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L’EDITORIAL

L

Confiar en la vacuna

’Anoia acumula 679 morts per covid-19 des
que va iniciar-se la pandèmia, el mes de
març de 2020. Una xifra preocupant, prou
com perquè a la majoria de nosaltres ens faci
respecte tot el que envolta aquest maleït virus, i fins i
tot por. Per això el 85% de la població de la comarca
compta amb la pauta completa de la vacunació contra el coronavirus, la qual
cosa també vol dir que un
15% -que és molta gentha optat per no vacunar-se malgrat els riscos
que això comporta.
Evidentment que cadascú
és lliure d’optar per decidir el que cregui convenient, però també és
lliure tothom de posar en
dubte una posició que, en
determinats
moments,
pot complicar les coses al sistema sanitari que paguem entre tots. Òbviament, és un assumpte obert al
debat. N’hi hauria per estona.
Malauradament, tenim la setena onada al damunt,
enmig d’un clima prevacacional on imperen les ganes de passar-s’ho bé i oblidar els malsons, en bona

part perquè sabem que ara això de la covid-19, salvant comptades ocasions, és com una “grip normal”.
Uns dies a casa, si cal, o bé directament cap a la feina
i esperar que passi. La tensió als centres sanitaris ja
no hi és, per bé que les autoritats alerten que aquesta
situació, que pot minorar-se a finals de juliol, podrà fàcilment repetir-se. Ens haurem d’acostumar a
conviure amb la covid-19.
És també, però, preocupant el baix percentatge de vacunació de la tercera dosi
entre la població jove
anoienca. La franja
de 20 a 39 anys d’edat
compta amb una vacunació d’entre el 12
i el 22%. La relaxació
-o certa desídia, potser- és evident, i certament preocupant. Compte
amb això, perquè quan venen mal dades correm-hi
tots, i llavors la culpa és sempre dels altres. Que
més de la meitat de la població d’aquesta comarca,
a aquestes alçades, no tingui la dosi de reforç és per
tenir en compte. I per assumir-ho com cal.

És preocupant el baix
percentatge de vacunació de la
tercera dosi entre la població
jove anoienca, quan tenim ja 679
persones que han perdut la vida.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Mónica Oltra, vicepresidenta de
la Generalitat Valenciana i dirigent
de Compromís, ha dimitit dels
seus càrrec, “per no comprometre
el projecte de canvi iniciat el 2015.
Em costa prendre aquesta decisió, sobretot perquè guanyen els
dolents perquè la meva dimissió
és provocada per una de les més
grans infàmies viscudes en aquest
país. A qualsevol polític que vulga
fer polítiques que no vagen en favor dels poderosos se’l carregaran
amb denúncies falses, amb guerra
bruta als tribunals i amb mentides”.
Alejandro Blanco, president del
COE, president del COE, va explicar en una roda de premsa que “la
candidatura conjunta entre Aragó

i Catalunya per als Jocs de 2030,
no es pot materialitzar i per tant
l’executiva del COE ha decidit donar per acabat el procés. Tots sabem el que ha passat.”
Javier Lambán, president de la
Diputación General de Aragón,
va sentir-se ofès perquè algunes
personalitats li atribueixen el fracàs de la candidatura dels Jocs
Olímpics d’hivern, i va dir “Les
negociacions del COE amb l’independentisme són gravíssimes.
Aquest Jocs haurien estat un reforç a l’independentisme. Farem
una candidatura guanyadora de
Jaca, que aglutinarà tot el Pirineu”
Jorge Fernández Díaz, exministre de l’Interior, es va reunir
el desembre del 2012, quan era
ministre de l’Interior, amb el comissari José Manuel Villarejo i el
cap de la Policia, Eugenio Pino,
per planificar denúncies contra
el llavors president de Catalunya,
Artur Mas, i el seu predecessor,
Jordi Pujol, i els va dir: “Negaré,
fins i tot sota tortura, que aquesta
reunió ha existit”, cosa que ha fet
fins ara, davant del jutge i en seu

parlamentària on va dir “Mai he
despatxat res amb Villarejo en els
meus cinc anys de ministre”.
Adrià Catasús, jove acusat d’haver colpejat el 2018 un agent dels
Mossos amb el pal d’una bandera
ha estat absolt per l’Audiència de
Barcelona ja que “en la foto aportada com a prova no apareix cap persona subjectant un pal, ni cap agent
rebent el cop”.
Ursula von der Leyen, Presidenta
de la Comissió Europea, ha dit “ens
hem de preparar perquè l’era dels
combustibles barats no tornarà”
Pedro Sánchez, president del
Govern espanyol, va dir sobre
l’assalt massiu a Melilla amb, “oficialment” 23 migrants morts, 76
ferits i 133 que aconseguiren entrar (xifres molt més baixes que
les reportades per les ONG’s) “La
gendarmeria marroquina s’ha
obstinat a impedir un assalt violent, que posa en qüestió la nostra
integritat territorial, ben organitzat, ben perpetrat i ben resolts
pels cossos de seguretat, tant del
Marroc, com d’Espanya.”
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MIQUEL SAUMELL

@MiquelSaumell

Premi o càstig?
Cal premiar els ciutadans complidors o
és millor penalitzar els incomplidors?
Aquest és un debat clàssic sense una
resolució clara, i la recepta per obtenir els millors resultats, suposant que
aquesta existís, segurament no seria
compartida per tothom. Algunes empreses tenen establert un plus de puntualitat, i això vol dir que si cada dia
arribes a la feina a l’hora pactada, a final de mes t’inclouen a la nòmina un
petit premi en forma de complement
pecuniari. A altres empreses, en canvi
—n’he conegut algunes a l’estranger—,
et penalitzen la impuntualitat laboral
sense una justificació raonable, i és habitual l’acomiadament de la feina en
cas de reincidència persistent. Aquesta
“garantia laboral”, tan comuna per les
nostres contrades, que dóna per fet que
el funcionari públic és intocable, faci
el que faci, no és tan usual al nord dels
Pirineus, i molt menys als Estats Units.
Entre premi o càstig, els partits d’esquerres sempre han sigut més partidaris de premiar, de subvencionar, i fins
i tot de pagar a canvi, simplement, de
complir una obligació contractual. A
l’Europa de l’Est, abans de la caiguda
del Mur de Berlín, si feies bondat laboral i social, tenies moltes més facilitats per accedir a l’ús d’un habitatge;
en aquella època tots els habitatges
eren públics. Ara bé, si l’administració
pretén tenir ciutadans responsables,
aquest plantejament és, al meu entendre, erroni. I és que en el fons, amb la
política de premiar i subvencionar, les
administracions públiques no busquen
teixir complicitats sinó comprar voluntats, tenir ciutadans i entitats obedients
com a xaiets i, d’alguna manera, sempre dependents de l’ajut públic, potser
pensant que amb la por a perdre la subvenció faran més bondat i seran menys
conflictius.
Amb el sistema de recollida de residus Porta a Porta que alguns ajuntaments estan implantant d’uns anys
ençà, algunes administracions estan
anunciant amb bombo i platerets que
premiaran els ciutadans que reciclin
correctament la brossa, i ho faran mitjançant la rebaixa d’un impost municipal. A ningú se li escapa, però, que
s’acosten eleccions, i aquest fet alguna
cosa hi deu tenir a veure. Però, insisteixo, l’anunci de premiar a qui no cometi
infraccions, que algunes administracions prometen a la ciutadania, és contraproduent. Les coses s’han de fer
correctament sempre, per convicció i
per responsabilitat social. Pels ciutadans que incompleixin la normativa
municipal, la possibilitat de ser sancionats sempre serà més efectiva que el
premi per complir-la.
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La tribuna

JUNTS PER IGUALADA

E

ls reptes, quan es treballen intensament, es poden fer realitat, i és
el que ha passat amb l’aposta universitària ambiciosa que ha fet la
ciutat d’Igualada, liderada pel govern de
Marc Castells. Una aposta que va començar amb el nou campus del Pla de la Massa
al 2014 i amb el suport de la Universitat
de Lleida, que ha permès
any rere any anar incrementant els graus i màsters a la nostra ciutat,
com el d’Enginyeria informàtica que s’iniciarà
aquest proper setembre.
L’objectiu amb el que es
treballa des de llavors és
el de generar un ecosistema de coneixement, que
permeti potenciar, retenir i atraure talent jove a
Igualada, que és el motor
més important de desenvolupament d’una ciutat.
En aquesta estratègia
per consolidar Igualada
com a ciutat universitària, ja està agafant forma
també el futur Campus
Universitari de la Salut
que s’està construint al Passeig, i que està
previst que aculli fins a 500 estudiants universitaris en l’àmbit de la salut. Un campus
ubicat en una zona estratègica de la ciutat
i que estarà connectat per una passarel·la
al Centre de Simulació 4D Health, per po-

#L’enquesta
de la setmana

Igualada ciutat universitària:
present i futur
tenciar les sinergies amb aquest centre de
pràctiques i projectes innovadors relacionats amb la salut.
A més, precisament aquesta setmana hem
rebut la visita de la Consellera d’Universitats, la Sra. Gemma Geis, que va anunciar
en un acte a l’Hospital Universitari d’Igualada, que el Campus d’Igualada tindrà de

40 noves places públiques del Grau d’Infermeria aquest setembre. Una notícia sens
dubte excel·lent, pel sector que demanda
i requereix de més professionals d’aquest
àmbit, i que serà estratègic pel futur de la
ciutat.

Tens en compte la Festa Major del teu municipi
a l’hora de planificar les vacances?

Sí 39,2%

3

No 60,8%

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

El mateix Rector de la Universitat de Lleida comentava en aquest mateix acte que
els propers anys Igualada arribarà als 1.000
estudiants universitaris, una fita històrica
per una ciutat que no fa tants anys enrere
veia impossible aconseguir res que s’hi pogués assemblar. I aquests 1.000 estudiants
no son ni casualitat ni fruit de la bona sort,
sinó a base de visió i polítiques que han ajudat a crear
aquest ecosistema de coneixement i talent a la nostra
ciutat. I en aquesta estratègia també cal sumar-hi totes
les polítiques i projectes que
impulsem per incentivar les
vocacions científiques i tècniques entre les noies, les
beques universitàries per
contribuir en les despeses
dels nostres joves o els premis excel·lència per premiar
l’esforç i els bons resultats,
perquè és una manera també de cuidar el talent que tenim a casa.
I aquesta és l’aposta de Junts
per Igualada, creure en els
nostres joves i generar una
ciutat d’oportunitats, que
disposi d’una àmplia oferta universitària
pública i de qualitat amb sinèrgies constants amb un entorn empresarial idoni i
atractiu, i que tingui el talent i el coneixement com a eix central de desenvolupament social i econòmic.

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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TAULA DE DIÀLEG SOCIAL PER A LES RENOVABLES

Denunciem la falta de diàleg social en la regulació de les renovables a Catalunya:
indefensió dels ciutadans i desprotecció del patrimoni agrari i natural

E

l passat 1 de març el Departament d’Acció Climàtica va convocar un gran nombre d’entitats
ecologistes, municipalistes, sectors universitaris, sindicats i altres representants experts a
una reunió prèvia a la constitució de la Taula de Diàleg
Social de les Energies Renovables (creada en el Decret
Llei 24/2021 d’Acceleració de les Energies Renovables
Distribuïdes i Participades).
Seguidament, es va iniciar un procés de treball organitzat a través de quatre comissions que, en comptes de
tractar els objectius fundacionals de la Taula de Diàleg,
es dedica a valorar i debatre sobre diversos articles de
l’avantprojecte de llei de Transició Energètica (es preveu
la seva aprovació en 2024).
Una vintena de les entitats socials, ecologistes i municipalistes que participen en aquest procés de treball han
manifestat en fòrums interns la seva disconformitat
amb el sistema de funcionament d’aquestes comissions
que no garanteix un diàleg social real. Per acabar-ho de
fer més evident s’havia demanat als integrants de totes
les comissions que reservessin el dia 7 de juny per assistir a una Reunió Plenària. Aquesta reunió ha esta cancel·lada la tarda del darrer dia hàbil previ a la trobada.
Indignació per l’aprovació de noves mesures sense cap
diàleg social ni informació als afectats.
El descontentament pel mal funcionament de la Taula de Diàleg Social per a les Renovables ha esdevingut
indignació arran de l’aprovació del Decret Llei 5/2022,
de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·
liar els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna. En el marc
d’aquest decret, que conté mesures molt diverses, s’hi
aproven dues modificacions altament rellevants en la
regulació de la implantació de les energies renovables.
Tot plegat, mentre s’observa com contínuament van
apareixent a informació pública diversos projectes de
renovables que no compleixen el preceptes legals establerts en l’article 19 de la Llei 16/2017 del canvi climàtic,
ja que ni son de proximitat, ni s’implanten en espais ja
alterats, ni son distribuïts.
Desprotecció dels conreus de regadiu per instal·lar-hi
renovables. Una pèrdua de sobirania alimentària que
Catalunya no es pot permetre.
S’eliminen les restriccions que impedien instal·lar grans
extensions de plaques solars en zones d’implantació de
nous regs o de transformació dels existents, aprovades

en el marc del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre,
de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. Aquesta eliminació obre
la porta a les grans multinacionals promotores de grans
centrals de renovables a eliminar milers d’hectàrees de
regadiu a Catalunya, amb la única limitació (encara vigent) de no excedir el 5% de superfície municipal.
Les infraestructures de reg suposen riquesa i prosperitat
pel territori, ja que generen activitat econòmica multiplicant la productivitat agrària i creant nombrosos llocs
de treball a les àrees rurals. Contribueixen a reduir la
despoblació i l’abandó de les àrees rurals que és una de
les grans amenaces per a la conservació dels espais naturals i la biodiversitat. Alhora atempten clarament contra
la sobirania alimentària de Catalunya, contra la capacitat d’autoproveir-nos d’aliments de proximitat, element
clau en la lluita contra el canvi climàtic i de prevenció
davant les crisis alimentàries que aquest generarà.
La conveniència de protegir el conjunt de les superfícies
agràries de Catalunya, també les de secà, adquireix una
rellevància vital i esdevé una qüestió de supervivència
en l’actual context de canvi climàtic, que provocarà crisis
recurrents de males collites i períodes de desabastiment
alimentari global. Cal tenir en compte que Catalunya
produeix únicament el 45% dels aliments que consumeix. Per tant esdevé prioritari no perdre sobirania alimentària per interessos especulatius de l’oligopoli energètic.
Aquesta necessitat de protegir els conreus a Catalunya
esta regulada per la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris que, en els articles 1 i 2 afirma que exerceixen una funció cabdal i insisteix a “Reconèixer l’espai
agrari i l’entorn rural com a béns d’interès general per
a la població, en el marc d’un mercat global” (Article 2,
apartat d). La Llei 16/2019 també garanteix la “no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès
agrari elevat” amb els projectes de grans centrals de producció de renovables.
Aquest punt és especialment greu donat que el sentit
comú i un gran nombre d’estudis fan evident que, per
raons d’eficiència i de cohesió territorial, cal prioritzar
la instal·lació de les renovables en espais ja antropitzats
(àrees periurbanes, polígons industrials, teulades, etc.).
Així ho regulen diverses normatives europees, estatals i
la pròpia Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic
en el seu article 19.

Via lliure a les grans centrals de renovables encara
que no compleixin amb les normes urbanístiques.
El Decret Llei 5/2022 modifica l’article 18.1 del DL
16/2019, afegint un paràgraf en el que atribueix a l’òrgan
competent en matèria d’energia l’autorització de construcció de grans centrals de renovables en sòl no urbanitzable, encara que l’òrgan urbanístic no s’hagi pronunciat. Això significa que els promotors, amb l’autorització
de construcció aprovada per l’òrgan energètic, podrien
sol·licitar la llicència d’obres als Ajuntaments i, eventualment, iniciar les obres sense que l’òrgan urbanístic
s’hagi pronunciat. Aquesta incongruència, en cas que
finalment l’òrgan urbanístic declarés inviable aquells
projectes, podria acabar derivant en litigis en els quals
els promotors reclamessin indemnitzacions a l’administració pública.
Aquest fet, a més de representar un contrasentit des
de la lògica del procés d’autorització de projectes en
sòl no urbanitzable, atorga a l’òrgan energètic unes
competències que no li son pròpies, com és la d’autoritzar la construcció de projectes. A més, es una
situació que posa pressió als Ajuntaments i a les Comissions Territorials d’Urbanisme, que es trobarien
que haurien de prendre decisions sobre la viabilitat
urbanística de projectes de renovables que ja tenen
atorgada l’autorització de construcció per part de
l’òrgan energètic.
El diàleg social és imprescindible per a un bon
desplegament de les renovables a Catalunya.
Per tot plegat, les entitats socials, agràries, ecologistes
i municipalistes sotasignats, que formem part de la
Taula de Diàleg Social per a les Renovables (TDSR)
exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya i en
concret al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,
• Que la Taula de Diàleg Social sigui l’espai on s’informi i es debati sobre tots els canvis normatius que
afectin als projectes d’energies renovables.
• Que permetin la participació de la Taula de Diàleg Social en la preparació del Pla Territorial per a la
implantació de les energies renovables a Catalunya
- PLATER.
• Que no es tramitin grans projectes de renovables
en sòl no urbanitzable mentre la Taula de Diàleg Social no conclogui els seus treballs.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

CARLES MINGUEZ
Aquest igualadí que va ser fisioterapeuta de l’IHC, és el preparador
físic de la selecció xinesa de natació, que de moment ha aconseguit,
dues medalles d’or i una argent als Mundials de Natació.

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

FRANCESC MAURI

Germans de sang

Abandoneu el gas i el gasoil

@jaumesingla

@MeteoMauri/AMIC

(Columna d’opinió,
no apta per a pusil·lànimes)

L

es imatges d’agents espanyols i marroquins
colpejant fins a la mort
a centenars d’éssers humans que fugien de la guerra i la misèria, m’omple de vergonya, indignació i tristesa. Que després de confirmar-se 23 persones assassinades
(les organitzacions humanitàries parlen de 38 i
els supervivents diuen que són més de vuitanta) el “Presidente del Gobierno mas progresista de
la Historia de España”, digui que l’actuació de la
policia marroquina és la correcta, em provoca
vergonya aliena.
Les monarquies d’Espanya i del Marroc són germanes de sang. De sang aliena, injustament vessada per les ànsies expansionistes d’un monarca
corrupte que governa sobre la misèria del seu
poble i les ànsies que té el Borbó de mantenir “a
toda costa la unidad de España”.
Després del pacte secret entre Madrid i Rabat
per lliurar el Sàhara al Marroc a canvi de callar
l’enèsima corruptela socialista espanyola, s’ha
produït un bany de sang a la darrera frontera
colonial espanyola. Un crim d’estat perpetrat per
uniformats a les ordres del sàtrapa marroquí i
de l’exjutge condemnat sis vegades pel Tribunal
Europeu dels Drets Humans, que té el càrrec de
ministre de l’Interior per exigència del Borbó.

A banda i banda de l’estret hi ha dues
monarquies corruptes i assassines,
tolerades per la Unió Europea i
suportades per unes ciutadanies
manipulades i embrutides
A banda i banda de l’estret hi ha dues monarquies corruptes i assassines, tolerades per la Unió
Europea i suportades per unes ciutadanies manipulades i embrutides, incapaces d’aixecar la
veu, ni que fos per deturar el genocidi que es
produeix en terres africanes. Espanya i Marroc,
Marroc i Espanya mostren la pitjor cara del colonialisme que tant li fa si ha d’assassinar persones
a les Rambles de Barcelona, a la tanca de Melilla
o al mar Mediterrani, per tal de mantenir l’statu
quo.
Al crit de “A por ellos” i “Todo por la Patria”
assassinen impunement a persones que fugen
de la guerra, amb la seguretat que després dels
crims comesos els arribaran les medalles, les
prebendes i els ascensos, als més sanguinaris
dels esbirros.
Què podíem esperar d’un ministre de l’Interior, que en la seva etapa de jutge va permetre
la tortura als detinguts? Criminal el ministre,
criminal qui el manté en el Ministerio i criminal qui el va imposar per al càrrec. I si no criminals, sí que en són còmplices els diputats i
diputades que amb els seus vots a Las Cortes
mantenen un “gobierno” que tolera quan no
impulsa els crims.
Es diu que dedicar-se a la política vol dir empassar-se un gripau de tant en tant. Els que
donen suport a aquesta banda de criminals no
s’empassen un gripau, s’empassen sense dir ni
piu desenes de vides humanes.

D

iuen amb raó que, els
incendis,
s’apaguen
a l’hivern. Doncs els
problemes o els costos
elevats de la calefacció es pensen i
se solucionen a l’estiu. Amb la calma que mereix un canvi. D’entrada
vull dir-vos que, el més important, és tenir el pis, la
casa o el comerç ben aïllat. En parlaré per enèsima
vegada una mica més
endavant.
Però a més a més de
l’aïllament, el sistema de calefacció és
fonamental. No cal
dir que, el terra radiant, és el sistema més
eficaç de calefacció,
sobretot en una primera residència, però
a l’hora d’instal·lar-lo
s’ha de fer amb una
rehabilitació integral
o de sèrie. És molt
habitual al nostre territori que els habitatges tinguin radiadors que funcionen a gas o gasoil. Un sistema correcte quan el
preu de l’energia era barat o relativament barat. En
canvi, amb el preu actual, un motor tèrmic per produir escalfor esdevé car, ineficient i notablement
contaminador.
A partir del 2035 el gas ja no es podrà fer servir a
la Unió Europea en edificis nous o en rehabilitacions. Queden una mica més de 12 anys. Les autoritats, assessorades pels científics posen la directa
en aquestes normatives amb fonaments ben sòlids.
Ara bé, als EUA per exemple, la ciutat de Nova York
tira pel dret i ja aplicarà aquesta prohibició a partir
del pròxim mes de gener del 2023!
Però perquè hem d’abandonar el gas i el gasoil?
Amb què funcionarem? Doncs amb l’electricitat.
No obstant això, atenció, no penseu en l’enganyifa de segons quins radiadors o calefactors de “calor

blava”. No els compreu, ja que gastareu el que no
està escrit.
Per què l’electricitat? Doncs perquè l’eficiència dels
sistemes elèctrics és infinitament superior a la dels
tèrmics i, a més a més, l’electricitat ens la podem
fabricar amb plaques a la casa unifamiliar, a la Comunitat de Veïns o a la Comunitat energètica del
barri (radi de 500 metres actualment, però potser
es passarà als 2 km com a Portugal o França). A
més, per més contundència, ens la podem
administrar amb acumulació de l’electricitat amb bateries de
primera mà, de “saldo” de final de vida de
cotxe elèctric o amb
les del mateix cotxe
elèctric que arriba a
casa, carregat d’un
lloc públic gratuït o
polígon amb plaques
i alimentar l’habitatge de les 18 a les 08
h mentre està a casa.
Amb un cotxe elèctric de gamma mitjana, podem
posar 40 rentadores... Tot això que sembla un somni evolucionarà amb una rapidesa difícil de creure.
Imaginem que tenim els radiadors penjats a les
parets i que funcionem amb gas o gasoil i no volem gastar en un terra radiant o omplir l’habitatge
amb splits penjats a les habitacions i el que volem
és aprofitar radiadors. Doncs la solució està, en
l’anomenada bomba de calor d’aerotèrmia d’alta
temperatura. L’aparell gasta 4,5 vegades menys
i ens escalfarà els radiadors fins a 55 o 60 graus,
uns 15 a 20 graus menys que amb caldera de gas
o gasoil. Trigarà més a escalfar, però amb “velocitat de creuer”, l’estalvi serà molt gran. Si a més a
més, podem posar algunes plaques solars, l’estalvi
pot ser espectacular. A partir d’ara, només bomba
de calor d’aerotèrmia, electricitat, plaques solars i
mobilitat elèctrica.

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia
i les donarem a conèixer públicament.

Envia’ns un correu a: fotodenuncia@veuanoia.cat

Aquest és l’estat d’alguns espais de la
ciutat d’Igualada. Caldria més cura
i civisme per part de la ciutadania.
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Més de la meitat dels anoiencs no s’ha
posat la tercera dosi de la covid-19
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

S

alut ja fa mesos que administra la tercera dosi
de la vacuna covid a Catalunya. La dosi de reforç busca garantir la protecció de les
persones contra la malaltia del
coronavirus, coincidint amb
l’explosió de la variant òmicron.
La tercera dosi de la vacuna de
la covid ja s’administra a tota
la població major d’edat. Salut
ha obert la possibilitat de demanar cita prèvia per a la tercera dosi a les persones d’entre
18 i 29 anys, des del 19 de gener. Inicialment, aquesta franja només podia rebre la dosi
de reforç si havien passat vuit
mesos de la segona punxada,
però des de gener ja ho poden
fer només cinc mesos després
de la segona dosi, igual que la
resta de franges d’edat. Així,
doncs, tota la població major
de 18 anys ja pot entrar al web
de CatSalut i demanar hora

Les autoritats alerten
que estem en una setena onada, que no detecta casos greus, però
sí un increment notable
de la incidència
per anar a punxar-se la dosi de
reforç.
A l’Anoia, però, la tercera dosi
costa de convèncer a algunes
franges d’edat. Tant és així que,
davant l’alerta de les autoritats
per una setena onada -malgrat
no detectar-se casos greus- i
l’elevada incidència de casos,
sobta que només el 48% dels
majors de 16 anys s’han posat
la dosi de reforç, i la xifra baixa fins al 45,5% si hi afegim els
majors de 12 anys d’edat.
En l’anàlisi de les dades oficials d’aquest mes de juny, trobem que només el 12% dels
joves entre 20 i 29 anys d’edat
s’ha posat la 3a dosi, xifra que
també és curta entre els joves

de 30 a 34 anys (17%) i de 35 a
39 anys (22%). Sí que són altes
les cobertures de pauta completa (dues dosi o bé una de
Janssen), que passen del 85%.
Pel que fa a tota la població
(inclosos els menors de cinc
anys), el 77% compta la pauta completa, i només el 40% la
tercera dosi.
Els casos confirmats de Covid per Pcr o Tar a l’Anoia
han pujat de 172 la primera

Igualada va ser la 34a ciutat
d’Espanya i la sisena de Catalunya amb
més mortalitat per covid-19 el 2020
Igualada, malgrat patit un dels
primers confinaments més
durs de la pandèmia, el març
i abril de 2020, enmig d’una
altíssima mortalitat com a
conseqüència del virus del
Covid-19, va ser aquell any
la 34a ciutat espanyola amb
més mortalitat, segons que ha
publicat el portal especialitzat en estadístiques Datadista
a partir de dades oficials de
l’Institut Nacional d’Estadística i l’IGN. Al mateix temps, és
la sisena ciutat de Catalunya
amb més finats per la malaltia
aquell fatídic any.
Amb 49 morts per 10.000 habitants, la capital de l’Anoia
és molt per sota d’Alcàzar de
San Juan (Ciudad Real) i la
ciutat de Toledo, que tenen la
taxa de morts per Covid l’any
2020 més alta d’Espanya amb
154 i 120 persones per cada
10.000 habitants, respectivament. El segueix San Lorenzo
del Escorial (Madrid) amb

Mortalitat per Covid a Espanya (2020)

102 morts per cada 10.000
habitants.
A Catalunya, Igualada, en
aquest desgraciat rànquing,
és per sota de les ciutats de
Sant Joan Despí (98), Martorell (79), Calella (78), Vic (61)
i Manresa (54).

Segons dades del departament de Salut de la Generalitat, a tota l’Anoia la xifra de
mortalitat per Covid-19, a dia
d’avui, des de març de 2020,
és de 679 persones. Només en
el primer any de la pandèmia
van ser 605.

setmana de juny, a 259 a la
tercera. Això ha provocat que
el risc de rebrot hagi augmentat de 452, i la Rt a 1,36.

Actualment hi ha 50 persones ingressades als centres
sanitaris relacionades amb
aquest virus.

Així està la vacunació a l’Anoia
			 %pauta
%1a %2a completa
>=12 anys
86,7 80,6 85,4
>=16 anys
87,5 81,8 86,4
Població Total 79,5 73,2 77,7
Municipi
Alcázar San Juan
Toledo
San L. El Escorial
Sant Joan Despí
Bañeza, La
Segovia
Martorell
Calella
Soria
Ciudad Real
León
Tomelloso
Ávila
Majadahonda
Osuna
Zamora
Cuenca
Barbastro
Guadalajara
Galdakao
Vic
Cabra
Salamanca
Palamós
Bormujos
Coria
Manresa
Villarrobledo
Teruel
Palencia
Langreo
Valdepeñas
Laredo
Igualada

Província
Ciudad Real
Toledo
Madrid
Barcelona
León
Segovia
Barcelona
Barcelona
Soria
Ciudad Real
León
Ciudad Real
Ávila
Madrid
Sevilla
Zamora
Cuenca
Huesca
Guadalajara
Bizkaia
Barcelona
Córdoba
Salamanca
Girona
Sevilla
Cáceres
Barcelona
Albacete
Teruel
Palencia
Asturias
Ciudad Real
Cantabria
Barcelona

Població
30.548
85.449
18.454
34.130
10.068
51.258
28.667
19.236
39.695
75.104
122.051
35.984
57.949
72.034
17.594
60.297
53.988
17.146
87.064
29.404
47.319
20.245
143.269
8.196
22.390
12.330
78.192
24.978
35.994
77.090
38.683
30.218
10.996
40.875

%3a
45,5
48,2
40,4

Morts /10.000 hab
154
120
106
98
87
85
79
78
78
77
69
68
68
67
65
65
65
65
62
62
61
59
59
57
56
55
54
54
51
51
50
49
49
49
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Visitanoia, una altra proposta
per promocionar el turisme
REDACCIÓ / LA VEU

L

a sectorial de turisme de
la Unió Empresarial de
l’Anoia que aglutina i representa a les empreses del sector ha presentat la creació d’una
plataforma virtual, Visitanoia,
una plataforma que dona visibilitat al sector i a tota l’oferta
turística existent de la comarca.
Aquesta plataforma -que neix
d’una necessitat real del sector
de mostrar-se unit i oferir una
Anoia turística real-, rep el suport del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat, l’Ajuntament, la Diputació,
el Consell Comarcal i Anoia
Turisme, constata la força del
sector, posicionant i donant visibilitat a la comarca com a destinació turística. A més, un dels
altres objectius de “Visitanoia”
és desestacionalitzar el turisme
durant tot l’any. En aquest sentit, aquesta plataforma es converteix en una acció que permetrà que els futurs visitants
visitin, gaudeixin i descobreixin
l’Anoia tot l’any, una destinació
turística amb molt potencial.
A través de Visitanoia-Descobreix l’Anoia tot l’any, la
plataforma permet a l’usuari i
futur visitant a planificar l’estada en tots els sentits: des de
veure l’oferta en allotjaments,
restauració, l’agenda d’activitats i serveis que s’hi ofereixen
(enoturisme, oci, visites...); i
també, com arribar i moure’t
per la comarca, dins i fora,
entre altres. Un dels potencials de la plataforma és poder
personalitzar aquesta cerca
per tal que el visitant pugui a
fer-se a mida la seva estada.
La presentació s’ha desenvolupat a Can Macià (Òdena) i ha

REDACCIÓ / LA VEU

E
A través de Visitanoia-Descobreix l’Anoia
tot l’any, la plataforma
permet a l’usuari i futur
visitant a planificar l’estada en tots els sentits
comptat amb l’assistència de
més d’una quarantena d’empreses del sector a la comarca
i rodalies, i ha comptat amb la
participació del president de
la UEA, Joan Domènech, qui
ha agraït l’aposta publicoprivada per fer aquest projecte una realitat, i que el fet de
ser-hi tots els professionals del
sector, demostra “la força com
a destinació turística” i que
“Tot això ens permetrà a fer
veure que val la pena seguir
apostant pel turisme de l’Anoia, amb recursos i finançament”. El president també ha
a puntat que a través d’aquesta plataforma es constata “La
gran oferta turística, en totes
les variables del sector, i que
cal exposar, fer saber, promocionar i explotar”.
El secretari de Treball de la
Generalitat, Enric Vinaixa,
ha posat en valor la fórmula
publicoprivada, especialment,

quan “un territori ha de conjugar una plataforma per posar en valor el turisme i que és
alhora una eina col·laborativa.
Visitanoia és un cas exemplificant i que voldríem que es
repliqués en altres territoris”.
Jordi Marcé, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada ha agraït
la tasca del sector i de l’entitat
per treballar colze a colze amb
les administracions i així generar dinamisme a la comarca
i a la ciutat; especialment, a
través d’aquesta eina on tothom pot gaudir dels recursos
que té a l’abast el territori.
El conseller de turisme del
Consell Comarcal de l’Anoia,
Dani Gutiérrez, ha destacat
que avui és un “dia històric
i fonamental pel turisme de
l’Anoia”, destacant en aquest
sentit, aquest exemple de col·
laboració publicoprivada a la
comarca que permet avançar
cap a la transformació digital
turística del territori. Tanmateix, Gutiérrez també ha afirmat que és una línia a seguir
perquè l’Anoia es posicioni
com “una destinació turística
de qualitat”; però a la vegada,
“un destí resilient i referent
del turisme sostenible i slow”.

Aquest estiu s’asfaltaran trams de
l’av. Barcelona i el passeig Verdaguer
REDACCIÓ / LA VEU

E

l regidor de Mobilitat
de l’Ajuntament, Miquel
Vives, ha presentat dimecres la campanya d’asfaltatges d’aquest any que s’iniciarà
la segona meitat del mes de
juliol. Vives ha explicat que “la
campanya d’aquest any dona
continuïtat al pla d’asfaltatges
que impulsa l’Ajuntament amb
la voluntat de tenir el ferm dels
vials públics en bon estat”.
Els asfaltatges d’aquest any
comprendran una superfí-

Comissions Obreres
organitza una xerrada
sobre les renovables

cie d’actuació de 20.500m2 i
compten amb un pressupost de
600.000€, i contemplen l’Avinguda de Barcelona des de la
Ctra. de Manresa fins Sant Josep, Santa Teresa des de Sant
Francesc d’Assís a Florenci
Valls. També s’asfaltaran diversos trams del Passeig Verdaguer
que ja va iniciar-se l’any 2020.
S’asfaltarà a la vorera nord els
trams entre Lleida i Sant Josep i
entre Sant Josep i Plaça de Catalunya a Santa Caterina. Pel que
fa a la vorera sud, s’asfaltaran
els trams entre la Plaça de Ca-

talunya a Santa Caterina i el de
Sant Magí i el tram entre Òdena
i Lleida.
Vives ha explicat que els asfaltatges del Passeig Verdaguer
estan coordinats amb l’actuació
que es durà a terme als carrers
de Cardenal Vives i de Misericòrdia per la connexió d’Igualada amb la Ronda Sud. Aquests
carrers tindran noves voreres,
doble sentit i nou semàfor a
la cantonada entre el Passeig i
Cardenal Vives. “Suposarà una
millor circulació més efectiva,
competitiva i sostenible”.

l proper dijous 7 de juliol CCOO Anoia organitza, en col·laboració
amb la llibreria Aqualata i l’Ateneu Igualadí, la presentació del
llibre “Diccionari de la Transició Energètica”. Serà a les 19 hores a la sala de socis de l’Ateneu,
un col·loqui d’absoluta actualitat amb el seu autor, en Salvador Salat, sobre l’abastiment
energètic i la implantació de les
renovables a Catalunya.
Enginyer industrial per la UPC,
consultor energètic, empresari
del sector i divulgador, en Salvador ens parlarà de la necessitat d’accelerar el desplegament
de les renovables al nostre país,
per a reduir la nostra dependència energètica alhora que
per avançar cap a un model
descarbonitzat que ens permeti
lluitar contra el canvi climàtic.
Les CCOO del Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès i Garraf comparteixen de ja fa molt
temps l’anàlisi sobre la necessitat d’augmentar l’eficiència
energètica i avançar urgentment en generació d’energia
renovable. “Hem d’assegurar
el subministrament energètic
a la ciutadania i al nostre teixit
productiu, alhora que reduïm
dràsticament les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle,
acomplint els acords internacionals pel clima i les diferents regulacions existents. I tot això ho
hem de fer pensant en un canvi
de model productiu que aposti
per una economia circular de
més valor afegit, treball digne i
transició energètica”.
El panorama actual és certament decebedor, “presenta un
retràs endèmic i una falta de
compromís polític molt preocupant”. Catalunya encara
manté una forta dependència
dels combustibles fòssils, sobretot en el sector del transport: les
renovables representen tan sols
el 5,4% de l’energia primària,
amb una penetració en el sistema elèctric que no arriba al
20%, molt per sota del 38% del
conjunt de l’Estat i de moltes regions de la UE.
La Llei catalana de Canvi Climàtic fixa com objectiu que la
generació amb renovables a
Catalunya ha d’assolir el 50%
del consum elèctric l’any 2030
i això suposa instal·lar més de
8.500 MW nous quan ara tot
just n’hi ha 1.500 MW.

Per al sindicat “hem d’aspirar
a assolir amb les renovables
una sobirania energètica que
permeti clausurar a finals de la
dècada les centrals nuclears que
encara representen el 55% de la
producció de la nostra energia
elèctrica”.
En el cas de l’Anoia també és urgent accelerar el desplegament
de les renovables per una qüestió d’equilibri territorial. Això
ens faria evolucionar de l’actual
model de generació centralitzada, i basat en les centrals termonuclears de Tarragona, cap
a una xarxa distribuïda que repartís per tot el territori els projectes, descartant els d’impacte
més negatiu i triant les opcions que ens permetin avançar
i superar una paràlisi que ja fa
temps que dura.
Tanmateix, en paral·lel a l’oportunitat de prioritzar l’estalvi i
l’eficiència, aquests projectes
també millorarien les condicions de vida de les zones rurals,
convertint-les en proveïdores
d’un servei que estimularia la
cooperació entre el món rural
i l’urbà. Retornar valor i creació d’ocupació a les zones més
despoblades i amb més baixa
activitat econòmica ha de ser
un dels horitzons possibles i viables a curt termini a la Conca
d’Òdena i a tota l’Anoia.
“Les CCOO no compartim,
doncs, la idea de més moratòries a les renovables. Necessitem,
com a país, recuperar el temps
perdut. No és viable per a Catalunya assolir la sostenibilitat i
la sobirania energètica a partir
només de sostres solars fotovoltaics en instal·lacions industrials i un escadusser nombre
de molins eòlics. Els parcs fotovoltaics i eòlics (terrestres i
marins) són ara mateix l’única
alternativa verda i possible per
a garantir el subministrament
elèctric de manera respectuosa
amb els ecosistemes i la biodiversitat, alhora que promovent
el benestar econòmic de la ciutadania, contribuint al sosteniment dels serveis i oferint nous
llocs de treball de qualitat.
“L’Anoia no pot ser un mer
subjecte passiu que es limiti a veure com la travessen
xarxes elèctriques provinents
d’altres indrets. Hem estat
una comarca industrial pionera que va aprofitar totes les
oportunitats per fer-se pròspera i ara no podem deixar
escapar aquest tren”.
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La nova zona blanca de l’Asil tindrà 150 places d’aparcament
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a nova zona blanca
d’aparcament que es
farà en un descampat
davant de la Llar del Sant Crist
tindrà 150 places. El pàrquing
donarà servei a aquest important nucli d’activitat proper a
l’eix comercial de l’Avinguda
Balmes i als equipaments de
la Policia Nacional, l’Escorxador, l’Escola Pia i l’Escola
Àuria.
L’alcalde, Marc Castells, ha
posat de relleu la política de
zones blanques que des de fa
10 anys impulsa l’Ajuntament
amb l’objectiu de crear espais
d’aparcament propers al i als
eixos comercials i de serveis
per fomentar que s’aparqui el
vehicle i s’accedeixi a aquestes zones a peu, pacificant
d’aquesta manera la circulació
i garantint una millor rotació
en els estacionaments.
Castells ha afirmat que aquest
“és el projecte de ciutat comercial que volem i pel que hem
treballat els últims deu anys”.
Amb l’objectiu de dinamitzar
la zona de ponent de la ciutat

Jordi Cuadras es
queda sol a l’Ajuntament
en la seva proposta
de fer-hi un parc
enlloc d’un
pàrquing gratuït
es crearà aquesta nova àrea
d’aparcament gratuït amb zones blanques i taronges que
donarà resposta a la demanda
d’aparcament realitzada des de
fa temps per veïns, comerços,
l’Escola Pia i Àuria o la Policia
Nacional i l’Asil. Castells ha
destacat que l’objectiu primordial d’aquesta zona és “evitar
les tones de CO2 que actualment emeten els vehicles
que busquen aparcament en
aquests carrers i no en troben,
aquesta nova àrea d’aparcament permetrà reduir la contaminació i pacificar el trànsit
de la zona”.
El pàrquing, que començarà a
construir-se al setembre amb
tres mesos d’obres, se situa
al descampat ubicat entre els
carrers de Milà i Fontanals,
Sor Rita Mercader, Joan Llimona i Prat de la Riba. L’entra-

da serà per Sor Rita Mercader
i la aortida per Prat de la Riba.
Es plantaran vint especies
d’arbres i arbusts diferents i
el terra es cobrirà amb grava
per tal d’assegurar el drenatge
quan plogui. Castells ha assegurat que es tracta d’un projecte “que millorarà notablement l’entorn fent-lo adequat
per les obres modernistes de
l’Asil i l’Escorxador, amb espècies que encaixen i que s’integraran de forma natural amb
el paisatge”. El terreny és propietat de l’Asil del Sant Crist i
l’Ajuntament paga un lloguer
anual de 14.000€, segons que
ha explicat la formació Igualada Som-hi.
Castells ha afegit que aquesta
obra, que costarà 330.000€,
està finançada al 100% per
la Diputació de Barcelona.
Abans d’acabar l’any es projectaran dues zones blanques, als
barris del Sant Crist i Set Camins. L’alcalde va insistir que
la corporació provincial “nomès financia totalment aquells
projectes que compleixen amb
els objectius desenvolupament sostenible, com és el cas

EL COMER

D’IGUALADA

SUMA!

A partir del mes de juny, comença
la recollida Porta a Porta per
a Grans Productors a Igualada.

d’aquesta àrea d’aparcament
que integra vegetació i sostenibilitat”.
Campanya d’Igualada
Som-hi sense èxit
Precisament aquest assumpte de l’aparcament als antics
“Horts de l’Asil” portava
temps als mitjans de comunicació amb una campanya de
la formació Igualada Som-hi
(PSC+Comuns), secundada
per algunes formacions ecologistes de la ciutat. La campanya proposava evitar la cons-

trucció d’aquest aparcament
per a situar-lo en un descampat adjacent a l’Escorxador, i
aprofitar els antics horts per a
fer-hi un parc.
La proposta de la formació
socialista, que encapçala Jordi
Cuadras, va sucumbir dimarts
en la sessió plenària de juny
quan una moció presentada
per Som-hi no va prosperar
amb el vot en contra de Junts
per Igualada, i l’abstenció de la
resta de l’oposició (ERC, Poble
Actiu i Ciutadans). Som-hi va
ser l’única en votar-hi a favor.
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Dilluns comencen les activitats
de l’European Balloon Festival
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper dilluns comencen les activitats
de l’European Balloon
Festival, que viurà el seu moment més interessant a partir
del divendres. Mentrestant, els
iglús de vent seran els protagonistes.
Enguany hi haurà una trentena d’Iglús de Vent instal·lats
en recintes com ara el complex esportiu Les Comes, que
acollirà activitats esportives
durant tota la setmana, la nau
de les Encavallades del Museu
de la Pell, amb un taller creatiu inspirat en l’obra del pintor
igualadí Joan Saló, a l’Escorxador amb activitats de circ i
cocreació escènica, a l’Ateneu
Igualadí acollint un recital de
poesia de l’Associació Cultural
Galàxia, a la Biblioteca Municipal d’Igualada amb tallers

REDACCIÓ / LA VEU

D
familiars, a l’Ingravita amb escalada o a l’Espai Cívic Centre
amb un taller de risoteràpia
en família i un espectacle de
màgia amb Marc Rivas, entre
molts d’altres.
També hi haurà Iglús de Vent
a l’Escola d’art La Gaspar, amb
l’artista Remedios Varo, i les
corals igualadines cor Exàudio, el Cor d’Homes, Gatzara, Verdums i Xalest actuaran
dins de diferents iglús.

A més, al llarg de la setmana
es farà un taller de reciclatge
creatiu “Tipis” amb tela de
globus aerostàtic a les escoles
públiques d’Igualada i del 4 al
8 de juliol hi haurà un Iglú de
Vent itinerant cada dia de la
setmana a una escola pública
diferent.
Iglús de vent a les escoles
Dilluns: Dolors Martí i Badia
Dimarts: Emili Vallès
Dimecres: Gabriel Castellà.

Activitats de dilluns a dijous
Dilluns 4 de juliol
19:30h Iglú de vent: espectacle poètic i musical ‘Versnagare’. Espectacle poètic i musical on la rapsode Lourdes
Sensarrich recita diferents poemes propis o d’altres autors/
es amb la senzillesa de les paraules que dansen amb al forma especial de tocar de la música Nagare d’Elena Tan. Amb
instruments d’altres cultures i
de tots els estils. Gratuït.
Lloc: Espai Cívic Centre
Dimarts 5 de juliol
10:00h Iglú de vent: xerrada
d’alimentació i risc cardiovascular. Quina és la millor
dieta a seguir? S’ha de menjar de tot? Xerrada sobre alimentació, hàbits de vida i
mites, a més de resoldre els
dubtes dels assistents tant de
prevenció com de tractament
en relació a la salut i malaltia
cardiovascular. A càrrec de
Laura Balaguer, dietista-nutricionista a atenció primària.
Gratuït. Organitza: EAP Igualada Urbà.
Lloc: Espai Cívic Centre
11:00h Iglú de vent: taller de
circ. La companyia “Miumiu
Circ” farà un taller de descoberta i cocreació escènica
amb l’iglú de vent i tècniques
de circ. Activitat adreçada als
infants de l’Estiuet.
Lloc: L’Escorxador
15:00h - 17:00h Iglú de vent
a Ingravita. Vine a Ingravita i
no toquis de peus a terra dins

Ja es poden demanar
els ajuts municipals
per a empreses

de l’iglú de vent!
Lloc: Ingravita (Carrer de Sebastià Artés, 29)
19:00h Iglú de vent: taller de
rissoteràpia en família
Vine a gaudir del joc, en companyia dels més menuts de la
casa, per enfortir els vincles
que us uneixen! A càrrec de
Laia Forcadell. Gratuït.
Lloc: Espai Cívic Centre
Dimecres 6 de juliol
11:00h Iglú de vent: taller de
circ. La companyia “Miumiu
Circ” farà un taller de descoberta i cocreació escènica
amb l’iglú de vent i tècniques
de circ. Activitat adreçada als
infants de l’Estiuet.
Lloc: L’Escorxador
19:30h Iglú de vent: concert
de Boopy’s Love. Formació amb ukelele, contrabaix i
veus. Ofereixen un repertori
molt variat i extens que va des
del rockabily al bolero i passant pel swing. Gratuït.
Lloc: Espai Cívic Centre
20:00h Recepció oficial dels
pilots i benvinguda per part
de l’Ajuntament
Lloc: Museu de la Pell
21:30h Iglú de vent: recital de poesia de l’Associació
Cultural Galàxia
Lloc: Ateneu Igualadí
Dijous 7 de juliol
6:30h Vol inaugural “Especial Premsa”
Lloc: Parc Central
11:00h Iglú de vent: taller de

circ. La companyia “Miumiu
Circ” farà un taller de descoberta i cocreació escènica
amb l’iglú de vent i tècniques
de circ. Activitat adreçada als
infants de l’Estiuet.
Lloc: L’Escorxador
15:00h - 17:00h Iglú de vent
a Ingravita
Vine a Ingravita i no toquis de
peus a terra dins de l’iglú de
vent!
18:00h Iglú de vent: taller
familiar. Vine a fer un globus
aerostàtic perquè la mascota
de la Biblioteca, la Bibli, se’n
vagi de vacances i reparteixi
contes i llibres per tothom! A
partir de 6 anys. A càrrec de
Valentina Botana. Places limitades, cal inscripció prèvia
a la Biblioteca (93 804 90 77 o
bé b.igualada.c@diba.cat)
Lloc: Biblioteca Central
19:30h Vol de tarda
Lloc: Parc Central
19:30h Iglú de vent: espectacle de màgia amb el Mag
Marc Rivas. Els shows de màgia del Mag Marc Rivas estan
plens de sorpreses, alegria,
diversió i simpatia. Tant petits com adults gaudireu observant i participant en el seu
espectacle d’il·lusió. Gratuït.
Lloc: Espai Cívic Centre
20:00h Iglú de vent: concert
del cor Exàudio. Recull de
cançons corals acompanyades
de piano. Direcció de Carles
Prat.
Lloc: L’Escorxador.

es de l’1 de juliol i
fins al 16 de setembre
l’Ajuntament obre el
període per sol·licitar les subvencions d’aquest any per a
empreses ubicades a Igualada.
Aquest any els ajuts repeteixen
dues línies de subvencions que
segueixen la filosofia engegada
l’any passat d’ajudar a la creació de noves empreses i fomentar la realització de plans
estratègics en la seva reorientació de l’activitat empresarial.
Com a novetat, aquest any
s’ha creat una tercera línia de
subvencions destinades a la
renovació exterior dels establiments comercials i de serveis.
Els sol·licitants podran acollir-se si tenen previst la modificació del seu establiment
en el si de la façana, l’aparador,
la retolació o senyalització exterior, amb un projecte d’il·luminació inclòs. La subvenció
serà del 50% de la despesa
aprovada, que no serà menys
de 400 ni més de 1.500 euros.
L’import total destinat a les
subvencions és de 120.000€,

distribuïts de la manera següent:
Línia A: subvencions per a
empreses de creació recent:
40.000€
Línia B: subvencions per ajudar les empreses a la realització de plans estratègics en el
seu procés de reorientació de
l’activitat empresarial: 60.000€
Línia C: subvencions per
ajudar als establiments comercials i de serveis a la renovació exterior dels seus establiments: 20.000€
El regidor de Dinamització
Econòmica, Jordi Marcè, ha
destacat l’objectiu d’aquests
ajuts “d’adapatar-se a la situació actual de les empreses de
la nostra ciutat i oferir eines
per fomentar la creació de
noves empreses però també
per repensar i reorientar l’activitat empresarial en un moment de canvi com l’actual”.
Marcé També ha destacat la
nova línia d’ajuts per renova
l’exterior dels establiments
comercials “un objectiu per
millorar els nostres carrers i
alhora tenir establiments més
eficients energèticament amb
un menor consum”.

Igualada serà seu del
projecte Ciutats Jugables
del 7 al 9 de juliol
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada és una de les cinc
ciutats escollides per participar al projecte europeu
URBACT Playful Paradigm II,
un projecte que durant aquest
any treballa per tenir una ciutat més jugable, inclusiva i sostenible. La xarxa està liderada
per la ciutat italiana d‘Udine, i
conjuntament amb Igualada hi
participen les ciutats de Jegalva (Letònia), Grosuplje (Eslovènia) i Lousa (Portugal).
El projecte treballa perquè el
joc s’entengui com una eina
per promoure la inclusió, la
participació, l’educació, la salut i el benestar. Una eina que
pot marcar la diferència per
millorar les ciutats del futur.
El paradigma lúdic ajuda a
repensar el benestar de la comunitat i és adaptable als diferents contextos urbans, ja que
el joc és un principi universal
practicat per tothom.

La tinenta d’alcalde i regidora d’infància, Carme Riera, ha
destacat “la importància de la
cultura del joc com a eina de
cohesió, inclusiva, relacional i
educacional”. Riera ha volgut
explicar, també, que aquest es
tracta d’un projecte transversal
ja que “compta amb la participació de tots els departaments
de l’Ajuntament i també de la
ciutadania, entitats i el Consell dels Infants que permeten
una visió global del projecte”.
Els participants s’han dividit
en diferents comissions d’entre
les que Riera ha destacat la que
treballa els Parcs Inclusius per
tal de fer accessibles i atractius
tots els parcs per aquells nenes
i nenes que tenen diversitat
funcional.
És el tercer cop que la xarxa
URBACT escull Igualada per
ser una de les ciutats participants d’aquests projectes europeus que treballen per ser una
eina de la innovació urbana.
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Junts capitalitza els
La Síndica de Greuges d’Igualada
bons resultats del Mapa va atendre 130 casos durant el 2021
Comercial de Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

l mapa comercial de
Catalunya que va publicar la Generalitat ha
reconegut Igualada com un
dels eixos més destacats del
teixit comercial del país. De fet,
l’estudi posiciona la ciutat amb
un dels millors índex d’atracció
(IAC: 35,28%) i d’aprofitament
comercial (IATC: 87,17%) de
Catalunya. A més, en aquest
estudi s’indica també que Igualada és un centre d’atracció per
nous comerços i que els índex
d’ocupació de locals en eixos
comercials és molt alt.
"Aquestes dades tan positives
no son casualitat, sinó fruit
de les politiques de suport al
comerç local que s’han aplicat des del govern liderat per
Marc Castells en els darrers
anys. Polítiques amb visió que

tenen a veure amb fer d’Igualada un gran centre comercial
a cel obert, realitzant accions
que impulsen l’oci, restauració
i comerç a la nostra ciutat", expliquen des de la formació.
En aquest sentit, el Ple Municipal va validar aquest model
de ciutat amb l’aprovació d’una
moció presentada pel grup de
Junts per Igualada.
El suport del govern de Junts
Per Igualada al comerç i el treball conjunt amb les associacions de comerciants, "han fet
que la Generalitat reconegui
Igualada com un dels eixos comercials més actius i dinàmics
del país. Aquest reconeixement
és un aval del model de ciutat
en el que creiem i pel qual seguirem treballant els propers
anys, com sempre al costat
d’aquells que aixequen la persiana cada dia".

ERC diu que l’alt cost
dels rebuts de l’IBI
“castiga” els igualadins
REDACCIÓ / LA VEU

D

urant aquests dies
l’ajuntament
cobrarà el primer rebut de
l’impost sobre béns i immobles
(IBI) a totes aquelles persones
que tinguin el pagament fraccionat i ERC Igualada torna a denunciar que el govern de Marc
Castells cobra “l’IBI més car de
Catalunya”, un fet que, segons
els republicans, no es tradueix
en “més i millor serveis respecte
a les altres ciutats mitjanes de
Catalunya, totes elles amb impostos més baixos”. Segons Esquerra, el rebut de l’IBI “castiga”
a les famílies igualadines ja que
tenen unes despeses municipals
“molt més altes, les més altes
de Catalunya” i asseguren que
“a més a més, davant l’augment
desenfrenat de preus i del cost
de la vida, tothom està perdent
poder adquisitiu”. Per aquest
motiu ERC demana a l’ajuntament que tingui “sensibilitat”
davant les famílies igualadines
que “tenen molts problemes per
fer front al rebut de l’IBI més car
de Catalunya”.
ERC proposa una rebaixa del
rebut de l’IBI per fer-lo més
progressiu
Des d’Esquerra tornen a proposar una rebaixa de l’IBI per

Els republicans insisteixen en què a Igualada es paga "l'IBI més
car de Catalunya"
fer-lo progressiu, de tal manera
que “qui té més paga més i qui
té menys paga menys”. Els republicans expliquen que “totes
les altres ciutats com Igualada
tenen uns impostos més baixos
que els nostres. Si ells ho poden
fer, per què a Igualada no?”, de
fet, apunten que “hi ha ciutats
que han reduït més el deute,
que han invertit més i que han
cobrat menys impostos. Això sí
que és una gestió eficient i diligent dels recursos públics”.
Des d’ERC recorden que “el
govern està a la cua dels serveis
socials, sent una de les ciutats
mitjanes que menys recursos
destinen per la lluita contra la
pobresa energètica” i que, per
tant, “hi ha moltes famílies que
necessiten suport de l’administració davant la crisi energètica i de preus”.
ERC Igualada també va proposar fer una rebaixa de l’IBI
per aquells propietaris que
vulguin rehabilitar els seus pisos en cas que es trobin buits
i/o degradats.

L

a Síndica de Greuges,
Rosa Maria Sánchez, ha
presentat públicament
la memòria de la tasca duta a
terme durant l’any 2021. La
presentació, s’ha fet aquest dimarts 28 de juny en un ple extraordinari.
Durant la seva intervenció, la
Síndica ha detallat l’any passat
va atendre un total de 130 casos, 46 dels quals corresponen
a consultes o sol·licituds d’assessorament i informació, 84
són queixes i 1 és una actuació
d’ofici. Sánchez ha destacat que
els temes més recurrents de les
queixes que ha tramitat estan
dirigides a la regidoria d’Hisenda, Coordinació i Règim
Intern que és on s’emmarca
l’actuació del gabinet jurídic de
l’Ajuntament d’Igualada. Destaquen les consultes o queixes
per la tardança burocràtica de
l’Administració, els relacionats
amb l’àmbit de benestar social,
amb temes d’habitatges i accions incíviques, amb ocupacions il·legals de propietats privades, amb el comportament
de gossos perillosos no controlats i amb la venda i el consum
de substàncies tòxiques.
El 53% de les consultes s’han
fet de forma presencial, un
33% per via telefònica i un 14%
en línia a traves del web. Pel
que fa a la distribució de les pe-

ticions que la Síndica ha rebut
aquest any 44 son del Districte
Centre, 24 del Districte Pla de
Sant magí, 22 del Districte Llevant, 18 del Districte Ponent, 9
del Districte de Les Comes, 1
del Districte de Sesoliveres La
Massa i 12 de la comarca.
El ple municipal va aprovar
dimarts de forma unànime el
projecte i el plec de clàusules
que regula la concessió per a
l’ocupació privativa d’una porció de terreny situada al subsòl
de la zona verda de l’illa delimitada pels carrers de la Virtut,
de les Delícies i del Cardenal
Vives.
En la part final del ple, es van
debatre diverses mocions, una
no Resolutiva presentada per
Igualada Som-hi per l’obertura de la piscina municipal
d’Igualada i altres mesures en
cas d’onada de calor que no ha
prosperat. Seguidament el mateix grup va presentar una moció no resolutiva per a destinar

a l’ús de parc verd els horts de
l’Asil i ubicar l’aparcament darrere l’Escorxador. La moció va
comptar amb els vots favorables d’Igualada Som-hi, el vot
contrari de Junts per Igualada
i les abstencions d’ERC, Poble
Actiu i Ciutadans.
La tercera moció no resolutiva
va ser presentada pel grup de
Junts Per Igualada en defensa
de les polítiques de suport al
comerç d’Igualada que va ser
votada favorablement per Junts
per Igualada, Igualada Som-hi
i Ciutadans i amb l’abstenció
d’ERC i Poble Actiu.
Finalment es va aprovar una
moció de Poble Actiu i Junts
per Igualada per condemnar
els fets de Melilla, aprovada per
tothom menys Ciutadans que
va votar en contra.
El ple va incloure una lectura
conjunta de la Declaració Institucional del 28 de juny de 2022,
Dia Internacional de l’ogull i
per l’Alliberament LGTBIQ+.
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Trobada d’Alba Vergés amb el
conseller d’Empresa Roger Torrent
REDACCIÓ / LA VEU

L

a candidata d’ERC a
l’alcaldia
d’Igualada,
Alba Vergés, s’ha reunit amb el Conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, per tal d’explorar vies
de captació d’inversions i
empreses a Igualada i també
a la comarca de l’Anoia. Vergés recorda que “Igualada té
un atur superior a la mitjana
de Catalunya i a la mitjana de
la província de Barcelona” i
això, recorda, “comporta que
segons dades del propi ajuntament d’Igualada, el 45%
dels joves de la ciutat volen
marxar a viure fora perquè no
tenen oportunitats laborals
ni tampoc accés assequible a
l’habitatge”. Per això Vergés
inicia una ronda de trobades
amb agents econòmics i empresarials, tant privats com
públics, per explorar vies de
captació d’inversions i empreses que generin “llocs de feina
de qualitat, ben remunerats i
que facin Igualada una ciutat
d’oportunitats per a tothom”.
En aquest sentit Alba Vergés
explica que “no ens podem
permetre més anys que Igualada sigui a la cua de l’ocupació” i assegura que “el repte és
gran però vull fer d’Igualada
aquella ciutat capdavantera

que va ser durant molts anys,
una ciutat referent on es podia treballar i que generava
oportunitats. Nosaltres, des
d’Esquerra, estem convençuts que és possible, que ho
volem fer i que ho farem. Per
això estic iniciant una ronda
de trobades que facin possible aquest progrés econòmic,
empresarial i laboral d’Igualada, no podem esperar més”.
Vergés ha destacat també
que “l’alcalde d’Igualada no
té bona relació amb el Govern de Catalunya i amb diverses organitzacions polítiques i això ho paguem tots
els igualadins i igualadines”
ja que “necessitem sumar,
crear sinergies i complicitats
i no pas estar constantment
enfrontat amb tothom. L’alcalde d’Igualada ha de tenir

bona relació amb els governs
i captar inversions i empreses,
però malauradament la realitat és una altra molt diferent i
això és evident que resta potencialitat a Igualada”.
Finalment Vergés explica que
“precisament la setmana passada vam anar al sopar de la
Unió Empresarial on vaig
poder constatar, com cada
any, que en aquest territori
tenim moltes potencialitats,
uns empresaris i emprenedors amb molta capacitat i un
teixit econòmic que té ganes
de treballar i generar riquesa.
Ara falta, només, que l’administració local, que el govern
municipal estigui a l’alçada i
faci el que toca fer: generar
amistats, sinergies, captar inversions, empreses i afavorir
la creació de llocs de feina”.

La Joventut Socialista, contenta amb la
baixada de preus del 50% del transport
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Joventut Socialista de
l’Anoia celebra la baixada de preus del 50%
al transport públic impulsada pel Govern d’Espanya
de Pedro Sánchez a partir
del decret anticrisi aprovat
aquesta setmana. Els preus
dels bitllets i abonaments de
transport públic es reduiran a
la meitat del seu cost actual a
partir de l’1 de setembre i fins
al 31 de desembre.
El jovent socialista de la comarca defineix la mesura
com “un alleujament per a les
butxaques de moltes persones, especialment joves, que
estudien o treballen lluny dels
seus municipis enfrontant
la difícil situació econòmica
provocada per la inflació i
l’increment de preus a tots els
àmbits”. El cost dels títols de
transport de 6 zones d’Igua-

Cuadras celebra
l’inici d’obres a la cuina
de col·legi G. Castellà

REDACCIÓ / LA VEU

E

l portaveu a l’oposició
de l’Ajuntament, Jordi
Cuadras (Som-hi), ha
visitat les obres de la cuina del
col.legi Gabriel Castellà acompanyat de l’AMPA del centre i
ha valorat molt positivament
que el projecte sigui una realitat: “Durant mesos vam fer
un treball conjunt amb les
mares i pares i la direcció del
centre per trobar la manera de
fer possible aquesta inversió
que des del nostre grup vam
comprometre’ns a lluitar. Era
una qüestió de justícia aconseguir que el Gabriel Castellà
oferís el servei de menjador en
igualtat de condicions respecte la resta d’escoles públiques
d’Igualada que ja fa anys que
disposen d’una cuina pròpia,
excepte l’Ateneu que fa poc
que s’ha convertit en pública i
té un càtering calent diari”.
Cuadras afegeix que “veiem
com la cuina del Gabriel Castellà serà una realitat al setem-

bre i, per tant, tots els esforços,
reunions i trucades han valgut
la pena i es fa un pas importantíssim per l’escola. Estem
contents d’haver-ho fet possible, tot i estar a l’oposició. És
un exemple més de la política útil que PSC, Comuns i el
grup ciutadà Igualada Oberta
practiquem a l’Ajuntament
tot proposant i fent possible projectes que fan avançar
la nostra ciutat com és el cas
d’aquesta cuina i, alhora, fent
una tasca d’oposició fiscalitzadora i contundent quan toca”.
Jordi Cuadras remarca que
“haver aconseguit que es faci
la cuina pròpia pel Gabriel
Castellà, aconseguim que per
primera vegada tots els alumnes de les escoles públiques
d’Igualada mengin plats cuinats “in situ”.
El president de l’’Ampa, Bernat Ferrer, explica que “estem molt contents perquè
estem convençuts que les
nenes i els nens notaran una
gran millora”.

Acte d’Igualada Som-hi en ocasió del Dia
de l’Orgull LGTBI

La T-Jove d’Igualada a
Barcelona costarà 111€
per viatges il·limitats
durant tres mesos
lada a Barcelona seran els
següents amb el descompte
aplicat pel Govern d’Espanya
a partir del setembre: T-Jove: 111,15€, T-Usual: 56,90€,

T-Casual: 23,95€, Bitllet Senzill: 4,30€.
L’organització juvenil, a més,
valora positivament la resta
de mesures del decret anticrisi com el xec de 200 euros
per persones amb baixos ingressos, l’augment del 15%
de l’Ingrés Mínim Vital o el
nou impost que reduirà els
beneficis extraordinaris de
les grans elèctriques.

I

gualada
Som-hi
(PSC-Comuns) ha celebrat el Dia de l’Orgull
LGTBI amb un acte a l’Ateneu
Igualadí. Ha estat un col·loqui amb el diputat del PSC al
Congrés dels Diputats, Arnau
Ramírez, sobre els drets LGT-

BI i tot allò que el moviment
ha aconseguit i encara queda
per aconseguir.
Cada any la formació progressista organitza un acte
coincidint amb el Dia de l’Orgull LGTBI i cada any tracta
una temàtica diferent.
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Poble Actiu proposa ampliar la llar
d’infants El Rusc i fer-ne una de
nova prop del barri del Sant Crist
REDACCIÓ / LA VEU

D
El carril bus d’entrada a
Barcelona, més a prop
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Departament de la
Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i
Territori ha iniciat la licitació
de les obres d’un carril bus
d’entrada a Barcelona a la B-23
entre la connexió amb l’A-2 a
Sant Feliu de Llobregat i l’avinguda Diagonal de Barcelona.
En aquesta via, la Generalitat
vol afavorir la circulació dels
autobusos interurbans i millorar la seva velocitat comercial
i, d’aquesta manera, incentivar
l’ús del transport públic. Les
obres estan valorades en 19,2
MEUR.
En concret, el tram on actuar
té una longitud de 7 quilòmetres, des de la connexió de la
B-23 amb l’A-2 i la intersecció
de l’avinguda Diagonal amb
l’avinguda Albert Bastardas.
També abasta els termes municipals de Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern i Esplugues
de Llobregat. La B-23 registra en aquest entorn una intensitat de trànsit de més de
100.000 vehicles diaris i és un
dels principals corredors d’accés a Barcelona en autobús; hi
circulen un alt nombre de línies de bus interurbanes.
En concret, per aquest accés a
Barcelona passen diàriament
més de 600 expedicions de
bus que es veuran beneficiades pel futur carril bus, amb al
voltant de 4 milions de passatgers anuals. L’objectiu del nou
carril és reduir en fins a 15
minuts el temps de recorregut
dels busos interurbans amb
origen Baix Llobregat, Bages,
Vallès i Anoia. És per aquest
motiu que pràcticament tots
els partits polítics de la comarca havien demanat que aquesta obra tirés endavant.
Aquesta actuació s’emmarca
en l’estratègia del Departament de reduir un 25% en els

Es liciten les obres, que
consistiran en fer carril
exclusiu per a l’autobús en sentit Barcelona
aprofitant la mitjana i
els vorals de la B-23
pròxims 10 anys la circulació de vehicles privats a l’àrea
metropolitana de Barcelona
mitjançant la millora de la
competitivitat del transport
públic. A més d’afavorir la
circulació dels autobusos interurbans, el nou carril bus
permetrà potenciar la intermodalitat amb altres modes
de transport com el tramvia,
el metro o altres xarxes de bus
urbanes. Així, contribuirà a la
reducció d’emissions de gasos
amb efecte hivernacle i la millora de la qualitat de l’aire.
L’obra consistirà en la formació d’un carril exclusiu per a
l’autobús en sentit Barcelona aprofitant part de l’espai
de la mitjana i dels vorals
de la B-23. El carril tindrà
3.5 m d’amplada i se situarà
queda emplaçat a l’esquerra
dels carrils de circulació actuals sentit Barcelona, amb
els quals estarà separat mitjançant senyalització horitzontal. El nombre de carrils
de circulació existents –que
són 2 o 3, segons el tram—i
la seva amplada es mantenen. Els autobusos hi podran
accedir en qualsevol punt al
llarg del recorregut.
A més de la formació i pavimentació del nou carril i
l’adaptació d’algunes estructures, els treballs inclouran
el desviament de serveis i
les tasques relacionades amb
el drenatge, la senyalització
i les barreres de seguretat.
El termini d’execució de les
obres segons el projecte és de
21 mesos.

urant les darreres setmanes l’Ajuntament
d’Igualada ha publicat el llistat amb la puntuació
i l’ordre de preinscripció de les
llars d’infants. En aquest llistat
es pot observar com 46 famílies no podran entrar a l’escola
que havien escollit com a primera opció. Des de Poble Actiu han denunciat la manca de
places públiques que Igualada
oferta i han explicat que “reubicant les sol·licituds que no
han entrat en primera opció,
encara quedarien 24 alumnes
fora del sistema públic de llars
d’infants municipals”.
Les llars d’infants municipals
properes al centre, el Rusc situada a l’entorn de l’Ateneu
Igualadí i la Lluna situada a
l’entorn de l’escola Garcia Fossas, han tingut una demanda molt superior a les places
disponibles. Un total de 20
alumnes d’1 any i 26 alumnes
de 2 anys no podran accedir
a l’escola pública que han escollit les seves famílies com a
primera opció per culpa de les
poques places disponibles en
aquests centres escolars. Tal
i com ha denunciat Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu,
el problema “no és només que
les famílies no poden accedir
a l’escola que han escollit com
a primera opció, sinó que no
tenen opció de poder accedir
a cap plaça pública”. En aquest
sentit, des de la formació municipalista han explicat que
aquest any hi ha hagut un total
de 58 inscripcions d’alumnes
de P2 per a un total de 41 places públiques i 53 inscripcions

Les llars d’infants
properes al centre
desbordades de preinscripcions que no
poden assumir
d’alumnes de P1 per a un total
de 46 places a les llars d’infants municipals. “Cal ampliar
el número de places públiques
a les llars municipals d’Igualada perquè l’oferta és clarament
inferior a la demanda” ha defensat Ortínez.
El problema de saturació de
les llars d’infants també passa en el curs de P0, els infants
nascuts el 2022. La regidora
Neus Carles ha explicat que
“l’Espígol ja té totes les places
plenes a mes de juny, per tant,
totes les criatures que hagin
nascut després del 12 de maig
ja no podran accedir a aquesta llar d’infants durant aquest
curs”.
Des de la formació municipalista s’ha criticat que des de
l’equip de govern no s’està fent
res per a resoldre aquest problema i que cada any són moltes les famílies que no poden
accedir a les llars municipals

Cada dijous, sopars
a la fresca amb música
en directe
Tel. 633 01 58 58
C-37z, KM 70,5
cal Pau Magí 901, 08711, Barcelona

de la ciutat. “Cal que l’Ajuntament garanteixi els dret de les
famílies a portar els seus fills
a una escola pública propera,
i encara més quan parlem de
nens tan petits ja que és un
moment on la conciliació familiar és clau per al benestar
de tota la família” ha defensat
Carles.
Noves línies per absorbir la
demanda de places
Per tal de solucionar aquest
problema de manca de places i que l’oferta municipal
garanteixi l’accés a una escola
pública per totes aquelles famílies que ho vulguin, des de
Poble Actiu han tornat a demanar, tal i com ja s’ha fet durant tot aquest mandat, que
cal traslladar la llar el Rusc en
una nova ubicació a prop del
centre que permeti ampliar
l’escola a dues línies, i planificar la creació d’una nova llar
d’infants a l’entorn de l’escola
Gabriel Castellà, assegurant
que les famílies dels barris
de Montserrat, Llevant i Sant
Crist disposin d’una llar d’infants municipal a menys de
10 minuts de casa.
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Miquel i Costas invertirà 32 milions
d’euros a les seves plantes de l’Anoia

La Universitat de Vic
premia Roger Castells i
la seva muntanya russa
REDACCIÓ / LA VEU

Planta “Terranova” de Miquel i Costas&Miquel a la Pobla de Claramunt.
REDACCIÓ / LA VEU

L

a paperera catalana Miquel y Costas&Miquel,
que compta a la Pobla
de Claramunt i Capellades
amb dues de les seves plantes de producció, ha accelerat
el seu pla d’inversions de 100
milions previst per al període
2021-2023 i aquest any destinarà uns 70 milions d’euros
a millores relacionades amb
l’economia circular, a la reducció de consum energètic, a la
innovació i a la seva capacitat
de producció.
L’empresa ha anunciat una inversió per valor de 25 milions
d’euros en un projecte d’innovació tecnològica del procés
productiu de la fàbrica de la
Pobla de Claramunt.
Al llarg del 2022 la firma pre-

veu estudiar l’ampliació de les
instal·lacions a Capellades a
través d’un nou magatzem automatitzat, una operació que
suposaria una inversió de 7
milions.
L’any passat l’empresa ja va invertir 20 milions dins d’aquest
pla. Les inversions d’aquest
pla seran finançades amb recursos propis, segons va explicar la setmana passada el
president de la companyia,
Jordi Mercader Miró. Entre
les inversions hi ha 5 milions
per a autoconsum, amb la
instal·lació de panells solars
a les cobertes de les diferents
fàbriques, segons explica el
nou vicepresident executiu de
la companyia, Jordi Mercader
Barata. L’energia ha passat de
suposar el 8% al 23% de les
despeses de l’empresa per l’en-

cariment de preus dels últims
mesos, i ja supera els costos de
personal.
La junta d’accionistes va aprovar els comptes del 2021, un
any rècord amb unes vendes
de 301 milions d’euros, gairebé
un 10% més que l’any anterior,
i un benefici net de 50,8 milions, un 13,2% més que el 2020.
Per al 2022 la companyia preveu un any difícil, segons va
explicar el seu president, per
l’encariment de l’energia i els
colls d’ampolla en les cadenes
de subministrament, a més
de la incertesa derivada de la
guerra a Ucraïna. Malgrat tot,
l’empresa espera millorar el
segon trimestre els dèbils resultats del primer –va guanyar
7,8 milions, un 47% menys– i
amb les inversions posar les
bases del creixement futur.

bersenguerra.cat/base-de-dades-bombers-digualada/
I en aquest altre, podeu consultar l’estadística del personal i
com la guerra va afectar el cos:
http://bombersenguerra.cat/
estadistiques_igualada/
Un total de 8 bombers van ser
destituïts per les autoritats republicanes, acusats de ser de
dretes. 9 van ser mobilitzats
per l’exèrcit republicà, 5 van

participar en l’expedició de
bombers catalans a Madrid.
També sabem del cert que només 18 bombers, dels 37 de
1936, van continuar després de
l’ocupació franquista. 2 es van
jubilar durant la guerra i 17
van ser destituïts per les noves
autoritats franquistes. A
més, 4 van patir un procediment militar sent jutjats en
consell de guerra i 2 bombers
van ser condemnats a presó.
La informació però sobre els
bombers d’aquesta època és
escassa i els investigadors fan
una crida a la gent d’Igualada
per si els poden ajudar a completar la base de dades, aportant més informació i detectar
algun error i fins i tot, si manca algun bomber, o si tenen
fotografies de l’època.

Estudi en memòria dels bombers
d’Igualada durant la Guerra Civil
REDACCIÓ / LA VEU

B

ombers en guerra és
una web creada fa
tres anys, per donar a
conèixer els bombers a Catalunya durant la Guerra Civil,
sent un espai d’investigació,
record, memòria i homenatge
per a tots els catalans que van
exercir de bomber entre 1936 i
1939 i que van viure i patir la
Guerra Civil.
Arran de les seves investigacions a l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia i d’altres arxius catalans, han pogut documentar i
identificar 37 homes que van
servir en els Bombers d’Igualada durant la Guerra Civil.
En aquest enllaç es pot consultar les seves dades i veure les
seves fotografies: http://bom-

D

imarts de la setmana passada, Roger
Castells i Martinez,
alumne igualadí de l’Institut
Pere Vives Vich, va recollir
el segon premi ex-aequo de
Construccions Ferrer als millors treballs de recerca de
batxillerat en l’àmbit tecnològic. L’acte se celebrava per
25a vegada a la Universitat
de Vic. Per primer cop, la
universitat premiava els treballs en l’àmbit tecnològic.
En Roger, amb el seu treball
“EL RUSC. LA MEVA PRÒPIA MUNTANYA RUSSA.
Estudi de la tecnologia, la
física i la mecànica a partir
del disseny d’una muntanya
russa”, tutoritzat per en Xavier Marimon i amb l’ajut de
l’Albert Granados, va projectar des de zero una muntanya russa. El procés va ser
ben complex segons explica:

mitjançant diversos programes va elaborar-ne el disseny, alhora va realitzar tota
mena de càlculs en relació
amb les forces, velocitats, acceleracions,... i finalment, va
culminar-ho amb la impressió en 3D del seu prototip,
duent la seva imaginació a la
realitat. Alhora va dur a terme tota mena de vídeos, que
es poden trobar al seu canal
de YouTube sota el títol “EL
RUSC. La meva muntanya
russa.”
L’alumne està molt orgullós
del treball realitzat i creu que li
serà de molt profit en el futur,
ja que ha tocat alguns àmbits
que fins aleshores tenia per
descobrir.
A més a més, aquest treball
també va ser premiat a la nostra ciutat, en la 17a. Edició dels
Premis Igualada Recerca Jove,
obtenint en aquest cas el guardó en el millor en l’àmbit científic i tecnològic.

Pilar Ordiñana,
àvia centenària

REDACCIÓ / LA VEU

P

ilar Ordiñana, atesa a la
Residència Pare Vilaseca i nascuda el 24 de
juny de 1922, ha celebrat el seu
centenari. Dimarts 28 de juny,
ha rebut la visita de l’alcalde
Marc Castells i els regidors Pere
Camps i Miquel Vives.

L’alcalde ha obsequiat la Pilar
amb un ram de roses i un llibre
de fotografies d’Igualada. Jordi
Ferrer, Gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada i els treballadors del centre l’han obsequiat
amb un pastís commemoratiu i
una cistella amb diversos regals.
La Pilar ha estat acompanyada
de les seves 3 filles i familiars.
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Famílies i adolescents omplen el
Parc Central en el seu 5è aniversari

Obertes les inscripcions
per al seminari gratuït
sobre fidelitzar clients
REDACCIÓ / LA VEU

E
REDACCIÓ / LA VEU

D

issabte 25 de juny,
Igualada ha celebrat
el 5è aniversari del
Parc Central amb una jornada
plena d’activitats. Durant tota
la tarda i vespre, el Parc Central s’ha omplert de públic familiar i juvenil que han pogut
gaudir de diversos tallers de
pintura facial, inflables i jocs
amb pilotes gegants. En una
altra part del parc s’ha dut a
terme l’activitat de Bubble Football amb gran èxit, els participants han jugat a futbol dins
d’una gran bombolla inflable
que ha propiciat moments
molt divertits.
Al voltant de les 21h, quan
han acabat les activitats de tarda, el DJ Francesc Martínez ha
estat l’encarregat d’amenitzar

l’ambient amb música electrònica fins que s’ha iniciat el
Tindercat, que ha ofert música en directe i animació, amb
l’objectiu d’aconseguir parella,
de forma divertida, entre els
participants amb diversos jocs
i concursos. Igualada ha estat
l’escenari d’aquest esdeveniment que va néixer a twitter
i ja ha organitzat diverses jornades presencials amb concerts i animació a diferents
ciutats catalanes.
Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha valorat molt positivament els cinc anys del Parc
Central que “s’omple diàriament de famílies, esportistes i
gent que se l’ha fet seu i que ha
convertit l’espai en l’epicentre
de l’activitat de la ciutat per fer
salut, gaudir i socialitzar”. Castells ha assegurat que “veure el

Grup Carles se suma a la
campanya per l’Hospital
de Dia Oncològic

L’empresa Grup Carles s’ha sumat a la campanya de mecenatge
de l’Hospital de Dia Oncològic
amb un donatiu de 1.000 euros,
que servirà per finançar les reformes previstes en aquesta àrea.
El Consorci Sanitari de l’Anoia

vol agrair públicament a Grup
Carles la seva implicació i solidaritat en aquest projecte,
que suposarà un salt qualitatiu en l’atenció dels prop de
250 malalts de càncer que s’hi
atenen anualment.

parc ple, dia a dia, és la millor
mostra de l’èxit d’aquest espai
natural i polivalent de la nostra ciutat”.
El parc arriba al seu cinquè
aniversari amb l’inici de les
obres d’ampliació que permetran que la zona disposi
d’un espai destinat a la pràctica d’skate que s’ha dissenyat
amb la col·laboració de 1289
infants i adolescents d’Igualada i també un biollac de més
de 1.500 m2 que s’omplirà
d’aigua freàtica i que serà un
refugi per la biodiversitat. Alhora, el projecte contempla
que aquest entorn esdevingui
una illa climàtica que ajudarà
a rebaixar la temperatura de la
zona. Castells ha destacat que
“aquest projecte d’ampliació
farà del parc un parc del segle
XXI, esdevenint un referent
pel que fa sostenibilitat i biodiversitat i un punt on formar
als nostres infants sobre el cicle de l’aigua, la cura dels animals i la diversitat d’espècies
naturals”.

l proper dimecres 6 de
juliol s’impartirà un
nou seminari gratuït
adreçat a establiments comercials, en el marc del programa
DigitalCommerce Conca. En
aquesta ocasió es formarà als
assistents en l’ús de les bases de
dades, un instrument imprescindible per a la gestió del negoci i la fidelització de clients.
Amb el títol “Fidelitza clients
amb les bases de dades”, el consultor tecnològic Alberto Sánchez explicarà als participants
com utilitzar els programes de
gestió de clients per tal
de fidelitzar-los, i també es farà
èmfasi en quines opcions de
programes ofereix internet
gratuïtament i quines opcions
programes com, per exemple,
l’Excel.
El seminari és gratuït i va adreçat a tots els comerciants que
tinguin un establiment a peu
de carrer en un dels set municipis de la Conca d’Òdena
(Igualada, Vilanova del Camí,
Santa Margarida de Montbui,
Òdena, La Pobla de Claramunt,
Jorba i Castellolí). Tindrà lloc
el 6 de juliol a les 15.30h en format presencial, i cal inscriure’s
prèviament a la web micod.cat.
El passat 15 de juny ja es va

celebrar el primer dels seminaris d’aquesta segona edició
del programa DigitalCommerce Conca impulsat per la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena (Micod) amb el suport de la Diputació. Amb el
títol “Crea la teva estratègia de
negoci” el consultor empresarial Joan Barnés, de l’empresa
Commsulting, va explicar als
comerciants com i per què
cal tenir una bona estratègia
i els passos a seguir per dissenyar-la. Es van tractar aspectes
com ara l’organització interna
de la feina diària, la gestió del
temps, la gestió emocional,
la priorització de tasques, la
gestió del personal i la cerca
de l’excel·lència. Al llarg de la
sessió, els assistents van prendre consciència de la importància que hi ha al darrere de
la gestió de qualsevol tipus de
negoci, i com és de necessari
tenir estratègia adaptada al tipus de producte, servei i client
de cada establiment.
Gràcies a l’èxit de la primera
edició, la Micod i la Diputació
de Barcelona van reeditar per
aquest 2022 el programa “Digitalcommerce Conca”. L’any
passat, un total de 115 comerciants i restauradors van participar a set seminaris sobre
comunicació online.
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El Fàtima té Salsa canvia Concentració a la plaça de
de data: 30 de juliol
l’Ajuntament contra els fets de Melilla
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

A

quest any es reprèn
la celebració del tradicional Fàtima té
Salsa que, enguany, arribarà a
la seva 26a edició. Finalment
la data escollida per celebrar
l’esdeveniment serà el dia 30
de juliol.
Com en passades edicions, i
després de l’aturada arrel de
la pandèmia, al matí es farà
el ja tradicional concurs popular de tapes, tant en la seva
modalitat infantil i juvenil,
on tots aquells infants i joves

que vulguin, hauran d’elaborar una tapa amb els ingredients que se’ls facilitarà des del
centre, i en la modalitat per a
adults, on tothom no professional que vulgui participar
haurà de portar la seva tapa al
Centre Cívic de Fàtima, entre
les 12:30 i les 13:30h (En breu
es podran consultar les bases
per a participar). Al vespre, al
Parc de Valldaura, es podran
degustar les diferents tapes
elaborades per les entitats participants i ballar i passar una
bona estona a la fresca.

D

illuns al vespre va tenir lloc una concentració de persones en
protesta pels fets de Melilla de
dissabte passat, quan la policia marroquina va aturar una
allau d’immigrants que volien
superar la tanca fronterera,
ocasionant diversos morts i
ferits.
Les entitats Igualada Acull i
Unitat contra el Racisme i el
Feixisme van organitzar la
protesta, que també es va fer
en diverses poblacions de Catalunya i Espanya.

Manifest d’Igualada Acull i Unitat contra el Racisme i el Feixisme

Cicle de xerrades per a
dones amb menopausa
REDACCIÓ / LA VEU

L

es llevadores de l’Atenció
a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Anoia,
de l’Institut Català de la Salut
(ICS), impulsen un cicle de
xerrades per a dones en l’etapa
de la menopausa. La primera
tindrà lloc el dimecres 13 de
juliol a Igualada i se centrarà
en el període del climateri.
Anirà a càrrec de la llevadora
Xènia Bertran, del CAP Igualada Nord, que parlarà sobre
salut vaginal, sobre els canvis

que es produeixen en l’esfera
sexual durant la menopausa,
sobre com millorar la qualitat de les relacions sexuals en
aquesta etapa de plenipausa
–terme utilitzat per referir-se
a la menopausa “en sentit positiu i com a una etapa de plenitud per a la dona”, apunta
Bertran.
L’activitat, que és gratuïta, es
farà el 13 de juliol a les 11,15 h
al Centre Cívic Igualada Nord.
Per poder-hi assistir cal reservar plaça trucant al 938 031
504 o al 938 075 800.

C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -

691590613

Dilluns al vespre ens aplegàvem davant l’Ajuntament un
centenar de persones que,
pràcticament, ens havíem
autoconvocat per donar resposta als fets que s’han donat a Melilla aquests darrers
dies, amb més de 30 morts,
però -sobretot- per denunciar una actuació execrable en
el tracte dispensats per part
dels guardians de la frontera,
la d’Espanya i sobretot la del
Marroc, a l’entrada massiva
d’immigrants subsaharians,
donant-los un tracte ben diferent dels propiciat a milers de
ciutadans d’Ucraïna que fugien de la guerra i als que vàrem
obrir els braços i les portes de
la administració per facilitar-los tot tipus d’ajut humanitari i documental. Aquests
eren subsaharians que fugien
de la guerra al Sudan. O és
que només es dona acolliment
segons de quin país estiguin
fugint de la misèria?. És que hi
ha refugiats de primera i refugiats de segona?.
En el decurs de la concentració es va llegir un manifest: No
ens podem quedar indiferents
davant de la situació que han
viscut a Melilla unes persones
que només buscaven una vida
digna. Com van dir els nostres
companys del Moviment “REGULARIZACIÓN YA” en la

seva manifestació del dia 25,
no hi entra en un comunicat
tota la ràbia i la impotència de
veure com les vides migrants,
les vides negres, poden patir
tanta violència per part d’uns
Estats que, al mateix temps,
són responsables de la manca
de vies segures per accedir a la
seva Europa Fortalesa, i la ironia és que aquestes actuacions
criminals s’anomenen “acords
de cooperació”.
No es pot sumar tanta crueltat ni manca d’humanitat en
una actuació finançada amb
diners públics. Com pot un
Govern que s’autoanomena
democràtic, mostrar tanta inhumanitat i aplaudir aquestes
actuacions? Com és possible
que Europa financi amb els
seus “fons per a la migració”
aquestes organitzacions armades policials del Marroc?.
No podem deixar de dir les
coses pel seu nom. Això és
racisme institucional. Cap govern hauria actuat així amb els
refugiats ucraïnesos, perquè
aquests els consideren “seus”.
Només ho fan amb la població
negra, musulmana, la mateixa que deixen abandonada,
tot lliurant el Sàhara al control marroquí i repartint-se el
continent africà com un pastís
per tal d’enriquir el “benestar
europeu”.

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

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

Masquefa, 21
Tel 93 805 12 87
Igualada

Entre les persones que van intentar creuar la tanca de Melilla, hi havia sol·licitants d’asil,
persones que fugen de la persecució al seu país d’origen, i
persones obligades a marxar
per la misèria que causa l’espoli que el països europeus
ocasionen en els seus territoris.
Des del dolor per les víctimes
i l’energia de la indignació,
mostrem el nostre més profund rebuig a les polítiques de
mort que en aquest nou episodi han assassinat a més de
trenta persones i n’han ferit
moltes més.
Al final s’ha recordat que estàvem en campanya de recollida
de signatures per una ILP que
permeti la regularització de
les persones que encara tenen
problemes d’indocumentació
per mor de la injusta Llei d’estrangeria.
I també s’ha fet un minut de
silenci en memòria de les víctimes així com s’ha donat públicament el condol a les seves famílies, tot i que algunes
d’elles viuen lluny i potser els
hi costarà saber que els seus
s’han deixat la vida pel camí.
Primer son les vides humanes,
calia un record.
També s’ha llegit una colpidora carta de Mn Santiago Agrelo, arquebisbe emèrit de Tànger que sempre denuncia les
injustícies i és una veu diferent
de les que ens arriben en nom
de l’Església.
L’acte ha clos amb el crit de :
SENSE PAPERS NO HI HA
VIDA DIGNA. I CAP PERSONA ÉS ILEGAL.
Igualada Acull i Unitat Contra el Racisme i el Feixisme
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La Flama del Canigó va tornar a arribar a Igualada
els van fer els escolars i joves
igualadins que van entrar amb
la Flama del Canigó a la plaça
de l’Ajuntament de la ciutat on
o part del nombrós públic assistent, van ser rebuts pels Moixiganguers on van aixecar un
pilar de 5 i per la coral Xalest
que va interpretar la cançó tradicional catalana Muntanyes
del Canigó i els Segadors.
L’entitat Flama del Canigó d’Igualada agraeix a totes
aquells que han ajudat a fer possible l’acte -corredors de muntanya, atletes, col·laboradors a
títol individual, Òmnium Cultural, el cos dels Agents Rurals
de Catalunya, la FEEC, Mossos d’Esquadra, Ajuntament
d’Igualada, Club Atlètic Igualada..- i a les entitats que han
participat en la rebuda.

REDACCIÓ / LA VEU

U

n any més, la Flama
del Canigó va arribar
puntualment a la ciutat d’Igualada el dia 23 de juny
a les 8 del vespre portada en
relleus des del Cim del Canigó
(2785 metres) fins a la plaça de
l’Ajuntament d’Igualada.
Una part de l’expedició igualadina va pujar a la mitjanit de la
nit del 22-23 de juny a la pica
del Canigó, on es va regenerar
la flama dalt del cim d’aquesta muntanya, Immediatament
després de la cerimònia 3 corredors de muntanya igualadins
van començar a fer la “Nova
Via”, el tram de relleus de muntanya d’alta dificultat que separen el Cim del Canigó de Coll
d’Ares, on s’inicia el recorregut
i els tradicionals relleus per carretera a càrrec d’escolars igualadins passant per poblacions
com ara Camprodon, Ripoll,
Montesquiu, Prats de Lluçanès
o Manresa.
El recorregut d’alta muntanya,
que fa 31,2 km, és només una
part de la totalitat del recorregut, però és sense mena de
dubte és el més complicat, ja
que únicament es pot realitzar
per corriols de muntanya, i en
fer-se de nit augmenta notablement la seva dificultat. La resta
dels 192 quilòmetres restants

Èxit a la revetlla de Sant Joan a l’Escorxador
ASSOC. G. GRAN / LA VEU

U

na vegada més l’Associació de Gent Gran
d’Igualada, del Casal
del Passeig, hem pogut fer la
Revetlla de Sant Joan, dins de
la previsió. En quan al sopar
estem satisfets de l’assistència,
ja que tot plegat és organitzat
i realitzat per nosaltres mateixos, sense professionals. Sempre intentem posar-hi la bona
voluntat, per així poder oferir
una revetlla correcta.

L’Escorxador és un espai
perfecte per passar la nit de
Sant Joan. Dins la sala gran
el sopar, a l’exterior la foguera corresponent típica de la
Diada dels Països Catalans,
amb la Flama del Canigó, ball
amb l’orquestra New Marabú,
(amb molts músics de casa)
amb música ballable i de tots
els temps. Asseguts a la fresca amb una copa de cava i un
tall de coca, sense presses, fins
que cadascú va voler, amb bon
ambient i convivència, això

és el que intentem oferir a les
persones grans i no tant grans,
doncs també esperem que siguin cada vegada més els més
joves de 65 anys. Com sabeu
hem estat dos anys sense poder-la fer, ja que la pandèmia
ens va aturar, amb més motiu cal intentar sortir de casa

i gaudir d’aquestes estones tal
com vàrem fer.
No cal dir que l’Ajuntament,
des del seu departament de
Cultura, ens ajuda a fer possible aquesta revetlla, gràcies
per ser-hi, gràcies per obrir
aquest espai a les persones
més grans. Gràcies també a

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

la Fira que és qui és cuida de
l’espai per d’utilitzar-lo per
moltes activitats, a més de les
seves Fires, i d’altres. Gràcies
també al nostre equip, entre
tots, podem fer de la nostra
ciutat un lloc en que les activitats i les festes, donin vida en
el nostre entorn.
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400 persones en el 50è aniversari
Assemblea general de
de l’agrupament escolta “La Flama” Pro Vegueria Penedès

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte 18 de
juny, l’Agrupament Escolta La Flama va celebrar el seus 50 anys en companyia dels escoltes, les famílies,
les persones que havien passat
per l’agrupament i també diversos representants d’Escoltes Catalans i de diverses entitats de lleure de la comarca.
Unes 400 persones van passar
per les activitats del llarg de
la jornada, que es va viure al
Museu de la Pell.
Durant la setmana, desenes de persones van passar
per l’exposició 49+1, que va
acollir records dels 50 anys
d’història a partir de les aportacions de qui ha passat per
l’agrupament al llarg del seu
recorregut. La primera activitat oberta al públic va ser
un cau obert on les branques
(grups d’escoltes i monitors)
van obrir la seva activitat de
jocs i gimcanes en tres grups.
S’hi van sumar diversos grups
del AEiG Jaume Caresmar
i Maria Antònia Salvà, així
com grups de la Coral Gatzara i altres infants de la ciutat.
Posteriorment, van gaudir
del berenar popular que va
comptar amb la col·laboració
de Plataforma per la Llengua.

E

A les set de la tarda, el pati
del Museu de la Pell va acollir una taula rodona formada
per diverses persones que han
passat per l’agrupament, on es
va fer balanç de quin impacte
té el cau en la vida de la gent.
També es van tractar temes
com la integració, la vinculació amb l’entorn o el procés
del canvi d’entitat. Al vespre
van continuar les activitats al
Museu amb un sopar popular organitzat per l’Associació de Famílies d’Escoltes. Hi
van assistir quasi tres-centes
persones. Es va aprofitar el
sopar per agrair la implicació
de qui va col·laborar amb la
rua de Carnestoltes i d’Escoltes Catalans, per l’acollida de

l’agrupament. A més a més,
es van bufar les espelmes amb
un discurs emotiu on l’entitat
va afirmar ser “conscients de
la història que ens precedeix
com a Torxa i la que tenim per
davant com La Flama”. L’estona de després de sopar va
acompanyar-la la música de
la Mimi Rose (Míriam Riba).
La festa posterior va comptar
amb balls populars i amb el
concert reivindicatiu d’El pa
de cada dia.
L’entitat ha assegurat mostrar-se molt satisfeta de l’èxit
de la jornada que creuen que
va ser la confirmació “que la
flama està més viva que mai”.
També han agraït el suport de
tota la gent que va col·laborar.

La piscina del Molí Nou, oberta

La Síndica Municipal de Greuges Rosa Maria
Sánchez lliura l’informe d’activitat del 2021

REDACCIÓ / LA VEU

D

es de fa uns dies la
piscina del Molí Nou
ha obert les portes
en una temporada estival que
s’allargarà fins a l’11 de setembre. Aquestes últimes setmanes s’ha posat en marxa la instal·lació que ha millorat l’espai
de platja. En els últims anys
s’han fet millores en aquest
equipament que és totalment
accessible i permet arribar a
l’aigua a qualsevol persona
amb diversitat funcional.

l dimecres 22 de juny
va tenir lloc l’assemblea general ordinària
de l’associació Pro Vegueria
Penedès, en la qual van participar vora una trentena de
membres provinents de les
quatre comarques de la Vegueria.
Complertes les formalitats habituals (aprovació de l’acta de
l’assemblea 2021 i dels comptes, així com del pressupost
2022), el president Jordi Cuyàs
va fer un resum de l’activitat
de l’associació durant la darrera anyada en el qual va destacar els quatre debats sobre el
desplegament de la Vegueria i
el Pla Territorial del Penedès
que van tenir lloc a les quatre
capitals penedesenques entre
octubre del 2021 i gener del
2022.
En general s’han constatat
avenços importants, però encara molt per sota no tan sols
de les expectatives, sinó d’allò
mateix que els textos legals
aprovats pel Parlament havien
determinat. Va destacar moviments importants des del món
metropolità per potenciar la
Vegueria de Barcelona, cosa
que de retop posaria en valor
el paper de les altres set.
Per al debat, introduït per Fèlix Simon, s’havien presentat
prèviament diverses opcions

per redefinir el paper de l’associació en el moment actual de la Vegueria. Es va anar
fent palesa la necessitat que
des de la societat penedesenca s’impulsi el compliment
de tot allò que resta pendent.
En efecte: es valora la tasca
de l’actual Delegat del Govern
a la Vegueria, és a dir, la part
que funciona de dalt a baix
en la relació govern – territori; en canvi es troba a faltar
algun ens que sigui la veu de
la ciutadania, un interlocutor
potent de baix cap a dalt: dins
de les diverses opcions, la que
sembla més viable és la creació
d’un ens d’àmplia representativitat, amb presència del món
empresarial, sindical, cultural,
social, etc., del qual l’actual
associació en podria ser dinamitzador, si més no en una
fase inicial.
Atesa la complexitat d’aquest
objectiu, es va veure necessari seguir debatent per arribar
a una proposta satisfactòria
que s’anirà perfilant des del
secretariat de l‘associació i
amb una nova assemblea de
caràcter extraordinari que
tindria lloc a la tardor.
L’assemblea es va celebrar a
les Caves Oriol Rossell de
Sant Marçal, amb una magnífica acollida per part de la
propietat, que va incloure la
degustació dels excel·lents
productes de la casa.

Des de principis de mes s’han
posat a disposició dels igualadins i igualadines els abonaments de temporada per

poder gaudir durant tot l’estiu
de la piscina. La piscina obrirà
tots els dies de 10h a 20h ininterrompudament.

La Síndica Municipal de Greuges, Rosa Sánchez, va lliurar a
l’alcalde, Marc Castells, la seva
Memòria d’Activitat correspo-

nent a l’any 2021.
En el proper Ple Municipal,
presentarà públicament els
seus resultats i en farà balanç.

XARXES | 19

Divendres, 1 de juliol de 2022

xarxes: El més destacat
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#latevaveu

www.veuanoia.cat

El conyàs d’haver-se de depilar les cames cada
dos per tres és la merda més grossa de l’estiu.
Pantalons llargs per mandra de passar cutxilla.
Au.

Pistu:) @annapistu
Déu nostru senyor ens va fer els mocs per a
què els homes estiguessin distrets mentre condueixen.

1

Sopa de Cabra actuarà a Igualada per l’European Balloon
Festival

L’European Ballon Festival de
i Costas invertirà 25
2 Miquel
milions per modernitzar la 3 retorn a la normalitat ja té 50
fàbrica de la Pobla

pilots inscrits

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

#225 Sílvia Giralt

FOTO: Cesc Sales

Soc la Sílvia Giralt, igualadina nascuda el
1971. Estic casada amb el Joan Pau i tinc
una filla, la Janna.
Des de sempre soc una apassionada del
món de la bellesa, la salut i el benestar.
Vaig estudiar estètica professional a
l’escola francesa Jean d’Estrès i soc
pionera en tecnologies aplicades amb
laser i aparatologia avançada medicoestètica. Soc empresària i gerent des de
fa més de 29 anys de la clínica Antiaging
& Medicina Estètica Sílvia Giralt.
Col·laboradora en medicina estètica,
nutrició PNIE i micropigmentació
avançada Medical. Tots els negocis que
he tingut han estat vinculats a la bellesa,
al benestar i a la salut i estic molt orgullosa de poder oferir els meus serveis a la ciutat,
sempre amb un compromís molt alt per la meva part.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

que acabi d’una vegada aquesta maleïda guerra a Ucraïna que tant està afectant la vida
de milers de persones.

iaia Toneta @iaia_toneta

No només es tracta d’estimar a qui vulguis, es
tracta de ser com vulguis. Igualada serà sempre
una ciutat de persones lliures i contra qualsevol
tipus d’homofòbia, transfòbia, o bifòbia.

Marc Castells @marccastells
Ondia, de debò, la mania de la gent de comarca regatejar el cost del taxi No me’ls imagino al
restaurant regatejant els plats o quan omplen el
dipòsit de combustible intentar rebaixar el cost

Ricard de Copons @taxisigualada
De nou una altra enquesta sobre #Igualada i ls
seus polítics. Me les menjo totes. L’enquestador
no sabia ni q l’alcalde porta 3 mandats. M’ha dit
“renoi, son molts” i jo li he contestat “masses”.

Kilian Tomàs @BadgerKilian
Busco biollac al diccionari i no existeix... Doncs
això...ni existeix ni existirà #Igualada

Montserrat Argelich @montseargelich
Ja és estiu, i amb ell arriben noves peces, colors
i tendències! El #comerçlocal us espera amb un
munt de propostes de temporada. Tu ets la clau!
#igualada #comerç #comerçigualada #km0

IGUALADA COMERÇ @igualadacomerc

#latevaveu

@nuriyoko

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

@davigar1991

@anoiaturisme
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economia i empresa
ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat
de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

En el marc de la #TaulaAgrària, anunciem amb el president @perearagones i la consellera @TeresaJorda el suport del Govern al sector agrari
davant les gelades del passat mes d’abril. Des de @treballcat aportem 8
milions d’euros per ajudar a les cooperatives i centrals fructícoles.

Espai patrocinat per

ORIOL AMAT @oriolamat

Energies renovables:
El pes a Catalunya (19,8%) se situa per sota dels països de la UE-5 (36,4%),
segons @cambrabcn (dades de 2020). Convé millorar-ho donat el context de
fort creixement dels costos energètics i els objectius de la Unió Europea.

“A manca de directives legals guanyen les
empreses més agressives i innovadores“
Pere Prat Gonzàlez
Empresari
@Pere_Prat

A

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

Otra vez se está echando la culpa de la inflación a ‘la guerra de UCR’,
y no: el segundo anterior a que el primer soldado ruso cruzase la frontera de UCR el IPC de ESP estaba en el 7,9%.

“Un lideratge conscient i el benestar
potencien el rendiment”
Roger Bascones
Coach i formador
www.somosomun.com

SHEIN

quest any Shein ha obert una
botiga efímera de quatre dies
a Madrid, amb un èxit espaterrant i ara n’ha obert una
d’onze dies a Barcelona, amb bona afluència de públic. Potser a alguns encara
no els digui res aquest nom, però avui
és una companyia amb una valoració
superior a Zara i H&M juntes. Factura
més de vint mil milions de dòlars en més
de dos-cents països. Yangtian (Chris)
Xu la va crear el 2008 a Nanjing, capital
de la província de Jiangsú a la Xina i ha
aprofitat Tik Tok per fidelitzar més de
dos-cents milions de seguidors. Ofereix
un catàleg amb més de dos-cents mil
productes, dels quals cada dia en renova
uns sis mil. Només el 6% aguanta més de
tres mesos.
Els dissenyadors no “s’inspiren” en les
passarel·les de Milà, París o Nova York,
ni tampoc en les street Fashion de Londres o Tokio, sinó que es nodreixen
de les xarxes socials i treballen cicles
molt més breus. Practiquen el sistema
prova-error i molts dels models no superen el centenar d’unitats. Per això no
ha de fer previsions, ni gestionar comandes de llargs terminis i complicada logística, ni fer estudis demoscòpics
per validar llançaments ni vendre com
a discontinuats els productes sobrers.
L’empresa utilitza més de sis mil fàbriques productives que té a la seva zona a
les quals envia una l’ordre de fabricació
amb una aplicació de mòbil, que al mateix temps els permet tenir un inventari
actualitzat en qualsevol moment. No hi
ha problemes de patronatge ni d’escalat
de talles, perquè s’adrecen a un mercat
jove, essencialment femení, encara que
també facin roba per a homes, nens i
fins i tot mascotes. I paguen les seves
comandes contra la recepció de l’ordre
enviada, cosa que els seus competidors
solen fet en terminis d’un a sis mesos.

Això permet que, malgrat els enormes volums que remena, necessiti un
capital de treball molt inferior al dels

seus rivals i és capaç de millorar tots
les ràtios de torns sobre vendes i inventaris. Això li permet oferir productes
a uns preus molt inferiors als del mercat. Mentre Zara s’havia convertit en
el campió de la rapidesa, fent ordres
de 2.000 unitats a 30 dies, Shin ho fa
amb un centenar en deu dies. D’aquesta manera qualsevol persona del món
que tingui un mòbil i es remeni bé per
les xarxes socials és un client potencial
d’aquesta marca.
La irrupció d’aquest gegant ha aixecat
tantes crítiques com en el seu moment
van fer els grans propulsors de “Moda
Pronta”. Jeffrey Towson, professor d’inversions a l’Escola de Gestió Guanghua de la Universitat de Beijing explica
que “aquest model ha fet de Zara una
empresa lenta”. I aquesta acceleració fa
que el consumidor no cerqui una peça
de durada, sinó un producte perible
amb el qual es gasta pocs diners i renova freqüentment.
Els ecologistes es queixen per la sostenibilitat i les grans associacions internacionals encapçalades per IAF
desenvolupen “Greening Initiatives”
“Sustainable Terms of Trade Initiative”, o “CO2 Reduction” per definir
estàndards més respectuosos pel medi
ambient. Però ells s’han limitat a crear
un Fons de Responsabilitat ampliada i
han destinat 50 milions de dòlars per
fomentar el desenvolupament “d’una
economia circular i la reducció de residus”.
A manca de directives legals guanyen
les empreses més agressives i innovadores. I això va bé als seus comptes
d’explotació, encara que pel camí destrueixin milions de llocs de treball i
provoquin estralls que només es veuran a llarg termini. El servei social
de les empreses s’ha de veure en una
perspectiva gran. Ja s’ha vist amb la
globalització. Però seguim en plena
schumpeteriana i accelerada destrucció creativa.

Mail: hola@somosomun.com

L’amor aporta eines i la por, armes

D

e sempre hem escoltat
les queixes dins les empreses, és igual la categoria. Fem servir la
queixa indistintament i indiscriminadament. Jo em pregunto si en fer
servir aquesta queixa o judici estem
entregant el poder als altres, aquells
a qui critiquem o enviem la nostra
queixa. En tot cas, hi pot haver una
manca de responsabilitat pel que ho
efectua. M’explico. Deixar en mans
dels altres allò que a mi em molesta
de facto m’incapacita. És a dir, sembla que des del nostre metre quadrat
no podem fer res. Això falta a la veritat. Sí que podem fer, sempre tenim el poder d’elecció. Quan escolto
a algú formular les queixes/judicis
cap a un altre li pregunto: Què és el
que sí que podries fer per millorar la
situació? Aquesta pregunta et posa
en acció cap a la millora o simplement cap al canvi. Si això ho portem
a la cultura empresarial, aquella que
no ens agrada i no parem de nodrir
amb l’inconformisme i, a la vegada,
la inacció, podem preguntar-nos el
mateix. Posar el dit a l’ull als de dalt
no sempre funciona. L’altre dia ho
escoltava a la meva classe de lideratge. És aquella frase que comença
per: “és que, és que, és que”. I, vaig
tornar a formular la pregunta...
L’objectiu d’aquest article és posar
en relleu que depèn de tots aquest
canvi de cultura que sempre hem
volgut: “fes allò que t’agrada que
et facin a tu”. El lideratge conscient
engloba tots els tipus de lideratge,
ja sigui l’autoritari fins a l’empàtic.
Simplement fem servir aquell que
cada situació esdevingui. Això sí,
sempre posant el focus a la persona
per potenciar-la i no per minvar la
seva autoestima, ja que seria contraproduent.

forma negativa constantment?. Si
volem el canvi, comencem per nosaltres mateixos. Si tenim un cap,
CEO o com vulguis dir-li que no
tracta bé, fem el contrari. Comença a fer servir les eines pertinents
per potenciar l’humanisme dins
l’entorn professional i així, de forma subtil, accelerar el canvi. D’eines
n’hi ha mil, però cal sortir de l’espai
de confort.
L’altre dia en una conferència escoltava la següent frase: “l’amor aporta
eines i la por, armes”. Tu decideixes
des d’on treballes. Quant a l’amor
es refereix a l’empatia, l’escolta, l’assertivitat, el sentit de l’humor, l’optimisme entre altres, que són, en part,
les famoses soft skills. La por ho fa
des del “ordena i mando”. Aquesta frase em va agradar moltíssim
i, amb permís, l’he integrada a la
meva narrativa.
Vols que la cultura empresarial posi
el focus a les persones? Doncs no
esperem que ningú ens ho digui i
comencem ja. És el moment per
posar en marxa el benestar laboral
i tot el que comporta: sous emocionals, flexibilitat, conciliació, reconeixement, projecció, formació, etc.
D’aquesta manera també evitarem
les rotacions i mantindrem el talent.
No podem obviar que alguna cosa
es mou i que si no posem fil a l’agulla ens enxamparà el canvi amb les
rodetes petites. Un lideratge conscient i el benestar potencien el rendiment i, sobre això, ja hi ha literatura
suficient com perquè, com a mínim,
reflexionem. Així doncs, els projectes implicarien tot l’equip i seria
veritablement participatiu, per tant,
tal com diu la frase: “Sols podem arribar lluny. Acompanyats, a la fi del
món”.

La queixa no serveix per res, et limita i t’aïlla. Per què, qui vol estar Gandhi tenia raó: Sigues el canvi
al costat d’algú que es comporta de que vols veure al món.
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Espai patrocinat per

Llegendes, cançons populars, dansa i tradicions d’arreu
dels Països Catalans, arriben a Tous amb el DeLlegendes
S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

S

ant Martí de Tous viu
aquest cap de setmana una nova edició -la
tretzena- del Festival de Llegendes de Catalunya que va
néixer l’any 2010 amb l’objectiu de recuperar, potenciar i
donar a conèixer històries i
llegendes populars que existeixen arreu dels Països Catalans. Es tracta d’un festival
únic al país que atrau al voltant de 4000 espectadors en
una localitat de poc més de
1000 habitants, on els veïns
es bolquen completament en
l’organització participant-hi
com a voluntaris o com a
intèrprets de l’acte central:
L’Apagada, una representació
comunitària que escenifica
un seguit de llegendes locals
–Tous és un dels pobles amb
un dels patrimonis de llegendes més rics del país– en una
experiència plena de misteri
i il·luminada amb 5.000 espelmes.
Enguany es pot gaudir d’una
trentena d’espectacles de te-

La programació consta
d’una trentena
d’espectacles de teatre,
música,dansa, titelles
i narració repartits en
diverses zones del poble
atre, música, dansa, titelles i
narració. Una programació
de múltiples propostes, per
a petits i grans, i amb una
aposta important pels projectes de nova creació, així
com pels projectes de parla
catalana més enllà de Catalunya. Les històries populars
i d’arrel cobraran el protagonisme, de manera simultània, en nou espais del poble:
el Castell, l’Ateneu, la plaça
de l’Ajuntament, l’Església,
el Safareig, el Casal, el Parc
Bató, La Casa del Teatre 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 Festival de
Llegendes de Catalunya com
un esdeveniment únic i referent als Països Catalans. 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.

La programació
DIVENDRES 1
- 11h a l’Ateneu
TALLER DE LLEGENDES RECICLADES, de La Cervical
El taller de llegendes reciclades neix
com a complement del proper espectacle del col·lectiu La Cervical, Éssers
humans i altres monstres dels voltants.
- 18h des del Safareig
CERCAVILA “TOUS ÉS LLEGENDA”
Els personatges de les llegendes de
Tous, les melodies del festival interpretades 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.
- 20h a la plaça de l’Ajuntament
LES ÀNIMES DEL PIRINEU amb la
Cobla Lluïsos.
Una proposta musical que vol apropar la música de cobla i les llegendes
del nostre país.
- 21:30h a la Casal del Teatre Nu
PORTES OBERTES, L’EPÍLEG,
d’Inca Teatre
Un espectacle itinerant per diferents racons de La Casa del Teatre

Nu i altres espais del poble.
DISSABTE 2
- 10h i 11h, al Castell
VISITA GUIADA.
Els amics de Tous ens conviden a
conèixer la història mil·lenària del
castell que presideix el poble
- 11h i 12h a la Casa del Teatre Nu
EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL amb Laberta Delpoblet
Adaptació amb cantarelles del conte
tradicional El cargol i l’herba de poniol.
- 11h a l’Espai Llegendes
LA PRINCESA AMB TEXANS, de la
companyia Sgratta.
Al País del Poble Sec fa temps que no
hi plou, i per acabar-ho d’arreglar, un
terrorífic drac es beu la poca aigua
que raja de la Font Dolça. Aconseguirà la princesa Maribel fer fora el drac?
- 12h, des del Safareig
PASSEJANT EL DRAC de la Cia Patawa
El drac arriba a la contrada i té molta gana, es vol menjar les plantes, les
pedres, la sorra de sota les pedres, les

flors, els insectes de les flors...
- 12:30h. al Casal
EN LA CADIERA, de Producciones
Viridiana
En la cadiera recull històries nascudes
als pobles d’Aragó i les serveix acompanyades d’algunes de les cançons més
entranyables de la tradició popular
- 12:30 al Safareig
CANTEN -I- CONTEN de la Fundació
Mallorca Literària.
Coneixeu l’Illa dels Tresors? Fa temps
tothom la coneixia amb aquest nom.
Però ara la coneixem com Mallorca
- 13h. a l’Espai Llegendes
Programa Kids XS de Catalunya
Ràdio

- 13:30h a la plaça de l’Ajuntament
BETZUCA 25 ANYS, concert vermut
Violí, acordió diatònic i veu -instruments portàtils- són els protagonistes d’aquest concert.
- 17h i 19h a la Casa del Teatre Nu
ELLS I JO O AQUELLA SENSACIÓ
QUE ELS ARBRES ET MIREN, de
la Cia Jordi Font
Històries fantàstiques amagades al
cosidor de l’àvia, a les golfes o al pati
de casa els avis
- 17h, 18h i 19h. al Parc Bató
INFANTS DE SOL I LLUNA amb
Infantilades
Espectacle itinerant i ritual d’arts
escèniques on celebrem el solstici
d’estiu partint de la tradició i la llegenda de les dones encantades
- 18h I 20h. a la Casa del Teatre Nu
CONTES RROMANE amb la Fundació Pere Closa
Dos educadors i artistes gitanos,
acompanyats de guitarra en directe,
narren i escenifiquen contes populars de la seva cultura.
- 18:30h i 19:30h al Safareig
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LA REMEIS amb Laberta Delpoblet
La Remeis, reconeguda trementinaire
i remeiera, omplirà la sessió d’aromes,
contes, llegendes i demés xafarderies
- 19h a la plaça de l’Ajuntament
ETHYMOS a càrrec de Diode.
Diode presenta el seu primer disc
Ethymos, format íntegrament per
cançons tradicionals catalanes com
El testament d’Amèlia, Muntanyes del
Canigó...
- 20:30h al Casal
(La)MONTSERRAT amb Assumpta
Mercader i A Piacere grup vocal
(La) Montserrat vol donar a conèixer
el patrimoni immaterial de les muntanyes de Montserrat.
- 22h a la plaça de l’Ajuntament
GLOSA MUSICADA a càrrec de Mateu Xurí i Germans Martorell
Una manera fresca, innovadora i autèntica i, sense deixar de mirar les arrels, actualització de les gloses tradicionals de les Illes Balears
- 22:30h, 23:00h, 23:30h, 00:00h,
00:30h i 01:00h a l’espai llegendes
APAGADA DEL MISTERI.
El poble apaga l’enllumenat públic i
s’il·lumina tot el casc antic amb milers
d’espelmes que condueixen el públic
per diferents racons del poble.

DIUMENGE 3
-11h a l’Espai Llegendes
PER QUÈ BALLA EN JAN PETIT? de
la Cia Teatre de l’Aurora.
Tres trobadors de llegendes, que recorren el món cercant antigues històries, viatgen a Vilafranca de Roergue,
un poble situat a l’antiga regió d’Occitània, per descobrir-nos la veritable
història d’en Jan Petit
- 12h al Casal
ESTRELLES del Teatre la Caixeta
Dues germanes comparteixen la seva
infantesa, la seva maduresa i la seva
vellesa mentre les estrelles contemplen els seus jocs, les seves alegries i
les seves penes
- 12h des del Safareig
TOMASSA LA XATARRINA de Matito Titelles

Un espectacle en forma de cercavila
que parteix d’una entranyable àvia, la
Tomassa amb el sobrenom de la Xatarrina
- 12:30h al Safareig
EL FALCÓ I EL PRÍNCEP de Micro
Troupe
Mir Geribert se sent presoner a les
seves terres, pel fet de dependre del
Comtat de Barcelona. Tot observant
el vol d’un falcó s’adona de les seves
ànsies de llibertat
- 13h a la plaça de l’Ajuntament
DRAGONCIO de Los Titiriteros de
Binéfar
Una versió de la llegenda de la princesa i el drac, però posada cap per
avall, amb anècdotes manllevades
d’altres contes
- 13h a la Casa del Teatre Nu
LO BARBER DE L’ALGUER a càrrec
d’Àngel Maresca
Afaita barbes, rasura patilles i talla cabells mentre canta i refila com ningú.
Conegut com Lo Barber, Àngel Maresca regenta una barberia al centre
històric de l’Alguer, i s’ha fet un nom
en la música popular algueresa
- 17h. a l’Església
IRENE I LA TERRA ADORMIDA
amb la Fundació Mallorca Literària i

la Coral Xalest
Una composició de set temes que
aborden i desenvolupen la temàtica
de rituals de vida i mort amb sonoritats de molt diversa procedència.
- 18:30h a la Casa del Teatre Nu
TORNAR A LES ARRELS de la Cia
Va com va Teatre
Va com va és un homenatge al poble
valencià i a la seva cultura a través
de poemes de Vicent Andrés Estellés, cançons, dites i contarelles tradicionals
- 19:30h a la plaça de l’Ajuntament
ARNAU TORDERA - EL JOGLAR,
de 7Sis Proudcciions
Amb l’únic acompanyament de la
veu i la guitarra clàssica, interpretarà íntegrament l’obra Verdaguer, ombres i maduixes que Obeses va publicar l’any 2017.

El Consell Comarcal implantarà la Taxa Justa de recollida
d’escombraries als municipis de Carme, Castellolí, Jorba i Tous
ANOIA / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia, conjuntament
amb els ajuntaments
de Carme, Castellolí, Jorba i
Sant Martí de Tous, implantarà la denominada Taxa Justa
en la recollida d’escombraries
d’aquests municipis. Aquest
nou model consisteix en l’adopció d’una taxa que té en compte
els hàbits de separació i de reducció de residus de cada llar i
comerç, deixant enrere la taxa
única per tothom, que no va-

lora el comportament de cada
individu en la gestió de les seves deixalles. De moment s’està
realitzant l’estudi tècnic relatiu
a l’adopció de la nova taxa en
9 municipis que ja tenen recollida Porta a Porta —Carme,
Capellades, Castellolí, Jorba,
El Bruc, Els Prats de Rei, La
Pobla de Claramunt, La Torre
de Claramunt i Sant Martí de
Tous— i, en aquesta primera
fase, s’implantarà en els quatre
municipis esmentats. Aquesta
taxa està conformada per una
part general fixa, destinada a
cobrir els costos genèrics de
l’estructura i logística del propi
servei, i una part variable en
funció de la generació de deixalles de cada llar o comerç, incloent uns lliuraments anuals
preestablerts de resta, envasos,
i orgànica. El nou sistema començarà a comptabilitzar fiscalment a partir de l’1 de gener
de 2023, tot i que el rebut no
arribarà a les llars fins al 2024.
Abans, durant aquests mesos i
fins al desembre de 2022, s’estableix un període d’assaig per
ajustar les dades de les aportacions i dels usuaris i harmonitzar el sistema amb el municipi.
El vicepresident 2n del Consell
Comarcal, Santi Broch, assegu-

ra que “amb la Taxa Justa s’aplica el principi «Qui contamina,
paga» aplicat a la taxa de residus o, dit d’una altra manera,
«Qui s’esforça a reduir, reutilitzar i reciclar, paga menys»”.
Això vol dir, segons Broch,
que “la quota que paga cada
llar o comerç es defineix en
funció de la quantitat i tipus
de residus que genera individualment i, d’aquesta manera,
reduïm la generació de residus
i recompensem aquells ciutadans i comerços amb major
responsabilitat
ambiental”.
Actualment ja s’han iniciat
diferents reunions informatives obertes a la ciutadania
dels municipis que se’n beneficiaran. El Consell Comarcal
de l’Anoia, a través del departament de Medi Ambient, gestiona la recollida de residus de
26 municipis de l’Anoia. En 22
d’aquests opera amb el model
“Anoiaverda”, basat en el sistema combinat de Porta a Porta i
àrees tancades de contenidors
amb identificació d’accés i, en
els 4 restants, amb el model
de recollida de les fraccions
de selectiva —vidre, envasos
i cartró— mitjançant contenidors de vorera. L’ens comarcal
també gestiona la Planta de
Compostatge de Jorba.
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Millors connexions a
Òdena amb el desplegament del 4G i el 5G
ÒDENA / LA VEU

L

es operadores de telefonia mòbil, Telefónica, Vodafone i Orange, han anunciat que durant
les pròximes setmanes realitzaran a Òdena el procés
d’implantació dels serveis
de telefonia mòbil de nova
generació, 4G i 5G, sobre les
bandes de 800 i 700 MHz,
respectivament, el que permetrà als odenencs gaudir
de connexions mòbils d’alta velocitat amb una millor
cobertura a l’interior dels
edificis i major extensió geogràfica.
Per a garantir la compatibilitat de la nova tecnologia amb
la televisió digital terrestre
(TDT), Llega700 és l’entitat
posada en marxa pels operadors per a solucionar qualse-

vol afectació en la recepció
del senyal de televisió.
El procés d’implantació s’està realitzant de manera gradual per tota la geografia
nacional.
Amb la nova xarxa mòbil
s’ha obert la porta a innovadors serveis i aplicacions, a
més de proporcionar significatives millores tant en la
velocitat de descàrrega, com
d’enviament de dades. La
xarxa de telefonia mòbil de
nova generació introdueix
dues millores fonamentals.
La primera és la solvència
dels diversos problemes relacionats amb orografies
complicades presents en
la geografia espanyola on
tradicionalment fallava la
cobertura. La segona, és la
gran penetració en zones interiors dels edificis.

Òdena recupera la revetlla de Sant
Joan al parc de la Font
ÒDENA / LA VEU

E

l Parc de la Font d’Òdena va acollir dijous passat la revetlla de Sant
Joan amb tots els ingredients
que la caracteritzaven; l’arribada de la flama del Canigó, el
sopar de germanor i la música
de revetlla.
Els darrers dos anys, la revetlla no s’havia pogut celebrar
a causa de la pandèmia. Enguany, tot i que amb restriccions pel que fa a les fogueres i
llançament de petards a causa
de l’elevat risc d’incendi, s’ha
pogut celebrar amb plena normalitat.
Prop d’una seixantena d’odenencs van anar a buscar la
flama del Canigó al peveter
situat a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada per, des d’allà
córrer en relleus fins a Òdena
portant la flama. Una vegada a
Òdena, al parc de la Font es va
encendre la tradicional fogue-

ra de Sant Joan que va donar
seguidament inici al sopar de
germanor.
Més d’un centenar de persones es van quedar a sopar al
mateix Parc de la Font. Cadascú es va portar el sopar de
casa i a càrrec de l’Ajuntament
es van posar taules i cadires i
hi va haver coca i cava per a
tothom. Fins a les 3 h de la
matinada hi va haver música

de revetlla per acabar de gaudir de la nit més curta de l’any.
L’ajuntament vol agrair a tothom el bon comportament seguint les mesures de seguretat
adoptades per l’Ajuntament
per una revetlla segura. També
vol fer un agraïment especial
al dispositiu d’emergències;
policia local i ADF per estar
alerta i resoldre ràpidament
algunes petites incidències.

Òdena organitza dues jornades participatives per la renovació
dels parcs Migdia i de Cal Riba
ÒDENA / LA VEU

jectes que s’hi facin.
La primera trobada serà di’Ajuntament
d’Òde- mecres 6 de juliol a les 18 h
na ha organitzat per al Parc Migdia/Sta. Olga. Els
a aquest mes de juliol projectes a tractar seran la
dues jornades participatives renovació del mobiliari inobertes a tota la ciutadania per fantil i la renovació del moexposar i decidir com han de biliari urbà del parc Migdia,
ser els projectes de renovació amb una inversió de 19.000
dels parcs Migdia i Cal Riba. euros. Una setmana després,
El regidor de Participació, dimecres 13 de juliol, també
Valentín Robles, explica que a les 18 h, es farà la segona
l’objectiu d’aquestes jornades jornada participativa, aquesta
és que els mateixos veïns del vegada al Centre cívic del Pla
municipi, els qui coneixen mi- d’Òdena. Allà es tractarà la rellor aquests espais i les seves novació del mobiliari infantil
necessitats, puguin dir la seva i urbà del parc Cal Riba, amb
ai164881617110_Anunci_horitzontal_premsa_02.pdf
2
1/4/22
14:29
sobre com
han de ser els pro- una inversió de 40.000
euros.
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Celebrada la Revetlla de Sant Joan
a Montbui
MONTBUI / LA VEU

E

l passat dijous 23 de
juny, coincidint amb la
Revetlla de Sant Joan,
es van dur a terme a Montbui
diferents activitats, les quals
van tenir una gran acollida per
part del veïnat del municipi. A
les 20.30 h va arribar la Flama
del Canigó a la plaça de l’Ajuntament des d’Igualada. La comitiva amb la flama es va traslladar posteriorment al Nucli
Antic.
Així mateix, poc abans de les
10 del vespre, es va encendre
la tradicional Foguera de Sant
Joan a l’esplanada municipal situada a tocar del Pla de la Mer-

MONTBUI / LA VEU

J
cè (zona Mercadona).
D’altra banda, a la plaça Can
Lledó es va poder ballar i gau-

dir de la nit més curta de l’any a
la plaça Can Lledó (plaça Roja,
Vistalegre) amb música de DJ.

Montbui celebra el Dia Internacional
de l’Orgull LGTBI
MONTBUI / LA VEU

E

l Dia Internacional
de l’Orgull LGTBI ha
estat commemorat a
Santa Margarida de Montbui, on s’han penjat en diversos indrets banderes LGTBI.
Així mateix, aquests dies la
Biblioteca Mont-Àgora ha
posat a disposició dels usuaris una taula amb bibliografia temàtica.
Amb motiu del 28J, s’ha organitzat pel dijous 30 de juny
un taller per desconstruir
l’aprenentatge del gènere a
través de l’activitat artística, el qual es farà a l’Institut
Montbui d’11.30 a 13.30 h.
Adreçat al jovent del casal
d’estiu Activa’t Montbui, està
organitzat pel Departament
de Joventut del consistori
amb el suport de la Diputa-

ció de Barcelona.
El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai,
Trans, Bisexual i Intersexual
es commemoren els fets del
28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguts
com la revolta Stonewall,
on per primera vegada es
va denunciar 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 diversitat en
l’orientació afectiva i sexual
i també en la identitat i expressió de gènere.

Continua la programació del cicle
‘Dijous, cultura!’
MONTBUI / LA VEU

A

hir dijous 30 de juny,
a partir de les vuit del
vespre, l’Orquestra
Zamba Show actuava a la plaça de la Unió, situada al barri
de Vistalegre, donant continuïtat així al cicle ‘Dijous,
cultura!’.
Així mateix, el dijous 7 de
juliol, a partir de les vuit del

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

vespre, actuarà La bona vibra a la plaça Espanya (Nucli
Urbà). Aquell mateix dia i a
la mateixa hora, però a la plaça del Safareig (Nucli Antic),
arribarà el torn del Quartet
Vintage.
Finalitzarà el cicle musical
‘Dijous, cultura!’ el dijous 21
de juliol, a partir de les vuit
del vespre, a la plaça Santa
Anna, amb “Secuencias (80-

90)”.
El programa ‘Dijous, cultura!’, que va començar el passat
dijous 9 de juny amb la música de cobla de Javier Ginés,
està organitzat pel consistori montbuienc a través de la
regidoria de Cultura i pretén
acostar els esdeveniments
i manifestacions de cultura
popular a la ciutadania dels
diferents barris del municipi.

a es coneixen les activitats 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 destacada serà sense cap mena
de dubte l’etapa montbuienca de la gira musical Va Parir Tour, de Ràdio Flaixbac,
un dels espectacles musicals
més divertits i esperats pel
jovent de casa nostra. El Va
Parir Tour aterrarà el divendres 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 emocions fortes fins a la matinada.
Les activitats de la Setmana
Jove començaran el dilluns 4
de juliol amb la presentació
de la programació i un debat
obert entre el jovent. Aquest
acte començarà a les 7 de la
tarda i es farà a Mont-Àgora.
El dimarts 5 de juliol el pavelló Mont-aQua acollirà de
17 a 20 hores un torneig de
futbol sala per a joves a partir de 12 anys. Cal inscripció
prèvia per a aquesta activitat
abans de l’1 de juliol a bit.
ly/setmanajoventut.
També aquell mateix dia, però
a partir de les 21.30 hores,
Cinemes Mont-Àgora acollirà la projecció del film Spiderman: No way home, amb
entrada gratuïta i aforament
limitat.
El dimecres 6 de juliol s’organitzarà una de les activitats més esperades pels joves
montbuiencs: l’excursió al
parc aquàtic Water World,
situat a Lloret de Mar. El
preu d’aquesta activitat és
d’11 euros. Les inscripcions
per a aquesta sortida es poden formalitzar a bit.ly/setmanajoventut abans del 30
de juny.
El dijous 7 de juliol, de 17
a 20 hores, el pavelló MontaQua acollirà un torneig 3x3
de bàsquet. Les inscripcions
per a aquest torneig s’han de
formalitzar abans de l’1 de
juliol a bit.ly/setmanajoventut. Aquell mateix dia, a partir de les 22 hores, a la plaça
del Safareig (Nucli Antic), es
farà una sessió de cinema a la

fresca amb sopar de carmanyola, en la qual es projectarà la pel·lícula Grease.
El divendres 8 de juliol s’organitzarà un escape room a
l’aire lliure, amb el títol “El
tresor de Santa Margarida
de Montbui”. L’escape room,
organitzat per Gaudire, començarà a les sis de la tarda a
Mont-Àgora. Cal inscripció
a bit.ly/setmanajoventut.
El mateix divendres, a partir
de les 22 hores, començarà a
l’amfiteatre del passeig Catalunya el correfoc jove, el qual
anirà a càrrec de la colla Drac
i Diables de Montbui. Aquest
correfoc, obert a tots els públics, serà el preàmbul de la
gran festa juvenil de l’estiu
a Montbui, el Va Parir Tour
que començarà a les 11 de la
nit i es realitzarà a la pista de
l’Institut Montbui.
El dissabte 9 de juliol s’organitzarà per segon any
consecutiu a Mont-Àgora el
gaming day. Es podrà participar en el torneig gamer
de forma individual o bé en
grup. Es podrà jugar al FIFA,
Fortnite, League of Legends
i Project Cars 2. L’activitat,
que és gratuïta i oberta a tots
els públics, se celebrarà entre
les 10 i les 19 hores sota organització de TIC Anoia. Les
inscripcions per a aquesta
activitat es poden formalitzar abans del 3 de juliol a bit.
ly/setmanajoventut.
El mateix dissabte, a partir
de les 16.30 hores, s’organitzarà a Mont-Àgora una activitat de laser tag en equips
de cinc participants. Les inscripcions es poden formalitzar abans del 7 de juliol a bit.
ly/setmanajoventut. Hi haurà aforament limitat.
També el dissabte 9 de juliol,
però a partir de les 22 hores,
tindrà lloc un bany nocturn
a la piscina d’estiu. L’activitat
és gratuïta i oberta a tots els
públics. Aforament limitat.
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 Futbol.
L’activitat començarà a les sis
de la tarda i està adreçada
a joves a partir de 12 anys.
Caldrà superar una cursa
d’obstacles d’allò més divertida. Cal inscripció a bit.ly/
setmanajoventut.
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Dies de Festa Major a la Pobla
Actualitzada la cartografia topogràfica urba- de Claramunt
na de Santa Margarida
a Pobla de Claramunt
de Montbui i el Bruc
celebra aquest cap de
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LA POBLA DE C. / LA VEU

ANOIA / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha actualitzat la
cartografia topogràfica
escala 1:1.000 dels municipis
de Santa Margarida de Montbui i el Bruc, de la comarca de
l’Anoia. Aquesta eina facilita
els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal,
així com la presa de decisions
estratègiques.
Els treballs cartogràfics,
que han tingut un cost de
95.079,21 euros, inclouen
un total de 2.004 hectàrees
dels municipis i recullen el
sòl urbà i urbanitzable, així
com les hectàrees del sòl no
urbanitzable necessàries per
a la planificació urbanística i
la gestió del seu àmbit territorial.
Han estat realitzats a partir
de la fotointerpretació de fotografies aèries mitjançant
tècniques fotogramètriques i
de treball de camp, i segons
Plec d’Especificacions Tècniques aprovat per la Comissió
de Coordinació Cartogràfica

de Catalunya.
La documentació inclou arxius amb els fitxers dels elements cartografiats en els formats Microstation, Autocad,
Shapefile i PDF georeferenciat. A partir d’aquesta informació s’han generat productes derivats d’ús territorial
com són els models digitals
de terreny i de superfícies, el
model d’ombres, el model de
pendents i de zones amb un
pendent de més del 20%.
La cartografia topogràfica
urbana escala 1:1.000 és una
eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques,
i s’utilitza com a base de les
cartografies temàtiques com
ara el planejament urbanístic, xarxes de serveis, la cartografia de cadastre i equipaments. Aquesta informació
es pot consultar al SITMUN,
està accessible a través d’un
servei WMS i disponible en
accés públic i gratuït a través
del portal de descàrregues
d’informació geogràfica de la
IDEBarcelona.

L

setmana el gruix dels
actes de la seva Festa Major,
que ja van començar dimarts
amb cinema a la fresca, per
continuar dimecres amb un
concert a càrrec de la Coral
la Lira i ahir dijous es van
poder escoltar havaneres
amb els Pescadors de l’Escala.
Els actes per als propers dies
són els següents:
1 DE JULIOL
- 20:00h
Pregó de Festa Major
- Tot seguit, fins les 24.00h
Tasta la Pobla
- 24:00h al Parc de Sant Galderich
Concert Jove. Gertrudis i
Version Imposible

2 DE JULIOL
- 11:00h, des de la plaça de
l’Ajuntament
Visita cultural: “La vila que
desafia l’aigua”.
- A la mateixa hora, a la plaça
de l’Ajuntament
Sardanes amb la cobla Onze
de Setembre
- 12:00h. a l’Ateneu Gumersind Bisbal
“El conte de la formiga flautista”. Cançons i danses amb
el grup Pols de Lluna.
- 19:00h al parc de Sant Galderich
Concert familiar a càrrec de
Damaris Gelabert
- 21:30h, a la plaça dels Països
Catalans
Sopar Popular
- 23:00h, a la plaça Països Catalans
Ball de Festa Major amb Sey
Sisters i la Golden Beat

Missa solemne cantada per la
Coral La Lira
- 13:00h, a la plaça de l’Ajuntament
Concert Vermut amb Inversen Band
- 17:00 a Can Galan
Baixada d’andròmines
- 19:00h, al parc de Sant Galderich
Espectacle familiar “Set Up”
de la companyia Los Barlou.
- 21:30h, a la plaça dels Països
catalans

Guillem Albà & La Marabunta.
4 DE JULIOL
- 10:30h, a la plaça dels Països
catalans
Coca amb xocolata
11:00h, al mateix lloc
Festa per a la mainada. Inflables i jocs
- 11:30h
Taller a càrrec de Xarxa la
Pobla
- 18:00, a la plaça Països Catalans
Festa Holi

DIPÒSIT CONTROLAT
DE RUNES I VALORITZADOR
DE RC'D

3 DE JULIOL
- de 9:00 a 13:00h a la plaça
dels Jardinets
Campionat d’escacs a càrrec
del Club Escacs la Pobla
- 10:30h, a la plaça dels Països
Catalans
Cercavila amb els gegants
- 12:00h. a l’església

Destrucci— d'arxiu
confidencial

FRUITA I VERDURA
Av. Barcelona, 5 IGUALADA

Tel. 93 8067711
627 628 508

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

93 876 44 44

26

| COMARCA

Divendres, 1 de juliol de 2022

Jardineria i Obres conclouen una vintena d’actuacions
en el marc del Vilanova Natura
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l projecte Vilanova Natura ha actuat aquest
any en prop d’una vintena d’espais de la ciutat. Des
de la coordinació de les brigades de jardineria i obres, s’ha
fet una valoració molt positiva d’aquesta iniciativa que
pràcticament ha completat el
programa previst per al 2022
i ha incorporat tres noves actuacions: al carrer Jaume I, al
carrer Teixidors i a l’illa verda
del carrer dels Ducs.
El Vilanova Natura és un
projecte transversal d’Obres i
Medi Ambient que es va plantejar, fa dos anys, amb la voluntat de seguir transformant
la ciutat per fer-la més sostenible i respectuosa amb el
medi ambient.
En el marc d’aquest projecte es
van planificar més d’una vin-

tena d’actuacions que han implicat la reposició i la remodelació d’arbrat com la que s’ha
portat a terme als carrers de la
Font, Cardenal Cisneros, Les
Quadres, plaça Catalunya, i
també al carrer dels Tintorers,
al polígon industrial.
També s’ha completat la segona fase del carrer Papa Joan
XXIII i de la plaça del Joc de
la Pilota, al barri Sant Nicolau;
i una tercera actuació al carrer Teixidors, a la vorera de la
zona escolar.
Des de la brigada de jardineria
expliquen que els arbres que
s’han substituït són exemplars
malalts, morts, o inadequats
per als espais on han estat
plantats. Des de Jardineria,
destaquen l’esforç realitzat per
tal d’anar dotant a Vilanova
del camí de més i millors espais verds, més respectuosos
i eficients. Aquest any, diuen

amb satisfacció, han plantat
190 arbres, sumant 52 exemplars més respecte del 2021.
En el marc del Vilanova Natura s’han creat les dues primeres illes verdes del municipi:
una al carrer Alba, al barri
de La Lluna i, la segona, a la

rotonda del carrer dels Ducs
amb la ronda Sant Antoni,
tot i que aquesta encara s’ha
d’acabar.
Des de Jardineria, Antonio
Menor i Quico Márquez, estan contents del grau d’assoliment dels projectes inclosos

al Vilanova Natura. Expliquen que queden pendents
alguns treballs a la plaça de
l’Escut i a Migdia, però les altes temperatures d’aquest mes
de juny han obligat a prioritzar altres temes com el reg de
les zones enjardinades.

Tornen els divendres a Vilanova del Camí arrenca un estiu
la fresca a Can Muscons ple d’activitat pels més joves
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a regidoria de Cultura
ha tornat a apostar per
la música i els monòlegs
per animar les nits de divendres del mes de juliol. Durant
quatre divendres tindrem l’ocasió de gaudir de diferents espectacles a la fresca, als jardins
de Can Muscons. L’entrada als
espectacles és gratuïta i l’aforament limitat.
El programa s’obre aquest divendres amb un concert del
grup Veneno en la piel que
oferirà un repertori del millor
pop espanyol dels anys 80 i 90.
Sens dubte serà una actuació
que revolucionarà el públic assistent amb cançons conegudes
i ballables que tothom ha cantat en alguna ocasió.
El grup, format per Sergi Ramírez, Albert Alcazar, Carlos
Batalla, Jordi Triquell “Triki”,
Juli Casado i Marc Llorià, versiona els grans èxits del pop
rock espanyol de l’època. Veneno en la Piel, presenta un directe molt potent i el seu líder
i vocalista, Sergi Ramírez, ofereix una capacitat d’adaptació
que fa oblidar, a qui escolta, la
cançó original.
Humor fresc i espontani amb
Álex Salaberri
La proposta per al divendres 8

de juliol ens permetrà riure de
valent amb les històries d’Álex
Salaberri. Metge de formació,
però còmic de vocació, Salaberri sorprèn amb el seu humor dinàmic, fresc i espontani.
El còmic fa quatre anys que
està al circuit de comèdia i ha
guanyat diferents concursos
de monòlegs a escala nacional. Actualment, forma part
de la plantilla de còmics de “La
Chocita del Loro” de Madrid.
Nit remember: I Love 80
Els grans èxits dels 80 tornaran a aterrar a Can Muscons el
divendres 22 de juliol de la mà
de DJ Javi Mancebo. La regidoria demana als assistents que
vagin vestits de blanc, per fer
gaudir d’una festa al més pur
estil eivissenc. Javi Mancebo
convidarà a passar una nit ben
animada a tothom qui vulgui
compartir una bona recordant
els millors temes remember.
Humor intel·ligent amb
Lourdes Bayonas
El cicle de divendres a la fresca
es tancarà el 29 de juliol amb
una proposta intel·ligent i divertida, el monòleg de la reusenca Lourdes Bayonas. Una
artista completa i multidisciplinària capaç de cantar, actuar, fer riure i que a més a més,
escriu poesia i novel·la.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

quest dilluns s’han posat en marxa les activitats d’estiu a Vilanova
del Camí. Activitats de lleure i
esportives per a totes les edats
amb l’objectiu de fer passar un
bon estiu als infants i joves del
municipi amb propostes tant
municipals com de les entitats
vilanovines.
Cada any hi ha més diversificació d’oferta. Des de l’Ajuntament de Vilanova del Camí
han encetat avui l’Esportiguay,
el Casal d’Estiu i La Tropa, i,
per primer any, també l’esplai
d’estiu del Centre Obert El
Cireret. L’oferta de les entitats
inclou l’escola de futbol del CE
Anoia, amb una quarantena de
places, les propostes de l’escola Artístic, amb una vintena
d’alumnes, i el Samuray Kids,

un campus internacional d’arts
marcials organitzat per CE
Budokan que aplega una vuitantena d’infants i joves a Can
Muscons. La majoria d’ells fan
activitat durant el matí i periòdicament baixen a les piscines
Can Titó per poder fer una remullada.
L’Esportiguay recupera les
sortides de grup
Les propostes esportives de
l’Esportiguay es portaran a terme durant cinc setmanes a Can
Titó i donarà servei a 130 nens i
nenes. Durant aquesta primera
setmana, l’activitat se centrarà
en el coneixement de les instal·
lacions i els espais tradicionals
com el poliesportiu, el camp de
futbol i la piscina, dels grups i
dels monitors. També es faran
sortides per l’entorn natural.
Durant la segona, tercera i

quarta setmana, ara que s’ha
recuperat la normalitat sanitària, s’ha programat una sortida per grup i nivell. Una de
les activitats serà la tradicional
acampada per als nens i nenes
de primària i el “Fes Fosc” per
a l’alumnat d’ESO.
Durant la darrera setmana, es
barrejaran els grups i es disputaran les “esportiguades”
competicions de tota mena i
activitats especials com tutorials amb les entitats, malabars… i les tradicionals cloendes.
El Casal d’Estiu també inicia les
activitats avui i La Tropa, oberta
als adolescents, ha estat un dels
anys que ha omplert tota les places.
El Centre Obert El Cireret, per
primer any, manté obert un esplai d’estiu, amb 16 places, pels
nens i nenes usuàries del servei.
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MITJANS DE PROXIMITAT,

PERIODISME D’ALTA
FIDELITAT
C
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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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Una nova plaga perjudi- L’escola Guerau de Jorba celebra la
ca, encara més, la collita festa final de curs mostrant els
d’ametlla de la Conca
projectes treballats entorn de l’hort
CONCA / LA VEU

L

a vespeta de l’ametller
(Eurytoma amygdali)
és una plaga poc coneguda per als que no estan immersos en el món de l’ametller, que causa cada vegada
més pèrdues en la collita del
sector, i la Conca d’Òdena no
n’és una excepció .
Les primeres cites a Espanya
són de fa més d’una dècada,
mentre que a Catalunya es
van detectar per primera vegada l’any 2019 a la Conca
de Barberà, l’Urgell i les Garrigues. Des d’aleshores s’ha
anat escampant, i fa dos anys
ja va ser detectada en territori del Parc Agrari de la Conca
d’Òdena.
Es tracta d’un himenòpter de
color negre, en fase adulta,
i amb marcades diferències
entre sexes, que a la primavera pon ous als ametllons,
un ou per ametlló. Dins
l’ametlló neix una larva que
s’alimenta d’aquesta ametlla
immadura i hi passa l’estiu,
la tardor i l’hivern. Aquest
fet provoca la mort d’aquella
ametlla, que no es desenvolupa més i queda seca. A la
primavera següent la vespa
ja adulta surt de l’ametlla,
fent un petit foradet, característic d’aquesta plaga.

Els tractaments per a la vespeta de l’ametller són poc
efectius, i les afectacions a la
collita són cada vegada majors. En un any com aquest,
on el sector ja va quedar
clarament afectat per les gelades tardanes, no és fins
aquesta època on s’observen
els fruits afectats per aquesta
vespa, moment en el qual els
productors d’ametlles poden
detectar el grau d’afectació.
Els productors d’ametlles de
l’Associació de productors
de la Conca d’Òdena, esperen que es treballi en mesures
per al control d’aquesta plaga, assumint que durant uns
anys les collites seran incertes i més complexes, sobretot
en les petites explotacions de
secà que caracteritzen el nostre territori.

JORBA / LA VEU

E

l passat dissabte 18 de
juny es va celebrar la
festa final de curs de
l’Escola Guerau de Jorba.
Les famílies van poder conèixer els diferents projectes fets
aquest curs 2021-2022 al voltant de l’hort.
Per l’ocasió, tot l’alumnat va
treballar diferents formats i
propostes per poder exposar
la temàtica treballada. Una
d’elles eren unes infografies
que presentaven els diferents
projectes realitzats. Una altra
activitat més participativa va
ser la fira d’activitats relacionada amb les plantes aromàtiques i amb els productes de
l’hort que es va fer a la plaça
de la Font.
Els més petits també van col·
laborar en l’organització de la
festa i van muntar un museu
interactiu on ells mateixos feien de guia i proposaven a les
famílies reptes artístics. Tampoc hi va faltar la visita guiada
a l’hort
El color a la celebració el va
posar el mural dissenyat pels
alumnes amb flors de l’estil
d’Hervé Tullet que es va pintar
a la pista de l’escola.
Al final de festa d’una escola de primària no podia faltar el comiat, sempre emotiu,

dels alumnes de 6è i per celebrar-ho l’AFA va oferir un vermut per a tothom.

L’Ajuntament felicita tot l’equip
directiu i docent i l’AFA de l’escola per la seva gran feina.

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Montse Sanou

Pacient oncològica

Xavier Bisbal
Mossèn

Pol Esteller
Policia

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Laia Vicens

Periodista 'Diari ARA'
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Primeres activitats
d’estiu per al jovent
capelladí

El Museu Molí Paperer estrena un espai dedicat a
l’aqüífer Carme-Capellades

CAPELLADES / LA VEU

de la qual se n’acaba d’editar
el primer número. Finalment
tancava l’acte l’alcalde de Capellades, Salvador Vives, per
agrair tota la feina feta des de
les diferents parts i remarcant
la necessitat de fer difusió de
tot el treball que s’hi està fent.
Abans d’acabar, es va convidar a tots els assistents a fer
una visita de l’audiovisual.

D

urant aquests dies són
obertes les inscripcions per una proposta
que es farà el mes de juliol: el
crossfit per als joves d’ESO i
batxillerat.
El Summer training camp és
una activitat dinàmica i esportiva per a grups, en entorns naturals on els participants podran millorar la seva
salut i el seu estat de forma
mitjançant entrenament funcional o crossfit. Es realitzarà
sessions d’una hora d’entrenament funcional on aprendre
els moviments bàsics del crossfit i conèixer el cos i tot el seu
potencial. Els entrenaments es
faran tots els dilluns i dijous
del mes de juliol, de 17:15 h
a 18:15 h a la font cuitora, de
manera gratuïta.
Només cal inscriure’s aquí o
seguir el codi QR que hi ha
al cartell. Per més informació
consulta l’Instagram capellades_joventut.
També ara són obertes les inscripcions per a un taller de
twerk que es farà el dia 13 de
juliol per la tarda, de 5 a 7, a
la Font Cuitora. Serà gratuït,
però necessita inscripció que
es pot fer a través del codi QR
o bé a través de l’instagram a
capellades_joventut.
A banda de tot això, des de
Joventut s’estan acabant de
planificar les activitats que es
duran a terme durant l’estiu
pel jovent.

Diumenge,
sardanes

CAPELLADES / LA VEU

imarts al matí s’estrenava un nou espai
audiovisual dedicat a
l’aqüífer Carme-Capellades,
que es podrà visitar al Museu Molí Paperer de Capella-

Carme-Capellades, de l’ACA i
dels diferents tècnics que intervenen en la gestió de l’aigua.
Va intervenir primer la directora del Museu, Victòria
Rabal, per explicar com el
Museu volia tenir aquest es-

des. L’acte va comptar amb la
participació dels alcaldes del
territori, de representants de
la Junta d’Usuaris de l’Aqüífer

pai des de feia temps per fer
pedagogia tant de la situació
de l’aqüífer com de la zona on
està situat. Seguidament ha

D

Normalitat a la revetlla
de Sant Joan
CAPELLADES / LA VEU

D
Aquest diumenge es farà la
ballada de sardanes que organitzen cada mes l’Esbart
Dansot i l’Ajuntament de Capellades.
Aquesta és una proposta que
ha començat aquesta primavera i que de moment està
tenint molt bona acollida. El
mes d’agost l’activitat s’aturarà momentàniament.
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ijous es va celebrar
la revetlla de Sant
Joan a Capellades
amb plena normalitat. El més
destacat d’enguany és que ha
coincidit amb les Festes del
Carrer, fet no gaire habitual.
Per això es va voler remarcar
l’excepcionalitat i la Flama
del Canigó va fer parada a la
Piscina Blava, on les persones
que veien com es treia ball i
els mateixos balladors van
veure com s’encenia el peveter.
Després la Flama, de la mà
novament d’AEMdeKP, va

arribar a l’esplanada del Capelló, on després de la lectura
del manifest es va encendre la
foguera i es va fer l’habitual
sopar i cremada de petards.
Cal destacar que enguany a
Capellades hi hagué dues revetlles. La de les Festes del
Carrer a la Piscina Blava i la
de Dimonis de Capellades a
la plaça de La Lliga.
En aquesta edició no hi ha
hagut incidents destacats. L’excepcionalitat de l’estat actual de
sequera ha fet que hi hagués la
presencia del cos de Bombers
voluntaris i la policia local que
han vetllat per la seguretat, conjuntament amb els dimonis.

parlat l’actual president de la
JCUACC, Marc Sánchez, per
explicar com va sortir la idea
de treballar en aquest espai
i reforçar el treball amb una
revista semestral, “l’Aqüífer
Carme-Capellades”, que recollirà la veu de totes les parts i

Projecció en format de mapping
A partir d’ara el Museu disposarà d’una nova sala audiovisual dedicada a l’Aqüífer
Carme-Capellades al Museu
Molí Paperer de Capellades,
on es farà una projecció en
format mapping sobre la maqueta en tres dimensions del
nostre aqüífer. Aquest espai
fix suposarà la primera experiència a Catalunya de difusió i divulgació del que és
un aqüífer i la importància
de realitzar una bona gestió
pel seu territori.
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Arrenca la temporada de piscina 2022 Concerts de la Coral
a la Llacuna
la Cuitora
LA LLACUNA / LA VEU

D

es d’aquest divendres 24 de juny, la
piscina municipal
de la Llacuna està oberta al
públic fins a l’11 de setembre. La instal·lació romandrà
oberta cada dia, de dilluns a
diumenge, de les 11 del matí
a 7 de la tarda.
L’entrada i els abonaments es
poden comprar a la mateixa
piscina. L’entrada diària pels
menors de 4 anys és gratuïta, de 5 a 17 anys l’entrada
els dies laborables és de 3,50
euros i 4 euros els festius; els
adults, 4 euros els laborables
i 5 els festius.
Hi ha dos tipus d’abonaments, els de 15 entrades i
els de temporada. El de 15
entrades té un cost de 30 euros pels joves de 5 a 17 anys
i 45 euros els adults. Els de
temporada també inclouen
pack especials. Així els joves
de 5 a 17 anys, 40 euros; els
adults, 50; els majors de 65
anys, 40 euros; discapacitats,
35 euros; matrimonis sense
fills o menors de 5 anys, 90

LA LLACUNA / LA VEU

euros; matrimonis amb un
fill menor de 18 anys, 110
euros; matrimonis amb més
de 2 fills menors de 18 anys,
125 euros família monoparental, 90 euros.
Durant les tardes de juliol,
l’Ajuntament amb la col·laboració de l’empresa Sinergia, s’ofereixen cursets de natació per a totes les edats. Les
persones interessades poden
trucar o enviar whatsapp al
664216848.
A les instal·lacions també es

pot trobar el servei de bar i
el servei de bibliopiscina que
ofereix als banyistes materials per a tota mena d’edats
i interessos: novel·la curta,
còmics, contes, revistes i diaris, un tipus de document
que permet la lectura ràpida. Per utilitzar tota aquesta
oferta, l’usuari només ha de
presentar algun document
que l’identifiqui. Aquest és
un servei ofert per Xarxa de
Biblioteques Municipals de
la Diputació de Barcelona.

E

l passat diumenge
12 de juny, i dintre el
marc del 15è aniversari i concert de final de curs de
la coral la Girada de Vilafranca del Penedès, la coral La
Cuitora de la Llacuna fou la
convidada a acompanyar-los
al concert que oferiren a l’església de Sant Francesc.
Acompanyats al piano pel
Biel Harper i les jovials directores Carolina Ramos i
M. Teresa Costa, s’interpretà
un acurat repertori donant
pas a un emotiu i plaent
concert, que fou el delit del

públic assistent.
Així mateix, aquest passat
diumenge dia 19, tornaren
a ésser convidats a la “XIX
Festa de la Gran Gent Activa 2022 de La Llacuna. El
repertori escollit per l’ocasió
feu gaudir a tots els assistents. A l’acabament la Sra.
M. Rosa Busquet, Regidora
de Cultura, dirigí unes paraules d’agraïment als cantaires, tot fent incís al treball, i l’esforç altruista que
comporta dur-ho a terme.
Agrair també l’assistència a
tots els assistents per acompanyar-los al concert i en els
diversos actes programats.

L’Escola Torrescasana de Vilanova d’Espoia tindrà 1r Cicle
d’Educació Infantil
LA TORRE DE C. / LA VEU

L

a Direcció General de
Centres Públics del
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya ha confirmat a
l’Ajuntament de la Torre de
Claramunt la implantació
del primer cicle d’educació
infantil a l’Escola Torrescasana, situada al nucli de Vilanova d’Espoia.
Després de fer una visita inicial a les instal·lacions del
centre el mes d’abril i emetre
un informe tècnic favorable,
la Direcció General de Centres Públics va estimar favorablement la viabilitat de la
implantació que havia sol·li-

citat l’Ajuntament.
L’Escola Torrescana és un
centre docent de titularitat
pública que està format majoritàriament per alumnes
de la urbanització Pinedes
de l’Armengol i de Vilanova
d’Espoia. El curs 2004-05 va
estrenar instal·lacions noves
al mateix municipi, durant el
curs 2007-08 es va aprovar el
projecte d’ampliació de l’edifici i el curs 2011-2012 es va
inaugurar l’escola amb tots els
espais.
Per tal de fer front a la demanda de servei de llar d’Infants,
l’Ajuntament va fer la petició
d’iniciar, durant el curs 20212022, un grup de primer
Cicle d’Educació Infantil.

Aquest mes de juny s’ha rebut per part del Departament
d’Educació, la resolució favorable sobre la viabilitat de la
implantació del primer cicle
d’educació infantil a l’Escola
Torrescasana.
El regidor d’Ensenyament,
Manel Puig, indica que
“Aquest grup de 1er Cicle
d’Educació Infantil ha estat
funcionant de forma provisional durant aquest curs amb
un grup de 10 infants d’ 1 i
2 anys. L’experiència ha estat
molt positiva tant per part
dels pares com de l’escola.
Amb aquesta resolució podem estabilitzar aquest grup
i servei als nuclis de Vilanova d’Espoia i Pinedes”.

FEM BÀSQUET - JULIOL 2022
Pavelló Les Comes de 17:30 a 19:00

De dilluns a divendres durant les setmanes de juliol
Inscriu-te aquí!

APRENDREM I ENS DIVERTIREM FENT BÀSQUET!
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Piera celebra la 15a edició de la Festa L’Ajuntament de Vallbona
de la Diversitat
i Agbar renoven
versitat cultural a Piera com el conveni de col·laboració
res foranes.

PIERA / LA VEU

T

orna un any més a Pi·
era la Festa de la Di·
versitat, una proposta
solidària que s’organitza amb
la finalitat de donar a conèi·
xer cultures d’arreu del món
i conscienciar a la ciutadania
sobre els riscos d’exclusió so·
cial de les persones de cultu·

La Rua amb la Marching Band
obrirà el ventall de propostes
a partir de les 19 h a l’encre·
uament entre els carrers Pau
Claris amb Piereta. El Parc
del Gall Mullat serà l’escenari
dels actes, que es desenvolu·
paran entre l’1 i el 3 de juliol a
la tarda i la nit, i que inclouen
activitats per apropar la di·

exhibicions de ball, concerts i
espectacles musicals.
La quinzena edició de la festa
està organitzada pel col·lec·
tiu Festa de la Diversitat de
Piera, amb la col·laboració
de l’Associació de Dones de
Piera i de l’Ajuntament. Tota
la recaptació anirà destinada
a causes benèfiques.

Nou conveni amb Càritas Diocesana
per donar suport a les víctimes de la
pobresa
PIERA / LA VEU

L

’Ajuntament ha signat
un conveni de col·la·
boració amb Càritas
Diocesana amb la voluntat
de treballar de forma conjun·
ta per ajudar a les persones
víctimes de la pobresa o en
risc d’exclusió social. L’acte
va comptar amb l’assistència
de l’alcalde, Josep Llopart, la
regidora d’Atenció a les Per·
sones, Carme González i re·
presentants de Càritas Dio·
cesana. L’acord estableix que
el consistori subvencionarà
part de les despeses que assu·
meix la parròquia en l’àmbit
d’atenció a les persones.
La parròquia de Santa Maria
de Piera és una entitat sense
ànim de lucre que realitza
tasques d’assistència, reha·

bilitació i inserció laboral
de persones amb dificultats
econòmiques i els subminis·
tra roba, calçat, aliments i
altres productes de primera
necessitat. Amb aquestes ac·

cions, cobreix les necessitats
bàsiques de les famílies de
la vila amb menys recursos,
sempre comptant amb la col·
laboració dels Serveis Socials
municipals.

Es tracta d’un ajut
per cobrir els rebuts
impagats de persones
vulnerables.

VALLBONA D’A. / LA VEU

L

a setmana passada, l’al·
caldessa de Vallbona,
Meritxell Baqué i Da·
vid Gall, gerent d’Agbar van
renovar el conveni per la cre·
ació d’un fons de solidaritat.
Aquest fons és un ajut per
cobrir els rebuts impagats de
persones vulnerables. S’apli·
ca sobre la totalitat o una
part del rebut de l’aigua i és
compatible amb altres boni·
ficacions. Hi poden accedir
les persones que es trobin
en situació de vulnerabilitat
econòmica o risc d’exclusió, a
valorar per part dels treballa·
dors socials.
Aprofitant la nova connexió a
la xarxa d’aigua del Ter-Llo·
bregat de la que Agbar es
l’empresa concessionària i les
noves tarifes, les dues parts,
amb voluntat de comprome·
tre’s socialment i tenint en

compte que l’aigua és un ele·
ment de primera necessitat,
acorden crear un Fons de So·
lidaritat per a què les perso·
nes que tinguin situació eco·
nòmica precària hi tinguin
accés.
Les peticions de les diferents
bonificacions es podran fer
adreçant-se a l’Ajuntament o
bé a través de la pàgina web
de l’ACA a http://aca.gencat.
cat. Per a les famílies nom·
broses caldrà omplir el for·
mulari que es troba a “am·
pliació de trams cànon aigua
unitats de convivència” i per
a les persones i famílies en
situació de vulnerabilitat, el
que es troba a “tarifa social
del cànon de l’aigua”.

Piera segueix apostant pels cat hotels
PIERA / LA VEU

R

ecordem que els cat
hotels són conteni·
dors reciclats i adap·
tats com a refugis per a gats,
on aquests s’hi poden prote·
gir del fred i on hi tenen men·
jar i beure. Aquesta setmana,
s’e n’ha col·locat un de nou al
barri de Can Canals per vet·
llar pel benestar de la colònia
de gats ferals de la zona.
Aquest darrer es tracta d’un
cat hotel especial. Ha estat
pintat i decorat pels alum·
nes de 6è l’Escola Creixà de
Can Canals, i donarà servei
a la colònia de gats situada al
carrer Jardí del barri. Cal re·
cordar, també, que des de la
regidoria s’ha actuat amb la
campanya CER per esterilit·
zar els gats de les colònies fe·

!!!
FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS
FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

rals. Això, beneficia als veïns
dels barris, ja que les colò·
nies estan més organitzades i
controlades.
La previsió és que la cam·
panya d’instal·lació de cat
hotels, impulsada des de la

regidoria de Benestar Ani·
mal, continuï endavant i que
cada cop els barris es vagin
omplint d’aquests refugis
animals per fer guanyar
comoditat tant als animals
com als veïns.

389
€
199
De dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de 17
a 20.30 h.
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.
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Celebrada la Revetlla de
Sant Joan

Aplec a la Capelleta de Sant Magí de la
Brufaganya
STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

E
STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

L

a festa de Sant Joan a
Santa Coloma es va iniciar a la plaça Major a
mitja tarda del dijous 23 de
juny amb l’espectacle infantil
de circ Fili Busters, de la companyia Circ Mortelo & Manzani. Seguidament va arribar
la Flama del Canigó de la mà
dels diables Keresus, amb l’en-

cesa de la foguera al mig de la
plaça Major i la ja tradicional
carretillada. El sopar de jovent
del carrer Major va aplegar
més de dues-centes persones
i la revetlla va finalitzar amb
una festa a l’esplanada del Casal. La nit més curta de l’any, la
nit dels cocs i les coques, la nit
de petards, de coets i de llum
donà pas a un estiu que serà ple
d’activitats i propostes diverses.

Feta la presentació del
llibre “El cor més humil”
STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

D

issabte 25 de juny
va tenir lloc al castell de Santa Coloma
de Queralt la presentació del
llibre “El cor més humil” de
l’autor Andrés Villa. El relat
emplaça al lector al petit poble de Valldeperes l’estiu del
1938, en plena guerra civil.
Amb la combinació d’un centenar de cartes reals trobades
a cal Jan de Valldeperes i la
narració literària, l’autor explica la història de l’Angeleta

i el Pepet. Ella, una dona pagesa que es quedà sola a càrrec de 4 criatures, el padrí i
tota la collita de l’any per fer,
mentre el seu marit era cridat
a files per lluitar al front.

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
PER OFICINES

Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2
Inclou:
-Calefacció
-Neteja
-Wifi
Disposa:
-Llum Natural
-WC
-Sostres alts

No cal fer obres ni instal·lacions
Ideal per: consultes, oficines, estudi...
Preu mensual lloguer 200€
Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803

l dissabte 25 de juny
s’ha celebrat el quinzè
Aplec de la Capelleta
de Sant Magí organitzat per
l’Associació d’Amics de la Capelleta. Durant l’acte mossèn
Joan Francesc Amigó ha fet
la missa amb la col·laboració
de la solista Carla Sendra, i
seguidament la ballada del
Ball Pla de Sant Magí. Els assistents han gaudit d’un bon
berenar, rom cremat i l’actuació del grup d’Havaneres
“Penjats de l’Ham”.

Més de 6.000 alumnes i mestres passen
per l’Observatori de Pujalt
PUJALT / LA VEU

A

quest dimecres 22
de juny acaba el curs
escolar pels nens i
nenes de Catalunya. Des dels
Camps i Entorns d’Aprenentatge del Departament d’Educació ha estat un any de retrobada amb moltes escoles que
no havien pogut fer sortides
arran de la pandèmia.
L’Observatori de Pujalt és un
d’aquests Entorns d’Aprenentatge on es treballa la meteorologia, l’astronomia, les
energies renovables i també
la guerra civil. Aquest curs
2021-22 ha estat a l’Observatori el curs amb més afluència
d’escoles que ha tingut mai.
Un total de 108 centres d’arreu de Catalunya han realitzat sortides i estades de 2 i 3
dies repartits en 129 dies dins

del calendari lectiu. Un total
de 5.590 alumnes i 461 mestres han passat per aquest Entorn d’Aprenentatge, que és
l’únic que hi ha a la comarca
de l’Anoia, per tal de potenciar el seu aprenentatge.
De cara al proper curs 202223 ja es van començar les ins-

cripcions el passat mes de
maig per anar als camps i entorns d’aprenentatge. De moment les inscripcions inicials
superen arreu les inscripcions del curs passat i per desgràcia no tothom podrà disposar de plaça en un entorn
o camp d’aprenentatge.

Montmaneu dona la benvinguda a la
Martina
MONTMANEU / LA VEU

L’Ajuntament de Montmaneu dona la benvinguda a la
Martina Corbella Viladot, filla de la Carla i del Jesús, que
va néixer el passat dia 31 de
maig de 2022. Per aquest motiu, l’Alcalde Sr. Angel Farré
Carulla, li va fer un obsequi
i posteriorment com ja és habitual, es plantarà un arbre
per aquest aconteixement.
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esports
Medalles d’or per als saltadors xinesos Victòria de Marc Toda
preparats per l’igualadí Carles
de la UECANOIA a
Mínguez als Mundials de Budapest
Ulldemolins
NATACIÓ / JAUME SINGLA

CURSES DE MUNTANYA /
LA VEU

T

ot i que els Campionats
del Món de natació de
Budapest no acaben
fins diumenge, es pot considerar un èxit total el resultat
dels quatre saltadors xinesos
preparats per l’igualadí Carles
Mínguez. Són Lin Shan, Duan
Xu, Chen Yuxi i Cao Yuan que
competeixen en salt de trampolí i de plataforma.
De moment i fins dijous,
l’equip ha obtingut dues medalles d’or i una d’argent.
Concretament, Cao Yuan or
en Trampolí de 3 metres i
Chen Yuxi or en Plataforma
de 10 metres. Cao Yuan, a
més, ha fet argent en Trampolí de 3 metres, fent doblet
els dos saltadors preparats per
Carles Mínguez.
Els altres dos atletes, a l’hora de tancar edició encara
no havien entrat en competició mentre que tant Cao
Yuan com Chen Yuxi tenen
pendents les proves per pa-

A
relles tant en Trampolí com
en Plataforma. De forma encara provisional, encapçala el
medaller Estats Units amb 46
medalles, en segon lloc Xina
amb 18 i en els darrers llocs hi
ha Espanya amb una sola medalla de bronze.
En la propera edició de La
Veu podrem donar compte
dels resultats finals dels quatre atletes preparats per en
Carles Mínguez.
Mínguez fa quatre anys que
entrena a la Xina. Fins fa un
any un equip femení de gimnàstica rítmica que va quedar
Campió de Xina. Acabats els

Jocs Olímpics va ser fitxat
per aquest equip de salt per
la qual cosa es preveu que la
seva estada, exitosa cal dir, a
la Xina es perllongarà com a
mínim tres temporades més.
Un Campionat extraordinari
Aquests XIX Campionats
Mundials de Natació, la prova més important del calendari, havien de disputar-se a
Fukuoka, Japó, però el retard
a causa de la pandèmia dels
Jocs Olímpics va deixar penjada la disputa d’aquest mundial, fins que la FINA (Federació Internacional de Natació)
va designar Budapest per a la
celebració de forma extraordinària d’aquest Campionat
Mundial.
El Campionat va començar
el 17 de juny i acabarà diumenge vinent dia 3 i es realitzen proves de natació, natació sincronitzada, natació
en aigües obertes, waterpolo
i salts de trampolí i plataforma. Els esportistes de Rússia i
Bielorússia han estat exclosos
d’aquests mundials a causa de
la invasió russa d’Ucraïna.

quest passat cap de
setmana a la població
d’Ulldemolins, dins
l’entorn del Parc Natural de la
Serra del Montsant, es va dur
a terme la segona prova de les
Naturetime Series, la Trail Ermites d’Ulldemolins. Com gairebé totes les proves del circuit
estan compostes per un circuit
curt i un de llarg.
Enguany es va poder gaudir
d’un primer circuit curt de
11.5k amb 550m+ i el llarg de
21k amb 950m+.
En aquesta edició hi va haver un representant de la UECANOIA, en Marc Toda, participant en la cursa express. El
Marc va sortir amb un bon ritme amb els capdavanters on ja,
des del primer quilòmetre, es
va posar al davant i va anar traient diferència, mica en mica,
als seus perseguidors, sobretot
a la pujada a l’ermita de la mare
de Déu de Montsant on s’arri-

bava al punt més alt i amb el
desnivell positiu total gairebé
fet.
Ja en la part alta i baixada final
va mantenir un bon ritme arribant a meta en primera posició
amb 1h03’18”. En segona posició entrava Arnau Fargas amb
1h04’18” i en tercera posició
David Iturria amb 1h04’27”.
En categoria femenina la guanyadora va ser Carla González amb 1h17’20”, en segona
posició Sheila Sánchez amb
1h17’54” i en tercera posició
Marta Pérez amb 1h19’24”.
Per la seva part, un altre corredor del club anoienc amb seu
a Igualada, en Miquel Majada, participava a la Trail 100
d’Andorra, amb un circuit de
100km i 6900m de desnivell
positiu, circuit que va acabar
amb 25h i 22minuts. Una bona
posada en escena de cara al
seu objectiu, la Swiss Peaks de
170km.
Podeu trobar aquesta i altres
activitats programades a la web
del club www.uecanoia.com
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Joan Masip acaba 4t amb Espanya
als Jocs del Mediterrani

350 inscrits pel 3x3 de
Cal Font d’aquest dissabte
BÀSQUET / LA VEU

D

TENNIS TAULA / LA VEU

E

l palista igualadí Joan
Masip va disputar de
diumenge a dimarts
els Jocs del Mediterrani que
se celebren a Oran, Algeria.
L’igualadí ha disputat la competició per equips juntament
amb Álvaro Robles i Carlos
Caballero, que van ser els
dos representants espanyols
en l’individual. Així doncs,
Masip només ha disputat la

competició per equips.
L’equip espanyol va finalitzar la seva participació en
aquesta competició en quarta posició, després de perdre en el partit pel tercer i
quart lloc contra Grècia per
un ajustat 1-2. Abans, en les
semifinals, l’equip espanyol
havia perdut de manera contundent contra Eslovènia,
per 3-0, que finalment ha
guanyat la medalla d’or en
guanyar a Portugal a la final.

Així doncs, acabava l’aventura dels Jocs del Mediterrani
per Joan Masip. Ara, el proper mes disputarà l’Europeu de tennis taula a Munic.
Aquests dos esdeveniments
estivals son la recompensa a
una campanya fantàstica del
palista igualadí, que ha fet
una gran temporada amb el
seu club, l’Assisa Borges Blanques i que recentment va guanyar el pòquer de títols en els
Campionats de Catalunya.

Pep Clotet tornarà a entrenar
el Brescia de la 2a divisió italiana

FUTBOL / LA VEU

L

’entrenador igualadí
Pep Clotet a tornat a
fitxar pel Brescia i es
farà càrrec de l’equip italià les
dues properes temporades.
Clotet ja va dirigir a l’equip
de la Llombardia fa dues
temporades, però després de
classificar a l’equip pel playoff d’ascens a la Serie A, va
abandonar el club per entrenar a l’SPAL, també de la
segona divisió italiana. Ara,

Clotet torna al Brescia amb
l’objectiu de pujar l’equip a la
primera divisió.
En la darrera temporada,
l’entrenador igualadí va entrenar a l’SPAL però va ser
destituït a mitja temporada.
Abans, la temporada 20/21
ja havia entrenat al Brescia,
en la seva primera aventura
italiana. La carrera de Clotet
també ha fet parada a Birmingham, Oxfrod United,
Leeds i Swansea, tots de la
segona divisió anglesa. En

els seus inicis va entrenar
al Cornellà, l’Espanyol B o
el Figueres, entre d’altres
equips.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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emà dissabte 2 de
juliol, torna el 3x3
Igualada a la Plaça
de Cal Font. El Club Bàsquet
Igualada, la Federació Catalana de Basquetbol, l’Ajuntament d’Igualada i el Consell
Esportiu de l’Anoia organitzen novament una nova edició d’aquest torneig, que arriba a la 32a edició.
Després de l’aturada obligatòria per la pandèmia i el canvi
d’escenari degut a les restriccions postcovid, el torneig
torna al seu lloc habitual, a la
Plaça de Cal Font d’Igualada.
En el 3x3 d’enguany, s’han
inscrit un total de 87 equips
formats per 350 esportistes
que competiran en 9 pistes.

Esportistes de totes les edats
tenen cabuda, des del més
petits de primer de primària
fins als més veterans.
La competició donarà inici a
les 9:00 del matí i finalitzarà
a les 20:00h del vespre. Els
calendaris es podran consultar a la web del Club Bàsquet
Igualada. També hi haurà
el concurs de triples en què
podran participar els jugadors del 3x3 i la gent que no
hi estigui participant.
Tots els participants obtindran un pack de benvinguda a l’inici de la competició
amb una samarreta commemorativa del torneig i moltes
sorpreses més.
Torna el bàsquet a Cal Font,
torna l’espectacle al centre
de la ciutat.
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Fins diumenge es disputa l’Open Vila
de la Pobla de Claramunt
TENNIS / LA VEU

D

el 27 de juny al 3
de juliol es disputa
a les instal·lacions
del Club Tennis La Pobla de
Claramunt la segona edició de
l’Open Nacional Absolut Masculí Vila de La Pobla de Claramunt, sent Carlota Fàbregas la
directora del torneig.
El torneig es troba en la seva
segona edició, i l’objectiu és
recuperar el torneig que durant tants anys, des de la dècada dels 80, va organitzar el
C.T. Pobla.
Enguany els premis en metàl·lic han pujat a 1.000€ es
vol seguir creixent en les
properes edicions per a convertir-se en l’Open Nacional

de referència de la Catalunya
Central.
De moment, però, el torneig
va creixent poc a poc, gràcies a patrocinadors que escullen recolzar iniciatives com
aquesta que el que pretén és
fomentar la pràctica del tennis i gaudir de partits de primer nivell en l’àmbit local.
Els partits del torneig es disputaran durant tota la setmana en el torn de tarda a partir
de les 16:30h, disputant-se
les semifinals el dissabte a les
17hr i 19h, i la final el diumenge 3 de juliol a les 19h.
Cal remarcar que en aquesta segona edició han repetit
jugadors, com el finalista de
l’any passat, Axel Herberg,
actualment en el rànquing es-

tatal 287. El jugador participant amb millor classificació
nacional és Mario Monclús,
amb el 132, trobant a més,
tres jugadors més per sota del
dos-cents, i quatre per sota
del tres-cents.
Paral·lelament al torneig de
tennis, a les mateixes instal·lacions del C.T. Pobla, es
disputa el torneig de Pàdel de
Festa Major. Un torneig que
pretén convertir-se en clàssic per aquestes dates, que en
aquesta segona edició acull
a vora quaranta parelles. Els
partits es disputaran per les
tardes entre setmana i el cap
de setmana durant tot el dissabte fins diumenge a les 19h,
quan es farà l’entrega de premis i el sorteig de regals.

Vuitè lloc d’Àlex Canales
a l’estatal de trial
de Camprodon

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

D

esprés del trial gallec de Arteixo, el
campionat
estatal
de trial a l’aire lliure arribava a terres catalanes, concretament a Camprodon en la
que hi havia la base, i amb
el recorregut pels voltants
d’aquesta població de la comarca del Ripollès.
Igual que la temporada anterior, el campió pierenc Toni
Bou no participa en aquest
campionat. La comarca,
però, sí que està representada a la màxima categoria, la
TR1 amb Àlex Canales de
La Pobla de Claramunt amb
Sherco i que es va classificar
en la vuitena posició amb la
Sherco oficial.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

A les altres categories, molt
bona la participació i classificacions dels pilots del Moto
Club Piera Scan ja sigui amb
pilots de la comarca i també
no anoiencs però si que llueixen els colors del club pierenc.
Així a TR2, cinquè lloc de
David Fabian amb Beta. A Junior, segona posició de Marc
Piquer amb TRRS. A Cadet,
primera posició de Bernat
Vendrell amb TRRS. I a Juvenil B, primer Nico Rodríguez
amb TRRS i tercer Otger
Martí també amb TRRS.
Després de Camprodon el
campionat es desplaçarà a
la població de Pobladura de
las Regueras de la província
de Lleó el quart cap de setmana de juliol.

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

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

Fruites i verdures
c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 805 58 44

@fruiteriaandreuserra

93 804 24 51

618 41 54 70
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Eloi Santafé, a les portes del podi en Aleix Camats, seleccionat
Decatló al Campionat d’Espanya
pels campionats
i amb la transmissió televisiva 47,21 m./1.500 m.ll.: 4’38”21, d’Europa Sub-18
de Teledeporte i per Strea- amb els 2ns llocs en 100 m.ll.,
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del CAI Petromiralles, Eloi Santafé, va
assolir la 4a posició, a
només 11 punts del Bronze en
la prova del Decatló corresponent als 102ens Campionats
d’Espanya Absoluts, disputats
en doble jornada de matí i tarda, els dies 24, 25 i 26 de Juny a
l’Estadi Enrique López Cuenca
de Nerja (Màlaga). Les proves
comptaren amb la participació
de les primeres figures estatals,
en ésser selectives per decidir
els equips estatals que participaran en el Mundial d’Oregon (USA) i en l’Europeu de
Munich d’aquest estiu. Més de
700 atletes competiren a Nerja,
amb un alt nivell de marques,

ming de la RFEA.
Hi van participar 3 atletes del
CAI Petromiralles, assolint 2
llocs de finalista i grans actuacions i registres en les diferents
proves.
Va sobresortir l’actuació de
l’atleta Sub-23 Eloi Santafé, assolint una gran 4A posició en
el decatló, amb 7.277 punts,
marca personal, a només 11
punts del bronze, que fou per
a Oscar Andrés (Playas de
Castellón), i amb els següents
registres en les 10 proves: 100
m.ll.: 10”81 / llargada: 6,99 m.
/ pes: 11,57 m. / alçada: 1,85
m. / 400 m.ll.: 49”42 / 110 m.
tanques: 14”63 / disc: 37,11 m.
/ S. perxa: 4,40 m. / ll.javelina:

110 m.t. i els 4ts en 400 m.ll.
i 1.500 m.ll. com a posicions
individuals més rellevants.
Cal ressaltar que va assolir
també millor marca personal
en 6 proves individuals, i que
va encapçalar la puntuació a
manca de dues proves de la
combinada. El campió estatal va ser David Abrines (Atl.
Albacete)-.
Jordi Yoshinori Matsuoka
era 8è en el salt de llargada,
amb un millor intent de 7,10
m., ressentint-se d’una lesió
en el decurs de la prova. El
Sub-23 Aitor Caldito era 9è
amb un millor salt de 7,09 m.
Es va imposar Eusebio Cáceres (Independent).

ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada Petromiralles, Aleix
Camats, ha estat seleccionat pels responsables tècnics de la RFEA per participar
en la prova del llançament de
Disc corresponent al 3r Campionat d’Europa Sub-18, què
es durà a terme dels dies 3 al 7
de juliol a Jerusalem (Israel),
defensant els colors de la Se-

lecció espanyola Sub-18.
Aleix Camats va assolir el
passat 18 de juny, a Jerez de
la Frontera, el títol de Campió
d’Espanya Sub-18 en la prova
del llançament de Disc amb
55,00 m. i té una millor marca
de 58,42 m., actual rècord de
Catalunya de la prova.
En aquest campionat internacional la Selecció espanyola
hi participa amb un equip de
41 atletes, 21 noies i 20 nois.

Josep Pujol a la Riaño
Trail Run

El CAI porta la Flama del Canigó
a Montserrat
ATLETISME / LA VEU

D

ijous passat, 23 de
Juny, el Club Atlètic
Igualada Petromiralles va efectuar un any més la
tradicional cursa atlètica per
relleus Igualada – Monestir
de Montserrat amb la torxa,
recorregut d’uns 27 Km. aproximadament, portant el foc de
la Flama del Canigó que a les
8 del vespre havia arribat pel
mateix sistema de relleus atlètics a la Plaça de l’Ajuntament
d’Igualada. El recorregut es
va efectuar enguany amb un
temps de 1h. 58 m. i 20 segons,
intervenint en els relleus 18
atletes del CAI. Al seu pas per
Castellolí la flama va ser portada per joves atletes de la població, i es va encendre una llàntia
amb la Flama del Canigó.

CURSES DE MUNTANYA /
LA VEU

Recordem, per als amants de
l’estadística, que el millor “crono” de l’anada a Montserrat
amb la Torxa, es l’assolit l’any
1987 per un grup de 29 atletes
del CAI, amb 1h. 15m. i 9 seg..,
i que enguany era la 63a edició
de l’esmentada cursa atlètica,
amb la qual des del 1986 es
trasllada el foc de la Flama del
Canigó al Monestir de Montserrat.
Un cop arribats a Montserrat,
els atletes i els seus acompanyants foren rebuts per la Co-

munitat Benedictina, i es va
llegir un manifest relacionat
amb la Festivitat de Sant Joan
i el que representa per als Països Catalans, amb la presencia
d’un considerable nombre de
persones a la Plaça de la Creu.
Es va fer la foguera tradicional,
i la Tinent d’Alcalde d’Hisenda de l’Ajuntament igualadí
Montserrat Duch va dirigir
unes paraules als assistents,
acompanyada del representant
de la Flama del Canigó a Igualada, Pol Tarrida.

E

ls passats dies 10, 11 i
12 de juny es va disputar la Riaño trail Run, 3
etapes que sumen 82 km amb
6.000 metres de desnivell positiu.
La primera de les proves tenia
la sortida a Caín de Valdeón
dins el Parc Nacional dels
Picos d’Europa, amb 38 km
de carrera tècnica i exigent.
La segona sortia des de la
conca minera lleonesa a Valverde de la Sierra de 21,5 km.
de pistes i corriols, ascendint

a diferents pics reconeguts
del municipi.
La tercera i última, des de
Salomón, amb 22,7 km d’interminables desnivells i boniques estampes del paisatge.
En general, tres dies de trail
molt divertits on es van reunir corredors de tota Espanya. Josep Pujol, corredor
de la secció d’excursionisme/
running del CNI va acabar
les tres proves en la posició 49 de la general i la 18
de la seva categoria, aturant
el cron en 14h i 24 minuts
totals. Felicitats i a recuperar-se de tan dura prova.

Conservem el temps,
preservem la qualitat.
Dissenyem, elaborem i gestionem projectes de refrigeració i clima globals.
Construïm instal·lacions eficients, eficaces, i fàcils de mantenir.
Patrocinador oficial del C.F. Igualada
C/ de Ripoll, 31 Vic T. 93 889 00 26
C/ de Santa Teresa, 14 Igualada T. 93 804 55 09
www.friotex.com

Refrigeració industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2
S.A.T.
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Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

Sant Pere Sallavinera celebra la 25a edició de les Nits Culturals
MÚSICA / CRISTINA ROMA

A

quest cap de setmana,
avui divendres i demà
dissabte, les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera
celebren la seva 25a edició.
Avui divendres a les 10 del
vespre es podrà gaudir del
Te Deum d’Albert Guinovart,
una obra d’envergadura per a
doble cor, piano, orgue i percussió. El concert inclourà
una segona part que permetrà
gaudir de diversos musicals
de Guinovart: les suites dels
musicals Gaudí i Mar i cel, per
concloure amb l’Himne del Poble”, del musical Scaramouche.
Durant la tarda de dissabte
la companyia “Múcab Dans”
presentarà la seva proposta
visual, “Bombolles de Paper”
I al vespre del mateix dissabte 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 Ludwig van Beethoven.
Ambdues funcions seran contextualitzades i comentades
pel poeta Miquel Desclot.
Hem parlat sobre aquestes 25
edicions amb la presidenta de
l’Associació de les Nits Culturals, Núria Estruch.
Enguany les Nits Culturals
de Sant Pere Sallavinera celebren les 25 edicions. Com
van ser els inicis?
De fet les Nits Culturals fa més
anys que van néixer i va ser de
la mà d’uns veïns, el Blai Puig i
el Jaume Jubert, que van venir
a viure a Sant Pere, a la plaça
on es fan ara els concerts i que
estaven molt relacionats amb
el Liceu, tant per feina com
per afició a la música i tenien
per costum, cada any, de celebrar un aniversari amb un
concert de música clàssica, al
qual convidaven tot un seguit
d’amics. Al venir a estiuejar a
Sant Pere van continuar fent
el mateix i en veure la plaça i
les possibilitats que tenia, van
decidir fer-hi un concert al
qual van convidar tot el poble.
La iniciativa va agradar molt i
amb l’Ajuntament es va decidir repetir-ho. L’any 1993 es va
constituir l’Associació de les
Nits Culturals.
El primer concert oficial que

es va fer va ser l’estiu de 1993
i si fem números, aquest 2022
seria gairebé la trentena edició, però cal tenir en compte
els dos anys de pandèmia en
què hem estat aturats i que
després dels 10 anys es va fer
una petita aturada de tres
anys. D’aquí ve que l’edició
d’enguany sigui la 25a.
Actualment, qui esteu al
capdavant de l’organització?
Compteu amb el suport de
molta gent?

A l’Associació hi ha una Junta formada per sis o set persones però comptem amb
l’ajuda de tot el poble de Sant
Pere, també de persones que
han nascut aquí però que ara
no hi viuen i de gent que vol
ajudar. Tots els que formem
la Junta som de Sant Pere i ho
fem perquè ens agrada continuar amb aquest festival i poder-lo tirar endavant.
Per celebrar les Noces d’Argent heu preparat un programa molt especial, tant
per avui divendres, com per
demà dissabte. Què hi podrem escoltar?
Avui divendres tindrem un
concert amb l’Albert Guinovart que és una de les persones que vam tenir el primer
any, el 1993 i que, encara que
ha actuat en alguna altra edició, ens feia molta il·lusió que
vingués aquest any. L’Albert
Guinovart estarà acompanyat
de la Polifònica de Puig-reig,
del Cor de Cambra de l’auditori Enric Granados, dirigits

pel Xavier Puig... vaja, que
serà un gran concert.
El dissabte a la tarda hi ha el
concert més dedicat al públic
familiar: en aquesta ocasió
Bombolles de Paper de Múcab Dans, un espectacle amb
bombolles, dansa, música i
audiovisual. És un espectacle
una mica diferent als que havíem preparat en altres edicions perquè incorpora nous
elements. Al vespre podrem
gaudir d’un concert a càrrec
del Trio Fortuny, una forma-

ció jove amb molta projecció
i una gran qualitat. Durant
aquestes 25 edicions hem
anat apostant per joves intèrprets que després hem vist
que han tirat endavant. I això
sempre és una satisfacció.
Els assistents als concerts,
tant de divendres com de dissabte, tindran una petita sorpresa que hem preparat amb
motiu de l’aniversari, que no
desvetllem.
Quina relació té el poeta
Miquel Desclot amb les Nits
Culturals?
El Miquel Desclot és una de
les persones que des del començament han format part
de les Nits. Ell el que fa és la
introducció a les obres que
s’interpretaran a cada concert, per posar en context el
moment històric de l’obra, el
compositor i el tipus de música que escoltarem.
L’estructura del certamen
s’ha mantingut estable durant les 25 edicions, amb un

concert divendres i dos dissabte, un per a infants.
Des del començament es va
dissenyar d’aquesta manera i
ho hem mantingut. Hem canviat les dates en què es programa, ajustant-les per poder-se fer el primer divendres
i dissabte de juliol. Es va tenir
en compte que no ens féssim mal amb altres festivals
que hi puguin haver i també per adequar-lo a les dates
de la sega, tenint en compte
que som un poble essencial-

ment rural, tot i que això ara
ha quedat desfasat perquè
se sega quan es pot. Però el
poble ha après a conviure-hi
i els vespres dels concerts, si
encara s’està segant, es paren
les màquines i el silenci ho
embolcalla tot, només se sent
la música. També hem modificat els horaris, sobretot el de
la tarda, que al principi es feia
a les 5 i ara es fa a les 6, per
evitar una mica la calor.
Al vespre, quan acaben els
concerts es pot compartir
una estona amb els músics
acompanyats d’una copa de
cava i unes galetes.
Al llarg de totes aquestes
edicions han passat per Sant
Pere músics i formacions de
renom. Quins podríem destacar?
Han passat pels nostres concerts, ja des de les primeres
èpoques, el Lluís Claret i el
Gerard Claret amb l’Orquestra d’Andorra, l’Alba Ventura,
l’Orquestra de Cambra del
Liceu, el Cor de Cambra del

Palau de la Música, el Jordi
Savall, l’any 2018. Ha passat
molta gent per Sant Pere i és
difícil triar. Amb l’Orquestra
de Sant Cugat va venir l’Emma Vilarasau, també hem tingut el Quartet Gerhard i molta més gent.
L’Orquestra d’Andorra, el
Lluís Claret i l’Albert Guinovart són els que han vingut
més vegades pels lligams que
hi havia. Per exemple, l’Orquestra d’Andorra va néixer
el 1993, com nosaltres, i un
dels seus primers concerts va
ser aquí, a Sant Pere.
Com treballeu per programar els concerts de cada
edició?
Sempre hem intentat que dins
de la junta hi hagi persones
amb coneixements del món
de la música. A Sant Pere hi
ha gent que ha estudiat i que
està estudiant música i que
tenen coneixements. Ens informem i parlem amb persones que estan dins el món de
la música, com el Joan Miquel
Mindan, l’Albert Guinovart
o gent que està estudiant a
l’ESMUC.
Ara és una mica més fàcil
perquè les Nits Cultural ja
són conegudes i són un dels
esdeveniments culturals de
l’estiu a la Catalunya Central.
El públic que assisteix a les
Nits Culturals és un públic
fidel? És de la comarca o
també en ve de més enllà?
Tenim un públic fidel i ve
gent de tota la Catalunya
Central: del Bages, del Vallès, de la zona de la Segarra,
del Solsonès. I el que és més
agraït és que la gent ja ho espera.
L’espai on s’ubiquen els concerts és un espai especial?
Quan van començar a fer els
primers concerts van descobrir la plaça de Sant Pere, que
és una plaça empedrada amb
cases de pedra i li van trobar
una acústica molt bona perquè et pots col·locar en qualsevol lloc de la plaça i se sent
perfecte. A més, en poder ser
a l’aire lliure i en un entorn
bonic, és un plus afegit.
Des d’aquí convidem a tothom a acostar-se a Sant Pere
per gaudir d’unes excel·lents
vetllades musicals.
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ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

Rashomon
FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA
Títol original: Oktjabr.
Producció: Sovkino
Nacionalitat i any de producció: URSS, 1927
Director: Serguéi Mijaílovich Eisenstein
Argument: Segons el relat de John Reed Diez dias que estremecieron al mundo.
Guió: S.M.Eisenstein i Grigori Alexandrov.
Fotografia: Edouard Tissé, Vladimir Popov, V. Nilsen.
Música: Dimitri Chostacovich
Decorats: Vladimir Kovrighin.
Muntatge: S.M.Eisenstein
Intèrprets: Vladimir N.Nikandrov (Lennin), Nikolai
Popov (Kerensky), Boris Livanov (Terechenko), Podvoiski
(Cap de l’Estat major revolucionari), Evdokinon (Nicolau
II), Edouard Tissé (L’alemany), soldats de l’Exèrcit Roig,
mariners de la Flota Roja, obrers i ciutadans de Leningrad.
Duració: 100 minuts.
Cel·luloide: Blanc i negre
Nota preliminar:
La pel·lícula OCTUBRE, originalment Oktjabr en rus, va
ser encarregada amb motiu del
desè aniversari de la Revolució
d’Octubre per Stalin va a Sergei
Eiseinstein la qual ha estat la
tercera pel·lícula més important de la seva carrera com a
director. Les més avançades
tècniques del moment van
ser utilitzades per descriure la
massacre de Sant Petersburg.
Stalin va censurar personalment el muntatge final. L’estrena del film es va endarrerir fins
el 1928 degut a la pressió d’alguns grups influents, tanmateix es van tallar algunes escenes. Les escenes en que apareix
Trotski van ser suprimides a les
versions posteriors. La censura
va treure uns 1.600 metres de
cinta.
El film és de caràcter pamfletari, expressió de la propaganda comunista. L’objectiu era
ressaltar la triomfal Revolució
bolxevic.
Sinopsi:
Febrer de 1917 la Revolució
anuncia la fi del tsarisme. La
burgesia triomfant festeja la
victòria i el poble, guiat per
Lenin, es prepara per a la presa
del poder. Lenin es presenta
davant de l’apoteòsica situació
de la multitud. Per a ell la revolució popular ha estat traïda.
Les forces militars que es van
negar a reprimir als manifestants, són empresonats i enviats als camps de concentració
com a traïdors. El film passa
a la Revolució d’Octubre. La
victòria de la milícia ciutada-

na a Moscou es presenta com
a venjant el desastre de la Comuna de París. Les forces que
havien estat preparades per
pal·liar l’atac són assimilades
pels Soviets. Mentrestant, s’està
desenvolupant un congrés en
què els menxevics intenten fer
abandonar els bolxevics tot allò
revolucionari dient-los que estan sols. Es fan eleccions i surten escollits els bolxevics.
Les tropes reben l’ordre de
dirigir-se al Palau d’Hivern.
Hi ha dones del Batalló de la
Mort que abandonen les armes. Presa definitiva del Palau. El Govern provisional de
Kerensky és destituït. El poder
està ja en mans del proletariat.
L’eufòria del moment històric
s’expressa en el film mitjançant
el somriure d’un soldat.
L’autor
Eisenstein (Rij 1898-Moscu
1948). Considerat un geni del
setè art. Fill d’un arquitecte alemany d’origen jueu. Va ser el 1r
catedràtic d’Història del Cinema del món. Al 1924 va dirigir
La huelga i al 1925 El Acorazado Potemkim, considerada com
una de les millor pel·lícules de
la historia cinematogràfica, va
ser un encàrrec per exaltar l’esperit de la revolució social i de
la revolució bolxevic.
Eisenstein només va fer nou
pel·lícules. Va publicar molts
llibres sobre el cinema. Quan
va sortir el cinema sonor hi va
tenir una actitud més aviat contrària. Va fusionar les estructures plàstiques amb les sonores.
Va inspirar-se en els ideogrames o grafismes japonesos. Al

seu cine mostra tot un seguit
de característiques com: caràcter èpic, barroc, líric, fusionant
epopeia amb la dialèctica marxista. Stalin el va considerar un
dissident tot i havent-lo posat
al capdavant del cinema com a
mitjà de propaganda.
Context de la realització
L’any 1927 quan es va realitzar
Octubre, com a film commemoratiu de la Revolució de
1917, Stalin i el seu entorn ja
havien vençut definitivament
a la facció encapçalada per
Trostky, el qual sostenia que
un règim comunista en un sol
país era una anomalia tant de
plantejament polític com dialèctic i que la revolució proletària únicament triomfaria i
esdevindria útil quan el món
sencer hagués estat reconduït
per aquesta via. El Congrés del
PCUS va condemnar, segons
l’explicació de Stalin, qualsevol
desviació de la ideologia del
partit. Això explica el fet que
Trosky va ser desterrat a les
províncies i expulsat definitivament de l’URSS al gener de
1929, essent finalment assassinat per un tal Mercader.
Cronologia i context històric
Al 18 de febrer de 1917 s’inicia
un dels fet més transcendentals, a saber, la coneguda revolució del 1917. L’any 1905 però
ja es produí un intent de revolució impulsada per Vladimir
Ïlich Ulianov (Lenin), tanmateix avortada per l’exèrcit tsarista; fou la coneguda Revolució d’Odessa; aquest fracàs s’ha
atribuït a la mala coordinació
entre menxevics i bolxevics
Amb la Revolució Francesa de
1789 s’inicia la contemporaneïtat i amb la Revolució del 1917
s’inicia un canvi en les estructures del poder i es dona un
tomb conjuntural a la manera
d’entendre les revolucions socials.
És l’època en què s’incrementen les fàbriques d’indústria
pesada. Aquest fet va comportar la necessitat de incrementar la massa treballadora, és a
dir, les forces productives a les
gran ciutats. Neix el proletariat. Una classe substancialment
delmada per la Primera Guerra
Mundial on van morir nou milions de joves soldats russos del
dotze milions que es van enviar
a la guerra. Aquest fet constituí
un factor dramàtic a nivell so-

cial i molt crític a nivell demogràfic, afectant per extensió a la
qüestió productiva. El context
d’aquesta època també estava
marcat per les constants crisis
del pa i per les insurreccions
a la principal ciutat, Sant Petersburg. A conseqüència de
tot plegat es va crear un govern
liberal i provisional liderat per
Kerenski, advocat menxevic,
qui va forçar la dimissió del
tsar. El 17 de juliol de 1917 Lenin és considerat ja com a líder
indiscutible. Tot seguit es gesten els soviets i al mes d’octubre de 1917 esclata la revolució.
Entre el poder, una nova ideologia, el comunisme.
Valoració crítica
Octubre, rodada com si es
tractés d’un documental, està
considerat com un cant al triomf del proletariat universal
i una de les més importants
pel·lícules de reconstrucció
històrica i, a més, considerada
com pedra angular del cinema
de propaganda soviètica. Tal i
com esmenta el Dr. José María
Caparrós l’objectiu historicista,
des d’una visió oficial, i d’assaig estètic es van aconseguir el
mateix temps que la difusió de
la ideologia comunista i la justificació bolxevic de la Revolució d’Octubre.
No hi ha dubte que la narrativa de Eiseinstein està plena
de la dialèctica hegeliana (síntesis, tesis, antítesis) combinada amb tot un seguit de xocs

a manera de crisis d’imatges
per conformar, tot plegat, un
muntatge ideològic. Pel que fa
a la realització va ser acusada
d’experimentalista. Si aquesta
asseveració es va formular de
manera pejorativa penso personalment que l’atribut no va
ser encertat. Sí però que, sens
dubte, Eisenstein experimenta
en la realització del film tot un
batibull de tècniques que des
d’aquest punt de vista converteixen Octubre en una pel·lícula experimental: imatges xineses, feedbacks, paral·lelismes,
intercanvis, primers plans i
plans mitjos molt impactants,
etc. Hi ha qui diu que el cinema d’Eisenstein és una de les
expressions més aconseguides
i genials de la història fílmica
de tots els temps, a tenor dels
films El Acorazado Potemkin i
Octubre.
Octubre és un film de propaganda política filmat a l’any
1927 i estrenat a l’any 1928, als
anys de la consolidació de Iousef Stalin com a màxim líder de
la URSS.
S’ha dit que el mateix Eisenstein va dir que la intenció de
l’obra era clara, a saber, que no
es tractava d’un film per ser visualitzat sinó per a ser pensat.
El seu estil cinematogràfic va
estar condicionat parcialment
per Pavolv i Freud en el sentit
que l’efecte d’imatges impactants pot provocar respostes
psicològiques i quedar gravades en el subconscient.
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El concurs fotogràfic “Típics Tres Tombs 2022”
ja té guanyadors

Teatre a la fresca
a Santa Maria de
Miralles

FOTOGRAFIA / LA VEU

TEATRE / LA VEU

E

l passat diumenge 19
de juny va tenir lloc
l’excursió gremial, que
enguany es va realitzar a la comarca del Priorat. Com a propostes destacables la sortida va
incloure la visita a les mines
de Bellmunt de Priorat, que
formen una antiga explotació
minera conservada com a bé
cultural d’interès local que es
dedicava a l’extracció de mineral de plom. També es va poder
presenciar una exhibició en
directe de llaura de la vinya en
cavall seguida d’un tast de vins
de la comarca. Els assistents
van gaudir d’un dia relaxat,
agradable i amb bona companyia.
D’altra banda, informar que el
passat 18 de juny es va dur a
terme el 42è veredicte del Concurs Fotogràfic sota el lema
«Típics Tres Tombs 2022», que
enguany també acollia fotos
realitzades durant la trobada
Nacional dels Tres Tombs celebrada a Igualada durant el mes

de maig.
Havent examinat les 157 obres
presentades i provinents de 34
autors el jurat del concurs, format per membres de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, van
establir els següents premiats:
el primer premi (gentilesa de
Camins i Associats SA) va cor-

respondre a Andreu Noguero Cazorla, de Sitges; el segon
premi (gentilesa de Gerards
Jardins) va ser per M.Victòria Planas Salvador, també de
Sitges; el tercer premi (gentilesa del Taller Electro-Mecànic Pujol) va ser per l’igualadí
Manel Caballé Miquel; el quart

premi (gentilesa de Peixos Dueñas) va correspondre a Josep
Catasús Vallès, de Vilafranca
del Penedès; el cinquè premi
(patrocinat per Instal·lacions
Litre i Amper SL) fou per Jordi Pérez Leal, de Vilanova del
Camí; i finalment, el premi
especial (gentilesa de l’Antic
Gremi de Traginers d’Igualada
com a entitat organitzadora del
concurs), va ser per Dominik
Haeberlein, de Santa Margarida de Montbui.
Aquest proper divendres 1 de
juliol a 2/4 de 8 del vespre a la
sala d’exposicions de l’Arxiu
Comarcal de l’Anoia (situat
a la plaça del Rei, 15), s’inaugurarà l’exposició de les fotografies i es lliuraran els premis
als guanyadors/es del concurs.
Fins el 24 de juliol tothom
qui ho desitgi podrà anar a
veure les fotografies dins dels
següents horaris: de dilluns a
divendres, de 8 del matí a les
2 del migdia, i diumenges de
12 a 2/4 de 2 del migdia. Tardes: de dimarts a dissabte de 7
a 2/4 de 9 del vespre.

D

iumenge 9 de juliol a
Santa Maria de Miralles es podrà gaudir
de teatre a la fresca. Serà a les
8 del vespre al jardí de l’església de Sant Romà.
L’obra que es presentarà serà
“Del mort i de qui el vetlla”
amb la Cia ProfesSors Substituïbles, qui a partir de microrelats de diverses autories i
músiques dedicades a la mort,
faran burla del mort i de qui el
vetlla. Un concert literari ple
d’ironia i bon humor. Les entrades, al preu de 5€, es poden
reservar a www.entrapolis.
com i inclouen rom cremat.
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Roger Argemí ens regala “L’últim crit”, La 16a edició del
la seva darrera cançó
Certamen de Música Jove
se celebra avui divendres

MÚSICA / LA VEU

R

oger Argemí ens presenta de forma periòdica noves cançons
que tenen com a nexe comú
la qualitat i l’aposta per un so
internacional amb l’ús de la
llengua catalana.
Després de la bona acollida de
“Quan s’apaga el món”, arriba
la seva nova aposta: “L’últim
crit”. Es tracta d’un tema absolutament fresc, ballable i
enèrgic que parla d’una nit
d’estiu per fer front a les altes
temperatures que es preveuen
aquesta temporada.
“L’últim crit” recorda a l’estil
synth-pop i synth-wave dels
anys 80, però amb una producció totalment renovada i
que beu dels sons i els artistes
de primera línia internacional.
Aquesta cançó també ve
acompanyada d’un videoclip (https://youtu.be/y7zw6Fh-hxc) que posa imatges a

MÚSICA / LA VEU

L

una de les cançons cridades a
ser importants durant els propers mesos.
La novetat arriba després de la
participació de Roger Argemí
al festival Liet Internacional,
on l’artista igualadí va quedar
setè representant la llengua
catalana a la ciutat danesa de
Tonder.
Roger Argemí, una trajectòria imparable
Amb dos discos publicats
“Un nou sentit” [Crea Music,
2016] i “Gravetat” [Crea Music, 2019], Roger Argemí és un
cantant, compositor i productor musical que ha aconseguit

donar un enfocament emotiu i
R&B a la música pop.
Ha compartit duets amb el
guanyador d’Eurovisió Måns
Zelmerlöw i amb Manu Guix,
i ha aparegut amb la seva cançó Ara te’n vas a la sèrie Les
de l’hoquei, emesa per TV3 i
Netflix. A més, ha format part
del disc de La Marató de TV3.
Paral·lelament, el compositor
i productor ha compost i produït cançons per artistes nacionals i internacionals com
Piso 21, 31 FAM, la generació
OT 2020, Rosa López, Gisela
o Dyango, a més de diferents
boybands japoneses.

a setzena edició del
Certamen de Música
Jove d’Igualada tindrà
lloc aquest divendres 1 de
juliol al pati del Museu de la
Pell. Un any més el festival
donarà veu a grups i cantautors emergents d’Igualada i
la comarca per poder gaudir d’un vespre ple de talent
i música. Per poder venir a
animar els participants i gaudir dels espectacles, es poden
reservar entrades a www.tiquetsigualada.cat.
Enguany, el certamen començarà amb un sopar de
carmanyola a les 20:45 durant el qual es podrà gaudir
de música en directe mentre
els participants es preparen.
Els concerts s’iniciaran a les
21.30. En aquesta edició es
comptarà amb dues categories de participants: solistes i
grups musicals. A la categoria
de solistes hi participaran:
Carlota Cos, Xavi Martínez,
Marta Bossa i Kanver. A la categoria de grups de música hi
participaran Bleach, Mantis i
B-Back.
La regidora de Joventut, Carlota Carner ha posat en valor

La gala se celebrarà al
Pati del Museu i
comptarà amb sis
concerts de grups i solistes
aquest certamen que “s’ha
consolidat com una important plataforma per donar visibilitat al talent musical jove
de la nostra ciutat i comarca,
donant-los l’oportunitat d’actuar en un escenari davant de
públic i amb totes les facilitats
tècniques”. Carner ha destacat
que d’aquest certamen n’han
sortit grups i artistes que actualment s’han fet un lloc al
panorama musical igualadí
“fet que demostra la qualitat
i el talent que tenim entre els
joves de la nostra ciutat”.
El certamen comptarà amb
un jurat professional, composat per tres persones que
es dediquen al món de la
música, que serà l’encarregat
de donar el premi a les millors categories. Hi haurà un
premi del jurat popular que
dependrà de les votacions
del públic que realitzaran a
través d’Instagram mentre
el jurat professional delibera
el veredicte.

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Crònica retardada i complementada

J

a fa cinc setmanes que estic a l’atur
per culpa de tres avaries consecutives, i el taller informàtic ens ha
recomanat un ordinador nou. Avui no
serà un capítol per afegir a un llibre.
Farem un complement a la crònica
que va redactar el cap de comunicació del Consistori, Albert Caballé dels
Dies de Circ que hem tingut a Igualada. Ens referim a l’homenatge que
l’Ajuntament ha dedicat a la igualadina
Marina Tomàs Jorba, matriarca dels
Raluy, descobrint al Parc Central una
placa a la seva memòria. A la vegada
fou el mateix dia que vaig fer donació
del meu fons documental de Circ, de
forma protocol·lària.
Direm que la presidència dels actes fou
formada per Rosa Raluy i el seu marit
Wiliam; les seves filles Illian i Kimberlay; el regidor de Cultura, Pere Camps;
l’alcalde Marc Castells; Josep Elias i la
seva esposa Pilar Gálvez.

Paraules d’honor i d’homenatge.
“Diuen que la gent nòmada no som
d’enlloc i som de tot arreu. La gent de

circ ho sabem prou bé perquè nosaltres som nòmades i de veritat... cadascun d’allà on estem en cada moment,
allà on viatgem, allà on actuem, cadascuna de les parades és casa nostra. I
això, segurament, ens fa diferents.
Som ciutadans del món. Sí, però tothom és d’algun lloc. En el nostre cas no
hi ha dubte. El meu besavi Lluís Raluy
Iglesias, va néixer a Carcasone i es va
criar a Sant Adrià del Besós i de molt
jove va començar la seva vida nòmada.
Els fills de la Marina i Lluís Raluy: Lluís, Carlos, Francis i Eduard; les seves
netes i besnetes van néixer en diverses
localitats del món i han... hem crescut
i viscut com a nòmades de circ.
L’únic membre de la família Raluy que
sempre ha tingut clars i arrelats els seus
orígens va ser la meva besàvia Marina.
Igualada va ser sempre la seva ciutat i
va ser ella qui ens va transmetre l’estima per la terra i per l’arrelament, per-

què ella el va dur sempre present. I la
seva terra era, és, Igualada
Per això l’únic lloc on la família Raluy
pot trobar les seves arrels és aquí. Igualada és molt especial per a nosaltres i
és una alegria immensa que avui Igualada recordi la meva besàvia Marina.
Igualada, la ciutat que la Marina no va
oblidar mai. La seva. Gràcies!”
Són mots, pensats, escrits i llegits en
català.
Acte protocol·lari. La donació del
fons de Circ de Josep Elias Farré, documental i bibliogràfic fou lliurat públicament a l’Arxiu Comarcal d’Igualada. Fou per Sant Jordi, festa de llibres
i roses. Els llibres els dono a la ciutat i
a l’arxivera, Marta Vives, que en tindrà
cura li vaig regalar unes roses.
L’acte s’acabà sota la carpa del Circ
Raluy Històric. Fou una sort, ja que, a
fora, caigué un ruixat d’aigua que ens
hauria deixat xops...!
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Un espectacular màpping va il·luminar la façana de la Biblioteca
Central a la plaça de Cal Font
AUDIOVISUAL / LA VEU

D

imecres de la setmana passada, la cultura va quedar il·luminada amb un impressionant
màpping participatiu que va
ser projectat a la façana de la
Biblioteca Central, a l aplaça de Cal Font dins el marc
d’Igualada Capital de al Cultura Catalana 2022.
L’esdeveniment ha estat organitzat per l’Escola municipal d’art i disseny la Gaspar i
l’Ajuntament d’Igualada.
L’alumnat del Cicle formatiu
de grau superior en Gràfica audiovisual ha treballat
aquest projecte dins el mòdul
de Mapping, sota la tutoria
del professor Albert Burzon
de l’estudi Burzon*Comenge.
Els continguts audiovisuals

La façana de la Biblioteca Central il·luminada / JOAN GUASCH

s’han elaborat de forma participativa per l’alumnat del

CFGS de Gràfica audiovisual
de l’Escola municipal d’art i

disseny la Gaspar i quasi 600
infants d’Educació Primària

de la Ciutat d’Igualada.
Aquest és doncs un projecte d’innovació pedagògica i
artística que busca de forma
col·laborativa la implicació
d’infants i joves a treballar en primera persona en
la producció d’un projecte
creatiu, artístic tecnològic i
professionalitzador.
El projecte també va comptar amb la participació de
les escoles d’art municipals
d’Igualada de Teatre i de
Música com també professionals externs especialistes
en innovació digital i noves
narratives.
La munió d’assistents a la
plaça de Cal Font va poder
visionar diversos valors de
la marca Igualada, fent referència a la història, patrimoni i ciutadania.

Concert íntim i a capella de la Coral
Mixta
TEATRE / LA VEU

D

esprés d’un concert
de format tan gran
com el la Setmana
Santa passada, amb el Rèquiem de Verdi interpretat
per una orquestra simfònica
completa i un cor de gairebé
cent persones, la Mixta torna

amb un concert íntim i a capella. El repte serà aconseguir
captivar el públic no pas amb
el volum i la grandiloqüència, sinó amb la subtilesa i
l’expressivitat que requereix
el repertori escollit. Es tracta
del recull de madrigals “La
Sestina”, de Claudio Monteverdi, i d’un conjunt de ma-

drigals del seu predecessor,
Luca Marenzio. Completaran
el programa uns quants “Ave
Maris Stella” de diferents
èpoques. El concert se celebrarà al claustre de l’Escola
Pia el dijous 7 de juliol a les 9
del vespre i les entrades ja es
poden adquirir a tiquetsigualada.cat.

EXPOSICIONS
TRILOGIES EN BLANC I NEGRE

Monogràfic del projecte guiat de fotografia dels
professor Aureli Sendra. Treballs de alumnes, amb
tres fotografies de cadascun retrobant l’expressió
fotogràfica més clàssica del blanc i negre.
Del 21 al 29 de juny a la Sala Municipal d’Exposicions

8a MOSTRA D’ARQUITECTURA
DE LES COMARQUES CENTRALS

Mostra que destaca i divulga la feina feta per arquitectes 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 comarca de l’Anoia i el seu futur.
Del 8 d’abril al 18 de setembre a la Sala d’Exposicions del Museu de la Pell

TERRITORIS

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

Del 18 de juny al 15 de juliol a l’Empremta
d’Òmnium Cultural

HYPNAGOGIA

VACUO

Joan Saló
Quadres de gran format on la línia és l’element configurador d’un univers propi realitzats per establir
un diàleg amb l’arquitectura dle Cementiri Nou.
Del 22 de juny fins el 31 de juliol a la Nau d’Encavallades del Museu de la Pell.

AQUELL ESPAI TAN PROPER
I OBLIDAT A LA VEGADA

Monogràfic de serigrafiat i gravat. La seva olor,
format, textura i color ens embolcalla sense saber-ho. Professor Josep Maria Rosich.
De l’1 al 10 de juliol 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...

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.

TÍPICS TRES TOMBS

Mostra de les fotografies premiades i participants en el 41è Concurs Fotogràfic “Típics Tres
Tombs 2022”
De l’1 al 22 de juliol a la Sala d’exposicions de
l’Arxiu Comarcal

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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La Coral la Llàntia ofereix dos concerts: a Piera i al ViuB1
MÚSICA / LA VEU

E

l passat dissabte 18 de
juny a dos quarts de
deu del vespre, la coral
la Llàntia d’Igualada va oferir
un concert a les intal·lacions
de l’Associació de Veïns de la
urbanització de Can Claramunt de Piera. L’esmentada
associació, de la mà del seu
president Javier Merchán, va
organitzar una vetllada cultural a la fresca en la que la
coral la Llàntia va cantar deu
cançons dins de programa. El
repertori va ser variat, alternant havaneres, cançons napolitanes, balades, sardanes i
modernes.
Finalitzat el concert, animats
per l’aplaudiment del públic,
ja fora de programa, es va
cantar “Evocació al Pirineu”
de la sarsuela “Cançó d’amor
i de guerra”, interpretada pels
solistes Joan Bernadí, Jaume
Bernadí i Jaume Bernadí Jr. I
per acabar, es va cantar la sardana “Recordant nostra terra”
del Mestre Joan Montaner,
cançó molt arrelada a la coral.
L’acompanyament al piano ve
ser a càrrec de Mònica Carvajal, tot sota la direcció de
Josep Bernadí.
Acabat el concert, l’Agrupació Coral la Llàntia va fer entrega del llibre de la història

de l’Agrupació Coral la Llàntia, “Tres Segles de Cant”, a
l’Associació, així com un altre
exemplar a l’Ajuntament.
A continuació, l’associació va
oferir un sopar a base de botifarra a la brasa als cantaires
i a tots els assistents.
Concert de l’Agrupació
Coral la Llàntia a ViuB1
El passat diumenge 26 de
juny a dos quarts de sis de la
tarda, la coral la Llàntia va
oferir un concert dintre de la
seva programació de concerts
per a aquest estiu. Aquesta
vegada va ser al vestíbul de
la residencia ViuB1, al carrer
de Sta. Joaquima de Vedruna

d’Igualada. El personal de la
residencia va esmerçar-se per
convertir el vestíbul en una
sala de concerts. Feia goig
veure tota la sala plena de
cadires i butaques que a poc
a poc es va anar omplint. A
l’hora assenyalada va començar el concert. El repertori va
ser variat, alternant havaneres, cançons napolitanes, balades, sardanes i modernes.
Finalitzat el concert, animats
per l’aplaudiment del públic,
ja fora de programa, es va
cantar “Evocació al Pirineu”
de la sarsuela “Cançó d’amor
i de guerra”, interpretada pels
solistes Joan Bernadí, Jaume
Bernadí y Jaume Bernadí Jr. I

per acabar, es va cantar la sardana “Recordant nostra terra” del Mestre Joan Montaner,

cançó molt arrelada a la coral.
L’acompanyament al piano ve
ser a càrrec de Mónica Carvajal, tot sota la direcció de
Josep Bernadí. La sardana
“Recordant nostra terra” la va
dirigir en Josep Montaner, fill
de l’autor i responsable de la
majoria dels arranjaments de
les cançons del repertori.
Un cop acabat, es va fer entrega del llibre de la història de
l’Agrupació Coral la Llàntia,
“Tres Segles de Cant”, per a la
biblioteca de la residencia.
El proper diumenge 3 de juliol a dos quarts de sis de la tarda, l’Agrupació coral la Llàntia té previst un nou concert
a l’Asil del Sant Crist d’Igualada, situada al carrer Milà i
Fontanals numero 8.

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

Heus aquí un document gràfic que certifica la notorietat d’un
esdeveniment històric de l’Agrupació Fotogràfica, a proposta
del Consell Directiu d’aquesta entitat. Es tracta de la gran Exposició, inaugurada el dia de Nadal de 1931, a la seu del Local
social de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, de 240 fotografies;
una important col·lecció d’instantànies: la primera que acollia
el Fons de l’Arxiu Històric d’Igualada i Comarca.
En conseqüència, val a dir que la transcendència d’aquest fet es
basava en què l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, en aquelles
dates, ja comptava amb un notable fons d’imatges ordenades
i catalogades, gràcies a la desinteressada i eficient labor de qui
va ser un insigne col·laborador de l’entitat, en Gabriel Castellà
Raich; altrament reconegut -per aquest Consell Directiu- com
a President Honorífic de la Comissió de l’Arxiu Històric d’Igualada i Comarca.
A resultes de l’èxit i la magnífica acollida d’aquesta mostra,

l’Ajuntament d’Igualada potenciaria per al novembre del 1932 la creació de
L’Arxiu Fotogràfic Municipal; donant pas al que havia de ser per al futur
la més valuosa memòria gràfica, artística i cultural de la ciutat d’Igualada i
comarca.
Recerca a càrrec de Carmel·la Planell i Robert Domínguez, membres de la
Junta de l’AFI.
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Exposició “reapropiant-nos de les nostres vides”.
Aquestes som nosaltres! Ens visibilitzem per transformar

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

A

quests dies i amb aquest reclam, al vestíbul
del Centre Cívic Nord, un grup de dones
ens expliquen la seva pròpia història; una
història que, quan eren alumnes de l’Institut, els hagués agradat que algú hagués estat receptor/a de les
seves vivències i de les seves experiències i les hagués compartit públicament; especialment des d’una
perspectiva que posés en qüestió les normes i els estereotips de gènere.
De forma conjunta, ara i aquí, totes elles segueixen
treballant per a reflexionar sobre les sexualitats, les
relacions amoroses i molt especialment sobre les
identitats de gènere. El projecte “Reapropiant-nos de
les nostres vides”, es basa en la creació d’espais on les
persones LGBTI+ i les seves històries siguin les protagonistes per a transformar l’estructura i la narrativa
heteronormativa secularment imposada. En paraules de les pròpies components del col·lectiu: “Aquest
és un projecte plantejat des de dues vessants: una
primera, un espai col·lectiu on treballem les barreres
socials i individuals, com els recursos desenvolupats
pel fet d’identificar-nos com a LGBTI+. Aprofundim en la complexitat i el pes social de com ens hem
construït. Ho fem a través de les metodologies del

coaching narratiu i les històries de vida. Des d’una
altra, ens impliquem a trencar els murs del silenci en
diferents espais, principalment en el context educatiu, per a obrir-ne de nous i resignificar la diversitat a
través de narratives no hegemòniques. Això ens obre
la porta a qüestionar les discriminacions i violències,
en una societat que segueix conduint-se segons allò
políticament correcte”.
En definitiva, el “Reapropiant-nos de les nostres vides” és una aposta feminista que sorgeix de la necessitat de persones socialitzades en femení, de reivindicar, des de la pedagogia del reconeixement, un
espai i una veu pròpia en contextos educatius; i és
aquí on, precisament, els relats de vida serveixen
com a porta d’entrada per la reflexió dels desitjos,
expressions i les relacions, això com per a qüestionar
la cisheteronormativitat, visibilitzar i reparar la discriminació i violència. Alhora que fer-ho des del vincle, per anar més enllà del discurs establert, atès que
malgrat reconèixer avenços en la igualtat de drets i,
de fet, en la diversitat afectiva, sexual i de gènere, se
segueix vivint amb l’herència i, per tant permanència, de valors masclistes i imperatius heterosexuals
que urgeixen d’una immediata transformació.
El recorregut d’aquest projecte troba el punt de partida a l’any 2014 i està localitzat a Barcelona i a Castelló, bo i ampliant-se tant a nivell dels municipis
amb els que treballen les seves protagonistes, com de
les intervencions més globals i amb tota la comuni-
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tat educativa. Aquest darrer període, el col·lectiu ha
creat una fira lúdica, i també reflexiva, destinada a
la població en general, a més d’una obra de teatre
social per a joves. De retruc, en una primera fase,
aquesta iniciativa va comptar amb la col·laboració de
més de seixanta participants LGBTQ+ que van treballar individualment i col·lectivament en el desenvolupament de les seves històries i experiències de
vida. En la segona fase, aquestes persones van posar
en marxa tallers participatius en diversos centres
educatius, arribant a més de dos mil cinc-cents joves. Al capdavall, doncs, tota aquesta tasca ha estat
possible gràcies a la motivació i el compromís de les
persones participants i a la col·laboració de moltes
entitats, així com al suport i el responsable conveni
de nombrosos ajuntaments.
Tot plegat fa que aquest projecte, mostrat en una
exemplar exposició, se sumi en tant que un moviment especialment transformador a participar d’una
bona i merescuda presència mediàtica -perquè el periodisme té una clara responsabilitat en aquest àmbit- amb episodis de gran visibilitat, especialment en
referència a l’esfera social; si bé en els estadis de l’acció política dels grups més afins (d’esquerres), aquest
espectre reivindicatiu i de canvi ja està contemplat.
Important, és, al cap i a la fi, aconseguir àmplies convocatòries de visibilitazació bo i presentant tantes i
tantes visions personals el més completes, diverses i
inclusives possible.
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AGENDA
DIVENDRES 1
CERTAMEN DE MÚSICA JOVE
Igualada
Concurs per a joves músics de la comarca per donar-se a conèixer com a
artistes amb projecció de futur.
Divendres a les 9 del vespre al pati
del Museu de la Pell.
FESTIVAL DE LLEGENDES
Sant Martí de Tous
Tretzena edició del Festival amb una
trentena d’espectacles de teatre, música, dansa, titelles i narració basats
en històries populars i d’arrel.
Divendres durant tot el dia ens diversos espais del poble.
FESTA DE LA DIVERSITAT
Piera
15a edició d’aquesta festa benèfica i
solidària.
Del divendres al diumenge al Parc del
Gall Mullat.
MÚSICA
Piera
A l’Estiu Músic en Viu (MEV). Primer concert amb el grup Ellas Music
Band, un trio que reivindica els valors
del feminisme amb un repertori de
música balcànica.
Divendres a les 10 del vespre al Parc
del Gall Mullat.
MÚSICA
Calaf
Festival Cap Cor Puny. Xerrada amb
El Viver d’Artesans i El Concert de La
Clau .
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Casal de Calaf.
NITS CULTURALS
Sant Pere Sallavinera
25a edició. “Te Deum” d’Albert Guinovart amb la Polifònica de Puig-reig,
el Cor de Cambra de l’Auditori “Enric
Granados” de Lleida, amb Jordi Cas-

tellà (orgue), Mireia Dolç (soprano) i
Miquel Cobos (tenor), sota la direcció
de Xavier Puig.
Divendres a les 10 del vespre a la plaça.

DISSABTE 2
TROBADA DE GEGANTS
Igualada
XX Trobada de gegants d’Igualada
amb parelles de gegants de tot Catalunya.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Plaça
de Cal Font.
DANSA
Igualada
“I tu què en penses?” a càrrec de l’Aula, Escola de Dansa. Gala de ballet on
es vol plasmar situacions que es donen al món.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu
MÚSICA
Vilanova del Camí
“Togeter We Sing” a càrrec de l’Igualada Gospel Choir. Concert d’estiu a
càrrec del cor igualadí per fer una immersió en el món del gòspel.
Dissabte a les 7 de la tarda a Can Papasseit
FESTIVAL DE LLEGENDES
Sant Martí de Tous
Tretzena edició del Festival amb una
trentena d’espectacles de teatre, música, dansa, titelles i narració basats
en històries populars i d’arrel.
Divendres durant tot el dia ens diversos espais del poble.
NITS CULTURALS
Sant Pere Sallavinera
25a edició. “Bombolles de paper” de
la companyia Mucab Dans i “Trio Fortuny” que interpretaran peces de W.A.
Mozart, Bent Sørensen, Ernest Bloch
i Ludwig van Beethoven.

Divendres a les 6 de la tarda al Local
Social i a les 10 del vespre a la plaça.

DIUMENGE 3
CONCERT
Igualada
Concert a càrrec de l’Agrupació Coral
La Llàntia en homenatge als residents i als cuidadors.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a
l’Asil del Sant Crist.

TALLER
Capellades
Càpsula ‘Descobreix-ho tot sobre Instagram’. Vols saber com funciona Instagram en una sola sessió? Farem els
passos més bàsics, així com opcions
més avançades.
Dimarts a les 5 de la tarda al Saló
Rosa de la Lliga

DIMECRES 6

VISITA GUIADA
Igualada
Cada primer diumenge de mes s’ofereix una visita guiada i gratuïta a
l’antiga adoberia Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu de la Pell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Cartes de silenci”, un llibre on es recullen els
testos de Ramon Casalé, els pomes
de Carles Duarte i les il·lustracions
de Loudes Fisa.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.

FESTIVAL DE LLEGENDES
Sant Martí de Tous
Tretzena edició del Festival amb una
trentena d’espectacles de teatre, música, dansa, titelles i narració basats
en històries populars i d’arrel.
Divendres durant tot el dia ens diversos espais del poble.

SARDANES
Calaf
Tots els dimecres d’estiu es faran
sardanes a la fresca.
Dimecres a 2/4 de 10 del vespre a la
plaça Barcelona’92.

SARDANES
Els Hostalets de Pierola
21a Festa de la Sardana, ballada amb
Lluïsos Cobla.
Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça Cala Figueres.
SARDANES
Capellades
Ballada de sardanes que organitzen
cada mes l’Esbart Dansot i l’Ajuntament de Capellades.
Diumenge a les 12 del migdia a la
plaça Verdaguer.

DIMARTS 5

DIJOUS 7
CONCERT
Igualada
Concert a càrrec de la Coral Mixta.
“Temps de cireres” evoca Luca Marenzio
i Claudio Monteverdi, autors destacats
del Renaixement i el Barroc.
Dijous a les 9 del vespre a l’Escola Pia.
TALLER
Capellades
Càpsula ‘Tot allò que no saps sobre
WhatsApp’. Saps fer anar el mínim de
WhatsApp? Vols aprendre opcions bàsiques i més avançades?
Dijous a les 5 de la tarda al Saló Rosa
de la Lliga.

PROMOCIÓ!

E-bike
Urban
City
A partir de 45€,
Alumini Legend 75€
en 20 quotes
sense interessos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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El rei del rock
Estrena • Elvis
REDACCIÓ/

F

ilm biogràfic entorn de la
vida i la música d’Elvis Presley (Austin Butler), enfocades
de la seva complexa relació amb el
seu misteriós agent: el coronel Tom
Parker (Hanks). La pel·lícula aprofundeix en la complicada dinàmica
entre Presley i Parker al llarg de més
de 20 anys, des de l’ascens a la fama
de Presley fins a la seva fama sense
precedents. Tot això després del teló
de l’evolució cultural i la maduresa
social als Estats Units. En el centre
d’aquest viatge està una de les persones més importants i influents en la
vida d’Elvis, Priscilla Presley (Olivia
DeJonge).

Elvis no és un biopic a l’ús, ni tan
sols és un musical, encara que hi
hagi cançons i aquestes s’encarreguin de marcar els punts d’inflexió
del personatge. Es tracta més d’un
recorregut tant introspectiu com
històric (fins i tot polític), un viatge trepidant per les entranyes d’una
Amèrica repleta de contradiccions
en la qual hi ha lloc per als somnis
i també per a l’ensulsiada moral. El
director juga amb les textures a la
seva manera de demiürg, amb el ritme i els temps narratius, i adapta els
canvis d’època a les pròpies pulsions
del protagonista, en un intens ventall existencial que abasta des de la
innocència fins a la perversió de la
fama, la decepció i l’agonia.

Combatre el dolor

Tornen els Minions
Estrena • Minions: el origen de Gru

A Tous • El comensal

REDACCIÓ /

S

ón els anys 70, i el jove Gru creix
en un barri residencial de la ciutat, el seu somni és ser un vilà
i per això idolatra al grup de supervillanos coneguts com Els Salvatges
Sis. Per a unir-se a ells, Gru idea un
pla prou malvat amb l’ajuda dels seus
fidels seguidors, els Minions, sempre
disposats a sembrar el caos. Juntament
amb Kevin, Stuart, Bob i Otto, un nou
minion amb brackets i una desesperada necessitat de complaure a la resta, desplegaran el seu potencial per a

REDACCIÓ /

I

ciar i Fernando són joves. Els dos
travessen l’experiència més traumàtica de les seves breus vides:
La pèrdua d’un dels progenitors. Però
Fernando i Iciar no poden compartir
el dolor ni les estratègies per a manejar-lo. Viuen en temps diferents. Fernando en 1977 a Bilbao s’enfronta al
segrest del seu pare per part d’ETA.
Iciar en 2011 a Navarra afronta el càncer fulminant de la seva mare. A partir d’aquesta inesperada pèrdua, Iciar

construir el seu primer cau, experimentar amb les seves primeres armes
i dur a terme les seves primeres missions. Quan Els Salvatges Sis decideixen
expulsar al seu líder, el lluitador de llegenda Artells Salvatges, Gru decideix
acudir a l’entrevista per a entrar com
un nou membre. Clar que res acabarà
anant bé en l’entrevista i donarà lloc a
tota una aventura en la qual Gru descobrirà que fins i tot els més malvats
necessiten l’ajuda dels seus amics.
Aquesta pel·lícula d’animació és la seqüela dels minions (2015), spin-*off
de la saga Gru: El meu vilà favorit.

presa consciencia del tràgic segrest i
assassinat del seu avi, al qual mai va
conèixer, a les mans d’ETA en 1977.
Davant la negativa de Fernando, el
seu pare, de parlar de l’assumpte. Iciar s’embarca pel seu compte en una
reconstrucció dels tibants dies del
segrest quaranta anys enrere. Gràcies al seu esforç per treure a la llum
la memòria familiar, el seu pare i ella
es retrobaran en una nova manera de
mirar al passat per a viure el futur...
Adaptació de la novel·la homònima
autobiogràfica de Gabriela Ybarra.
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JURASSIC WORLD: DOMINION
Estats Units. Ciència-ficció. 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 determinarà, d’una vegada per sempre, si els éssers humans continuaran sent els depredadors màxims en un planeta que ara
comparteixen amb les criatures més temibles de la història.
MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Estats Units. Animació. De Kyle Balda, Brad Ableson,
Jonathan del Val.
Són els anys 70, i el jove Gru creix en un barri residencial de
la ciutat, el seu somni és ser un vilà i per això idolatra al grup
de supervillanos coneguts com Els Salvatges Sis. Per a unir-se
a ells, Gru idea un pla prou malvat amb l’ajuda dels seus fidels
seguidors, els Minions, sempre disposats a sembrar el caos.
Juntament amb Kevin, Stuart, Bob i Otto, un nou minion amb
brackets i una desesperada necessitat de complaure a la resta,
desplegaran el seu potencial per a construir el seu primer cau.
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 apassionant aventura intergalàctica.

WEST SIDE STORY
Estats Units. Musical. D’ Steven Spielberg. Amb Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose
Els adolescents Tony i María, malgrat tenir afiliacions 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.
PROMESAS EN PARIS
França. Drama. De Thomas Kruithof. Amb Isabelle
Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi, Jean-Paul Bordes,
Després de tota una trajectòria com a alcaldessa d’una ciutat
prop de París, Clémence afronta el seu major repte fins al moment: presentar-se com a Ministra. Valent i decidida, sempre
s’ha bolcat amb els més desfavorits per a salvar a la ciutat de
la pobresa i la desocupació juntament amb l’ajuda de la seva
fidel mà dreta Yazid, però ara, aquest nou càrrec despertarà
en ella una ambició desconeguda.
BLACK PHONE
Estats Units. Terror. De Scott Derrickson. Amb Ethan
Hawke, Mason Thames, 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 a través del prisma de la seva complicada relació amb el coronel
Tom Parker, el seu enigmàtic manager. La història aprofundeix en la complexa dinàmica que existia entre Presley i
Parker que abasta més de 20 anys, des de l’ascens de Presley
a la fama fins a la seva fama sense precedents, en el context
de la revolució cultural i la pèrdua de la innocència als Estats Units

Cinema
a l’Anoia
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Dv a Dj: 16:00/18:00/20:00/22:00
2/JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv a Dj: 16:15/19:10/22:10

Ateneu Cinema
Igualada
SALA GRAN
LIGHTYEAR
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 17:15
Dll: 17:15
Dc: 17:30
Dj: 17:15
ELVIS
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 20.00
Dll: 19.45
Dc: 20:15
Dj: 19.45 (VOSE)
SALA PETITA
PROMESAS EN PARÍS
Dv: 20:30
Ds: 17:45
Dg: 20.15
Dc: 17:45
Dj: 20:00 (VOSE)
SINJAR
Dv: 17.45
Ds: 20.30
Dg: 17.30
Dll: 20:00
Dc: 20:30

Casal
St. Martí de Tous
WEST SIDE STORY
Dg: 17:30
EL COMENSAL
Dg: 19:55

3/LLENOS DE GRACIA
Dv a Dj: 16:30
3/ELVIS
Dv a Dj: 18:50/21:55
4/ MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Dv: 16:30/18:30
Ds Dg i Dc: 16:30/18:30/20:30
Dll Dt i Dj: 16:30
4/ MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
(VOSE)
Dv: 20:30
4/ JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv Ds i Dc: 22:30
Dll Dt i Dj: 20:50
4/ LLENOS DE GRACIA
Dll Dt i Dj: 18:30
5/ MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Dv Ds i Dc:
17:00/19:00/21:00/23:00
Dg Dll Dt i Dj:
17:00/19:00/21:00/22:45
6/TOP GUN: MAVERICK
Dv Ds i Dc: 17:10/19:50/22:35
Dg Dll Dt i Dj: 17:10/19:50/22:30
7/LIGHTYEAR
Dv a Dj: 15:50/18:00/20:10
7/LLENOS DE GRACIA
Dv a Dj: 22:25
8/BLACK PHONE
Dv a Dj: 17:40/20:00/22:15
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Les millors sèries
La Casa de Papel: Corea, el remake d’una de les sèries més
conegudes de Netflix
REDACCIÓ / LA VEU

L

a casa de papel és un
dels èxits més significatius de Netflix i de
les sèries espanyoles. Va ser
creada per Álex Pina per a
Atresmedia, que la va estrenar en 2017 amb un èxit d’espectadors que la cadena va
considerar insuficient per a
prolongar una sèrie tan cara.
Netflix va adquirir els drets
i va remuntar els episodis, i
amb l’estrena en la plataforma. La Casa de Papel va ser
la sèrie de parla no anglesa
més vista de la història de
Netflix. Fins i tot ara, mesos
després del lliurament de l’última temporada de la sèrie, el
mono vermell i la careta de
Dalí continua sent una disfressa fixa en festes i carnestoltes, diferents versions del
Bella Ciao tornen a sentir-se
fins i tot en discoteques.
Tant d’èxit i una història
poc explotada, ha donat pas
a un remake. Sota el títol
de La casa de papel: Corea,
Netflix va estrenar el passat
24 de juny la nova versió de
l’atracament més gran de la
història però amb algunes
diferències.

Corea del Sud i Corea
del Nord s’uneixen en
un sol país, fet que
provoca l’atracament
més gran de la història
Sinopsi
La versió coreana de la sèrie
s’endinsa en un punt de partida de ciència-ficció: Corea del
Sud i Corea del Nord obren
les seves fronteres i s’uneixen
en un sol país. El govern i la
moneda, s’unifiquen, la qual
cosa beneficia tremendament
als rics i els poderosos. A
partir d’aquí, arrenca un nou
atracament perfecte, capitanejat també per un enigmàtic
nou Professor.
Aquesta versió coreana pren
una decisió que l’allunya de
l’espanyola: no donar suport
sempre als atracadors. El resultat és una sèrie amb una
càrrega de crítica social més
accentuada que l’espanyola,
a l’estil al·legòric habitual al
cinema coreà, i també amb
un to menys ingenu. Excepte
pel canvi d’idioma, repartiment i un nombre d’episodis
molt menor, el remake coreà
de la casa de paper s’atreveix

a aportar poques diferències
respecte a la sèrie original.
El canvi més significatiu té a
veure amb l’ambientació, ja
que a La casa de papel: Corea
s’ambienta en un futur pròxim en el qual la reunificació
de Corea del Sud i Corea del
Nord és una realitat palpable
amb problemes de desigualtat
econòmica.
De Dalí a les màscares
Hahoe
Les màscares amb la cara de
Dalí que portaven els atracadors de la versió espanyola
també van donar la volta al
món com un element identi-

Els protagonistes
porten unes màscares
de Hahoe, un element
molt representatiu de
la cultura coreana
ficable de La Casa de Papel.
En el cas de la versió coreana,
els protagonistes porten unes
mascares molt arrelades en la
cultura coreana: les màscares
de Hahoe (o Hahoetal).
Es tracta d’una tradició mil·
lenària l’origen de la qual es
remunta al segle XII i que va
acabar convertint-se en una
dansa que ha estat nomenada
Patrimoni Cultural Intangible per les autoritats del país.
En poble de Hahoe, a l’est del
país, és on se situa el naixement d’una dansa que es feia
amb unes màscares molt cridaneres fetes amb fusta peles
de fruita recobertes amb hanji (el paper tradicional coreà).
Aquest ritual relacionat amb
el culte als déus va anar evolucionant fins a convertir-se en
un espectacle teatral amb una
dotzena de personatges molt
definits, un d’ells és Yangban,
el triat per a les màscares de
La casa de Paper: Corea. En
les representacions el seu rol
és el d’un adinerat i poderós
aristòcrata de prominent nas.

El disseny de la màscara, amb
una barba mòbil, permet als
actors representar al personatge somrient o enfadat segons la inclinació del seu cos.
Actors consolidats a la ficció
coreana
La Casa de Paper: Corea respecta, els noms dels protagonistes, podem identificar a
tot el repartiment principal
en associació al personatge
que interpreta. Entre els actors i actrius del repartiment
es troben Yoo Ji-tae (El Juego
del Calamar) que dona vida
al Professor, Kim Yunjin en la
pell de Raquel, Jun Jong-Seu
serà Tòquio, Park Hae-Soo
encarnarà a Berlín i Kim Jihun afrontarà el repte de ser
Denver.
La crítica opina...
Alex Pina, guionista i director
de La Casa de Papel ha opinat
que el contingut audiovisual coreà captiva als espectadors gràcies als seus increïbles
guions i cultura. A més, afegeix
que està fascinat pel resultat
del remake. D’altra banda crítics del cinema opinen que “La
producció és impressionant, el
guió és contundent i els personatges representen bé a les seves contraparts.” (Daniel Hart:
Ready Steady Cut).

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia
www.jobanoia.cat
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista historiadora

Donostia: el balcó obert d’un majestuós passeig marítim
sobre la Badia de La Conxa (1a part)

A

l costat del reconeixement internacional que li atorga el seu
prestigiós Festival de Cinema, Donostia és una inequívoca
“ciutat de pel·lícula”; i no només per l’esplèndid regal del seu
prodigiós embolcall de Natura i mar, sinó per la singular escenificació
que dibuixa la sensual i encisadora Badia de La Conxa, sobre la qual
s’hi veu emmirallada una bellíssima i harmoniosament corbada façana
arquitectònica, segell d’aquella pregona estètica senyorívola imperant
des de mitjan del segle XIX fins a les primeres dècades del XX.
Efectivament, Donostia, la capital guipuscoana, va ser una ciutat pionera
en l’aposta d’un turisme elitista per a les destinacions costaneres de
l’Estat espanyol, a proposta d’una jove Isabel II i dels membres de la seva
Cort. D’aleshores ençà, el reclam distingit de “La Bella Easo” (Easo o bé
Oiasso, dels temps dels romans) va imposar-se com a una de les més
selectives destinacions per a unes ocioses temporades d’estiu, de part
d’un “primer turisme” cortesà i de celebritats, els quals també podien
acollir-se al privilegiat benefici d’una excel·lent oferta de talassoteràpia
arran de mar.
En qüestió de temps, des del moment en què l’activitat turística va
deixar de ser una aposta per a minories, un considerable nombre de
viatgers va trobar en aquest encisador paradís la invitació oportuna per
a unes excepcionals vacances, tant per la puntual demanda dels seus
saludables banys de mar com per la descoberta de les excel·lències de la
seva excepcional ubicació, entre mar i muntanya.

Illa de Sta. Clara des del Palau Miramar

Ara i sempre, un viatge a la capital donostiarra et convida a inaugurar
una primera mirada a la seva estupenda i incomparable estampa
marítima; així que, d’antuvi, és del tot recomanable fer-te teva la ciutat
des de qualsevol emplaçament del seu fascinant perfil litoral. Un passeig
assossegat per aquesta encisadora i sensual ribera costanera et regala els
reflexos d’unes innocents aigües lliurades als capricis de la mar; les aigües
que, de retruc, han anat acaronant des de temps immemorials la preciosa
Illa de Santa Clara. Amb els ulls al Cantàbric, d’una banda, de seguida
endevines la desdibuixada embocadura de l’Urumea, esplèndidament
resseguida per les respectables elevacions del Mont Urgull; d’una altra,
el majestuós promontori del Mont Igueldo, a l’oest, sembla sumar-se a
folrar tot aquest majestuós agermanament paisatgístic que és la Badia
de La Conxa.
Però, al capdavall, Donostia és molt més que tot això...

Mont Igueldo des del Palau Miramar

Mont Urgull des del Palau Miramar

Embocadura Riu Urumea
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

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

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Fa de representant i no ven res, i a sobre ha de fer discursos i sovint
no sap ni parlar... / 2. Protegeixo, doncs m’aturo. Ós de manual / 3. Riu que no desemboca.
Tornant al representant: molts li troben cara d’embotit. Cor de paer / 4. Inventi l’un de un a
la llatina. Fusta exòtica que el veí reclama passada pel forn / 5. Faig anar tant les dents que
aviat em caurà un mastegot. Parlar sense vocalitzar / 6. Parenta d’en Bufa. La seva teràpia
curativa es basa sobretot en la imaginació / 7. L’àrab que voldria per a mi. D’aquest mineral
Tortosa n’és plena / 8. A l’ànima del jíbar. Cosí del cocodril, el que neda enrera. El mànec
de la paella / 9. Màscara que a Auschtwitz estava prohibida. Enemics de les Bones Obres /
10. Es tracta de pit, ho dictamina l’entès en art. Un que fa taps / 11. Limiten molt. Teixidor
que fa la roba pel sargent. Destil·lació rocosa / 12. Ribot en mans de l’Eduard. Que hi ha un
muscler amagat, que fa tanta olor de resclosit? / 13. Per a ell l’ideal és sortir a menjar amb
un carnívor. La del guàrdia civil val per tot el cos.
VERTICALS: 1. Membrana que actua, amb permís, per mímesi. Peça de barca que pot
provocar embòlies / 2. Derivat de l’amoníac fet a cal sastre. Al mercat n’hi trobaràs a cabassos / 3. Maten la serp. Tractant la sargantana com si fos un dimoni. Viu en el desert
/ 4. Delata manca de tensió, l’actitud de relax. Sotmeti en Fabio a control / 5. Cèrcol de
platja empordanesa. Arseniat de coure. Cap de vosaltres / 6. Amargo dissimuladament el
bolet tarragoní. Agafo, per esmorzar, el que em diu l’atorze / 7. Cap de l’executiu. Com si
fos autònoma però en cas d’igualtat. Germans sense extremitats / 8. Unça mal presentada.
Cordes que les embarcacions nodrisses rebutgen / 9. Un altre bolet, però aquest ja s’emborratxa sol. Barca antiga de mal cuar / 10. AAA. Fa tot el trajecte de sud a nord. Parets
de la llar / 11. En rialles generós. Pasta negra a baixa alçada / 12. Inventar, estranya dèria!
Sil·logisme dubitatiu per demostrar que l’A tem la M.

13

Sudokus

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt
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GUIA DE RESTAURANTS

NOU HORARI
Dimecres a diumenge de 13 a 16 h
Divendres i dissabte de 20 a 23 h
I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari
Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

· De dilluns a
dissabte sopars
a la carta

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

NOVETAT!

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

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

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

--

TROBA EL TEU MENÚ
Restaurant

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

12,90
12,90

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

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

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

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

Per publicitat a

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

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

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

938 03 18 64

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat
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Càritas Catalunya reclama un
desplegament més ambiciós de la
renda garantida de ciutadania
SOLIDARITAT / LA VEU

L

es deu Càritas Diocesanes amb seu a
Catalunya consideren
que el desplegament de la
renda garantida de ciutadania (RGC) és insuficient i es
queda curta davant l’emergència social, on una de
cada tres persones a Catalunya viu en exclusió social.
El darrer informe FOESSA a
Catalunya alertava que l’any
2021 tan sols el 28 % de les
persones en situació de pobresa severa eren perceptores de la RGC. “A maig de
2022, només 172.766 persones en són beneficiaries, una
xifra insuficient per arribar
a totes les persones en situació d’exclusió del conjunt de
Catalunya”, han afirmat des
de Càritas, aquest dimarts
28 de juny, a la tarda.
Càritas Catalunya forma
part de la Comissió de Govern de la RGC per mitjà de
la seva pertinença a la Taula
del Tercer Sector i segueix
treballant conjuntament des
de la Taula amb els mateixos
objectius col·lectius. Tanmateix, l’entitat fa palesa la
urgència de respostes per a
garantir l’accés a la RGC a
totes les persones en situació
de vulnerabilitat. Per aquest
motiu Càritas Catalunya reitera el seu posicionament
per a una millora immediata
de la prestació.
Els requisits per a accedir-hi
són massa excloents i molts
dels col·lectius vulnerables
de la nostra societat en queden fora. També constata les
dificultats per recopilar tots
els documents necessaris
per a demostrar la situació
d’insuficiència de recursos.
La voluntat de l’aprovació
d’aquesta prestació de l’any
2017 fou la d’assegurar els
mínims d’una vida digna
per a tothom, però la vigent
inflació, les limitacions i les

traves burocràtiques existents evidencien que no s’està assolint.
Davant les situacions de
pobresa sobrevinguda i la
incertesa resultant d’aquesta realitat, demanem que es
redueixin els terminis per
a dictar la resolució administrativa de la prestació.
Així mateix, també cal una
actualització de l’indicador
de renda de suficiència de
Catalunya (IRSC), congelat
des de fa 12 anys, període
en el qual l’IPC ha augmentat un 27 %. Aquesta, s’ha
de convertir en una realitat
en la propera Llei de pressupostos, per a garantir un
increment en la quantia i
permetre que més persones
amb rendes baixes puguin
accedir-hi.
L’aparició, l’any 2020, de
l’ingrés mínim vital (IMV)
estatal, del qual la RGC n’és
subsidiària, ha suposat un
alliberament de recursos en
la partida del Departament
de Drets Socials. Càritas Catalunya demana, per tant, un
augment real de la despesa

pressupostària a través dels
fons provinents de l’estalvi
dels expedients atorgats a
l’IMV. Així mateix, proposa
reduir de 24 a 12 mesos el
requisit de residència continuada i efectiva a Catalunya,
per tal de facilitar la concessió d’aquesta prestació, tal i
com ja s’estableix a l’hora de
percebre l’IMV. Finalment,
cal no oblidar la necessitat
d’establir
l’harmonització
definitiva de les dues prestacions.
El treball de seguiment i profunditat per part de la Comissió de Govern i el grup de
treball és clau per a generar
consensos i avaluar l’impacte dels expedients ja concedits. Una feina que ha de ser
complementària a actuacions ràpides per a esmenar les
barreres d’accés extensament
conegudes i provades.
Per tot això, Càritas Catalunya reclama a l’Administració
celeritat en la solució d’aquestes necessitats per tal que la
RGC esdevingui un instrument real de protecció social
per a tota la ciutadania.

Últim adeu a Ramon
Sanz Espel

A

preciats amics i amigues, avui és un
dia molt trist per
als companys i companyes
d’ERC a Vallbona i l’Anoia.
Lamentem
comunicar-vos
que el nostre estimat amic,
company i veí de Vallbona el
RAMON SANZ ESPEL ens va
deixar el dimarts 21 de juny.
Hem perdut una persona entranyable i vital, ha estat un
cop molt dur per a tots nosaltres i per a la seva família, a
qui volem expressar el nostre
més sentit condol.
Persona molt activa i afable
que sempre estava disposat a
donar un cop de mà a qualsevol que li demanés.
Políticament implicat amb el
grup municipal d’ERC des de
feia moltíssims anys. Durant
aquest temps hem compartit

un munt d’actes, mítings i reunions, sempre col·laborant
activament i sense enfadar-se
mai amb ningú..... ens deixa
una gran persona. Sempre
trobarem a faltar el seu compromís i la seva perseverança.
Amant de la música, en els
últims temps havia agafat la
responsabilitat de dirigir la
coral vallbonenca Ara i Aquí.
Una tasca a la que li dedicava
moltes hores i que sabem que
li feia molta il·lusió.
Qui vulgui fer-li un últim
adeu, la família està preparant un acte de comiat el dia
27 de juny a les 7 de la tarda, a
la sala Jaume Calveras (Ajuntament) de Vallbona d’Anoia.
Descansa en pau, amic i company !
Estimem Vallbona ERC

SANTORAL
Juliol

1: Domicià; Aaró; Elionor .
2: Procés i Martinià; Bernadí Realino, Joan-Francesc Regis.
3: Tomàs; Heliodor; Jacint; Lleó II papa.
4: Isabel de Portugal; Laureà; Berta; Valentí .
5: Antoni-Maria Zaccaria; Miquel dels Sants; Filomena.
6: Maria Goretti; Isaïes; Ròmul,
7: Ot; Fermí; Edilberga; Marçal

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

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

GUIA LEGAL
advocats i assessors

ANDRÉS IGLESIAS
Advocat
Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

·Dret de la Segona
Oportunitat

·Concurs de creditors

NOVETATS BREUS NOTARIALS:

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

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

andresiglesias.cat

VILARRUBIAS
& MARTÍ
Gabinet jurídic

David Ramentol García

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

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

Elisenda Vilarrubias Lampreave
628054099
Amparo Martí Gimeno
649747122
DRET CIVIL:
- desnonaments
- contractes arrendaments i
compravenda
- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i
monitoris
DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats
Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família.
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i
Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.
Av. Barcelona, 56 · 08700 · Igualada
Tels. 93 804 61 00 - 93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81
e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL
I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Morillas i Associats
Advocats

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

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

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

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

IURIS TRIVIUM ADVOCATS
TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

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

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
Pots aconseguir que el teu banc te
la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al:

629 77 31 01

GUIA DE SALUT

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

Espai patrocinat per

FARMÀCIES
DE TORN
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

GUIA DE SALUT
DR. JORDI GRAELLS
Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396
Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP
c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 803 38 74
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

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

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

Consulta de psicologia
Hores concertades
621 267 183
CONSULTA DE PSICOLOGIA

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

Hores convingudes

DIVENDRES 1:

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DISSABTE 2:

PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 3:

BAUSILI

ORTOPÈDIA
ALMENAR

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

ALEXIS ANDREU

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

Born, 23
(9:00- 22:00)

LA CREU

P. de la Creu, 7
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 4:

MR SINGLA
Pujades, 47

DIMARTS 5:

ADZET

Av. Barcelona, 9

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

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals
• cirurgia ambulatòria: cataractes, retina,
glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).
C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 IGUALADA

-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

DIMECRES 6:

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 7:

TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

SALUT |
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Soc enginyer de camins:
un analfabet

Robert Martínez

Director d’Atenció Familiar Anoia-WEYLAND EXTERNAL

“

Soc tot un analfabet”, em comentava en Màxim fa
menys d’un mes.

diria jo. I la seva dona, la
Carme, encara ho és més.
Entre els dos han anat sortejant la dura evolució del
fascinant món de la banca i es poden considerar
força autònoms per gaudir dels seus meravellosos
serveis financers.

L’afirmació, a part d’ennoblir per la seva sinceritat,
em deixava una mica bocabadat justament perquè
conec perfectament qui la
Però passa que en Màxim
pronunciava.
és un enginyer de camins
“Doncs sí, Robert. Ara re- i ponts que havia desensulta que la meva dona i jo volupat gran part de la
ens hem de reciclar i co- seva carrera professional
mençar de zero per poder a Barcelona, entre altres
accedir als nostres comp- grans ciutats, i acaba de
tes, demanar un extracte fer 83 anys. I això, suposo,
o fer una trista consulta és imperdonable.
d’un moviment que no
entenem. No podem anar El problema que intueial banc si no demanem xo és que en Màxim i la
abans una cita. No agafen Carme, per les seves inel telèfon, i si tens sort i quietuds i formació, han
despengen acostumes a pogut salvar, almenys
parlar amb una màquina.“ parcialment, allò que els
tècnics anomenen “bretEn Màxim és una perso- xa digital”, que no és més
na força intel·ligent. Molt, que una distribució desi-

gual de l’accés i ús de les
tecnologies de comunicació, però hi ha molta gent
(gran) que no té aquestes
capacitats, que no ha fet
servir un ordinador mai a
la vida o que no entenen la
raó (o no s’ho poden permetre) de per què han de
tenir un PC, una connexió

wifi i un catàleg complet i totes estem tan ben conde contrasenyes per tal nectats ja no necessitem
d’obtenir un trist extracte. persones. És això, oi?
Suposo que el fet d’haver
tret prop d’un 45% dels
caixers automàtics del carrer no és fomentar la desigualtat. Estic segur que els
bancs creuen que com tots

Acabo la conversa amb en
Màxim, i com sempre diu
quan parla d’aquests temes: “Però quins collons
tenen, Robert.”

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

OFERIM:

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

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

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

més de 15 anys d’experiència
i dedicació exclusiva
robert@weyland.es
C/ de l’Aurora, 48 - 08700 Igualada - 938 04 10 94 - www.atenciofamiliar.com

Espai patrocinat per:

Manel de Sande /

Family Banker de Banco Mediolanum
Divendres, 1 de juliol de 2022

“La inflació és sens dubte l’enemic
silenciós que afecta el nostre patrimoni”
Manel de Sande és Family Banker des de 2002 i actualment impulsa el creixement de la xarxa d’assessors
financers al Bages, al Solsonès, a l’Anoia, al Berguedà i al Vallès.

Q

uè fa un assessor financer i quin valor aporta?

Un assessor financer acompanya a un estalviador en
la planificació i en la presa de decisions financeres.
Aquest professional dedica tot el temps que calgui a
entendre què necessita ell i la seva família.
En el cas de Banco Mediolanum, els assessors financers com el
Guillem Tort aquí a Igualada o jo mateix ens desplacen on, quan
i allà on vulgui el client per escoltar les seves necessitats i objectius.
A partir d’aquí l’acompanyem i l’ajudem a fer una planificació
coherent perquè aconsegueixi les seves fites financeres. Cadascú
les seves: la jubilació, els estudis universitaris dels fills, etc. Cada
client té assignat un assessor, sempre el mateix, i el contacte és
regular perquè les circumstàncies de les persones poden canviar
i cal reajustar aquesta planificació.
Assessores gent amb patrimoni aconsellant tota mena d’actius o només en els d’inversió financera?
Estem preparats, en formació continuada i disposem de tots els
coneixements tècnics per acompanyar tot tipus d’estalviadors i
fer una planificació a mida en funció del que necessiten. A partir
d’aquí es busquen les eines d’inversió més adequades per mirar
d’assolir l’objectiu que s’han proposat.
Aconselles inversions en fons? De quina mena?
L’important no és el producte, l’important és l’objectiu i el perfil
de l’estalviador. Ara bé, nosaltres sí que utilitzem molt els fons
d’inversió perquè són una eina d’inversió segura, versàtil, flexible i adaptable. N’hi ha de tot tipus (renda fixa, variable, mixta...)
per cobrir tot tipus de necessitats tant a curt, mig o llarg termini,
sempre depenent del perfil de cada client.
El fons d’inversió és un producte que, per la seva naturalesa,
porta implícita la diversificació, que és una de les claus per minimitzar la volatilitat i el risc de les nostres inversions.

Estàs vinculat a alguna entitat financera?
Soc Family Banker amb Banco Mediolanum. L’entitat em proporciona suport, formació, eines i tot tipus de solucions i productes per donar respostes a les necessitats dels nostres clients.
I jo soc qui assessora els clients sempre en funció de les seves
necessitats i els seus objectius.
Ofereixes actius només de determinades entitats o utilitzes
tots els que creus millors? De quines àrees geogràfiques?
Nosaltres oferim productes d’inversió propis i també fons de les
millors gestores del món sempre supervisats per nosaltres. El
Grup Mediolanum -matriu de Banco Mediolanum- compta amb
una àmplia selecció de fons d’inversió de tot el món que gestiona
a través de la gestora internacional Mediolanum International
Funds.
MIFL s’ocupa de la producció de fons distribuïts a diferents països europeus i de subfons especialitzats en diferents àrees geogràfiques, sectors econòmics, etc.
Què pot fer un estalviador avui per no perdre els seus estalvis?
El primer que hem de tenir clar són les necessitats a curt, mig
i llarg termini. A partir d’aquí, un Family Banker et pot ajudar
a prendre les millors decisions, i considerar quina és la solució
més adient en funció de cadascun dels objectius.
Si el que volem és estalviar per a la jubilació, no ens valdrà un
compte corrent sinó que haurem de buscar una solució d’inversió a llarg termini. I a la inversa.
Tothom parla de la inflació? Com afecta els patrimonis?
La inflació és sens dubte l’enemic silenciós que afecta el nostre
patrimoni. Amb una inflació de gairebé el 9% els nostres diners
aparcats i parats perden valor cada any. És cert que si mirem el
nostre compte corrent veurem els mateixos diners però en realitat podrem comprar menys productes per l’augment dels preus.

Manel de Sande amb Guillem Tort, Family Banker d’Igualada

Per tant, hem de posar a treballar els nostres estalvis. Com?
Amb una estratègia d’inversió sòlida que ens permeti invertir de
forma periòdica i a llarg termini. I, amb aquesta visió de llarga
durada, fins i tot ens permeti aprofitar quan el mercat baixa per
comprar a millors preus.
Què recomanaria que faci aquell que encara té una feina i ha
pogut fer algun racó?
Dividir els seus ingressos en funció de les necessitats de curt,
mig, llarg termini i la jubilació. Per exemple: comptar amb un
fons d’emergència per afrontar situacions inesperades, com les
que hem viscut amb la pandèmia. Deixar-se acompanyar per un
professional com un assessor financer per determinar quin és
el nostre perfil i els teus objectius vitals i de la teva família, i en
quin horitzó temporal volem aconseguir-los. Des d’aquí es pot
començar a fer una planificació coherent per tal d’assolir aquestes fites.
I el que ja no treballa i ha de viure del que ha estalviat?
Amb un assessor financer establir uns hàbits i plans d’estalvi amb
els diners que compta. I veure quines són les necessitats reals que
té i les que se li plantegen d’ara endavant per poder cobrir-les. Al
final el que fa un Family Banker és veure les necessitats del client
i lligar-les amb els recursos que té.
		Pia Prat Jorba @Pia Prat

Per als olímpics és “citius, altius, furtius” (més ràpid, més alt, més fort), però per a les nostres contrades significa “embolica que fa
fort”. Havien anunciat “una consulta” per saber si la gent volia els Jocs d’hivern, però es discuteixen amb en “Pim pam” i “desmunten
el paripé”. El COE “tira la tovallola”, i aleshores diuen que podrien fer una proposta al COI en solitari, afegint-hi els andorrans, francesos, italians, la ciutat de Sarajevo... El “joc dels disbarats”. El “problema” no és “aragonès” sinó “l’independentisme català”. Sembla
que “falti un bull”. Ja ningú no sap si es treballa per la independència, per enfortir l’autonomia, per la república, o per “les esquerres”. Tots es barallen amb els “companys de viatge”, encara que en teoria vulguin el mateix. No s’escolten i xerren massa. Segueixen
en allò de “tants caps, tants barrets”. Per la boca mor el peix “predicant” que es va “pel bon camí”, cadascú el seu, sense compartir.
Tots corren esverats com ànecs sense cap. No saben on van, i acaben desplomats a la cassola dels que “fan bons àpats” i “atien el foc”
quan entreveuen “cuina catalana”. Però per fer “foc nou” calen “bolets”.

