitació. 
Tothom ha vist la feinada que 
he fet. Porto tres anys només 
dedicant-me a l’esport per 
treure el millor rendiment. 

T’has pogut dedicar exclusi-
vament gràcies a les beques 
del COE?
No, en realitat no rebo cap 
beca del Comitè Olímpic. 
L’any que vas als Jocs sí que 
tens tota l’estructura pagada, 
però per la resta de temps, les 
beques van condicionades als 
resultats esportius i amb la 
meva diversitat funcional, el 
meu cos no podrà arribar mai 
a aquests resultats que se’m 
demanen. 
Per sort tinc uns patrocina-
dors que m’ajuden molt a ni-
vell de material, que és un cost 
molt gran que ja m’estalvio. I 

després m’he hagut de buscar 
la vida per pagar-me les Copes 
del Món, també gràcies a l’aju-
da dels meus pares. 
Ara he de valorar com conti-
nuar i què fer.

Parlant dels Jocs. Com va-
lores l’experiència sis mesos 
després de viure-la?
Molt positivament i també el 
fet de ser el primer espanyol 
amb paràlisi cerebral en par-
ticipar en uns Jocs d’hivern. 
Espero que això ajudi a obrir 
portes a altres atletes amb pa-
ràlisi cerebral perquè puguin 

lluitar pels seus somnis. 
Per mi la competició no era 
el més rellevant, sinó tot allò 
que vaig viure, l’experiència 
amb l’equip de nou persones, 
veure una estructura que es 
mou amb un esdeveniment 
d’aquesta magnitud per aju-
dar-te en tot el que faci falta.
O el fet de viure a la vila 
olímpica on hi teníem de tot, 
supermercat, gimnàs, perru-
queria, etc. Teníem tota una 
infraestructura al nostre abast. 

I un moment concret que 
recordis especialment?
Sí, el moment d’acabar la pri-
mera cursa i estar acompa-
nyat de tanta i tanta gent del 
comitè. 

Recentment has estat el pri-
mer atleta amb paràlisi ce-
rebral en acabar la cursa de 

Pol Makuri Redolad: “És bonic obrir portes i fer veure a la gent 
que cadascú és lliure de lluitar pels seus somnis”

muntanya de Zegama. Com 
ho vius això?
Tinc molt clar que soc pioner 
entre els esportistes amb pa-
ràlisi cerebral en els esports 
d’hivern i també amb les cur-
ses de muntanya. El meu cos 
està entrenat, després de molts 
anys. 
Penso que és guai poder obrir 
portes i fer veure a la gent que 
cadascú és lliure de lluitar pels 
seus somnis.

I fa un parell de setmanes 
també vas ser a l’Olla de Nú-
ria.
Sí, tot i que allí vaig notar ha-
ver fet la Zegama la setmana 
anterior. Però volia ser-hi, a 
l’Olla, perquè també és una 
cursa que es retransmet per la 
tele i permet donar visibilitat a 
la diversitat funcional. De fet, 
a TV3 van dedicar quatre mi-
nuts a parlar de la meva histò-
ria i de la diversitat funcional 
i només per això va ser molt 
interessant. 
A nivell competitiu em va pas-
sar de tot i més, així que vaig 
decidir gaudir la cursa d’una 
altra manera.

Quins són els propers objec-
tius?
Em plantejo la Garmin Mou-
tain Festival de Barruera, el 
primer cap de setmana de ju-
liol i després faré la Skyrace 
Comapedrosa.

Sou gaires persones amb di-
versitat funcional corrent 
aquestes curses de munta-
nya?
Hi ha força persones cegues. 
També hi ha el Dani Nafria, 
però que fa més curses de 
llarga distància, que és un am-
putat de cama. I a nivell inter-
nacional conec un parell de 
persones. Però és molt mino-
ritari i s’ha de potenciar.

T’ha contactat gent amb di-
versitat funcional per agrair-
te l’exemple?
Sí, sí. No només a nivell espor-
tiu sinó també en la vida quo-
tidiana. Famílies amb �lls amb 
diversitat funcional que veuen 
la meva història i t’expliquen 
que la meva situació els ha 
motivat a ells també. Això ho 
he vist sobretot a partir dels 
Jocs, en què l’exposició medià-
tica va ser brutal.

“La muntanya m’ha 
servit d’aprenentage 

per saber qui soc, com 
es mou la meva diver-
sitat funcional, etc”

Pol Makuri Redolad durant la gala dels Premis Neptú
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NEPTÚ / LA VEU

350 persones es van reunir 
diumenge passat al Pavelló 
de Les Comes d’Igualada 
per gaudir de la cerimònia 
dels Premis Neptú 2022. La 
d’aquest any ha estat una 
edició enfocada a reconèi-
xer els valors i la resiliència 
de l’esport en cadascun dels 
centres educatius i entitats 
esportives de la ciutat.
La temporada passada en-
cara va estar marcada per 
la covid-19, fet que va com-
portar que algunes compe-
ticions s’haguessin d’aturar, 
ajornar i, fins i tot, suspen-
dre. Només l’esforç, la cons-
tància i la passió de totes les 
persones vinculades a les en-
titats esportives va permetre 
que les competicions conti-
nuessin endavant.

La gala, presentada pels pe-
riodistes Montse Sanou i Xavi 
Dàvila també va comptar amb 
la presència del Pol Makuri 
Redolad, exemple de tots els 
valors que promou l’esport i 
que ha culminat amb la parti-
cipació en els Jocs Paralímpics 
de Pequín 2022. El mateix Pol 
va rebre un reconeixement al 
seu esforç de la mà de l’alcalde 
Marc Castells, per esdevenir 
el segon esportista igualadí 
que es converteix en olímpic. 
En el seu discurs �nal, l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
va destacar que “la pràctica 
esportiva i la feina que diàri-
ament fan en aquest sentit es-
coles, instituts, clubs i associ-
acions és l’eina més potent de 
cohesió social que tenim a la 
nostra ciutat”.
Els assistents a la cerimònia 
també van poder ser partí-

cips, a banda de recollir els 
premis, de la mateixa a tra-
vés d’una espècie de quiz en 
el qual van posar de manifest 
diversos valors de l’esport 
que consideraven més im-
portants: esforç, constància 
i companyerisme van ser els 
més votats entre el públic, 
que va acabar l’acte gaudint 
d’un refrigeri a l’am�teatre de 
Les Comes.

Llistat de premiats

Els Premis Neptú reconeixen els valors 
de l’esport

Toni Bou aconsegueix la 
victòria 200 al mundial

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

El pilot de Piera Toni 
Bou, amb Montesa, ha 
repetit la jugada ante-

rior. Si a l’Hospitalet de l’In-
fant va quedar segon el dis-
sabte i primer el diumenge, al 
trial d’Andorra va tornar a ser 
segon a la primera jornada i 
va guanyar el diumenge. Una 
victòria que va ser la seva nú-
mero 200 al mundial de trial.
Això sí, mentre al trial tarrago-
ní el guanyador del primer trial 
fou Jaime Busto amb Vertigo, 
al trial andorrà ha sigut Adam 
Raga amb la TRRS, la qual cosa 
fa que Bou sigui l’únic pilot que 
ha guanyat dos trial aquesta 
temprada i això el col·loca com 
a líder del mundial.
Al �nalitzar el trial andorrà, 
Bou deia: “estic molt content 
per com ha anat el dia. Dis-
sabte va ser un dia dur però 
diumenge també i hem pogut 
aconseguir una victòria molt 
important de cara al campi-
onat. A més, aconseguir aquí 
a Andorra la meva victòria 
Mundial número 200, entre 

‘indoor’ i ‘outdoor’, em fa en-
cara més il·lusió. Hem de ser 
realistes, aconseguir una pri-
mera i una segona posició en 
un cap de setmana de Campi-
onat del Món és positiu, com 
també ho va ser a l’Hospitalet 
de l’Infant. Crec que els meus 
números són molt bons, es-
tem molt mal acostumats, i 
quan aconsegueixo una sego-
na plaça sembla un desastre, 
però no ho és. Sempre dic 
que és important estar amb 
els peus a terra, perquè arri-
bar aquí empatat amb el pri-
mer i sortir d’Andorra amb 
11 punts d’avantatge sobre el 
segon és molt positiu. M’hau-
ria agradat guanyar ahir, però 
sent realistes, vaig cometre di-
versos errors, igual que avui 
també els hem comès, encara 
que hem sabut solucionar-los 
i estic content amb el cap de 
setmana”.
En aquest trial a la categoria 
de Trial2 hi participà Àlex 
Canales de La Pobla de Clara-
munt amb Sherco que es clas-
si�ca 15è el primer dia i dino-
vè el diumenge.

HOQUEI PATINS / LA VEU

La davantera Blanca An-
grill, formada al planter 
del Club Patí Vilanova, 

és la darrera incorporació 
con�rmada �ns ara de l’Igua-
lada Femení Grupo Guzman 
de cara a la propera tempora-
da. Angrill, de només 18 anys, 
ha estat una de les jugadores 
joves amb més protagonisme 
a la darrera OK Liga, on va 
ser la màxima golejadora del 
seu equip (18 gols), tot i que 
no va poder evitar el descens 
de les vilanovines a Nacional 
Catalana.
Blanca Angrill ha estat una de 
les sensacions de la tempo-
rada passada, amb un joc de 
gran verticalitat ofensiva. Ju-
gadora forta físicament i amb 
un desplegament a pista molt 
important (pot ajudar a pal·li-
ar una de les principals man-
cances de les igualadines), 

Angrill s’ha consolidat com 
una jugadora molt ràpida, 
que ataca els espais amb ve-
locitat, i que ha demostrat ser 
una excel·lent golejadora tant 
a OK Liga com a Nacional Ca-
talana, on ha estat la jugadora 
referent del seu equip. A Igua-
lada coincidirà i podrà com-
partir equip i vestidor amb 
una altra vilanovina il·lustre, 
la capitana Pati Miret.
La nova jugadora igualadina 
afronta la seva incorporació a 
l’equip de Carles Marín “amb 
moltes ganes i il·lusió. Crec 

que podrà ser una bona tem-
porada, veient les companyes 
que tindré. Intentaré aportar 
el màxim de mi per poder aju-
dar a l’equip”. 

Més gol per l’Igualada Femení HCP

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

El Circuit Parcmotor de 
Castellolí va acollir el 
passat cap de setmana 

una experiència de 24 hores 
de resistència de cotxes orga-
nitzada per Amazing Drives. 
Aquesta ha estat la primera 
vegada que el circuit acull un 
esdeveniment d’aquestes ca-
racterístiques, així com tam-
bé ha estat la primera vegada 
que se celebren unes 24h ex-
clusivament amateurs a Cata-
lunya.
L’esdeveniment, que es va 
iniciar el dissabte 18 de juny 
i va �nalitzar diumenge 19 a 
primera hora de la tarda, va 
comptar amb la participació 
d’un total de 23 equips d’ar-
reu de tota Espanya formats 
per aproximadament 10 per-
sones cadascun entre pilots i 
mecànics.
L’experiència dividia als par-
ticipants en tres categories 
en funció de la potència dels 
seus vehicles: �ns a 130cv (ca-
tegoria S), de 131cv a 180cv 
(categoria M) i de 180cv �ns 
a 250cv (categoria X). Pel que 
fa als guanyadors de les 24h 

de resistència, en la Categoria 
S van obtenir la primera po-
sició Flipetti’s Racing Team, 
la segona posició R-Events 
i la tercera va ser per l’equip 
femení Amazing Ladies of 
Driving. 
En la categoria M el primer 
lloc va ser per AST360 Mo-
torsport, seguit dels equips 
Novolux i Flat6. 
Per últim, en la categoria X la 
primera posició la va aconse-
guir l’equip Mad Mans, la se-
gona posició va ser per Team 
Lokus i la tercera per Gar-
ratxo’Sax Team. A més a més 
l’equip Flipetti’s Racing Team 
van ser els guanyadors abso-
luts i Olympia Racing es va 
endur el premi a la màxima 
resiliència. 
Cal destacar també l’èxit asso-
lit per l’equip Amazing Ladies 
of Driving format íntegra-
ment per dones, que busca fo-
mentar la presència femenina 
-encara molt minoritària- en 
esports de motor. Les 5 pilots 
van aconseguir una meritòria 
tercera posició en la categoria 
S i una excel·lent setena posi-
ció en la classi�cació general.
D’acord amb l’organització, 

al llarg del cap de setmana, el 
Circuit Parcmotor de Caste-
llolí va rebre la visita d’apro-
ximadament 1.500 persones, 
fet que demostra la bona 
capacitat de convocatòria. 
Segons el gerent de la instal-
lació, Ton Pons, “ha estat un 
repte majúscul. Cal destacar 
la bona sintonia de treball 
amb el mateix organitzador 
però a la vegada cal destacar 
l’esforç humà i de planifica-
ció interna per poder-les dur 
a bon port. Des de Circuit 
Parcmotor tenim la volun-
tat de construir un seguit 
d’activitats que enforteixin 
els valors d’innovació, in-
dústria i esport que ens de-
fineixen i sempre fer-ho sota 
la legislació vigent. Un parell 
d’exemples ha estat el fet de 
disposar d’un dipòsit aeri de 
gasolina per prestar el servei 
de repostatge o la sol·licitud 
de suspensió cautelar dels 
objectius acústics de quali-
tat ambiental que permetia 
excedir dels decibels màxims 
limitats en horari nocturn, 
tal i com ja preveu la matei-
xa llei de protecció contra la 
contaminació acústica”.

23 equips participen a les 24 hores 
de resistència del Circuit de Castellolí

MARXA NÒRDICA / LA VEU

Diumenge passat in-
tegrants de la secció 
de marxa nòrdica 

del Club Excursionista UE-
CANOIA van participar a la 
desena prova del Circuit Ca-
talà de Marxa Nòrdica orga-
nitzat per la FEEC. 
Aquesta prova es va dur a 
terme a Taradell (Osona) i 
constà d’un circuit de 14km i 
200m de desnivell positiu. Les 
dues integrants de l’equip de 
competició del club anoienc, 
la Gemma i la Yolanda, van 
prendre la sortida a les 8:30h 
del matí i van creuar la línia 
d’arribada en primera i segona 
posició respectivament.

Elles dues, conjuntament 
amb la resta d’integrants de 
la secció, van iniciar-se a la 
marxa nòrdica i mica en mica 
van anar creixent en aquesta 
pràctica �ns el punt de fede-
rar-se i poder competir o�ci-
alment per la UECANOIA.
El grup d’Igualada està di-
rigit pel Josep Antoni Ro-
pero (llicenciat en Educació 
Física i instructor de mar-
xa nòrdica INWA), segueix 
creixent dia a dia i gaudeix 
ara ja d’un bon número d’in-
tegrants de diverses edats.
L’equip competitiu de la sec-
ció segueix el calendari ofi-
cial de la FEEC, i la propera 
parada serà a La Selva el 26 
de juny.

La UECANOIA al Circuit 
Català de Marxa Nòrdica

MUNTANYA / LA VEU

Dissabte a la tarda 5 
integrants del Club 
Excursionista UE-

CANOIA es van dirigir cap 
el Refugi Ernest Mallafré (on 
soparen i hi feren nit) per la 
vall del riu Escrita, en una 
caminada tranquil·la d’una 
hora aproximadament.
L’endemà van prendre el camí 
a la Valleta Seca, per en�-
lar-se direcció sud est �ns al 
peu dels Encantats. Aquí tot 
resseguint la falda, creuaren 
boscos i tarteres guanyant al-
çada cap a la Valleta Seca.
Pocs metres més enllà de 
la imponent piràmide de la 
Pala Roia, un corriol ben 
fressat sortia esbiaixada-
ment a mà esquerra. D’aquí 
alguna petita grimpada i 

corriolets fins al collet. 
En aquest punt començaren a 
grimpar per les lleixes esglao-
nades �ns a una forqueta molt 
evident (II, moderadament 
exposada). Flanquejaren i re-
muntaren a la dreta �ns a la 
cresta (II-IIIº, molt exposa-
da). Els darrers metres �ns al 
cim van ser per camí fàcil. Un 
cop al cim els va sorprendre 
uns cops de vent d’entre 30 
i 35km/h que no posaren 
en perill en cap moment els 
membres de l’expedició. 
La baixada la van fer ser-
vir per practicar la tècnica 
de ràpel apresa al Taller de 
ràpels i reunions realitzats 
un mes abans enllaçant dos 
ràpels de 30m. Arribats de 
nou al collet, van resseguir 
el camí de pujada fins el Re-
fugi i cap el cotxe.

Pujada al Gran Encantat 
amb la UECANOIA
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ATLETISME / LA VEU

L ’atleta del C.A. Igua-
lada Petromiralles, 
Aleix Camats, va asso-

lir el títol de Campió d’Espa-
nya Sub-18 en el llançament 
de Disc, al 71è Campionat 
d’Espanya Sub-18, disputat 
dissabte i diumenge a l’Es-
tadi Chapín de Jerez de la 
Frontera. Hi participaren 7 
atletes del CAI Petromira-
lles, amb una brillant actua-
ció global, assolint 1 medalla 
d’or i 4 llocs de finalista en 
les proves corresponents. Hi 
van participar els atletes es-
tatals capdavanters nascuts 
els anys 2005 i 2006. 
El CAI Petromiralles va 
assolir una magnífica 11a 
posició per equips amb 24 
punts, en la puntuació glo-
bal dels seus atletes, tots ells 
sorgits de l’Escola Esportiva 
del CAI, essent el 3r club ca-

talà, entre 147 clubs classifi-
cats.  
Van sobresortir les actuaci-
ons d’Aleix Camats, campió 
d’Espanya en llançament de 
Disc, amb un millor intent 
de 55,00 m., prova en què 
era 4t Albert Gil, amb 47,57 
m., marca personal, assolint 
plaça de finalista.
Guim Morcillo era 4t en el 
llançament de Javelina, amb 
un millor intent de 60,57 m., 
marca personal, sobresortint 
també el 5è lloc d’Ian Alves 
en el Salt de Perxa, amb 4,55 
m., i el 7è lloc de Núria Moix 
en el pes, amb 12,39 m., as-
solint tots ells places de fina-
lista.
Aina Eberlé era 10a exaequo 
en el Salt d’Alçada., amb un 
millor intent de 1,55 m. Jan 
Solà participava en la 3a s/f. 
dels 1.500 m.ll. entrant 11è 
amb  4’11”97, i no accedint 
a la final de la prova.  

Aleix Camats, campió 
d’Espanya sub-18 en Disc

NATACIÓ ARTÍSTICA / LA VEU

El dissabte 18 de juny, la 
Piscina de Les Comes 
d’Igualada va acollir la 

celebració de la primera ex-
hibició de clubs de l’Anoia de 
Natació Artística, organitzada 
per l’Anoia Club Gimnàstic.
Amb la participació de tres 
clubs i 40 nedadores, la jor-
nada es va acabar sent tot un 
èxit, ja que es van realitzar 
unes molt bones execucions 
a les 12 rutines programades, 
demostrant tota la constància, 
disciplina, esforç, perseveran-
ça, compromís i passió que 
dediquen als entrenaments les 
nedadores i entrenadores.
Per inaugurar aquesta jorna-
da tan especial l’ACG va dur 
a terme una rutina amb tota 
la secció, incloses les entre-
nadores, una rutina que els 
hi va quedar molt ben lluïda 
i on van deixar re�ectida la 
bona relació de totes les com-
ponents. Seguidament, es va 
donar pas a les realitzacions 
de les 11 rutines programades 
i fetes per la Noa O, Maria B, 
Lucia P, Lucia M, Paula M i 

Anna M de les petites sirenes 
de Piera. La Julia G, Ivet B, 
Sara R, Laura M, Alba G, Na-
zeni M i Marta B, les grans de 
Piera. Per part de Santa Mar-
garida de Montbui, un equip, 
les “Megan”, compost per la 
Mercè G, Clàudia O, Brigit-
te , Anna R, Sara R, Maria I 
i Anna S. Cal destacar que és 
el seu primer any de nedado-
res. I l’ACG amb 4 equips, les 
“Scrump” Nora G, Sira T, Ber-
ta P, Carla M, Irene M, Ina H. 
Les “Marinpul” Aina V, Mari-
na G, Maria S i Paula G. Les 
“Africanes” Lara V, Laia C i 
Valentina S, que no va poder 
venir per malaltia, però va es-
tar molt present. I per últim 
les “Black unicorn” Mar A, 
Laura M, Inés R i Paula O que 
tampoc va poder assistir-hi, 
però va ser-hi tan present com 
la Valentina. L’ACG també ac-
tuava amb 3 solos, el de la Inés 
R, la Paula G i la Laia C i un 
duo format per Aina V i la 
Marina G.
Al llarg de totes les actuacions, 
les nedadores, en cada ball 
van realitzar unes �gures molt 
boniques, amb elements ben 

de�nits, amb molta passió i 
actitud, sincronitzades i mos-
trant tot l’esforç que dediquen 
a cada entrenament i fent pos-
sible l’èxit d’aquesta primera 
edició. Les seves entrenado-
res, la Xènia Bisbal i la Gem-
ma Claramunt de la Piscina de 
Piera i l’Andrea Calvo, la Lara 
Riera i la Meritxell Trilla de 
l’ACG i Mont-Aqua Artística 
van mostrar-se molt orgullo-
ses dels seus equips i satisfetes 
del bon paper de les seves ne-
dadores i pel resultat assolit.
Una jornada molt agradable, 
una trobada plena d’amics 
i familiars, un �nal de curs 
espectacular i amb una sor-
presa molt especial per a una 
de les entrenadores, organit-
zada per 5 components, que 
segurament l’any que ve no 
puguin continuar, dedicant-li 
un ball amb la cançó Escriu-
rem de Miki Núñez, una ru-
tina plena de sentiment. Per 
tancar l’acte, l’entrega de me-
dalles i diplomes es va dur a 
terme per la Lara i la Merit-
xell, felicitant una per una les 
participants i entrenadores, 
per la seva actuació i agraint 

la seva presència.
Els membres de l’organització 
i la junta de l’ACG, agraeixen 
al públic la seva assistència i 
donen l’enhorabona a totes 
les participants pel resul-

tat aconseguit, increïble. El 
pròxim esdeveniment tindrà 
lloc, durant tot l’estiu, amb 
el primer campus d’estiu de 
natació artística de 9 a 13 a la 
Piscina Les Comes.

Gran èxit de la primera exhibició de Natació Artística de l’Anoia

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

www.friotex.com

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

Patrocinador oficial de la Fundació UE Vic

Transformem el sol, 
il·luminem el futur.
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CULTURA / LA VEU

Òmnium Anoia fa un 
molt bon balanç de 
la participació de 

les escoles de la comarca a la 
Mostra Sambori de creacions 
culturals en llengua catalana. 
Un total de sis centres educa-
tius anoiencs han presentat els 
seus treballs a la Mostra Sam-
bori d’enguany: l’Escola Marta 
Mata de Vilanova del Camí, 
l’Escola Montbou - ZER El 
Ventall de Santa Margarida 
de Montbui, l’Institut Badia i 
Margarit d’Igualada, l’Institut 
Pla de les Moreres de Vilanova 
del Camí, l’Institut Montbui 
de Santa Margarida de Mont-
bui i l’Escola Maristes d’Igua-

lada. Tots els centres partici-
pants han rebut un obsequi i 
un diploma d’agraïment.
Si bé històricament els Sam-
bori havien estat uns premis 
literaris per a infants i joves, 
enguany s’han reconvertit en 
una Mostra de creacions cul-
turals en llengua catalana, ja 
siguin en forma de literatura, 
arts escèniques, arts plàsti-
ques, música, audiovisuals, o 
interdisciplinaris. En lloc de 
presentar-s’hi individualment 
els alumnes com s’havia fet els 
darrers quinze anys, ara són 
els centres que s’hi presenten 
i les obres –sempre en format 
vídeo- passen a ser d’autoria 
col·lectiva.
Amb aquest canvi de format, 

el Sambori vol adaptar-se a les 
noves formes de creació d’in-
fants i joves i al desenvolupa-
ment de les noves tecnologies, 

que han obert un ampli ventall 
de canals i formes d’expressió 
artística i cultural. Sempre 
amb l’objectiu �nal d’enfortir 

la llengua catalana com a eina 
d’expressió, també oral, i pro-
movent-ne l’ús social, el vincle 
emocional i el sentiment de 
pertinença comunitari dels 
infants i joves.
Des d’Òmnium Anoia agraei-
xen a totes les escoles partici-
pants i conviden a la resta de 
centres educatius de la comar-
ca a presentar els seus treballs 
a la Mostra Sambori de 2023. 
Hi poden participar tots els 
centres d’educació primària, 
secundària obligatòria, bat-
xillerat o cicles formatius de 
grau mitjà en centres educa-
tius d’arreu dels Països Cata-
lans. Les bases es poden trobar 
a la web www.omnium.cat/
projectes/sambori.

Sis escoles de l’Anoia participen a la Mostra Sambori de creació 
cultural en català organitzada per Òmnium

TEATRE / LA VEU

D iumenge, 26 de juny, 
a dos quarts de 7 
de la tarda al Teatre 

Municipal l’Ateneu es podrà 
gaudir de l’espectacle El ga-
llardo español.
En Peyu porta a Igualada el 
seu espectacle El Gallardo 
español després de dues tem-
porades d’èxit a Barcelona i 
una llarga gira per tot el país. 
La funció que es podrà veure 
al Teatre Municipal Ateneu 
d’Igualada  és una de les últi-
mes oportunitats per gaudir 
d’aquest espectacle que arri-
ba al final de la seva gira. El 
Gallardo español és un crit a 
la llibertat d’expressió i una 
oda al teatre, precisament, 
com a eina per esquivar la 
censura.
En Peyu s’ha decantat pel 
camí fàcil aquesta vegada. 
Per no buscar-se més mer-
ders dels que ja té, posa en 
escena un clàssic de la lite-

En Peyu porta “El gallardo español” a l’Ateneu, diumenge

ratura castellana: El gallardo 
español de Miguel de Cer-
vantes. Espectacle íntegra-
ment en castellà on l’escenari 
de l’etern conflicte entre mo-
ros i cristians serveix d’excu-

sa per explicar una història 
d’amor prohibit.
Peyu es carrega tot el pes de 
l’obra a l’esquena i és el ma-
teix actor qui interpreta a tots 
els personatges: Alimuzel, 

Don Fernando, la princesa 
Arlaxa… Salvant les distàn-
cies i per descriure-ho d’una 
manera gràfica, en Peyu fa a 
El gallardo español el que feia 
Lluís Homar a Terra Baixa. 

Diem “salvant les distàncies” 
perquè evidentment Terra 
Baixa no s’assembla gens a El 
gallardo español.
Per la posada en escena i di-
recció torna a con�ar amb en 
Joan Roura, que ja li havia di-
rigit espectacles anteriors. El 
tàndem funciona i l’avala una 
trajectòria d’èxit sostingut en 
el temps que ha portat a en 
Peyu a actuar arreu del territo-
ri i a fer diverses temporades 
a Barcelona en teatres com la 
Sala Barts, Club Capitol ºo Te-
atre Poliorama.
Les entrades, a uns preus de 
20, 18 i 15 euros, es poden ad-
quirir a tiquetsigualada.cat. 

“El gallardo español” 
és un crit a la llibertat 
d’expressió i una oda 

al teatre, precisament, 
com a eina per esqui-

var la censura

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!



CULTURA  | 39Dijous, 23 de juny de 2022

PINTURA / LA VEU

Aquest cap de setmana 
es va poder veure a 
Igualada per primera 

vegada l’obra pictòrica de Joan 
Saló, artista d’origen igualadí 
establert a Berlín que mai �ns 
ara havia exposat a la seva ciu-
tat natal. Al llarg de tota la tar-
da de dissabte, un centenar de 
persones van visitar la capella 
del Cementiri Nou on Saló 
presentava una instal·lació de 
sis pintures monocromes de 
gran format realitzades per 

l’ocasió amb el títol Hypnago-
gia, un homenatge als arqui-
tectes Enric Miralles i Carme 
Pinós que s’emmarcava dins 
els actes d’“Igualada, Capital 
de la Cultura Catalana 2022” i 
que va comptar amb el suport 
de la Fundació Enric Miralles.
A l’acte hi van assistir el regi-
dor de cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada, Pere Camps, l’es-
criptor Eduardo Lago que ha 
escrit un relat sobre la instal-
lació, i el propi artista, Joan 
Saló. Camps va a�rmar que 
per la ciutat d’Igualada és un 
honor poder comptar amb 
dos creadors de la talla de Saló 

i Lago interactuant amb l’obra 
d’Enric Miralles.
Per la seva banda, l’escriptor 
i crític Eduardo Lago, gua-
nyador d’un premi Nadal, va 
explicar als assistents com ha 
estat el procés creatiu del lli-
bre que documentarà la inter-
venció i que es publicarà ben 
aviat, amb una introducció 
de la directora de la Fundació 
Enric Miralles, Benedetta Ta-
gliabue. Lago va de�nir el Ce-
mentiri Nou d’Igualada com 
un lloc inspirador, misteriós i 
“únic al món”.

Finalment, l’artista Joan Saló, 
va agrair a la ciutat d’Igualada 
l’aposta per la seva obra, que es 
podrà tornar a veure a partir 
d’aquest dimecres 22 de juny 
i �ns al 30 de juliol al Museu 
Comarcal de l’Anoia. L’obra 
Hypnagogia, tal com es coneix 
l’estat de transició de la vigília 
al son, convida l’espectador a 
re�exionar sobre el cicle de la 
vida, sobre l’espai i el temps, i 
construeix un diàleg únic en-
tre l’arquitectura i la pintura.
Joan Saló, (Igualada, 1983) viu 
i treballa a Berlín. Es va llicen-
ciar en Belles Arts a la Univer-
sitat de Barcelona l’any 2006 i 

L’artista Joan Saló captiva el públic igualadí amb una instal·lació 
pictòrica al Cementiri Nou

va continuar els seus estudis 
a l’Academia di Belle Arti de 
Bolonya, Itàlia. Ha rebut di-
versos premis i mencions com 
la Menció d’Honor del pre-
mi Liquitex (Londres, 2015), 

ha estat �nalista del “Premi 
Lissone” (Lissone, 2014), �-
nalista en la “Biennal d’Art 
Contemporani Català” (2012) 
i �nalista en “Premi de Pin-
tura Guasch Coranty Inter-

nacional” (Barcelona,   2008). 
Ha presentat el seu treball en 
ciutats com Nova York, Berlín, 
Londres i París i en diverses 
exposicions internacionals in-
dividuals i col·lectives.

MÓN CASTELLER / LA VEU

AVilanova i la Geltrú, 
a la Diada de la Gra-
llada en homenatge 

als grallers, els Moixiganguers 
van treure el protagonisme a 
la calor. No van tenir un bon 
inici perquè el 2de8 amb folre 
només es va poder coronar; 
treballat entre terços i quarts, 
�nalment va acabar cedint a la 
sortida dels dosos. Feia pràcti-
cament 6 anys que no deixaven 
la torre de 8 a mitges, i tot just 
es tracta de la tercera només 
coronada. “Va bé que caigui de 
tant en tant per tenir els peus a 
terra i per recordar que la torre 
de 8 és un castell molt, molt di-
fícil”, deia el cap de colla adre-
çant-se als 200 castellers que 
han aconseguit desplaçar.
La llenya va arronsar als 
d’Igualada que van seguir el 
programa establert i van optar 
al 7de8, objectiu principal del 
dia. I el van encertar, perquè 

va assolir-lo amb comoditat. 
Després el 3de8 va ser de trà-
mit. La segona ensopegada 

del dia va ser amb el pilar de 
6, carregat i que a plaça conti-
nua resistint-se.  

Els Moixiganguers descarreguen el seu 
primer set de vuit a Vilanova i la Geltrú

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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CINEMA / RICARD FUSTÉ

Els dies 11 i 12 de juny 
va tenir lloc, per pri-
mera vegada a la nos-

tra ciutat, la Trobada anual 
promoguda per la Federació 
Catalana de Cineclubs i or-
ganitzada en aquest cas pel 
Cine-club Ateneu d’Igualada.
El dissabte dia 11 se celebrà 
l’assemblea a l’Auditori del 
Museu Comarcal. L’acte va 
comptar amb la intervenció 
del nostre regidor de Cultura 
Pere Camps, qui va destacar 
la coincidència de l’acte amb 
la Capitalitat de la Cultura 
Catalana que enguany corres-
pon a Igualada.
Van assistir vint-i-dos cine-
clubs i altres tres van partici-
par en l’assemblea telemàtica-
ment.
Al migdia, els cineclubistes 
van gaudir al Restaurant El 
Jardí del tradicional dinar 
de germanor, en el decurs 
del qual es va fer lliurament 
de trofeus als socis d’honor: 
d’una banda, la Francesca 

Prats, treballadora de la Fe-
deració Catalana de Cine-
clubs entre els anys 1992 
i 2014; d’altra banda, amb 
caràcter pòstum, es va ho-
menatjar en Joan Balada i 

Igualada va acollir la XVII Trobada de cineclubs dels Països Catalans

Ventura, pioner del cineclub 
igualadí, i van recollir els ob-
sequis de mans de la Federa-
ció i del Cine-club Ateneu la 
seva vídua i els dos fills.
A la tarda, els assistents van 

poder gaudir, als jardins del 
Kiosk del Rec, d’un concert 
de música de cinema en clau 
de jazz a càrrec del trio The 
Moonrivers.
Finalment, el diumenge 

al matí, els cineclubistes i 
membres de la Federació as-
sistents van ser obsequiats 
amb una visita guiada per la 
Igualada Medieval a càrrec 
d’en Martí Coral.

Acte d’homenatge a Joan BaladaConcert de jazz al Kiosk del Rec



40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf

1995. Les dues fotos les vaig fer sense sortir d’Igualada. 
La primera és de l’interior de la nau central de l’edi�ci de l’Escorxador quan ja no s’utilitzava i encara no s’havien fet les obres de reforma. Vaig fer les fotos per 
un treball de � de carrera d’una amiga estudiant d’arquitectura. L’estructura de l’edi�ci ja era més o menys la que ara veiem, i segueix igual d’espectacular però 
modi�cant l’estructura dels tres nivells que tenia i eliminant els envans de la planta baixa. No sé quins usos tenia cada nivell, però tinc molt present que per 
accedir al nivell superior s’havia de pujar per una escala de passamà de ferro que es veia totalment segura, però que trontollava molt. La foto de l’incendi la vaig 
fer al carrer St. Faust. I la veritat és que aquest matí hi he hagut d’anar per comprovar que realment era aquest carrer. Aquest edi�ci ja no hi és i al seu lloc hi ha 
un edi�ci a mig construir, però en altres fotos es veuen els edi�cis del fons i així he con�rmat la localització.
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POESIA / LA VEU

Degut a l’èxit aconse-
guit pel Cicle de Po-
etes que organitzà la 

Coral de Santa Maria a l’au-
ditori de la Biblioteca Cen-
tral l’any 2013, van néixer el 
5 de juliol de l’any següent 
les anuals Vetllades Poèti-
ques de la Coral. 
Enguany després del pa-
rèntesi pandèmic, és reprèn 
aquesta activitat dedicada 
exclusivament a la família 
coral, dintre de la comme-
moració del 83è. aniversari 
fundacional. La poesia i mú-
sica són cosines germanes. I 
la rapsòdia suposa un exerci-
ci molt pràctic per a tots els 
cantaires; aquest és l’objectiu 
d’aquestes vetllades.
La sisena sessió tindrà lloc 
el proper dijous dia 30 de 
juny i serà presentada per 
Concepció Cuadras. Els can-
taires participants, recitaran 
dues poesies (o si es vol un 
fragment), una de les qual 
serà d’un autor anoienc i l’al-
tra de lliure elecció. Com es 
habitual s’editarà un progra-
ma amb l’ordre de l’acte i el 
detall dels recitadors i tre-
balls que llegiran. Per aca-
bar, tots plegats compartiran 
un sopar-berenar, gentilesa 
del matrimoni amfitrió. 

VI Vetllada Poètica 
de la Coral 
de Santa Maria

MÚSICA / LA VEU

La plaça de l’Ajuntament 
es va omplir divendres a 
la tarda per celebrar els 

12 anys de la posada en marxa 
del projecte “Violins i Violon-
cels” amb un concert col·lec-
tiu del grup de pop-folk Sense 
Sal amb l’alumnat de l’escola 
Gabriel Castellà i l’Institut Ba-
dia i Margarit acompanyat pel 
professorat de l’Escola-Con-
servatori Municipal de Música 
d’Igualada.
Centenars de persones van as-
sistir a aquest espectacle únic 
on, a més d’escoltar el repertori 
habitual de Sense Sal, es va es-
trenar l’arranjament per a vio-
lins i violoncels de la coneguda 
peça “És aquesta nit”, una adap-
tació que la banda va escriure 
expressament per a l’ocasió. 
Així doncs, l’alumnat de 5è i 6è 
van acompanyar el grup amb 
els seus violins i violoncels, i els 
infants de 3r i 4t de l’escola van 
fer la percussió corporal. També 
hi van participar els alumnes de 
l’Institut Badia i Margarit que 
segueixen participant en el pro-
jecte com a matèria optativa.
“Violins i Violoncels” és un pro-
jecte de formació musical im-
pulsat conjuntament per l’Es-
cola-Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada i l’escola 
Gabriel Castellà, amb el suport 

de l’Ajuntament d’Igualada. Va 
néixer el curs 2008-2009 per 
apropar la música a l’alumnat i, 
a través de la música, treballar 
aspectes com l’autoestima, el 
respecte, l’autonomia, el treball 
en equip, la competència musi-
cal i el plaer per la música.
Des d’aleshores, dos dies a la 
setmana, en horari lectiu, tot 
l’alumnat de 3r a 6è de primà-
ria gaudeix de dues sessions 
de mitja hora amb un grup 
reduït de classe d’instrument 
amb l’acompanyament d’un 
professor de l’Escola de Músi-
ca. Cada curs acadèmic entre 
80 i 90 infants gaudeixen de 
l’aprenentatge dels instruments 
de corda fregada i, juntament 

amb els infants més petits, par-
ticipen en concerts en directe, 
audicions especí�ques, treballs 
d’investigació a l’aula, etc. En 
total, des que es va iniciar el 
projecte �ns al dia d’avui, han 
gaudit d’aquesta activitat un mi-
ler d’alumnes de l’escola Gabriel 
Castellà. L’alumnat de l’Institut 
Badia i Margarit té la opció de 
donar continuïtat a la formació 
com a matèria optativa.
La festa de celebració s’havia de 
fer coincidint amb el desè ani-
versari de l’arrencada del pro-
jecte, però es va haver de pos-
posar a causa de la pandèmia.
La directora de l’escola Gabriel 
Castellà, Natàlia Vidal, explica 
que “celebrar aquest concert ha 

El grup musical Sense Sal i l’alumnat del Gabriel 
Castellà van oferir un espectacle musical únic

estat una oportunitat única per 
a l’alumnat de l’escola i un gran 
aprenentatge”, ha agraït la pre-
disposició del grup Sense Sal, 
que va acceptar de seguida la 
proposta de l’Escola Municipal 
de Música, i també el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada. “Per 
als infants poder oferir un 
concert a la Plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada i ensenyar 
a tothom el que han après a 
l’aula ha estat una experiència 
única, els ha agradat molt”, ex-
plica Natàlia Vidal, i afegeix: 
“és un projecte que també 
agrada als pares, ja que valo-
ren que els seus �lls aprenguin 
habilitats que no són les típi-
ques que s’ensenyen a l’escola”.



   EXPOSICIONS

TRILOGIES EN BLANC I NEGRE
Monogrà�c del projecte guiat de fotogra�a dels 
professor Aureli Sendra. Treballs de alumnes, amb 
tres fotogra�es de cadascun retrobant l’expressió 
fotogrà�ca més clàssica del blanc i negre.
Del 21 al 29 de juny a la Sala Municipal d’Expo-
sicions

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

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

HYPNAGOGIA
Joan Saló
Quadres de gran format on la línia és l’element con-

�gurador d’un univers propi realitzats per establir 
un diàleg amb l’arquitectura dle Cementiri Nou. 
Del 22 de juny �ns el 31 de juliol a la Nau d’Enca-
vallades del Museu de la Pell.

RETRATS
Assumpta Saumell
Mostra dels treballs realitzats per aquesta artista
Fins el 27 de juny al Punt de lectors de la Biblio-
teca Central

PACKAGING AMB DOBLE ÚS
Aquesta mostra és un recull dels treballs presen-
tats 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

50 ANYS DELS VERDUMS: 
MIG SEGLE DE CANTS I RIALLES
La coral recull els seus 50 anys d’història en una 
exposició que mostra imatges antigues i actuals, 
objectes, cançoners, programes...
Del 18 de juny al 15 de juliol a l’Empremta 
d’Òmnium Cultural

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

RECULL FOTOGRÀFIC
DE L’OU COM BALLA
El Barri de la Font-Vella dona a conèixer, amb 
una exposició fotogràfica històrica, la tradició 
del Corpus a Igualada
Del 16 al 26 de juny a la sala d’exposicions La 
Teneria

PLECS SUPERFICIALS - 
SUPERFÍCIES PLEGADES
Els treballs que conformen la mostra han estat 
creats a partir de la reflexió de les possibilitats 
tridimensionals i conceptuals del paper com a 
matèria.
De l’11 de maig al 31 de juliol al Museu Molí 
Paperer
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LLIBRES / LA VEU

Un total de 2485 alum-
nes d’infantil, primà-
ria, ESO i batxillerat 

de diversos centres educatius 
d’Igualada i l’Anoia han visitat 
durant el curs escolar 2021-
2022 la Biblioteca Central 
d’Igualada. Aquesta activitat 
ha recuperat la plena norma-
litat després del parèntesi que 
van comportar les limitacions 

per la pandèmia del Covid. 
Les visites d’alumnes a la Bi-
blioteca són un dels puntals 
de la formació d’usuaris, ja 
que descobreixen no només la 
col·lecció de la Biblioteca sinó 
també tots els serveis de què 
disposen amb el carnet d’usu-
ari.
El gruix de les visites l’han fet 
alumnes d’infantil i primària 
d’entre 4 a 12 anys dels se-
güents centres escolars: Mow-

Uns 2500 alumnes han visitat la Biblioteca Central d’Igualada 
durant el curs escolar que s’acaba

gli, Escolàpies, Ateneu, Ga-
briel Castellà, Monalco, Emili 
Vallès, Garcia Fossas, el Diví 
Pastor, Dolors Martí, Maristes 
i Ramon Castelltort. Durant 
la seva visita reben formació 
a l’hora de buscar informació 
utilitzant els diversos recursos 
digitals de la Biblioteca, com 
el catàleg Aladí (https://aladi.
diba.cat/) o el portal infantil 
de biblioteques http://genius.

diba.cat. També es compartei-
xen lectures de còmics i con-
tes, a partir dels quals re�exio-
nen sobre diverses temàtiques, 
ja siguin d’actualitat o d’altres 
temes.
Durant el curs que s’acaba 
també han visitat la Bibliote-
ca alumnes de primer i segon 
d’ESO i algun grup de batxi-
llerat del Badia i Margarit, el 
Joan Mercader, l’Escola Ano-

ia, l’Escola Pia i també l’IES 
Molí de la Vila de Capellades. 
Les visites s’estenen a alum-
nes d’altres centres com l’Es-
cola Àuria i els joves del Pla 
de Transició al Treball (PTT) 
de l’INS Milà i Fontanals 
d’Igualada. Les visites esco-
lars s’ofereixen dins el pro-
grama AIRE del departament 
d’Ensenyament de l’Ajunta-
ment d’Igualada.
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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

ANY 1922.
GRUP DE REDACTORS DE “L’ECO D’IGUALADA”, 

EN UNA CELEBRACIÓ DE PREMSA.

“L’ECO D’IGUALADA”, dades històriques:
Publicació setmanal igualadina, en català i de gran quali-
tat, apareguda entre els anys 1920 i el 1924; i desapareguda 
arran de la Dictadura de Primo de Rivera. Aquest rotatori 
incorporava el subtítol de “Periòdic setmanal”, i, a partir 
del número 3, venia acompanyat de l’Escut d’Igualada a la 
seva capçalera.

La redacció i administració d’aquesta publicació, des del 
propòsit d’actuar sense protagonismes ni jerarquies entre 
els seus articulistes, va ser el carrer de Sant Jaume, 6 i el 
seu impressor era en Nicolau Poncell. I, des de la perspec-
tiva del seu contingut, l’equip de redacció va apostar per a 
l’edició d’una publicació essencialment cultural, amb ar-
ticles de literatura i d’història local; en de�nitiva, es volia 
donar una resposta sensata i justa als interessos de la po-
blació igualadina, tant a nivell socio-cultural, com moral i 
ideològic, àdhuc aportant oportunament posicionaments 
contraris al govern local (de l’Ajuntament).

L’equip, i en distintes aparicions, estava format per: Joan Cendra Muntadas, Ramon Sol-
sona, Joan Llansana, Josep Morera, Justí Vilaró, Pere Borràs, Joan Bas, Lluís Cardona, i 
pocs més.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons de Docu-
mentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

MÚSICA / LA VEU

El Pàmpol Roig i el De-
semboira’t uneixen 
forces i es converteixen 

en un sol concurs, adreçat a 
grups musicals emergents de 
les comarques de l’Alt Pene-
dès, el Garraf, el Baix Pene-
dès, l’Anoia, la Noguera, l’Ur-
gell, el Pla d’Urgell, la Segarra, 
les Garrigues i el Segrià. 
Després de dos anys sense 
poder celebrar el concurs per 
culpa de la pandèmia de la 
Covid-19, el Pàmpol Roig es 
tornarà a celebrar el dissab-
te 25 de juny al pati del Mu-
seu de la Pell d’Igualada. Els 
grups concursants d’aquesta 
edició són: La Ganga (Sant 
Sadurní d’Anoia), Sociologia 
Animal (Sant Sadurní d’Ano-
ia), Eskurçó (Cervera) i Uxue 
(La Bisbal del Penedès). Per 
la seva banda, el DJ igualadí, 
Toni Amador i les PD Rosses 
seran els encarregats de tan-
car la nit amb la seva música. 
La �nalitat del Pàmpol Roig 
és escollir un dels �nalis-
tes que disputarà la �nal del 

Concurs Música Jove, el qual 
se celebrarà durant l’Acam-
pada Jove el pròxim 15 de 
juliol a Sant Sadurní d’Anoia. 

El Pàmpol Roig torna amb més força 
que mai el 25 de juny a Igualada 

El guanyador d’aquesta �nal 
tindrà l’oportunitat d’actuar a 
l’Acampada Jove 2023 i gua-
nyar un premi de 1.000€. 

LLIBRES / LA VEU

Ja està en marxa la cam-
panya per fer realitat el 
conte La Yasmin i Els 

Supermigradors. Un projec-
te que neix de la mà de dues 
igualadines. La seva escrip-
tora Marina Llobet i l’Elisa-
bet Serra que ha il·lustrat el 
text en vers.
La història de la Yasmin és 
una història senzilla amb 
uns personatges intrèpids i 
inoblidables. La Yasmin i els 
Supermigradors ens parla de 
moltes coses, però sobretot 
de l’amistat, tot reivindicant 
de forma espontània i natu-
ral el dret a la vida, a mou-
re’s, a creuar fronteres i a 
tenir cobertes les necessitats 
bàsiques de tot ésser viu.
A més, ofereix diferents 
possibilitats didàctiques. 
L’alumnat podrà aprendre 
sobre la diferència entre 
animals vertebrats i inverte-
brats, la diversitat d’espècies 

que existeixen (mamífers, 
aus, rèptils, peixos, insectes, 
etc.), així com la varietat de 
climes i paisatges de la ter-
ra i els motius que porten 
aquests animals a dur a ter-
me les seves migracions.
És també un conte que pro-
mou la inclusió social i ens 
parla de la importància de 
sentir-se acceptat.
Aquest projecte s’està finan-
çant a través d’una campa-
nya de micromecenatge que 
finaliza el 24 de juliol. Més 
informació i aportacions a 
l’enllaç: https://edita.cat/pro-
jects/la-yasmin-i-els-super-
migradors/

Arrenca una campanya 
de micromecenatge d’un 
conte sobre la inclusió



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Retrobament de la joventut igualadina dels 60’s 
i dels 70’s, tot celebrant el valuós segell 
de la cultura musical d’aquelles dècades

Fins a aquesta primavera, i després del parèntesi 
de dos anys provocat per la pandèmia, no ha 
estat possible de dur a terme una de les cele-

bracions realment esperades per part de tot un ampli 
sector del que va ser la joventut igualadina dels 60’s i 
dels 70’s; una nova edició d’un important retrobament 
convocada una vegada més per dos igualadins d’una 
excepcional trajectòria, el Josep Costa, altrament 
“Xospi de l’Anoia” i la Montse Pujol. Una nova con-
vocatòria que, per a aquesta ocasió, ha estat un èxit 
total de participació, en el sentit que es proposava de 
refermar aquella primera reunió dels joves de la nos-
tra ciutat i d’alguna població veïna que, a les dècades 
dels 60’s i dels 70’s, d’una forma u altra, amb les seves 
vivències i, molt especialment, per la seva personal 
manera de viure la música d’aquells anys, van contri-
buir amb escreix a “canviar el món”. 
Ara, amb el reclam de: retrobem-nos d’una punyetera 
vegada!, aquesta iniciativa ha propiciat que novament 
es  posés en valor l’empenta i la força que emanava de 
la vitalitat i els somnis dels i les joves dels 60’s i dels 
70’s . I, ha estat -com no podia ser d’altra manera- l’es-
pai de Xauxa, altre cop, el punt de trobada més adient. 
I això sí, amb l’objectiu de mantenir viva la �ama de 
tot el que va signi�car el protagonisme d’aquesta ge-
neració, a nivell cultural i social, en un context d’un 
règim llargament dictatorial. El retrobament, doncs, 
va reunir una més que representativa franja generaci-
onal d’aquells joves francs i sociables que con�aven en 

les persones, i que alhora anhelaven un món nou, més 
just i fraternal; al capdavall tot un imaginari propulsat 
per la font d’inspiració d’unes músiques que els con-
vocava i els reunia envers el que va ser, posteriorment, 
una veritable revolució contracultural.
Així, esdevinguts els protagonistes de tot el que real-
ment volien viure, i per descomptat canviar; una de les 
més oportunes invitacions per a la realització d’aques-
ta joventut va ser la febril crida a participar d’un apas-
sionant univers musical, a propòsit de la inauguració 
de diferents punts de trobada tal i com van ser els pri-
mers espais de música, i com no, les primeres discote-
ques (Club Natació, Jack London, Gucken Club, Club 
55 i Bruc’s Discoteca); espais aleshores engalanats 
amb elements d’estètiques foranies, dites “modernes”. 
Efectivament, del ball amb orquestra, aquella joven-
tut va passar als primers “guateques””, a les matinals i 
balls amb conjunts, i �nalment a les discoteques.
De�nitivament, aquesta va ser tota una gran festa 
d’audició de música, de ball i de xerinola;  un retro-
bament d’uns “grans tan joves” que es van llançar en 
el rescat dels seus records d’amistat bo i compartint 
aquells vells enregistraments discogrà�cs dels anys 
60’s i 70’s, i revivint amb passió algunes peces inobli-
dables. De retruc, no hi podien faltar una vegada més 
els primers discjòqueis de l’Anoia: Toni Fabregas (Jack 
London) Pepe Mèndez i Josep Bartolí (Club Natació), 
Toni Forn (Club 55) i Xospi de l’Anoia (Gucken Club); 
amb els quals es va poder gaudir d’una esplèndida de-

gustació de títols que són el més valuós segell de la 
cultura musical d’aquelles dècades i que van servir per 
a escriure la gran pàgina d’un relat que els transporta-
va, des de l’imaginari col·lectiu, a commemorar sense 
nostàlgia aquells fantàstics episodis del passat que in-
qüestionablement van marcar la seva joventut. 
Avui, reunir a tota aquella joventut, i més quan ara fa 
60 anys dels anys 60’, i rememorar aquella època -ni 
que sigui per un dia- apunta a ser un colossal esde-
veniment. I, de fet,  integrar en aquest retrobament 
una sessió de discoteca, com les d’abans, va predis-
posar a què tothom se sentís com a un protagonista 
essencial.
Finalment, en nom de la Montse i del Xospi, es vol 
fer públic un sentit agraïment no solament als dis-
cjòqueis si no a l’altre equip humà que ha fet possi-
ble aquesta trobada: la que subscriu aquest article, 
jo mateixa, amb la comunicació; la Clara Muntané, 
amb el disseny del cartell; el Carles Morreres, amb el 
reportatge grà�c; i, fonamentals, el Toni i la Xus en 
tornar a cedir el popular i acollidor local de Xauxa.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

Els discjòqueis dels anys 60 i 70 /CARLES MORRERES

Josep Costa i Montse Pujol/CARMEL·LA PLANELL
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AGENDA

Dissabte durant tot el dia ens diver-
sos espais del poble.

VISITA GUIADA
Santa Maria de Miralles 

Visita guiada al Castell de Miralles a 
càrrec d’Anoia patrimoni.
Dissabte a les 12 del migdia al Castell

DIUMENGE 26
TEATRE
Igualada 

En Peyu porta a Igualada el seu es-
pectacle ‘El Gallardo español’ des-
prés de dues temporades d’èxit a 
Barcelona. ‘El Gallardo español’ és un 
crit a la llibertat d’expressió i una oda 
al teatre, precisament, com a eina per 
esquivar la censura.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CONCERT
Igualada 

Concert a càrrec de la Coral la Llàntia 
dedicat als residents i els seus cuida-
dors.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a la 
Residència Viu B1.

DIJOUS 23
FLAMA DEL CANIGÓ

Igualada 
Arribada de la Flama que ha estat 
portada des del Canigó per atletes i 
escolars igualadins.
Dijous a les 8 del vespre a al plaça de 
l’Ajuntament

CORREFOCS
Igualada 

Correfoc petit amb els Petits Diables 
i Pixapolvora i els Petits Mal Llamp i 
correfoc gran amb els Diables d’Igua-
lada i Mal Llamp.
Dijous a les 9 del vespre el petit i a la 
mitjanit el gran

REVETLLA
Igualada 

Tradicional revetlla amb foguera i 
l’Orquestra Marabú. Organitza l’Asso-
ciació de la gent Gran.
Dijous a les 10 del vespre a l’Antic Es-
corxador

REVETLLA POPULAR
Capellades 

Dimonis de Capellades, com ja va sent 
tradició, organitza la Revetlla de Sant 
Joan, Festa Nacional dels Països Cata-
lans, amb molta música i gresca.
Dijous a les 12 de la nit al Pati de la Lliga

FESTIVAL DE LLEGENDES
Sant Martí de Tous 

Espectacle inaugural del festival amb 
Ensemble Spatium que presentarà 
“Jaume I: Música de fets i llegendes”.
Dijous a les 9 del vespre al Castell

DIVENDRES 24 
FESTIVAL DE LLEGENDES

Sant Martí de Tous 
Tretzena edició del Festival amb una 
trentena d’espectacles de teatre, mú-
sica, dansa, titelles i narració basats 

en històries populars i d’arrel.
Divendres durant tot el dia ens diver-
sos espais del poble.

FESTIVAL CAP COR PUNY
Calaf 

Presentació del Cicle i primer concert 
a càrrec de la Conya Marinera, per 
continuar amb un aftervermut
Divendres a les 12 del migdia al Ca-
sino.

DISSABTE 25 
MÚSICA
Igualada 

“Chélie”. Concert a càrrec del grup de 
Mes Grans de la Coral Infantil Gatza-
ra, un grup de quinze noies que oferi-
ran un repertori amb música tradicio-
nal sense perdre el toc modern
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Cen-
tre Cívic Nord.

FESTIVAL DE LLEGENDES
Sant Martí de Tous 

Tretzena edició del Festival amb una 
trentena d’espectacles de teatre, mú-
sica, dansa, titelles i narració basats 
en històries populars i d’arrel.

FESTIVAL DE LLEGENDES
Igualada 

Tretzena edició del Festival amb una 
trentena d’espectacles de teatre, mú-
sica, dansa, titelles i narració basats 
en històries populars i d’arrel.
Diumenge durant tot el dia ens diver-
sos espais del poble

DIMARTS 28
DOCUMENTAL 

Igualada 
DOCSdelMes presenta el documental 
“Mil incendis”, Un emotiu retrat d’una 
família de Myanmar (Birmània) que 
extreu petroli manualment per sobre-
viure.
Dimarts a les 8 del vespre a la sala 
petita de  l’Ateneu Cinema

DIJOUS 30

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Noms d’una 
vida” de Joaquim Nadal, un nou es-
tadi d’aquests assaigs biogràfics amb 
el valor afegit d’una pulsió emocio-
nal i una sensibilitat a flor de pell en 
l’aproximació a les vides d’homes i 
dones d’ara i de sempre
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

POESIA
Igualada 

Vetllada poètica de la Coral de Santa 
Maria, presentada per Concepció Cu-
adras. Els cantaires participants, re-
citaran dues poesies  una de les qual 
serà d’un autor anoienc i l’altra de 
lliure elecció.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central
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Remake d’un clàssic
A Tous •  West side story

Buzz Lightyear
Estrena •  Lightyear

REDACCIÓ /

La pel·lícula explica els orígens 
de Buzz Lightyear, l’heroi que 
va inspirar la joguina, i ens 

dona a conèixer la història d’aquest 
llegendari Guardià Espacial narrada 
com una apassionant aventura inter-
galàctica. “El món de Buzz sempre 
m’ha fascinat”, ha declarat el direc-
tor Angus MacLane. “En Toy Story 
s’albirava a penes la història d’aquest 
Guardià Espacial i sempre vaig vo-

ler explorar aquest món més a fons. 
‘Quina pel·lícula va veure Andy per 
a desitjar tenir una joguina de Buzz 
Lightyear?’ Aquesta és la pregunta 
que vaig formular en presentar el 
projecte de Lightyear i jo volia veure 
aquesta pel·lícula. I he tingut la sort 
de fer-ho realitat”. 
“Un divertit ‘spin-off ’ amb suspens 
i cor, versió animada captivadora-
ment enèrgica d’un entreteniment 
‘retro’. Chris Evans fa esplèndida-
ment la veu del seu protagonista”

REDACCIÓ / 

Aquest remake del musi-
cal de 1961 dirigit per Ro-
bert Wise és una adaptació 

de l’obra teatral Romeo i Julieta de 
William Shakespeare ambientada a 
Nova York. En aquest cas, les dues 
famílies enfrontades es convertei-
xen en dues colles del West Side de 
Nova York, els Jets liderats per Riff 
i els Sharks de Puerto Rico liderats 
per Bernardo. L’odi entre les dues 
bandes és tal que no són capaces de 

coexistir junts en el mateix lloc de la 
ciutat. Però quan Tony, millor amic 
de Riff i ex Jet es troba amb María, 
la germana més petita de Bernardo, 
el seu amor es farà imparable més 
enllà de les colles.
Les pistes que Steven Spielberg seria 
un brillant director de musicals 
eren aquí —l’inici d’Indiana Jones i 
el temple maleït—, però el cineasta 
s’ha reservat per a un repte titànic: 
revisitar West Side Story amb una 
extraordinària adaptació.

REDACCIÓ/ 

Cathy és una estricta xef de 
40 anys. Quan està a punt de 
complir el seu somni d’obrir 

el seu propi restaurant gurmet, un 
revés fa que res surti com havia pla-
nejat. Amb serioses dificultats eco-
nòmiques a la seva esquena, Cathy 
accepta amb reticència un treball a 
la cafeteria d’un centre per a joves 
immigrants. A poc a poc, les habi-
litats de Cathy i la seva passió per 
la cuina comencen a canviar la vida 
dels nois, que també tenen molt a 
ensenyar-li a ella.
Amb aquest punt d’arrencada no era 
difícil connectar amb altres assump-

tes com la il·lusió per aprendre, la 
superació d’obstacles, la lleialtat i la 
companyonia quan la xef i sergent de 
cuina decideix que tots aquests joves 
poden donar el millor de si mateixos 
si es dediquen a organitzar plats en 
comptes de trencar-los.
La intenció del director, Louis-Julien 
Petit, és bona i també és bona la pro-
tagonista, Audrey Lamy, veterana 
actriu amb aquest do per a fondre 
simpatia i antipatia en el mateix pla 
La pel.lícula és simpàtica, contro-
la els obstacles a superar, dona una 
bona imatge dels joves immigrants i 
li permet a l’espectador sortir d’ella 
amb una idea sense prejudicis sobre 
la salsa bolonyesa.

Entre fogons
Estrena •  La brigada de la cocina



Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv a Dll Dc i Dj:
16:00/19:00/22:00
Dt: 19:00/22:00
1/JURASSIC WORLD: DOMINION 
(VOSE)
Dt: 16:00

2/BLACK PHONE
Dv a Dll Dc i Dj:
16:15/18:25/20:35/22:45
Dt: 16:15/20:35/22:45
2/BLACK PHONE (VOSE)
Dt: 18:25

3/LIGHTYEAR
Dv a Dj: 17:00/19:15
3/DOCTOR STRANGE EN EL 
MULTIVERSO DE LA LOCURA
Dv a Dj: 21:30

4/ ELVIS
Dv a Dll Dc i Dj: 
15:45/18:50/21:55
Dt: 15:45
4/ ELVIS (VOSE)
Dt: 18:50/21:5

5/ LIGHTYEAR
Dv a Dll Dc i Dj: 
15:50/18:00/20:10/22:20
Dt: 15:50/18:00/20:10
5/ LIGHTYEAR (VOSE) 
Dt: 22:20

6/JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv a Dj: 17:30/20.25

7/LLENOS DE GRACIA
Dv a Dj: 15:45/18:10/20:30/22:45

8/TOP GUN: MAVERICK
Dv a Dj: 16:50/19:30/22:15
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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.

   LA BRIGADA DE LA COCINA
França. Comèdia.  De Louis-Julien Petit. Amb Audrey 
Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Kaba  
Cathy és una estricta xef de 40 anys. Quan està a punt de com-
plir el seu somni d’obrir el seu propi restaurant gurmet, un re-
vés fa que res surti com havia planejat. Amb serioses di�cultats 
econòmiques a la seva esquena, Cathy accepta amb reticència 
un treball en la cafeteria d’un centre per a joves immigrants. A 
poc a poc, les habilitats de Cathy i la seva passió per la cuina 
comencen a canviar la vida dels nois, que també tenen molt a 
ensenyar-li a ella.

   LIGHTYEAR
Estats Units. Animació. De Angus MacLane.  
La pel·lícula explica els orígens de Buzz Lightyear, l’heroi 
que va inspirar la joguina, i ens dona a conèixer la història 
d’aquest llegendari Guardià Espacial narrada com una apas-
sionant aventura intergalàctica. 

   WEST SIDE STORY
Estats Units. Musical. D’ Steven Spielberg. Amb  Rachel Ze-
gler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose
Els adolescents Tony i María, malgrat tenir a�liacions amb 
colles de carrer rivals, els Jets i els Sharks, s’enamoren a la 
ciutat de Nova York en la dècada dels 50. Nova versió del 
llegendari musical ‘West Side Story’, al seu torn adaptació 
d’una famosa obra de teatre de Broadway, que modernitzava 
la història de ‘Romeo i Julieta’, de Shakespeare.

   UN AMOR A ESCÒCIA
França. Drama. De Bouli Lanners. Amb Michelle Fairley, 
Bouli Lanners, Cal Macaninch, Clovis Cornillac
Phil s’ha exiliat a una petita comunitat presbiteriana a l’illa 
de Lewis, en el nord d’Escòcia. Una nit sofreix un vessament 
cerebral que li fa perdre la memòria. De tornada a l’illa, troba 
a Millie, una dona de la comunitat que comença a cuidar-li. 
Mentre ell intenta recuperar els seus records, ella a�rma que 
estaven enamorats en secret abans del seu accident.

   BLACK PHONE
Estats Units. Terror. De Scott Derrickson. Amb Ethan 
Hawke, Mason �ames, Jeremy Davies, James Ransone, 
En una ciutat de Colorado, en els anys 70, un emmascarat 
segresta a Finney Shaw, un noi tímid i intel·ligent de 13 anys, 
i li tanca en un soterrani insonoritzat on de res serveixen els 
seus crits. Quan un telèfon trencat i sense connexió comença 
a sonar, Finney descobreix que a través d’ell pot sentir les veus 
de les anteriors víctimes, les quals estan decidides a impedir 
que Finney acabi igual que elles.

   ELVIS
Austràlia. Drama. De Baz Luhrmann. Amb Austin Butler, 
Tom Hanks, Richard Roxburgh, David Wenham
La pel·lícula explora la vida i la música d’Elvis Presley (But-
ler) a través del prisma de la seva complicada relació amb 
el coronel Tom Parker (Hanks), el seu enigmàtic manager. 
La història aprofundeix en la complexa dinàmica que exis-
tia entre Presley i Parker que abasta més de 20 anys, des de 
l’ascens de Presley a la fama �ns a la seva fama sense prece-
dents, en el context de la revolució cultural i la pèrdua de la 
innocència als Estats Units

Ateneu Cinema
Igualada

Casal
St. Martí de Tous

UN NUEVO MUNDO
Dv i Dg: 17:30
WEST SIDE STORY
Dv i Dg: 19:05
ALCARRÀS
Ds: 17:30
PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE 
AMAPOLA
Dg: 19:25

SALA GRAN
LA BRIGADA DE LA COCINA  
Dv: 20:15
Ds: 17:30
Dg: 20:00
Dll: 19;15
Dc: 20:30

JURASSIC WORLD: DOMINION  
Dv: 17:00
Ds: 20:15
Dg: 16:45
Dc: 15;15
Dj: 19:30 (VOSE)

SALA PETITA
NOSOTROS NO NOS MATAREMOS 
CON PISTOLAS 
Dv: 17:15
Ds: 20:30
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 17:30
Dj: 19:45

UN AMOR A ESCÒCIA
Dv: 20:30
Ds: 17:45
Dg: 20:15
Dc: 20:45

Mont-Àgora
Montbui

HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL 
PRINCIPE
Ds: 18:00
ALCARRÀS
Dg: 18:00
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Les millors sèries
48  |  SÈRIES Dijous, 23 de juny de 2022

“Días mejores”, com superar el dol i aprendre a dir adéu 
a qui més estimem 
REDACCIÓ / LA VEU

Al cinema i la televi-
sió, la mort ha estat 
tractada habitual-

ment amb poca profunditat i 
delicadesa. El personatge en 
qüestió mor, ja pot ser sobta-
dament, assassinat, d’un sor-
prenent infart o d’una llarga 
malaltia. Se celebra el funeral 
amb el mort de cos present, 
milers de roses i, en dos dies, 
tot torna a la seva normali-
tat, sembla que el procés de 
dol està superat. No obstant 
això, en els últims temps, la 
narrativa cinematogrà�ca i 
televisiva sobre la mort ha fet 
un gir cap a la realitat, plas-
mant la duresa del període de 
dol dels que aquí es queden. 
Aquest és el cas de la nova 
�cció espanyola creada per 
Amazon Prime Vídeo Días 
mejores, una sèrie sobre el 
dolor de totes aquelles per-
sones que han de dir adeu als 
seus estimats. 
La �cció està formada per 10 
episodis d’uns 50 minuts i 
durant la seva primera setma-
na d’emissió va aconseguir ser 
el més vist de la plataforma i 
arribant a una puntuació de 
8,5 en IMDb.

Direcció i protagonistes
Días mejores compta amb la 
direcció d’Alejo Flah (Taxi a 
Gibraltar), Arantxa Echevar-
ría, Goya a la Millor Direcció 
per Carmen y Lola, i Jota Li-
nares (¿A quién te llevarías a 
una isla desierta?) i és prota-
gonitzada per Blanca Portillo 
(Goya a la Millor Actriu per 
Maixabel), Francesc Orella, 
Marta Hazas, Erick Elías i 
Alba Planas. 

Sinopsi
Segons explica Amazon Pri-
me, Días mejores segueix el 
procés de superació de cinc  
persones desconegudes entre 
elles que entrecreuen els seus 
camins durant diverses cites 
d’una peculiar teràpia de dol 
per a pares i mares que han 
perdut a la seva parella. 
La Doctora Laforet (Blanca 
Portillo), una psicòloga de 
mètodes poc convencionals, 
carregada d’ironia i amb un 
secret a la seva esquena) és 

l’encarregada d’intentar so-
lucionar els problemes dels 
seus pacients: Francesc Ore-
lla, Luis, un reeixit empresari 
acostumat a tenir-lo tot sota 
control exceptuant les seves 
tres �lles; Marta Hazas, Sara, 
una doctora convençuda que 
ha perdut l’amor de la seva 
vida, obligada a deixar a una 
banda el seu dolor per tirar 
endavant al seu �ll de 8 anys 
obsessionat amb la mort; Erik 
Elías, Marró, un rocker mexi-

cà vingut a menys, que haurà 
de fer-se càrrec d’uns �lls als 
quals no veu des de fa més de 
10 anys; i Alba Planas Graci, 
una universitària amb tota la 
vida per davant, obligada a 
complir una promesa que li 
va fer a la seva parella abans 
que aquest morís i que can-
viarà les seves prioritats per 
sempre. 
A més dels protagonistes, 
també formen part del re-
partiment de Días Mejores
Carles Francino (Víctor Ros, 
Querer es para siemore), Celia 
Monedero (Skam) i Vicenta 
N’Dongo (Aquí no hay quien 
viva, 7 vidas). 

Crítica
Días Mejores no ha deixat in-
diferent al món de la crítica, 
en què la majoria la de�nei-
xen com una sèrie emotiva i 

necessària de gairebé visió 
obligada. Alvaro Cova, crític 
cinematogràfic escriu “Días 
Mejores és una sèrie precio-
sa, fonamental, indispensa-
ble per a milers de persones 
just ara que molts venim 
d’un munt de pèrdues per la 
vida,  a causa de la covid i les 
seves variables. La produc-
ció és polida. Les actuacions, 
entranyables. I el resultat, 
increïblement alliberador i 
terapèutic. No ens la podem 
perdre per res del món.” 

Días Mejores és la sèrie que
encantarà a qui esperi just 
aquest tipus de producte, de 
comèdia trista i tendra que 
no es fica en massa embo-
lics encara que sembli que sí. 
Amb personatges en general 
bons, als quals és fàcil esti-
mar en un entorn on tot és 
bonic i més fàcil. 
En definitiva, és una dosi 
de bon rotllo que explica la 
mort des d’una perspecti-
va diferent per a aprendre 
que la mort és el final d’un 
altre camí, la vida, que hem 
d’aprofitar al màxim.

Una sèrie sobre el dolor 
de totes aquelles 

persones que han de dir 
adeu als seus estimats

Una dosi de bon rotllo 
per a aprendre que la 

mort és el �nal del camí 
de la vida, que hem 

d’apro�tar al màxim

Els protagonistes: Blanca Portillo, Francesc Orella, Marta Hazas, Erick Elías i Alba Planas

Luis (Francesc Orella) amb les seves tres filles / IMDb

Menú de dilluns a diumenge per 8,95€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a 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



P #latevaveu
Em dic Joan i dos cognoms més. Si per evitar la 
propagació del coronavirus vam acceptar restric-
cions dels governants, perquè no es propaguin 
més incendis, entendria que ara restringissin fo-
gueres i petards arreu del que queda de país du-
rant la revetlla de Sant Joan. @bomberscat

Es poden comprar condons Durex i gominoles 
Haribo a Privalia. Ampliant el target a saco.

Ahir vaig acompanyar a la Consellera @Gem-
maGeis en la presentació de les noves places del 
Grau en Infermeria de la @UdL_info a #Iguala-
da amb l’@Hospitaligd! Un pas important per 
la ciutat que suposarà més infermeres forma-
des a casa nostra i millor salut per a tothom

Divendres, els nens i nenes de 5è de l’escola Cér-
vola Blanca de Tous van fer la presentació de 
la 1a part del projecte de cocreació que estem 
desenvolupant al voltant de l’alzina de Cal Gol. 
Felicitats pel treball i sobretot per la vostra sen-
sibilitat i estima pel nostre món

Preparats per tornar-ho a fer! Demà marxen els 
primers igualadins cap a Prades on es trobaran 
amb els companys de la Catalunya Nord. L’en-
demà sortiran la resta de corredors de muntan-
ya. A mitjanit del 22 i al matí del 23 marxaran la 
resta de corredors #�amadelcanigó

Avui hem tornat a Vilanova i la Geltrú i quedarà 
pel record de la colla amb el 1r 7 de 8 de la nos-
tra història Hem completat la millor actuació de 
l’any amb el 2d8fc, el 3 de 8 i el p6c. Gràcies @
bordegassos per convidar-nos i @gausacs i @Jo-
veDeTarragona per l’ajuda 

Ahir em vaig anar a dormir feliç veient el ZERO 
de Ciudadanos a Andalusia. L’odi que repartíeu 
aquesta colla de gent dolenta us ha enviat d’on 
no hauríeu de sortir mai més: el pou de la mer-
da. Bon vent! #arrimadas

xarxes: El més destacat

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

@pepvandellos @davidmar�lraurell @in�nit_igualada

www.veuanoia.cat

3 La Veu de l’Anoia rep el premi a 
la “Millor portada de diaris” de 
l’Associació Catalana de Prem-
sa Comarcal

1 Accident a l’A-2: reobert un 
carril en sentit Lleida; segueix 
tallada en direcció Barcelona

2 Entitats ecologistes critiquen 
la construcció d’un biollac a 
Igualada

Soc en Joan Vilanova Barberà, nascut 
a Barcelona el 1962, casat a La Tossa 
de Montbui amb l’Esther, de Sant Boi, i 
pares de la Mireia, nascuda a Igualada.
El 2005, que la Mireia començava 
l’institut, vam venir a VIURE (sí, en 
majúscules) a Igualada, no a dormir-
hi. Coneixíem les seves festes populars, 
esperit cultural, la Festa de Reis, i ens 
vam apuntar a participar-hi.
Treballo al Sincrotró ALBA, al costat de 
la Universitat Autònoma, i treballo i visc 
on m’agrada.
M’heu vist fent de diable amb el Mal 
Llamp, en actes de l’ANC, fent xerrades 
sobre el Sincrotró, corrent pels nostres carrers amb la Mireia, sol o amb el CAI Popular. 
Inquiet de mena, si em proposen algun projecte engrescador segur que hi soc.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que Igualada torna a ser la ciutat que ens va enamorar, i que es recupera la Mitja Marató en 
bones condicions d’horaris i promoció, i no haver de sentir com a pròpia la de Vilafranca, 
que és la més propera. Calla, que no l’acabi organitzant jo???!!! Algú em vol ajudar?

Humans de l’Anoia @humansanoia

#224 Joan Vilanova Barberà FOTO: Cesc Sales

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

Joan Pinyol @joanpinyolcolom

cristina closa martinez  @cristinaclosa

Alba Vergés Bosch @albaverges

Teatre Nu @TeatreNu

Flama del Canigó IGD @�amadelcanigo

Moixiganguers d’Igd @moixiganguers

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67
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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



Juny
23: Zenó; Josep Cafasso; Agripina.

24: Sant Joan Baptista 
25: Pròsper d’Aquitània; Guillem; Oròsia

26: Pelai; Joan i Pau (Joanipol); David; Perseveranda  
27: Ciril d’Alexandria; Mare de Déu del Perpetu Socors.

28: Ireneu; Pau I, papa; Argimir; Marcel·la 
29: Pere; Pau (o Pol); Maria; Cir

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

Montserrat Ribera Marimon

Els seus estimats germans i cunyats Ramona, Jaume (†) i Maria del Sagrario (†), 
Núria i Dev (†), els seus nebots Jaime, Maria Teresa, Sagrarin, Chus, Berta, Eva i 
Elsa Ribera; Michael i Mark Jessop, renebots, família tota i la Sra. Roser, volem 
agrair les mostres de condol en l’acte de comiat que va tenir lloc el dimarts dia 
21 a les 16:30h a l’Oratori de la Funerària Anoia.

Morí cristianament el passat dia 20 de juny als 103 anys.

Igualada, juny de 2022

En record de
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ESGLÉSIA / ACN

La Basílica de Santa 
Maria de Montserrat 
acollirà una nova edi-

ció del Festival Internacional 
Orgue de Montserrat (FIOM 
2022) aquest estiu. El cicle 
arrencarà dissabte 25 de juny 
amb el concert del Quartetto 
Anèmone amb el mestre or-
ganista Christian A. Alma-
da. Roberto Fresco, un dels 
organistes espanyols amb 
més projecció internacional, 
serà protagonista del segon 
recital, el 16 de juliol, i n’hi 
haurà encara dos més, el 6 i 
20 d’agost, el primer amb un 
diàleg orgue-trompa (Mar 
Vaqué-Isabel Martínez) i l’ac-
tuació dels repetidors Scott 
Brothers Duo. Els quatre con-
certs del festival parteixen, 
com és habitual, de la música 
de Johann Sebastian Bach, i 
abracen �ns a compositors 
contemporanis.
El primer concert es po-
drà escoltar en directe per 
Montserrat Ràdio, i dissab-
te 2 de juliol a les 22.30h a 
través de les TV locals de La 
Xarxa. Al recital ‘Noves so-
noritats’, protagonitzat pel 
Quartetto Anèmone, acom-
panyat a l’orgue per Christi-
an Alejandro Almada, sona-
ran peces de L. Boëllmann, 
F. Mendelssohn, L. Vierne, 

S. Chembari, A. Guilmant.
El segon concert del FIOM 
2022 serà el dissabte 16 de 
juliol i estarà protagonitzat 
per Roberto Fresco, un dels 
organistes espanyols amb 
més projecció internacio-
nal. És l’organista titular de 
la catedral de l’Almudena de 
Madrid. És un intèrpret amb 
una carrera internacional 
molt sòlida. El programa in-
clourà, bàsicament, obres de 
J. S. Bach.
Dissabte 6 d’agost, orgue i 
trompa dialogaran a la Ba-
sílica de Santa Maria. De 
fet, amb aquest concert es 
reprenen els cicles estables 
d’abans de la pandèmia, 

amb els diàlegs de l’orgue 
amb altres instruments. En 
aquest cas, Mar Vaqué, or-
ganista catalana afincada a 
Alemanya, acompanyada de 
la trompista Isabel Martínez, 
interpretaran música de di-
verses èpoques, partint de 
Bach i Telemann, fins a arri-
bar a música contemporània 
recreada per aquestes dues 
joves intèrprets.
El darrer concert del FIOM 
2022 serà el dissabte 20 d’agost 
i anirà a càrrec del duet for-
mat pels germans de Manc-
hester Tom i Jonathan Scott, 
que ja van actuar al FIOM de 
l’any 2017. En aquesta ocasió, 
l’orgue dialogarà amb el piano 

El Festival Internacional Orgue de Montserrat arrencarà amb 
el Quartetto Anèmone i Christian Alejandro Almada

solista. Els Scott Brothers Duo 
presentaran un programa nou 
i suggerent, on la combinació 
sonora dels dos instruments 
és una experiència fascinant. 
Molts dels arranjaments que 
s’escoltaran són de Jonathan 
Scott, reconegut internacio-
nalment com a compositor.
El Festival Internacional 
Orgue de Montserrat 2022, 
patrocinat per l’Abadia de 
Montserrat i la Fundació 
Pinnae, està projectat sota la 
direcció artística del P. Jor-
di-Agustí Piqué i l’assesso-
rament de l’organista Miquel 
González.



              

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 24:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82 
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DISSABTE 25:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 26:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
SECANELL

Òdena, 84
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 27:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMARTS 28:
BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 29:
CASAS V.

Soledat, 119

DIJOUS 30:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26



Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

Les vacances són 
una gran oportu-
nitat per gaudir 
amb la família i 

els amics. També són dies 
en què ens és propici rela-
xar-nos i deixar de banda 
les obligacions. Per això, 
és més important que mai 
mantenir un bon estat de 
salut global. T’imagines 
passar les vacances malalt? 
No deixis que et passi!

A continuació trobaràs una 
sèrie de consells bàsics per 
fer que les teves vacances 
siguin tan saludables com 
sigui possible:

Tingues cura del sol
Posa’t crema solar sempre! 
Per protegir la pell dels rajos 
UB i UVA cal que utilitzis 
fotoprotecció solar de, al-
menys, factor 30 SPF i posar-
te-la sovint perquè no es per-
di l’efecte protector. A més, 
cal evitar l’exposició al sol 
durant les hores centrals del 
dia, sobretot de les 12 a les 16 
hores. Recorda que també és 
important tenir la pell ben 
hidratada abans de prendre 
el sol i que és convenient uti-
litzar protecció física: samar-
retes, gorres, ulleres...

Si durant aquesta època 
d’exposició solar descobrei-
xes que una piga canvia de 
forma, grandària o color, 

consulta el teu dermatòleg i 
tingues present que a Euro-
pa la incidència del càncer 
de pell s’ha duplicat en les 
últimes dècades. El millor 
mètode per evitar-ho és una 
bona prevenció.

Beu molta aigua
Durant l’estiu, la calor i la 
suor poden deixar el cos des-
hidratat. La deshidratació 
pot ser molt perjudicial per 
a l’organisme i pot incremen-
tar les ganes de menjar enca-
ra que no es tingui gana. Per 
això, és molt important beu-
re, almenys entre 2 i 2,5 litres 
d’aigua al dia. Beu encara que 
no tinguis set i si et canses de 
beure aigua, sempre pots afe-
gir-hi una mica de llimona o 
optar per alternatives salu-
dables com el te verd, infusi-
ons... Recorda que una bona 
hidratació és clau per mante-
nir la pell tersa i sana.

Fes cada dia una mica 
d’exercici
Llevat d’excepcions, en gene-
ral costa bastant fer exercici a 
l’estiu. La calor és el principal 
factor que fa que deixem la 
nostra rutina aparcada, així 
com els plans amb amics... 
Per seguir exercitant el cos 
a l’estiu adapta l’exercici que 
fas normalment a les hores 
del dia que fa menys calor, 
opta per practicar altres ti-
pus d’activitat física (nata-

ció, entrenaments a casa o al 
gimnàs...) o fes exercici amb 
la teva parella o amics.

Menja força fruita i verdura
Els aliments frescos mante-
nen la majoria de les seves 
vitamines i són rics en �bra, 
cosa que ajuden a evitar l’es-
trenyiment, un dels pitjors 
companys de viatge si mar-
xes de vacances. Tant la frui-
ta com la verdura t’ajudaran 
a millorar el trànsit intesti-
nal. No t’oblidis de portar-ne 
a sobre per quan tinguis 
gana a mig matí o mitja tar-
da. És l’opció més saludable, 
sens dubte!

Compte amb la circulació!
Evita la roba molt estreta i 
que quedi ajustada i mou 
les cames amb freqüència. 
En desplaçaments llargs o si 
passes molta estona quiet/a 
és important que et moguis 
per activar la circulació, 
sobretot si tens problemes 
d’aquest tipus.

Exercita la ment
Pensa que també és molt 
important mantenir el cer-
vell actiu. Et recomanem 
que, durant aquests mesos, 
que segurament tindràs 
més temps lliure, aga�s un 
bon llibre d’alguna temàti-
ca que t’interessi i dediquis 
temps a llegir. Aquest sa 
costum et farà viatjar sense 
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Per unes vacances saludables, 
segueix aquests consells!

sortir de casa. Som-hi!

Tingues cura dels peus
Fes servir calçat còmode 
i �exible amb l’amplada 
adequada per evitar ras-
cades, durícies i butllofes. 
Tria sandàlies obertes de 
planta tova o si no són així, 
posa-hi unes plantilles que 
amorteixin la passa. També 
és important que t’eixuguis i 
hidratis bé els peus i que fa-
cis servir xancletes o escar-
pins en piscines i zones co-
munes per no agafar fongs. 

Picades
Per prevenir-les el millor 
que pots fer és no fer servir 
colònies ni sabons d’aromes 
dolços i intensos, ja que cri-
den la seva atenció. Si estàs 
en una zona de risc (amb 
molts insectes) posa’t roba 
que et cobreixi tota la pell i/o 
utilitza repel·lent (tal com 
indiqui a les instruccions).

Tingues a punt la farmaci-
ola
Aigua oxigenada, desin-
fectants cutanis, gases es-
terilitzades, esparadrap, 
analgèsics, antigripals, an-
tidiarreics i antihistamínics 
són els principals productes 
que no poden faltar a la teva 
farmaciola d’estiu, així com 
les pastilles contra el mareig 
si viatges. Si pateixes alguna 
malaltia crònica, recorda 
endur-te la medicació que 
prens i el teu historial mèdic.

Posa-hi seny!
Estar de vacances fa que, en 
general, ens desinhibim amb 
més facilitat i ens exposem 
a situacions a les quals no 
estem habituats, per la qual 
cosa, és fonamental conti-
nuar sent prudents. Les va-
cances d’estiu són, sobretot, 
un període plaent, i perquè 
no deixi de ser-ho cal evitar 
riscos innecessaris.

636 480 200



@hospitaligualada

SALUT  | 55Dijous, 23 de juny de 2022

La pell és l’òrgan més gran i 
més visible del cos humà. 
Però també el més vulne-
rable, ja que està exposat a 

radiacions, traumatismes, infecci-
ons, productes químics... 

Al llarg dels anys l’estructura de la 
pell s’afecta de forma signi�cativa; 
l’epidermis, la capa més super�cial, 
s’aprima progressivament, ocasio-
nant un augment de la fragilitat. A 
més dels canvis intrínsecs, en aque-
lles àrees on la radiació solar incideix 
amb major freqüència, la pell pateix 
més alteracions degeneratives. 

Quins són els factors que in�ueixen 
en l’envelliment cutani?

Els principals factors que in�ueixen 
en l’envelliment de la pell són la radi-
ació solar i el tabac.

La radiació solar accelera la pèrdua 
progressiva de les funcions de la pell. 
Els principals canvis clínics de la pell 
exposada al sol són alteracions de la 
pigmentació, hiperlaxitud, deshidra-
tació, aparició d’arrugues i aranyes 
vasculars i càncer de pell. El dany per 
la radiació ultraviolada és major en 
els tipus de pell més clars i en deter-
minades àrees com la cara, l’escot, el 
dors de les mans i la part superior de 
l’esquena.

D’altra banda, el tabac i el fum del 
tabac provoquen a la pell dels fuma-
dors sequedat, una pell més apagada, 
arrugues i accentua els efectes nocius 
de l’exposició solar,  potenciant l’enve-
lliment prematur de la pell.

Què vol dir que la pell té memòria?

La nostra pell és com un codi QR, 
conté informació sobre la nostra sa-
lut. El risc de patir un càncer de pell 
no depèn de l’edat sinó de la quantitat 
d’exposició a la radiació solar de cada 
persona al llarg de la vida.

A Espanya, cada mes al voltant de 
300 pacients són diagnosticats de 
melanoma, un càncer de pell que 
pot ser letal. La taxa d’incidència 
de càncer de pell s’ha duplicat en el 
nostre país en les últimes dècades 
degut a l’augment de l’esperança de 
vida i especialment als estils de vida, 
amb major exposició solar i l’ús de 
cabines de bronzejat.

Les cremades solars, sobretot du-
rant la infància i l’adolescència, 
són un factor de risc clau en el seu 
desenvolupament. També té una 
base genètica, fet que si un familiar 
té melanoma, incrementa el risc de 
tenir-ne un. 

El melanoma pot aparèixer de nou o 
desenvolupar-se sobre una lesió pre-
existent (nevus o piga), per això cal 
estar atents als canvis. Les persones 
amb més número de pigues i amb 
pell clara tenen un major risc de de-
senvolupar un melanoma. Pot apa-
rèixer a qualsevol part del cos encara 
que en les dones és més freqüent a 
les cames i en els homes a l’esquena. 

Com podem prevenir l’envelliment 
i l’aparició de lesions malignes?

El càncer de pell es pot prevenir i el 
seu tractament és senzill si es detecta 

de forma precoç. Es recomana auto-
examinar-se la pell al menys un cop 
al mes i davant de qualsevol canvi 
consultar al metge de capçalera. 

Insistim en una adequada fotopro-
tecció, i la millor manera de fer-ho 
és limitant l’exposició solar en les 
hores centrals del dia (12h-16h), 
buscant les ombres, cobrint la pell 
amb roba, sobretot roba amb UPF 
(ultraviolet protecting factor), ulle-
res de sol, barrets i gorres i utilitzant 
para-sol. A més, d’aquestes mesures, 
també disposem de les cremes so-
lars. Aquestes poden contenir �ltres 
físics o minerals, sobretot indicat en 

Aquest estiu, cuida la teva pell

menors de 2 anys, i mixtes (�ltres fí-
sics i químics). Es recomana que la 
protecció solar sigui d’ampli espec-
tre, és a dir que ens cobreixi de les 
radiacions UVB, UVA, llum visible 
i infraroja  i amb FPS 50+. La crema 
del sol cal aplicar-la entre 20 i 30 mi-
nuts abans de l’exposició solar i cal 
aplicar la quantitat adequada, es re-
comana 2mg/cm2 per a tota la pell, 
és a dir, unes 2 cullerades; també és 
important aplicar-la a tot arreu, sen-
se oblidar les orelles, el clatell, els lla-
vis i el dors dels peus.

Com cada any en aquesta època, la 
unitat de dermatologia de l’Hospital 
Universitari d’Igualada juntament 
amb la Campaña Euromelanoma
que organitza la Fundación Piel Sana 
de l’Acadèmia Española de Derma-
tologia y Venerealogía (AEDV), in-
tentem promoure hàbits saludables 
enfront el sol per tal de prevenir el 
càncer de pell. Al vestíbul de l’Hos-
pital Universitari d’Igualada troba-
reu més informació sobre aquesta 
campanya durant els mesos de juny 
i juliol. 

Unitat de Dermatologia de l’Hos-
pital Universitari d’Igualada

Suma’t a la campanya de 
mecenatge i entraràs al sorteig 
d’un vol en globus durant 
l’European Balloon Festival!

LA SOLIDARITAT TÉ PREMI!



Jordi Mellado Horcas /  
Comercial de Fustes Closa, segon entrenador de 
l’Igualada Rigat HC i un apassionat de l’hoquei patins

Soc el Jordi Mellado Horcas, nascut a Igualada, casat i amb dos nens. Treballo com a comercial de 
l’empresa Fustes Closa. Porto tota la meva vida formant part del món de l’hoquei. És la meva passió.

Què signi�ca per a Jordi Mellado l’hoquei? 

L’hoquei és la meva passió i una part important de la 
meva vida. Hi he estat vinculat des dels 6 anys i, ara tot 
i no ser la meva feina principal, li dedico moltes hores. 

Vas jugar durant tota la teva joventut a l’Igualada Hoquei 
Club. Quins records tens? 

Quan érem petits quasi totes les escoles tenien extraescolars i 
equips d’hoquei patins. A aquella època, igual que ara, hi havia 
una gran pedrera i vam sortir un grup de nens que vam viatjar 
molt. Recordo campionats a La Corunya, conèixer molta gent 
d’altres equips amb qui encara tinc tracte i ser molt feliç. 

També vas formar part de l’HC Piera. Per què aquest canvi?

Sí, quan vaig tornar de la mili, em van trucar i vaig ser-hi tres 
anys molt bons. Aquells anys vaig aprendre molt amb grans 
jugadors que tenia el Piera.

Vas jugar amb el CP Tenerife. Com va ser aquella experiència? 

Vaig fer bones temporades a Piera i em van trucar per anar de 
primer porter al Tenerife. Allà vaig tenir la sort de compartir 
pista amb jugadors com Pedro Gil, Jordi del Amor i com a en-
trenador a Mario Agüero. 

Vas aconseguir la Copa Continental a la temporada 1998-99.

Vaig ser afortunat de formar part de l’equip que va guanyar 
l’últim títol de l’Igualada. Va ser a Galícia i una eliminatòria 
molt dura. Recordo que aquell partit va caure de tot a la pis-
ta, tenien jugadors com Facundo Salinas que s’encarregaven 
d’escalfar els partits. 

Has estat mai capità del teu equip?  

No he sigut capità. A Alcoi el grup em va triar però l’entrena-

dor no veia oportú que el porter fos el capità. 

Et vas acomiadar de l’hoquei com a jugador guanyant la 
Copa del Rei al 2007…

Sí, són els dos títols que tinc i justament la copa del Rei va 
ser amb el Noia però aquí a Igualada. Va ser una final que va 
acabar als penals i tot i ser suplent, vaig gaudir-ho molt. 

A part de jugador, ara ets entrenador, i has sigut prepara-
dor de porters del Barça.

Vaig estar quatre anys a Alcoi d’entrenador de porters i quan 
vaig tornar a Igualada, en Keko, el secretari tècnic del Barça 
em va proposar portar els porters de la base. Va ser una gran 
experiència treballar allà. Comparteixes feina amb grans pro-
fessionals, però també és cert que al Barça hi ha molta pressió 
per aconseguir resultats. 

Marxes amb la Selecció Espanyola al World Roller Games 
de Argentina com preparador de porteres. Tot un repte! 

La veritat és que em sento molt afortunat. Hi vaig com a en-
trenador de porteres de la selecció absoluta femenina. Soc 
conscient que és una responsabilitat molt gran ja que som, 
juntament amb Argentina, les grans favorites, però estic pre-
parat i motivat per començar a treballar amb l’equip.

Aquesta temporada has format part de la banqueta del 
primer equip de l’IHC juntament amb Xavi Garcia i Cesc 
Fernández. Com valores la temporada? I aquesta experièn-
cia a nivell personal? 

Sempre havia estat darrere del cos tècnic i aquest any he pujat 
un esglaó. Per a mi ha sigut una responsabilitat compartir 
amb en Cesc i el Xavi les regnes de l’equip de la meva ciutat i 
on m’he format. En Cesc és una eminència a Igualada i cada 

dia vaig aprenent coses noves. Com a valoració, penso que 
ens ha faltat un punt de maduresa en algun moment, tant a 
l’equip com al cos tècnic. Hem perdut punts que estic conven-
çut que en un futur no els perdrem.

Què en penses de la marxa de Ton Baliu? 

En Ton, igual que et deia del Cesc, són baluards de l’Igualada 
i amb cor arlequinat. És una llàstima que prengués aquesta 
decisió, perquè en Ton, quan està físicament i mentalment be, 
és dels jugadors top de la lliga. 

I de la marxa d’Elagi Deitg? 

A l’Elagi el patirem els pròxims anys. Tot i que només he estat 
un any amb ell, sempre l’he considerat dels millors porters de 
la lliga i amb unes condicions de col·locació i una velocitat de 
braços increïble. 

Per la propera temporada has renovat com a cos tècnic. 
Quins reptes personals et proposes?

Primer de tot ajudar al Cesc a que totes les coses que vol fer es 
duguin a terme. Com a prioritat personal, ajudar en Guillem 
Torrents (el nou porter) a adaptar-se a aquesta categoria com 
més aviat millor.

Com a entrenador, què aprens dels teus jugadors? 

De cada persona s’aprenen coses i a Igualada aquest any he 
vist i après a treballar per amor als colors. Tots els de la casa 
senten l’Igualada al cor i això es palpa a l’ambient. Per això 
animo a tots els aficionats a venir a Les Comes la temporada 
vinent. No sé com sortiran les coses, però que ho donarem 
tot, d’això no hi ha dubte. 

“De cada persona s’aprenen coses i 
a Igualada, aquest any he vist i après 

a treballar per amor als colors. ”

  Noelia Garcia Sánchez @noegarciia14
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Espai patrocinat per:

El contracte d’autopistes s’estipulava uns emoluments a pagar a l’empresa Abertis per diferents conceptes. Des de l’any 2000 l’estat 
li devia diners per “diferències”. El soci de referència era la Caixa i aleshores amb seu a Catalunya. El govern no pensaven pagar per-
què era un banc “català” i havia de fer “favors”, com deixar diners per campanyes als “partits d’estat” que tampoc “tenien pressa per 
tornar-los”. Però després del “Procés” la Caixa va deixar de ser “catalana”. En “Floren”, aquell que tot ho fa amb “tino”, es va quedar 
Abertis i  aprofitant l’acabament de la concessió, 22 anys després reclama a l’estat, i  li pagaran mil milions “de res”, com “saldo i 
finiquito”. Ah! i aquests diners també compten com inversió a Catalunya, per arribar a donar el “36%” de “realització” en les obres 
pressupostades. Sovint s’esbomba el “3% a Catalunya”, com si no s’hagués constatat amb escreix que d’això els catalans tampoc no són 
els “més espavilats”. Ara es reivindica el  36%, de l’execució d’inversions, quan a la capital tenen el 182%. El “pinxo” parla de “tarats” 
i  reivindica “habilitat negociadora”. I “els que manen” es riuen de les seves “gracietes” i segueixen “a la seva”.

Maas Santi Enrique
Vendes i servei taller
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