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L’EDITORIAL

Globus d’esperança
U n dels esdeveniments d’Igualada que 

més ressò tenen a nivell fins i tot inter-
nacional és l’European Balloon Festival 
(EBF). Aquest any torna amb tota la for-

ça, ja amb els actes habituals d’abans de la pandè-
mia, amb l’esperadíssim Night Glow, que augura la 
presència de milers de persones al Parc Central de 
la capital de l’Anoia. Una 
excel·lent notícia, que 
continua situant la ciu-
tat en un dels referents 
d’aquest sector de l’ae-
ronàutica. Esperem que 
continuï també algun 
dia la fira Aerosport, de 
la que no se’n coneixen 
més detalls després de la 
seva suspensió a conse-
qüència de la covid. 
L’EBF arriba just la set-
mana que es donen a conèixer unes xifres de deso-
cupació molt positives, que ens recorden a les de 
l’època d’abans de la crisi de la bombolla immobili-
ària. Unes dades que cal prendre’s amb l’esperança 
que vinguin acompanyades de més oportunitats de 
treball, especialment per als joves, un tram d’edat 
que sempre ha registrat els pitjors números d’atur, 

i més en una comarca castigada com la nostra, a la 
cua en moltes de les estadístiques de microecono-
mia. 
En aquesta petita dosi de clima positiu i fe en l’es-
perança de temps millors també caldria posar-hi 
els grups polítics, alguns d’ells visiblement més 
nerviosos de l’habitual i enfrescats en ridícules 

batalles preelectorals 
a un any vista de les 
eleccions. A tot arreu 
es veuen enemics i tot 
és criticable. La por 
a perdre la cadira, o 
la fam desmesurada 
per guanyar-la,  con-
verteixen les xarxes 
socials i els mitjans 
de comunicació en 
un escenari franca-
ment millorable i que 

demostra el nivell polític que no es mereixen els 
ciutadans. 
Calen més missatges positius, més propostes de so-
lucions creïbles, més persones disposades i vàlides 
per executar-les, i ajudar entre tots a tenir un clima 
agradable i sense tensions. L’esperança que volem i 
necessitem passa per aquí. 

En aquesta dosi de clima positiu 
i fe en l’esperança de temps 

millors caldria posar-hi els grups 
polítics, alguns d’ells visiblement 

més nerviosos de l’habitual.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Anna Grau, diputada de C’s al Par-
lament de Catalunya, va dir que el 
govern català “ha fet del català una 
arma guerra, un instrument d’agres-
sió, d’hispanofòbia i de rancúnia 
eterna entre catalans. No ens fa por 
perdre eleccions, ja les tornarem a 
guanyar”.

Jordi Pujol, expresident de la Ge-
neral, “No vull ser crític amb ningú, 
però el país està una mica trist. Hi 
ha desori. I políticament, sap greu 
dir-ho, no acabem de funcionar bé. 
També és cert que Espanya té una 
actitud molt negativa, però ho hem 
de superar i ho superarem. De l’es-
perança no en podem renunciar.” 
També va dir “No soc corrupte. Que 
em diguin en quin cas he actuat jo de 
manera corrupte” I sobre la seva fa-

mília “Alguna cosa no ha anat prou 
bé, ja ho admeto. Però per a la gran 
majoria de la meva família sí que 
posaria la mà al foc.”

Pedro Sánchez, president del Go-
vern de l’estat, s’ha referit a la cime-
ra de l’OTAN dient “ha augmentat 
el prestigi d’Espanya i ha reforçat la 
seva posició internacional. Tots els 
objectius que teníem s’han com-
plert. Ha estat una gran oportunitat 
per projectar una imatge de país 
modern, solvent i compromès amb 
la pau.” I també va dir “hem d’aug-
mentar el pressupost de Defensa 
per enfrontar els desafiaments que 
se’ns presenten.”

Francisco Marco, doctor en dret i 
directiu, propietari de Método3, va 
explicar al FAQS el que ja ha vingut 
dient des del 2016 “Membres del 
govern i del PP amb la policia pa-
triòtica van iniciar la seva operació 
a Catalunya amb la gravació orde-
nada per Alicia Sánchez Camacho a 
la Camarga.”

Ernest Maragall, candidat a l’alcal-
dia de Barcelona per ERC, ha dit 
que “L’Estat ha dimitit de Catalu-

nya; a poc a poc va deprimint l’eco-
nomia catalana perquè ha decidit 
que no sigui tan competitiva.”

Oriol Amat, rector de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) ha dit que “De 
les 10 universitats espanyoles més 
mal finançades, sis són catalanes.”

Oriol Junqueras, President d’ERC, 
ha dit que “Per al PSOE seria molt 
més còmode que tots renunciéssim 
a la negociació perquè s’estalviaria 
la incomoditat d’haver de asseure’s i 
amb nosaltres i aprofitaria per que-
dar-se amb aquesta bandera sense 
haver fet cap mèrit i nosaltres no li 
ho regalem”

Fernando Grande-Marlaska, mi-
nistre de l’Interior, ha assegurat des 
del Congrés que “en política migra-
tòria, el govern espanyol treballa 
desarticulant màfies, salvant vides 
i protegint les fronteres i és una po-
lítica escrupolosa en el respecte als 
drets humans”

José Manuel Albares, Ministre 
d’Afers Exteriors d’Espanya, ha dit 
que “La relació amb els EUA és la 
més estreta en vint anys.”

Princeses
Segurament poques paraules tan as-
sociades a un imaginari concret com 
príncep i princesa, que ens evoquen 
irremeiablement un univers de contes 
infantil i coloraines cursis. No gaire 
menys irreal, i cursi, és la trasllació al 
món tangible que la corona castellana 
ha fet d’aquestes denominacions-per-
sonatges, en una demostració palesa 
que les nacions es basen en creences i 
que cada poble accepta com a bones les 
mentides pròpies.
 Filològicament parlant, però, 
prínceps i princeses tenen una curio-
sitat significativa: provenen de prim, 
del llatí primus, ‘primer, en cronologia 
i classificació’. I, per a qui s’ho estigui 
demanant, sí, és el mateix origen de 
l’adjectiu prim, ‘de primera qualitat, fi’. 
Es tracta d’una família força extensa, 
la gran majoria de la qual conserva la 
M etimològica. En realitat, els nostres 
amics principescos sorgeixen d’una 
branca que no apareix fins al segle XIV, 
com a evolució de la forma princeps, 
principis, ‘el primer, el qui ocupa el pri-
mer lloc’, compost de primus, ‘primer’, 
i capere, ‘agafar’. És una branca en què 
trobem uns quants fills il·lustres, tal 
vegada el més conegut dels quals l’ad-
jectiu principal, avui polisèmicament 
badat: tant pot designar un càrrec (el 
principal d’una obra, per exemple) 
com el pis segon i més important d’un 
edifici. Tan il·lustre com el substantiu 
principi, desplegat en la seva doble 
personalitat de començament i de ve-
ritat o axioma filosòfic. És d’aquí d’on 
sorgeixen el verb principiar i sobretot 
el substantiu principiant, un terme al 
meu entendre força desaprofitat.
Tornant al principal, no cal escar-
rassar-s’hi gaire per descobrir que és 
parent de principat, i això ja ens in-
trodueix de ple en l’àmbit polític. Ca-
talunya s’hi considera des del punt de 
vista del règim administratiu, però és 
més una rèmora nostàlgica que altra 
cosa, perquè ningú sap quin és el nos-
tre príncep actual; en canvi, en tenim 
un de més real i tangible ben a prop, 
tant que de fet no té un sol príncep sinó 
dos coprínceps. També és veritat que, 
atesos els vents que bufen, fer-se ad-
ministrar per dos prínceps en comptes 
d’un príncep i una princesa és incórrer 
en una falta de paritat completament 
inacceptable, cosa que col·locaria An-
dorra en un espai sospitosament hete-
ropatriarcal (com si no els hi situessin 
tantes altres peculiaritats, he he). Però 
ja que els vents de la correcció tenen 
tan poca feina, tant de bo s’enduguessin 
també l’existència mateixa de prínceps, 
princeses i tots els altres personatges 
grotescos que fan passar vergonya fins i 
tot qui no els ha de patir.

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot
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F a unes setmanes vam anunciar, 
conjuntament amb l’Enric Conill, 
que encapçalaria la candidatu-
ra d’ERC Igualada a les properes 

eleccions municipals del 2023, fent tàn-
dem amb ell i fent equip amb les desenes 
de persones que conformen el projecte 
guanyador d’ERC Igualada. Aquesta deci-
sió, consensuada, acordada i molt 
meditada, respon a la voluntat de 
fer d’Igualada una ciutat molt mi-
llor. És la ciutat on he nascut, on he 
viscut tota la vida i on vull que els 
meus fills es quedin i hi puguin viu-
re i viure bé: que tinguin feina a la 
ciutat perquè, si ho volen, hi puguin 
treballar. Que tinguin un habitatge 
on, si ho volen (i sinó, també!), es 
puguin emancipar i iniciar el seu 
procés vital de manera assequible i 
que si es volen desplaçar a Barcelona 
–o a qualsevol altra ciutat important 
de Catalunya- ho puguin fer amb un 
transport públic digne i de qualitat. 
Una ciutat que, a més, permeti viure 
dignament, on s’ajudi a les famílies 
que ho necessitin i per reduir (si pot 
ser, de manera total) la vulnerabilitat eco-
nòmica que molta gent, malauradament, 
pateix. Vull una ciutat planificada urbanís-
ticament, que sàpiga per on créixer, a on 
generar pulmons verds, amb barris equili-
brats, amb espais d’oci juvenil i infantil i, 
sobretot, respectuosa amb el medi ambi-
ent perquè pensar de manera ecologista i 
atendre l’emergència climàtica no és ni tan 

sols una opció sinó una necessitat inapel-
lable. Vull una ciutat on la gent gran pugui 
envellir com vulguin, a casa, en una resi-
dència o amb un sistema híbrid, però que 
ho puguin decidir i que ho facin precisa-
ment perquè l’ajuntament posa les eines i 
els recursos necessaris per fer-ho. Somio 
amb una ciutat que sigui capaç de tornar a 

ser referent, també en l’àmbit de la feina i 
l’ocupació. Igualada, ho sap tothom, va ser 
un dels motors econòmics del nostre país, 
sent la locomotora de Catalunya en l’àmbit 
industrial del tèxtil i la pell, generant mol-
tíssims llocs de feina i oferint oportunitats 
a tothom. Ara és més necessari que mai en-
carar el futur –incert- acollint la quarta re-
volució industrial, la tecnològica, i fer-ho 

en un espai tan singular i únic com el barri 
del Rec. Vull una ciutat amb uns impostos 
justos i progressius. Penso en una Igualada 
referent, líder que sigui motor de tracció 
i que sigui la punta de llança de la Conca 
d’Òdena i també de la comarca de l’Anoia. 
Aquesta és la ciutat que penso, que tinc al 
cap, que somio i que vull fer. El repte, ho 

sabem tots, és complex. Però nosal-
tres, i jo encapçalant per ser la pri-
mera alcaldessa de la història de la 
ciutat, volem fer-ho i ens esperona. 
La dificultat, i ho he fet sempre que 
he hagut d’assumir responsabilitats, 
no només no m’espanta sinó que em 
motiva per poder donar el millor de 
mi mateixa.
Ara cal, en definitiva, transformar 
la ciutat per avançar i per liderar. 
Perquè no podem seguir així. Cal 
un canvi de govern a Igualada i cal 
fer-ho de manera urgent. No només 
perquè el govern no té projecte de 
ciutat sinó perquè ha demostrat ser 
incapaç de sortir de la llarga letargia 
en la que ha instal·lat la ciutat, amb 
polítiques de pluja fina i d’aparador 

però que ni transformen ni fan avançar la 
ciutat cap als reptes colossals que tenim. 
Nosaltres portem molts anys treballant. 
Amb l’Enric Conill i amb molts altres com-
panys i companyes, pensant com transfor-
mar i fer avançar la ciutat. I ho farem. Ho 
farem amb il·lusió, ganes, empenta, energia 
i sàvia nova per tornar a fer Igualada una 
ciutat líder. Sabem com fer-ho i ho farem.  
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El canvi que necessita Igualada: 

Transformar per avançar i liderar

Estàs preocupat per la situació econòmica actual?

 Sí 93,4%  No 6,6%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

ALBA VERGÉS
Alcaldable d’ERC
a l’Ajuntament d’Igualada
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MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Un any més les piscines de la comarca “es mullen” solidàriament 
per l’esclerosi múltiple en la jornada que organitza diumenge l’As-
sociació per l’Esclerosi Múltiple de l’Anoia.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

LIMITACIÓ D’AFORA-
MENTS DELS LOCALS 
D´OCI
Josep Vidal Casanellas

Els éssers humans no aprenem mai. 
Només quan es produeixen desgrà-
cies reaccionem. Ho dic perquè el 
passat dissabte va sortir un rad de 
festa amb uns amics, que per cert 
feia temps que no sortia un dissabte 
a la nit.
Després de sopar intentem entrar 
a un local d’oci del centre d’iguala-
da o, que per respecte no diria si el 
seu nom, però que és molt conegut. 
Dic intentar entrar perquè només 
en treure el cap i vam veure que so-
brepassava moltíssim l’aforament de 
públic legal permès vam decidir no 
entrar-hi.
La qüestió és molt senzilla, les au-
toritats municipals, controlen els 
aforaments permesos als llocs d’oci 
i imposen sancions en què no com-
pleixen la normativa, o esperem que 
hi hagi alguna desgràcia per després 
prenguin les oportunes mesures ?
En el cas d’aquest local d’oci del que 
faig referència, que no hi entrem, que 
hagués passat la seva persona pre-
sent en aquest local s’hagués posat 
malament, o més concretament, en 
cas d’una sortida de tot el públic per 
algun motiu i es hi hagués una allau 
de públic i passés alguna desgràcia, 
qui seria el responsable ? la resposta 
seria el propietari del negoci. Cor-
recte, però en mal ja estaria fet.
Evitem que aquests siguin els que es 
producten aquests fets, i que la po-
licia controli aquests límits d’afora-
ments permesos. No per mi perquè 
no vaig en aquests llocs, però si po-
dem tenir algun familiar que hi vagi.

LA TORRE 
DE CLARAMUNT, 
UN LLOC PER VIURE 
TRANQUIL
Mar Moreno i un grup de veïns

La gent diu: m’he comprat una case-
ta a La Torre de Claramunt per viure 
tranquil. Això és cert sempre que no 
visquis prop de les fàbriques. Sem-
bla obvi veritat? Normalment ningú 
vol viure prop d’aquestes empreses 
encara que l’ajuntament deixés en el 
seu moment construir al costat.
Els veïns dels carrers Capellades, 
Penedès i avinguda de la Torre fa 
molts anys que vivim al costat de la 
impremta Romanyà Valls S.A., i vos-
tès es preguntaran; I per què es van 
anar a viure aquí si van veure que la 
fàbrica ja portava temps allí?
Nosaltres encara ens ho estem pre-
guntant. La cosa és que al princi-
pi no se sentia res, si potser el lleu 
sorollet de l’activitat empresarial, 
però als pocs anys van col·locar en 
la part que dona al carrer Capellades 
una trituradora de paper, enorme, 
magnífica (orgull dels seus amos se-
gur), amb el consegüent baluern que 
aquest aparell comporta i tot això 
amb la connivència del nostre ben-
volgut ajuntament.
Els soferts veïns hem anat callant i 
aguantant. Però des de fa més d’un 
any ha caigut la gota que ha fet ves-
sar el got.
Resulta que la citada empresa, no 
contenta amb delectar-nos amb la 
seva melòdica simfonia de dilluns 
a divendres de 6 a. m. fins a les 22 
p. m., s’ha proposat ambientar-nos 
també els dissabtes en igual horari i 
els diumenges de 6 a. m. fins a les 

14 p. m.
És a dir que ara els dos únics dies que 
teníem per despertar-nos amb els 
ocellets, ens despertem amb els ale-
gres rugits de la trituradora de paper.
Doncs bé, després de l’exposat, els 
veïns ens hem posat a la feina i em-
plenem una instància amb la nostra 
queixa datada a l’Ajuntament el dia 
22 de juliol de 2021.
Han anat passant els dies, els mesos i 
gairebé es pot dir que un any. ja que 
el mes que ve es compliran dotze 
mesos de la nostra desoïda queixa. i 
aquí no s’ha solucionat res.
Després de reunions amb l’enginyer 
de la Torre de Claramunt, (que per 
un cert només hi és tres hores per 
setmana), xerrades per telèfon amb 
la directora de l’empresa, més xerra-
des amb l’enginyer i alguna esporàdi-
ca conversa amb l’alcalde, semblava 
que potser tindríem una possible so-
lució al març d’enguany…

El dia 27 d’abril ens va arribar la res-
posta de l’ajuntament on se’ns co-
municava que li donaven 15 dies a 
l’empresa a partir d’aquesta data per 
insonoritzar el rugit del monstre, si 
no l’ajuntament emprendria accioni 
legals.
Els veïns ens les prometíem molt fe-
lices. Quina alegria! El primer estiu 
sense soroll després de 20 anys. Que 
il·lusos!
En conclusió, a dia fins avui encara 
estem igual que quan vam comen-
çar, és a dir amb el nostre odiat so-
roll i amb els nostres nervis destros-
sats.
Fins quan haurem d’esperar? Ho 
aconseguirem? Hi ha dret a això?
Com va dir algú amb molta raó; els 
diners no tenen res a veure amb l’edu-
cació i menys amb la cultura. Aquesta 
empresa ensenya la seva millor cara 
en el món cultural però li falta molta 
empatia amb les persones.
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E l proper 17 d’agost es 
compliran cinc anys dels 
atemptats de Barcelona i 
Cambrils que varen pro-

vocar la mort de 16 persones i 
ferides a diversos centenars. Dar-
rere els atemptats -segons s’ha de-

clarat en seu judicial- hi havia els serveis secrets 
espanyols o, si volem ser primmirats, d’una part 
d’ells. El que està fora de tot dubte és la implicació 
de diversos exministres del “gobierno de M.Rajoy”.
Alguns d’ells, per exemple Jose Manuel Garcia 
Margallo, exministre d’Exteriors declarava el mes 
de juliol del 2017 “A partir de la segunda quincena 
de agosto empezarán a pasar cosas en Cataluña” I 
efectivament varen passar. Aquest ministre també 
va dir: “Un atentado terrorista se supera, pero la 
disolución de España es absolutamente irreversi-
ble”. Per cert Margallo, ministre d’Exteriores va 
dedicar més temps a Catalunya que a cap altre 
país del món. 

Un altre exministre, l’ultra catòlic Jorge Fernán-
dez Díaz va posar en marxa la Operación Cata-
luña per a perseguir policialment dirigents po-
lítics catalans en funció de la seva ideologia. En 
aquesta persecució hi varen col·laborar altres po-
lítics catalans -més aviat colons- com Alícia Sánc-
hez Camacho i el secretari d’organització del PSC/
PSOE José Zaragoza, amb qui en aquell moment, 
hi mantenia una relació.

De tot això darrerament n’hem tingut proves fe-
faents a través d’una sèrie d’àudios difosos per 
la premsa espanyola on s’escolta Fernández Díaz 
conspirant amb Villarejo per fabricar proves fal-
ses de comptes a Suïssa, Andorra i altres paradisos 
fiscals. Aquesta maniobra va fer que Xavier Trias 
-bon alcalde de Barcelona- perdés la reelecció ca-
ient-li la loteria -perdó, l’alcaldia- a l’Ada Colau 
amb el lamentable resultat que pateixen els ciuta-
dans de la capital de Catalunya. És tanta la barra 
del ministre ultra que tot i els àudios, continua 
mantenint les mentides que va dir al Parlament -i 
en seu judicial- que no coneix Villarejo.

Ara que la veritat ha sortit a la llum, un sèrie 
d’entitats catalanes i de ciutadans a títol personal 
estan organitzant una gran manifestació per al dia 
17 d’agost a Barcelona, davant la seu de la Unió Eu-
ropea on lliuraran una petició d’assumpció de res-
ponsabilitats per part de les clavegueres de l’Estat.
Els catalans, com a ciutadans europeus, car que no 
podem confiar, ans al contrari, amb els organis-
mes de l’Estat espanyol, ens hem de dirigir cap a 
les instancies de la Unió per tal que es faci justícia. 
Un anhel que sent catalans, dins d’Espanya, és im-
possible que tinguem.

Vostè, amable lector, faci el que vulgui, però jo ja 
m’he reservat la data del 17 d’agost per ser-hi i cri-
dar ben fort contra unes clavegueres criminals. 

És tanta la barra del ministre 
ultra que tot i els Àudios, continua 

mantenint les mentides 

FRANCESC MAURI
@MeteoMauri

Exigim responsabili-
tats pel 17A

Què fem amb la primera línia de costa?

Aquestes imatges mostren l’estat lamentable del riu Anoia al seu pas per Igualada aquest dilluns. I la situ-
ació no és nova. Potser caldria fer alguna cosa, oi?

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

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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D oncs està clar, tirar-la 
a terra! Així de sen-
zill. A partir d’aquí 
rebobinem i intentem 

entendre aquesta afirmació tan 
contundent.
Fa molts anys, a gran part del lito-

ral català i valencià, però també algunes àrees de 
les Illes Balears, el mar puja clarament de nivell. 
En els darrers 30 anys havien estat 10 cm, 7 cm 
dels quals han passat en els darrers 10 anys. Això 
vol dir que s’accelera. Potser us sembla que una 
pujada de 10 cm 
és poc. La ve-
ritat és que no. 
Pujar 10 cm vol 
dir, penetrar 10 
metres terra en-
dins. I quan ve-
nen temporals 
aquests metres 
es multipliquen. 
A més a més, la 
h u m a n i t z a c i ó 
del litoral amb 
infraestructures 
gens pensades 
en el passat han 
aconseguit efec-
tes encara més 
nefastos en al-
guns trams. Pen-
sem també que, de forma natural, moltes platges 
es mantenien perquè la sorra, es premsava espon-
tàniament. Ara, el garbellat de les platges amb 
maquinària pesant per fer la neteja els hi treu el 
compactat. Quan arriba onatge, adeu-siau a la 
sorra. Arribat aquest moment, quan hi ha tem-
porals, cada cop més desapareixen les platges i 
entren en passeigs marítims o la primera línia de 
costa.
Arribat aquest punt, les previsions ens diuen que 
el nivell del mar i la força dels temporals aniran 

augmentant els anys vinents i que, literalment, 
retrocediran les platges, afectaran passeigs marí-
tims, deltes, línies de tren com la del Maresme, 
l’aeroport del Prat, etc.
Hi ha dues solucions al problema. Una, la que s’es-
tà fent ara mateix. “Qui dia passa any empeny” 
amb la reparació, reconstrucció i destinació de 
molts recursos quan un temporal ho trinxa tot i 
es declara “zona catastròfica” en alguns casos.
L’altre és per la que hauríem d’apostar amb els 
ulls tancats, però que no és gens fàcil. La ciència 
ens diu que, de forma innegable, la primera línia 

de costa està 
c o n d e m n a d a . 
A partir d’aquí, 
comencem a 
fer intervenci-
ons quirúrgi-
ques fines de 
desconstrucció 
amb pressu-
postos públics. 
D’una manera 
semblant es va 
fer, per exem-
ple, durant els 
Jocs Olímpics 
del 92 i la famo-
sa Llei de Costes 
prèvia.
Està la societat 
preparada per 

aquests canvis? No. És fàcil, dir-ho, explicar-ho, 
recomanar-ho, però dur-ho a terme, és la Revo-
lució que s’està reivindicant. Un amic, geògraf del 
País Valencià expert en riscos naturals, fa uns 20 
anys li van proposar de ser alcaldable de la ciu-
tat d’Alacant per un partit d’esquerres. Va fer una 
llista de coses que li agradaria tirar endavant. Una 
d’elles, la desconstrucció progressiva de la prime-
ra línia. No va passar d’aquí, de la proposta inter-
na del partit i continua d’investigador.
L’emergència climàtica és així de complexa. 
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MyHome

Ara, amb MyHome de CaixaBank, podràs gaudir d’un bon estiu… ben segur. 
Perquè pots triar la millor manera d’estrenar cotxe: amb el préstec MyHome,1  
el rènting2 o un vehicle d’ocasió3 per gaudir vagis on vagis.

A més, podràs deixar la casa protegida amb l’alarma de Securitas Direct.4

Informa-te’n a l’oficina o a CaixaBank.cat

i deixa la casa protegida

Marxa de viatge amb un nou cotxe 

1. Préstec ofert per CaixaBank, SA. Concessió del préstec, subjecta a l’aprovació prèvia de l’entitat. Més informació, a www.CaixaBank.cat. 2. Comercialitzat per CaixaBank, SA, agent d’Arval Service Lease, SAU (NIF A-81573479). 3. L’oferta de venda és 
d’Arval BNP Paribas Group amb la intermediació de Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, 08014 Barcelona (NIF A-58481730). CaixaBank col·labora exclusivament en la forma de pagament.  4. L’oferta de venda d’aquest servei 
és exclusiva de Securitas Direct, SAU, inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada amb el núm. 2737, amb la intermediació de Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, 08014 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil 
de Barcelona, tom 9373, foli 52, full B-50420, inscr. 1a (NIF A-58481730). Per a més informació, consulta wivai.com. Aquesta oferta està subjecta a les normes establertes per la Llei d’ordenació del comerç detallista, defensa de consumidors i usuaris i 
altres normes de desenvolupament. Securitas Direct, SAU es compromet a fer-te un estudi de seguretat personalitzat via telefònica i a instal·lar els productes al lloc indicat abans de 10 dies, moment en què se subscriurà el contracte oportú directament 
amb Securitas Direct, SAU. El dia de la instal·lació, Securitas Direct, SAU et lliurarà tota la documentació de la garantia 100 % de manteniment, com també totes les explicacions i condicions d’ús del producte. Si hi hagués cap anomalia o incidència 
postvenda, has de contactar directament amb el telèfon del Servei d’Assistència Tècnica de Securitas Direct (900 111 099). CaixaBank és aliè als termes i condicions d’aquesta oferta i a les relacions comercials o contractuals que se’n derivin, ja que només 
es limita a facilitar-hi l’accés. NRI 5308-2022/09681

PRENSA COMARCAL 297x420 MY HOME VIAJERO CATALÁN.indd   1PRENSA COMARCAL 297x420 MY HOME VIAJERO CATALÁN.indd   1 15/6/22   18:2715/6/22   18:27



Millora de l’A-2 en el seu tram de l’Anoia. En vermell, l’actual traçat.

Diversos ajuntaments, a l’espera de com es resolen les 
al·legacions per les obres de millora de l’autovia A-2

Igualada

Sembla probable 
que les moltes al·lega-

cions que s’han presen-
tat no es responguin 

fins a la propera tardor, 
com a mínim

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D iversos ajuntaments 
de la comarca, en-
tre ells el d’Igualada, 

estan a l’espera de veure com 
es resolen les al·legacions que 
alguns consistoris van fer al 
Ministeri de Transports i Mo-
bilitat i Agenda Urbana davant 
“l’Avantprojecte d’adequació i 
reforma” del tram de l’autovia 
A-2 entre Igualada i Martorell. 
El termini per presentar-les va 
finalitzar a finals de maig, però, 
com que n’hi ha moltes a resol-
dre, és molt possible que no hi 
hagi més notícies fins a la tar-
dor, com a mínim. 
Tot plegat alentirà la conne-
xió definitiva de la C-15/C-37, 
actualment en obres per la 
construcció d’una autovia en-
tre Igualada i Capellades, amb 
l’A-2, en el conegut “trèvol”. 
D’aquí que aquests treballs ja 
iniciats a l’Eix Diagonal acabin 
(o comencin, depèn de com es 
miri) a l’actual rotonda que hi 
ha més enllà del “Carpi”, inici 
de la C-15.

Tres túnels al Bruc
Recordem que l’avantprojecte, 
publicat pel Boletín Oficial del 
Estado l’abril passat, contempla 
convertir l’autovia de 2 a 3 car-
rils per sentit i tindrà un tercer 
túnel al Bruc en sentit Lleida. 
Els 4 carrils actuals dels dos 
túnels existents es destinaran 
al trànsit en sentit Barcelona. 
El pressupost estimat de l’actu-
ació és de 531,7 milions de eu-
ros. I l’actuació contempla un 
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increment de la capacitat i la 
millora de la accessibilitat amb 
el territori. Al mateix temps, 
en aquest tram on hi ha una 
incidència relativament alta de 
l’accidentabilitat, el projecte in-
trodueix mesures per millorar 
els nivells de seguretat, com 
ara l’ampliació del radi de cur-
vatura de les corbes més desfa-
vorables, amb la corresponent 
modificació a planta del traçat.
També hi ha la part correspo-
nent de l’enllaç entre un extrem 
d’Esparreguera i Abrera amb la 
B-40 (el quart cinturó), encara 
inacabada, i la C-55, la carrete-
ra de Manresa. Els tècnics han 
tingut en compte la redistribu-
ció del trànsit a causa de l’alli-
berament de peatge a l’AP-7 
entre Tarragona i La Jonquera 
i AP-2 entre Saragossa i el cor-
redor Mediterrani el passat 31 

d’agost del 2021.
L’autovia A-2 es va construir 
a finals dels anys 80, i el tram 
entre Igualada i Martorell es va 
inaugurar el 1990. És dels pocs 
trams de totes les autovies ra-
dials espanyoles on la velocitat 
està limitada en tot el trajecte a 
100 kms./hora.

Satisfacció a Igualada i refús 
total al Bruc i Collbató
Si bé en alguns ajuntaments, 
com és el cas d’Igualada, estan 
molt satisfets amb el projec-
te, tal i com ja vam publicar, 
d’altres consistoris, com els del 
Bruc o Collbató, s’hi oposen de 
totes totes, i per això esperen 
amb candeletes què respondrà 
el ministeri a les seves al·legaci-
ons, en entendre que té “greus 
afectacions mediambientals i 

paisatgístiques”.
Inicialment, segons l’avantpro-
jecte, es busca aquí salvar el 
desnivell de l’A-2 per garantir 
tres carrils de circulació per 
sentit, amb el trànsit a 100 
km/h, tot fent una nova vari-
ant per damunt una carena. 
L’alcaldessa del Bruc, Bàrbara 
Ortuño, ja declarava a l’Acn fa 
unes setmanes que el traçat de 
la variant, a través de la carena 
i a tocar del Parc Nacional de 
Montserrat i de l’espai natural 
de Roques Blanques, “com-
portarà trams de via situats a 
90 metres del nivell del terra 
i no podrà salvar el desnivell 
acumulat actual, de 300 me-
tres. Per molt que facin va-
riants, el territori és com és i 
el desnivell és insalvable”. Al 
mateix temps, Ortuño consi-

derava que és un “sense sentit” 
invertir en noves grans infra-
estructures “en un moment en 
què hi ha un clam mundial a 
favor de descarbonitzar l’eco-
nomia”. Per això reclamava 
a l’estat espanyol que repensi 
el projecte i inverteixi recur-
sos en fomentar el transport 
ferroviari de mercaderies, en 
comptes de fer noves vies ràpi-
des per canalitzar els camions. 
En aquesta línia han anat les 
al·legacions presentades per 
aquest Ajuntament.
A Collbató, també pensen que  
la variant projectada acabarà 
sent una autovia de tres carrils 
per sentit a poca distància de 
l’actual A-2 i deixarà algunes 
zones del poble encapsulades 
entre les dues infraestructures.
A Castellolí, l’avantprojecte 
inclou un nou traçat en direc-
ció al tercer túnel previst, que 
obligarà a enderrocar dues ca-
ses on viuen famílies així com 
afectació al tram central del 
poble. Al mateix temps, entre 
Castellolí i l’entrada d’Igualada 
es farà un traçat completament 
nou, més passant just sota la 
muntanya de Puig Aguilera. 
Des de l’Ajuntament d’Iguala-
da es demana, ja que hi ha un 
consens total respecte el tra-
çat previst, que es faci primer 
aquest tram -inclòs el trèvol de 
connexió amb l’Eix Diagonal- 
per avançar temps.

Les obres, valorades 
en 532 milions d’eu-

ros, comporten un nou 
traçat entre Castellolí 
i Igualada, un trèvol 

de connexió amb l’Eix 
Diagonal, i un tercer 

túnel al Bruc

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
PER OFICINES

Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2

Inclou: 
-Calefacció

-Neteja 
-Wi�

Disposa:
-Llum Natural

-WC
-Sostres alts

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

Preu mensual lloguer 200€ 

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803



Els treballs, que in-
clouen nous semàfors 
a la cantonada amb 
el passeig Verdaguer, 
es fan pel futur enllaç 

amb la Ronda Sud
 des del Rec
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REDACCIÓ / LA VEU 

P atrícia Illa, regido-
ra d’Ensenyament 
d’Igualada, ha fet ba-

lanç aquest dimecres de les 
matriculacions a les llars 
d’infants municipals. Illa ha 
explicat que, un cop finalitzat 
el període de matriculacions, 
van quedar un total de 35 va-
cants a les escoles bressol. La 
regidora ha detallat que van 
quedar vacants en totes les 
etapes tant de 0-1 anys (un to-
tal de 18 vacants), 1-2 anys (10 
vacants) i 2-3 anys (7 vacants). 
Un cop exposades les dades, 
Illa ha assegurat “que cap fa-
mília igualadina s’ha quedat 
sense plaça un cop efectuades 
les matriculacions”. La regido-
ra ha explicat, també, que fora 
de termini, i a dia d’avui s’han 
seguit matriculant alguns in-
fants de la ciutat.
En la presentació d’aquestes 

Les llars d’infants públiques, amb 
vacants a totes les etapes

A punt les obres dels 
carrers Cardenal Vives i 
Misericòrdia
REDACCIÓ / LA VEU 

A mb la nova connexió 
d’Igualada amb la 
Ronda sud, la ciutat 

guanyarà una nova entrada i 
sortida que millorarà de for-
ma notable la seva mobilitat. 
De fet, aquesta nova connexió, 
facilitarà que més de 4000 ve-
hicles que fins ara creuaven la 
ciutat des de les diferents en-
trades existents.
Aquesta nova entrada i sortida 
de la ciutat cap a la Ronda Sud 
convertirà l’eix format pels 
carrers de Misericòrdia i de 
Cardenal Vives en un impor-
tant vial de circulació ja que 
seran els carrers que connec-
taran la ciutat amb aquest nou 
enllaç de la Ronda Sud.
La tinent d’alcalde, Carlota 
Carner, ha explicat que aques-
ta nova entrada a la ciutat im-
plicarà una remodelació del 
carrer de la Misericòrdia i de 
Cardenal Vives que s’iniciarà 
aquest mes de juliol i anirà a 
càrrec de la Generalitat, que és 
qui fa la inversió de la conne-
xió de la ciutat amb la Ronda 
Sud.
Carner ha recordat, a més, 
que aquesta actuació millo-
rarà notablement la mobilitat 
d’aquesta zona on hi ha situ-
ats diferents punts d’activitat i 
serveis com el Campus Salut, 

REDACCIÓ / LA VEU 

S eguint amb la línia de 
donar a conèixer el co-
merç d’igualada, l’Asso-

ciació de comerciants, Igua-
lada Comerç, pren constants 
iniciatives enfocades en dife-
rents segments de la població, 
mirant d’arribar a tothom.
Per que fa a la gent jove mol-
tes de les propostes que s’orga-
nitzen cada any es pensa amb 
ells, a través dels missatges i 
de les accions. La voluntat es 
la de que coneguin l’oferta co-
mercial que hi ha a Igualada.

el 4DHealth, el Mercat de la 
Masuca o els futurs pisos de 
lloguer assequible del Carrer 
de Sant Carles.

Més amples
L’actuació del carrer de Mi-
sericòrdia consistirà l’eixam-
plament de les voreres per tal 
de donar-los l’amplada ade-
quada tenint en compte que 
el carrer es convertirà en una 
via important de circulació. El 
projecte preveu reconvertir la 
via en doble sentit, a diferèn-
cia d’ara que és unidireccional 
de nord a sud. Amb l’actuació 
també es millorarà l’arbrat 
existent i finalment s’asfaltarà 
el ferm d’aquest carrer.
Pel que fa al carrer Cardenal 
Vives, que enllaça el passeig 
Verdaguer amb la Soledat, 
també passarà a ser de doble 
sentit. Les obres s’iniciaran en 
el tram intermig del passeig 
Verdaguer on s’inclourà una 
nova regulació semafòrica.

dades, Illa ha explicat que les 
llars d’infants municipals de 
tot Catalunya no tenen un 
registre unitari. Així doncs, 
qualsevol persona pot preins-
criure el seu fill o filla als mi-
lers de llars d’infants que exis-
teixen. Un cop es formalitza la 
matriculació és quan s’escull la 
plaça. Illa ha remarcat que és 
molt important esperar a ana-
litzar les dades un cop finalitzat 

el període de matriculació per 
veure com es reparteixen les 
places. La regidora ha lamen-
tat “que grups polítics vulguin 
intoxicar amb informacions 
que no son certes que afirmen 
que no hi ha prous places a les 
llars d’Infants d’Igualada”. Per 
a Illa, aquesta és “una infor-
mació que, a banda de no ser 
verídica, fa mal a les llars a la 
ciutat i als igualadins”.

Igualada Comerç promocionarà el 
Carnet Jove per oferir més descomptes

Ara Igualada Comerç fa un 
pas mes i promocionarà el 
Carnet Jove de cares a que els 
establiments s’afegeixin amb 
ofertes i descomptes. L’objec-
tiu es el d’ampliar de manera 
considerable el ventall d’esta-
bliments adherits, per tal de 
fer més atractiu el comprar al 
comerç local de la ciutat pels 
joves.
El Carnet Jove és un servei 
de la Generalitat de Cata-
lunya que des de l’any 1986 
té per objectiu contribuir a 
millorar la qualitat de vida 
dels joves catalans a través 

de l’oferiment i la promoció 
de serveis, propostes i des-
comptes en diferents àmbits, 
entre els quals destaquen la 
cultura i la mobilitat interna-
cional. 
Més enllà dels descomptes, des 
de l’any 2005 es desenvolupa el 
Programa Connecta’t, integrat 
per diferents actuacions i pro-
postes que cerquen promoure 
aspectes com la participació, 
la creativitat, la solidaritat, la 
sostenibilitat, l’europeïtat i tots 
aquells aspectes que es repor-
ten, ja que el Carnet Jove és 
una eina proactiva.

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ

somosomun.com

Som el que vibrem

TRANSPERSONAL COACHING
LIFE · FAMILY · BUSINESS
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Els republicans es 
queixen que les beques 
universitàries es donen 
a tothom sense criteri 
de renda, fins i tot per 

als qui van a una 
universitat privada

REDACCIÓ / LA VEU 

L a seguretat és un pilar 
essencial de qualsevol 
ciutat i és responsabi-

litat de totes les administraci-
ons treballar per garantir-la. 
En aquesta línia, l’alcalde 
Marc Castells, acompanyat 
de la tinent d’alcalde Carlota 
Carner, s’han reunit amb el 
Conseller d’Interior de la Ge-
neralitat, Joan Ignasi Elena, 
i amb el Director General de 
la Policia, Pere Ferrer, per tal 
d’abordar diferents aspectes 
per seguir enfortint la segure-
tat ciutadana a Igualada. 
Des del govern de Junts per 
Igualada s’ha reclamat al Con-
seller més efectius del cos de 
Mossos a la ciutat, més tenint 
en compte que venen les va-
cances d’estiu amb molts es-
deveniments importants com 
son l’European Ballon Festi-
val, l’Anòlia o la Festa Major, 
i que concentren una gran 
quantitat de persones.

Més policia local
D’altra banda, també s’han 
analitzat les dades de fets de-
lictius a Igualada per cada 
1000 habitants, que estan per 
sota la mitjana de Catalunya, 
però es va posar de relleu la 
necessitat de seguir reforçant 
la percepció de seguretat a la 
ciutat mitjançant accions que 
visibilitzin encara més la pre-

Trobada de l’alcalde Castells amb el  
conseller d’Interior Joan I. Elena

ERC diu que les beques 
municipals són “més 
injustes que les d’Ayuso”
REDACCIÓ / LA VEU 

E n els darrers dies la 
presidenta de la Co-
munitat de Madrid, 

Isabel Díaz Ayuso, ha prota-
gonitzat una nova polèmica 
arran de les beques per estu-
diants universitaris que està 
impulsant des del govern de la 
Comunitat. Aquestes beques 
han estat molt criticades atès 
que se’n podran beneficiar fa-
mílies que tinguin una renda 
de més de 100.000€ anuals i 
també aquelles famílies que 
tot i cobrar aquesta renda por-
tin els seus fills a la universitat 
privada. 
En aquest sentit des d’ERC 
Igualada recorden que a Igua-
lada hi ha unes beques univer-
sitàries que “encara són més 
injustes que les beques Ayuso” 
ja que “el govern de Marc Cas-
tells ha fet unes beques uni-
versitàries sense cap criteri de 
renda i això vol dir que qual-
sevol família que ho vulgui co-
brarà la beca, tot i que tingui 
una renda anual de 100.000€, 
de 150.000€ o de 500.000€”. 
Els republicans així ho van 
manifestar al ple municipal on 
van destacar que “només hi ha 
dues administracions públi-
ques que donen beques sense 
tenir en compte la renda fami-
liar, l’ajuntament d’Igualada i 
la comunitat de Madrid”. Se-
gons ERC això és “totalment 
injust i ineficient ja que no té 
cap sentit ajudar a una família 
que té una renda de centenars 
de milers d’euros, no necessi-
ten cap beca i precisament els 
recursos públics que paguen 
els igualadins amb els im-
postos més cars de Catalunya 
s’han de destinar a les famílies 
que realment tenen proble-
mes econòmics així com tam-
bé a les classes mitjanes que 
necessiten suport econòmic. 
Nosaltres defensem ajudar a 
les classes popular i mitjanes, 
però una família que cobra 
100.000€ a l’any no és classe 
mitjana i no necessita cap beca 
de l’ajuntament d’Igualada 
perquè el seu fill o filla estudiï 
a la universitat privada”.
El govern de Marc Castells 
destina 90.000€ a famílies 
que no ho necessiten i només 
40.000€ a famílies amb vulne-
rabilitat econòmica acredita-
da. 
El govern de Marc Castells, 
d’acord amb les dades del pro-
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I gualada Som-hi (PSC-Co-
muns) reclama l’ampliació 
de l’Institut Milà i Fonta-

nals i que la Generalitat escolti 
la demanda de la ciutat a les 
portes de tancar les matricu-
lacions de cara al proper curs 
i quan les primeres previsions 
en base a les preinscripcions 
apunten que uns 400 alumnes 
es poden quedar sense cursar la 
primera opció que han escollit 
pels seus estudis. Després que 
al 2020 aquests fossin uns 250, 
el 2021 prop de 300, la situació 
s’agreuja i per això la formació 
progressista reclama a la Gene-
ralitat que faci les obres d’am-
pliació perquè el Milà pugui 
augmentar les places i donar 
cabuda a la demanda existent 
de Formació Professional.
El portaveu Jordi Cuadras, 

sència de tots els cossos de se-
guretat, fent per exemple, més 
patrullades a peu conjuntes 
entre la Policia Local i el cos 
de Mossos d’Esquadra. En 
aquest sentit, des del govern 
de la ciutat ja s’ha anunciat 
que de cara el proper octubre 
s’incorporaran 7 nous agents 
a la Policia Local d’Igualada, 
amb la voluntat clara de seguir 
rejovenint la plantilla i refor-
çar la presència als carrers de 
la ciutat.
Aquestes mesures consen-
suades pel govern de Junts i 
la conselleria d’interior “han 
d’acompanyar tota la tasca en 
prevenció que ja s’està fent 
des de l’Ajuntament, des d’una 
perspectiva policial amb les 
diferents campanyes de con-
trol d’oci nocturn o de segu-
retat viària, però també des 
d’una perspectiva urbanística 

amb el reforç d’il·luminació 
de l’espai públic o amb la ins-
tal·lació de càmeres, entre d’al-
tres”, expliquen des de Junts 
per Igualada. “Perquè la segu-
retat cal afrontar-la de manera 
transversal, i de fet aquesta és 
la idea amb la que s’està treba-
llant també el nou pla Local de 
seguretat, que recull dades de 
tots els departaments per tal 
de fer una diagnosi acurada 
que defineixi les línies d’actu-
acions pels propers anys a la 
ciutat en matèria de seguretat”. 
L’objectiu del govern de Marc 
Castells és clar, que “Igualada 
segueixi millorant en segu-
retat i que treballi de valent 
contra l’incivisme, i per fer-ho 
possible cal potenciar més que 
mai  les complicitats de totes 
les administracions per multi-
plicar esforços”, diuen en una 
nota de premsa.

pi ajuntament, ha ajudat a més 
famílies que no ho necessiten 
i ha destinat més del doble de 
recursos públics, 90.000€, que 
a famílies que sí que pateixen 
dificultats econòmiques. De 
fet, des d’ERC expliquen que 
“el govern municipal ha donat 
450€ a famílies amb rendes 
anuals de més de 100.000€ per 
anar a la universitat privada i 
a famílies amb els progenitors 
a l’atur i sense recursos econò-
mics els hi ha donat 540€. La 
diferència entre una família 
amb dificultats econòmiques 
i una família amb rendes molt 
altes és de 90€ segons el go-
vern de Castells”. Els republi-
cans consideren “un disbarat” 
regalar diners a qui no en ne-
cessita i consideren que s’està 
fent una gestió “molt inefi-
cient” dels recursos públics 
pagats per tots els igualadins 
“amb els impostos més cars de 
Catalunya”.
Les beques Ayuso limiten els 
beneficiaris de les beques a 
rendes de 100.000€, les del 
govern de Marc Castells no te-
nen límit.
Finalment des d’Esquerra ex-
pliquen que “el model de be-
ques que està implementant 
el govern de Marc Castells és 
molt pitjor que el de la presi-
denta de la comunitat de Ma-
drid, Isabel Diaz Ayuso”, ja 
que “tot i que Ayuso donarà 
la beca a famílies que cobren 
100.000€ i això és un disbarat, 
almenys posen un topall mà-
xim de renda. A Igualada no, 
qualsevol persona que guanyi 
a l’any 150.000€, 200.000€ o 
500.000€ cobrarà una beca de 
l’ajuntament perquè el seu fill 
estudiï a la universitat priva-
da”. Per últim els republicans 
“lamenten” que el referent 
ideològic i de govern de Marc 
Castells sigui la presidenta 
Isabel Díaz Ayuso i assegu-
ren que “fan una cosa que és 
totalment indefensable i que 
atempta directament contra 
els principis bàsics de redistri-
bució i equitat”.

Som-hi també reclama l’ampliació 
de l’institut Milà i Fontanals

explica que “davant un atur 
de la comarca en el qual hi ha 
6.900 persones sense feina i 
un 70% no tenen cap forma-
ció més enllà de l’ESO, que per 
una manca de planificació de 
la Generalitat s’estigui deixant 
fora centenars de persones 
que voldrien formar-se és ab-
solutament inadmissible. Ens 
preocupa la situació a la qual 
es deixa aquests alumnes que 
quedaran fora sense poder for-
mar-se en allò que volen i, per 
tant, amb moltes dificultats 
per accedir al mercat laboral 
quan el que voldrien és accedir 
a aquests estudis per després 
trobar una feina. De ganes i 
il·lusió no els en falten però 
es troben el pas barrat. És una 
situació que, amb les dades de 
desocupació que tenim, com a 
ciutat no ens podem permetre”.
Cuadras afegeix que “deixant 

fora tants alumnes es deixen 
fora projectes vitals, optimis-
me i la il·lusió d’aquelles per-
sones que havien decidit poder 
formar-se per tenir oportu-
nitats laborals. Diversos jo-
ves ens han fet arribar la seva 
inquietud i impotència i com 
a territori no ens ho podem 
permetre. Veiem com des de 
l’administració es demana a les 
persones que es formin per te-
nir accés a una feina o que es 
reciclin per poder adaptar-se a 
nous perfils laborals i és inco-
herent que després no s’oferei-
xin les places per fer-ho”.
La formació diu que la petició 
“és de ciutat, no de partit”, i re-
corda que  la Unió Empresarial 
de l’Anoia, CCOO, UGT i el 
mateix centre també l’han fet, 
de manera que “espera” que el 
Departament d’Educació es-
colti la ciutat.



L’Igualada Mentoring 
impulsa els negocis 

i microempreses 
de la ciutat
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E l programa que dona 
suport a les micropi-
mes i professionals au-

tònoms, l’Igualada Mentoring, 
prepara una nova edició con-
secutiva. Es tracta d’un pro-
grama impulsat conjuntament 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
la Unió Empresarial de l’Anoia 
amb l’objectiu d’ajudar a im-
pulsar o fer créixer un negoci, 
micropime o professional au-
tònom de la ciutat d’Igualada.
El programa, que va néixer en 
plena pandèmia al 2020, és un 
suport directe i personalitzat a 
través de la figura d’un men-
tor voluntari que acompanya 
aquest professional o petit 
empresari en el desenvolupa-
ment del seu negoci. A més, 
aquest programa també té per 
objectius evitar el tancament 
de negocis, evitar la destruc-
ció de llocs de treball, evitar 
riscos en l’activitat professio-
nal dels autònoms, millorar la 
gestió dels negocis, augmentar 
els contactes professionals, 
consolidar els negocis, ampli-
ar el coneixement i professio-
nalitzar als mentorats com a 
emprenedors. 
Aquesta nova edició s’ha pre-
sentat ahir dijous al matí, dia 
7 de juliol, en un acte obert 
a tothom. A la presentació hi 
ha assistit el regidor de Di-
namització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada, Jor-
di Marcé; i el president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Joan Domènech. Ambdós han 
posat en valor la fórmula pu-
blicoprivada per impulsar i 
contribuir a la competitivitat 
i al creixement dels projectes 
empresarials posant al seu 
abast diferents eines i recursos 
adaptats a les seves necessitats; 
i que projectes com Igualada 
Mentoring i la seva bona aco-
llida i acceptació, no només 
fan plantejar una nova edició 
consecutiva, sinó també, la 
bona relació entre els matchs 
(parelles de mentors i mento-
rats) que afirmen, en un 80%, 
“que la seva relació continuarà 
i això ens dona a peu a pensar 
que s’ha establert aquesta rela-
ció de confiança i sinergia que 
buscàvem”.
Anna Ribera, responsable de 
l’Àrea d’Empresa i Coordina-
dora de l’Ignova  i Tecnoespai 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
ha estat l’encarregada de fer 
la presentació de la 3a edició, 
exposant les diverses fases 

Tret de sortida a la 3a edició de 
l’Igualada Mentoring

Dràstica reducció de 
l’atur a l’Anoia
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El mes de juny deixa una 
xifra de 6.658 persones 
desocupades a l’Anoia, 

una reducció d’un 21,1% res-
pecte fa un any, tendència que 
continua evidenciant una reac-
tivació sostinguda.
El comportament de la con-
tractació indica una millora 
en l’estabilitat de l’ocupació, ja 
que un 35,6% dels contractes 
signats al mes de juny a la co-
marca han estat indefinits. Les
dades mostren una clara re-
cuperació de la dinàmica del 
mercat de treball, tot i que amb 
diferències clares entre homes 
i dones, ja que elles recuperen 
amb menor intensitat
aquesta dinàmica positiva.

Creixen els afiliats a la Segu-
retat Social
L’afiliació a la Seguretat Social 
a Catalunya ha crescut signifi-
cativament, contribuint així a 
reforçar el sistema de Seguretat 
Social. Malgrat l’escenari favo-
rable, cal tenir present que
la protecció per atur continua 
sent feble (65,7%) i la elevada 
inflació posa en qüestió que 
la recuperació pugui ser per 
a tothom, ja que castiga molt 
especialment a les rendes més 
baixes.
Per al sindicat Comissions 
Obreres a l’Anoia “l’evolució 
favorable de l’ocupació i el crei-

del programa. En aquest sen-
tit, el procés consta d’entre-
vistes personalitzades a tots 
els mentors i mentorats per 
conèixer la seva especialitat i 
així poder realitzar l’empare-
llament o match, que és la clau 
perquè funcioni el mentoring; 
la formació per a mentors so-
bre com fer un bon desenvo-
lupament en les sessions de 
mentoratge; i una formació de 
mentorats, de diverses temàti-
ques, el networking, vendes i 
la digitalització del negoci. 
Durant la presentació d’aques-
ta nova edició, també s’ha 
comptat amb una taula rodona 
on hi ha participat una parella 
d’aquesta 2a edició, formada 
per l’empresa igualadina Nona 
BCN i les seves propietàries, la 
Gemma Riba i la Sílvia Farrés 
i Roger Casellas, vicepresident 
Bussiness Service a Wallbox, 
que han detallat la bona ex-
periència d’haver participat al 
programa. 

L’èxit de la 2a edició ha 
fet replantejar una de nova
A la darrera edició, hi ha par-
ticipat 18 parelles. El perfil 
dels mentors i mentores que 
han entrat al projecte, el 25% 
són empresaris, i el 75%, di-
rectius o directives d’empresa, 
i de sectors empresarials molt 
diversos com: carburants, co-
merç, serveis, indústria del 
metall, gestió de residus i 
TIC. En canvi, els mentorats 

que han participat en aques-
ta segona edició, el 30% són 
empreses amb treballadors, i 
la resta, autònoms sense tre-
balladors càrrec. També de 
sectors molt diversos, com 
comerços físics i online, TIC, 
activitats extraescolars, tèxtil, 
d’oci, i professionals indepen-
dents. 

Inscripcions obertes 
per participar 
Les inscripcions estan limita-
des a 8 mentors i 8 mentorats 
. Per participar com a mento-
rat/da i rebre aquest acompa-
nyament i suport, el programa 
està dirigit a petits empresa-
ris i autònoms amb domicili 
fiscal a la ciutat d’Igualada. 
Si vols participar i rebre una 
nova visió i focus del teu ne-
goci com a mentorat: https://
cutt.ly/xLiJUmN
En canvi, per a participar com 
a mentor, cal disposar d’una 
llarga experiència com a em-
presari, professional o directiu 
d’empresa; i d’una motivació 
altruista, compromís i dispo-
nibilitat d’unes hores al mes 
per participar i actuar com a 
mentor o mentora; i també, 
viure o treballar a la comarca 
de l’Anoia. Si vols participar 
com a mentor: https://cutt.ly/
xLiJWJc 
El programa s’inicia a par-
tir d’ara amb l’obertura de les 
inscripcions i es donarà fina-
litzat per setembre. Data límit 
per inscriure’s com a mentor o 
mentorat: Divendres 22 de ju-
liol per garantir una entrevista 
prèvia de selecció al progra-
ma. 

xement econòmic, malaurada-
ment, conviuen amb una puja-
da de preus que està afeblint el 
poder adquisitiu, amenaça l’es-
tabilitat de moltes llars treba-
lladores i llastra el creixement 
econòmic”. Per això, reclamen, 
entre d’altres coses,  “un pacte 
per la Negociació Col·lectiva 
amb clàusules de garantia sa-
larial i l’actualització del Salari 
Mínim Interprofessional i de 
les pensions, per tal de man-
tenir el poder adquisitiu de 
salaris i prestacions. També un 
increment de la Renda Garan-
tida de Ciutadania en un 15% 
complementari a l’augment de 
l’Ingrés Mínim Vital i de les 
pensions no contributives, i la 
coordinació efectiva de la RGC 
i del IMV per tal d’ampliar la 
seva cobertura”.
El sindicat també reclama 
“el disseny i control dels fons 
europeus per evitar transfe-
rències a empreses que han 
incrementat els preus i que 
mantenen els seus marges de 
benefici, tot i la situació d’ex-
trema precarietat que s’està ins-
tal·lant a la nostra societat, així 
com un esforç pressupostari 
suplementari tant en l’execució 
del pressupost 2022 com en el 
disseny del pressupost 2023, 
per tal de repartir els esforços i 
garantir, mitjançant polítiques 
públiques, l’estabilitat i sufici-
ència de la renda disponible de 
les llars”.

199
389

€
Pàrquing gratuït
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

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

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

!!! 
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Espai Malla ofereix 
dos casals d’iniciació 
a la creació amb 
tecnologia digital

L’Espai Malla, el taller de crea-
ció i fabricació amb tecnologia 
digital, ofereix dos casals d’estiu 
per a nens i joves a partir dels 
onze anys. Es tracta d’una ini-
ciativa de divulgació de l’ús de 
les noves tecnologies impartida 
per docents d’Inquiet. 
Fes-te Maker, és un casal tecno-
lògic d’introducció a la fabrica-
ció digital per a nens i joves a 
partir dels  anys. Dividit en tres 
blocs que permetran igualar el 
nivell dels inscrits.  El bloc u 
serà d’introducció a les eines 
com ara la talladora làser, el 
plotter de tall o la impressora 
3D i els programes i cercadors 
associats. El segon es dedicarà 
a la programació i un tercer de 
construcció d’enginys. Tindrà 
lloc a les instal·lacions d’Espai 
Malla, de les 09:00 a 13:00, del 
dilluns 11 fins al divendres 15 
de juliol.

Micro-Bit
Vol incentivar la creativitat i la 
programació. Per a nens i joves 
a partir dels 11 anys. Micro:bit 
és una petita microordenadora 
programable que cap a la mà del 
seu usuari. Es pot utilitzar per a 
crear tot tipus d’invencions: des 
de robots a instruments mu-
sicals, etc. El casal tindrà tres 
blocs. Un primer de presentació 
de l’eina; el segon d’iniciació a la 
programació i, tercer i final, de 
construcció d’un enginy. L’ho-
rari serà de 09:00 a 13:00 durant 
la setmana del 18 al 22 de juliol.
El preu de cada casal és de 25 
euros i la inscripció es pot fer a 
la web: www.espaimalla.cat
Espai Malla és a l’Ateneu Igua-
ladí i el seus programa d’ac-
tivitats ha rebut el suport de 
l’Ajuntament, el Consell Co-
marcal i la Diputació.
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I gualada compta des 
d’aquest mes amb 45 
nous contenidors de roba 

vinculats al projecte de Càri-
tas gestionats per la Fundació 
Formació i Treball. Així s’ha 
acordat en el conveni de col·la-
boració signat entre Formació i 
Treball i l’Ajuntament. Als con-
tenidors vermells es pot deixar 
tot tipus de peces de roba, cal-
çat i complements i també al-
gunes peces de roba de la llar.
A més, els contenidors que 
s’han instal·lat a Igualada in-
corporen la tecnologia de 
sensors volumètrics, la qual 
permet dissenyar rutes més 
òptimes pels vehicle alhora de 
buidar els contenidors plens 
-tot minimitzant l’emissió de 
contaminants-.
El projecte tèxtil que desenvo-
lupa Formació i Treball és una 
iniciativa de recuperació tèxtil, 
basada en criteris ètics i en un 
model d’economia solidària, 
verda i circular, que permet 
generar ocupació sostenible en 
el temps per a les persones en 
situació d’exclusió social o en 
risc de vulnerabilitat.
Després de la recollida dels 
contenidors la roba passa a la 
planta de Sant Esteve Sesro-
vires gestionada per la pròpia 
entitat, per iniciar un procés 
de selecció i classificació en 
funció de l’estat i la tipologia 
de les peces. Aproximadament 
el 55% del material recollit es 
prepara per a la seva reutilitza-
ció, a través de la xarxa d’esta-
bliments propis Botiga Amiga 
amb Moda re-, o bé a través 
dels programes d’entrega social 
–mitjançant els quals es dona 
assistència a gairebé 3.000 fa-
mílies l’any-. Aquest projecte 

L’Ajuntament instal·la 45 contenidors 
de recollida de roba per a Càritas

El projecte “Tu sí que 
vals” de l’Ajuntament 
ha atès 846 consultes 
i seguirà disponible 
durant l’estiu

El servei d’orientació acadè-
mica és un servei que orienta 
a l’alumnat i dona suport als 
processos de transició de l’etapa 
obligatòria a la postobligatòria.  
L’orientadora intervé als centres 
educatius de secundària i equi-
paments juvenils de la ciutat a 
través de l’atenció individualit-
zada. 
En aquest procés d’acompanya-
ment, l’orientadora guia i vetlla 
per atendre les necessitats de 
l’alumnat, comunicant-se amb 
la família, l’escola, i altres agents 
del territori, i estant informada 
de les noves oportunitats la-
borals i sortides acadèmiques 
postobligatòries. A més, també 
impulsa actuacions per fomen-
tar l’autoconeixement per tal de 
dotar als joves de capacitat per 
avaluar les seves motivacions, 
habilitats, i necessitats amb l’ob-
jectiu  que les joves descobrei-
xin la seva identitat i vocació. 
El servei d’orientació educati-
va s’ha posat en marxa aquest 
curs 2021-2022 i ha estat un 
èxit, ja que entre els mesos de 
desembre a juny s’han fet un to-
tal de 846 consultes i s’han atès 
un total de 298 joves.  A través 
d’uns qüestionaris d’avaluació 
els joves dels instituts han  va-
lorat el servei de manera molt 
positiva sobretot destacant el fet 
de sentir-se escoltats i segurs i 
defineixen el servei com a molt 
necessari. 
El servei romandrà obert el mes 
de juliol i a partir del 22 d’agost 
per atendre a tots els joves que 
no entrin als estudis postobliga-
toris desitjats o tinguin dubtes. 
Poden demanar cita a l’orienta-
dora per email a orientacioedu-
cativa@aj-igualada.net o whats-
app al 690793568.   

segueix un model d’economia 
circular que genera un triple 
impacte:
- Social: ajudant a resoldre una 
necessitat social gràcies al lliu-
rament de roba a famílies vul-
nerables.
- Mediambiental: reduint la 
generació de residus, ja que es 
converteixen en un recurs.
- Econòmic: creant o bé conso-
lidant llocs de treball per a per-
sones en risc d’exclusió social.
- Comunitari: afavorint pro-
postes en el territori, com és 
l’impuls de botigues de segona 
mà.
El 40% de material tèxtil que 
no es pot utilitzar en el seu 
estat es destina per l’aprofita-
ment de fibres en filatura de 
nous tèxtils o a la producció 
de productes per a la indús-
tria de l’automòbil, aïllament, 
entre d’altres. El 5% restant 
són articles diversos denomi-
nats impropis, plàstic i paper, 
i tèxtil no reciclable -una part 
d’aquest volum es classifica 

i es reaprofita, mentre que 
un altra resulta en residu no 
aprofitable-.

Roba sostenible a Igualada: 
Botiga Amiga amb Moda re-
L’Establiment “Botiga Ami-
ga amb Moda re-“ es troba al 
carrer Sor Rita Mercader, 16 
d’Igualada i s’hi poden tro-
bar peces de roba de segona 
mà de tot tipus, que prèvia-
ment han estat recollides dels 
nostres contenidors distribu-
ïts per tot Catalunya. Botiga 
Amiga amb Moda re-, ofereix 
una imatge moderna i actual 
que trenca amb els estereotips 
que s’associen a les botigues 
de segona mà; alhora que 
s’allunya de l’assistencialisme 
atorgant dignitat i confidenci-
alitat al lliurament de la roba 
per a famílies vulnerables. A 
més, cal destacar que l’impuls 
d’aquesta botiga ha permès 
donar feina a dues persones 
en situació de vulnerabilitat i 
una persona encarregada. 

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

www.friotex.com

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

Patrocinador oficial de la Fundació UE Vic

Transformem el sol,  
il·luminem el futur.



La sessió constata la 
importància de fer un 
seguiment psicològic a 
les persones que arri-

ben fugint de la guerra
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L es Referents de Benes-
tar Emocional Comu-
nitari (RBEC) de l’ICS 

Catalunya Central a l’Anoia i 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia van organitzar aquest di-
lluns una jornada d’acollida 
emocional per a les refugiades 
d’Ucraïna instal·lades a la co-
marca. La sessió tenia com a 
objectiu poder-los oferir eines 
i recursos per fer front a l’es-
très i ansietat viscuts a causa 
de la guerra, d’haver hagut 
de fugir de casa i d’haver-se 
d’adaptar a una nova societat, 
en un territori diferent, amb 
altres costums i hàbits.
La sessió va tenir lloc a la 
seu del Consell Comarcal de 
l’Anoia, a Igualada, i va comp-
tar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada, del 
Consorci Sanitari de l’Ano-
ia i d’un grup de voluntàries, 
que es van encarregar de la 
traducció. Hi van participar 
una desena d’ucraïneses, que 
van rebre assessorament en la 

Jornada d’acollida emocional 
per a les refugiades d’Ucraïna

Sis nous metges i quatre 
infermeres de fora de la 
UE, a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Institut Català de la 
Salut (ICS) a la Cata-
lunya Central suma 

14 nous professionals resi-
dents de medicina familiar i 
comunitària als seus centres 
d’atenció primària. Els darrers 
metges i metgesses que han 
escollit plaça a les comarques 
d’Osona, del Bages i de l’Anoia 
s’han incorporat als equips a 
partir de l’1 de juliol.
Es tracta de professionals de 
medicina extracomunitaris 
que han obtingut plaça en la 
segona convocatòria del Mi-
nisteri de Sanitat i que cobri-
ran algunes de les 200 vacants 
que havien quedat en la pri-
mera adjudicació de places, 
el mes de maig, per a l’espe-
cialitat de medicina familiar i 
comunitària. Segons la gerent 
de l’ICS Catalunya Central, 
Anna Forcada, “estem satisfets 
de poder incorporar als nos-
tres centres d’atenció primària 
aquests nous professionals, 
però constatem la necessitat 
de prestigiar l’especialitat de 
medicina familiar i comuni-

tària, que és l’ànima del siste-
ma de salut, i aconseguir que 
el nostre territori sigui més 
atractiu”.
A la Catalunya Central, aquest 
any s’han convocat 37 places 
de metges i metgesses de famí-
lia. D’aquestes, se n’han cobert 
un total de 18 (4 en la prime-
ra ronda i 14 en la segona). 
Sis d’aquests metges s’incor-
poraran als equips d’atenció 
primària de l’Anoia, i 4 places 
d’infermeria. 
L’ICS a la Catalunya Central, 
a més de formar especialistes 
en medicina i infermeria de 
família, participa en la do-
cència que es fa a les facultats 
de Medicina i Infermeria de 
Catalunya, especialment a la 
UVic-Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC), i en 
la formació d’alumnat dels di-
ferents graus (mitjà i superior) 
de formació professional de 
les branques sanitàries com 
és el cas del grau de formació 
de Tècnics en Cures d’Auxili-
ars d’Infermeria. Actualment, 
forma alumnat dels quatre 
primers cursos de la Facultat 
de Medicina de la UVic-UCC.

presa de consciència sobre el 
benestar emocional, la gestió 
de les emocions amb pautes 
d’autocura, l’abordatge emo-
cional i el mindfulness, i que 
van realitzar una dinàmica 
grupal a través del color per 
connectar amb les emocions.
Mariona Baltà, referent de les 
RBEC de l’Anoia, explica que 
“després de la jornada volem 
que les dones ucraïneses es 
puguin dirigir al seu centre 
d’atenció primària i puguin 
incorporar-se a un grup psi-
coeducatiu i tinguin segui-
ment psicològic”. L’acollida va 
servir per constatar que una 
de les inquietuds de les nou-
vingudes és que es continu-
ïn organitzant jornades com 
aquesta “per conèixer-se entre 
elles, fer pinya i ajudar que es 
cuidin en situacions crítiques 

i prenguin consciència de 
la importància del benestar 
emocional”.
A més de Baltà, també van 
intervenir en la jornada les 
altres referents de benestar 
emocional comunitari de 
l’Anoia: Teresa Bujons, Laura 
Vidal, Anna Corbera, Anna 
Trapé, Sònia Sanclimens i 
Sílvia Soler. Va obrir la jor-
nada Rosa M. Gasulla, coor-
dinadora de l’Àrea d’Activitat 
d’Atenció a la Ciutadania del 
Servei d’Atenció Primària 
Anoia, juntament amb Eli-
senda Albareda, cap del De-
partament de Benestar Social 
i Atenció a la Ciutadania del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
El tancament de la jornada 
es va aprofitar per presentar 
dues noves figures del Consell 
Comarcal de l’Anoia, la tècni-
ca d’acollida Maria Monsalve 
i la psicòloga Lídia Expósito, 
i per fer un breu mapatge dels 
serveis socials dels quals po-
den fer ús les persones refu-
giades a través d’una pàgina 
web personalitzada.

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal
93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com
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El nombre de 260 
correspon als punts a 

la pista que el club 
patrocinava en el 3x3 

del Club Bàsquet 
Igualada a Cal Font

Rotary assoleix 269 vacunes contra 
la polio en la campanya

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Rotary Club Igualada 
farà la donació de 269 
vacunes contra la polio 

després que el passat dissabte 
es comptessin 269 punts a la 
pista que el club patrocina-
va en l’esdeveniment  3x3 del 
Club Bàsquet que va tenir lloc 
a la Plaça Cal Font. 
Sota el lema “Una cistella, una 
vacuna contra la polio”, el Ro-
tary Club Igualada col·labora-
va en l’esdeveniment esportiu 
a la vegada que realitzava una 
activitat solidària. Així, l’enti-
tat igualadina farà una apor-
tació pel programa POLIO 
PLUS que la Fundació Rotary 
International impulsa a nivell 
mundial per la erradicació de 
la polio al món.
Salvador Farrés, president 
del Rotary Club Igualada, va 
participar en el lliurament de 
trofeus del campionat i va ma-
nifestar que “al Rotary tenim 
l’objectiu de millorar la nostra 
societat i ho fem a través d’ac-
cions solidàries com aquesta. 
Durant tot l’any desenvolu-
pem campanyes en benefici 
de la comunitat, tant a nivell 
local com internacional”.
Una de les grans lluites dels 

Rotary Igualada, un club 
solidari en constant acció
Durant tot l’any, el Rotary 
Club Igualada desenvolupa 
diferent accions solidàries. 
Entre elles, cal destacar els 
Concerts Solidaris que cada 
Nadal s’organitzen per a re-
captar fons per a diferents 
projectes d’entitats locals i co-
marcals. També, un cop l’any 
té lloc la plantada d’alzines al 
camp Rotary que l’Ajuntament 
va cedir amb aquesta finalitat. 
A banda, Rotary Internatio-
nal, mobilitza estudiants cada 
any en intercanvis acadèmics 
anuals, de convivència entre 
famílies, i camps de Joventut, 
on Rotary Igualada participa 
molt activament.
La passada pandèmia es van 
aconseguir importants lliu-
raments de material sanitari 
EPIS, així com la campanya 
d’aportacions setmanals d’ali-
ments al Banc de Queviures 
per valor de 8.100 euros.
Actualment, Rotary Club 
Igualada està estudiant nous 
projectes solidaris per desen-
volupar en col·laboració amb 
entitats locals, com ha estat 
aquesta nova iniciativa amb el 
Club Bàsquet Igualada.

Els alcaldes de 
la comarca coneixen 

de primera mà el 
projecte de nou 
hospital de dia 

oncològic d’Igualada

El Consell d’Alcaldes 
de l’Anoia, a l’hospital

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal ha 
celebrat el dijous, 30 
de juny, un nou Con-

sell d’Alcaldes i Alcaldesses 
encapçalat pel president de 
l’ens, Xavier Boquete, i que ha 
comptat amb la participació 
d’una vintena de representants 
de les corporacions locals.
Excepcionalment, la reunió 
s’ha celebrat a l’Hospital Uni-
versitari d’Igualada. El seu 
gerent, Ferran García, ha pre-
sentat als assistents el projecte 
de nou hospital de dia onco-
lògic, que té l’objectiu de con-
vertir aquesta àrea en un espai 
més còmode, confortable i 
acollidor per als pacients i els 
seus familiars.
Per a fer-lo realitat, s’ha impul-
sat una campanya de mecenat-
ge sota el lema “La seva lluita 
és la nostra lluita” i els parti-
culars, empreses i entitats de 
l’àrea d’influència de l’equipa-

ment —l’Anoia, la Segarra i la 
Conca de Barberà— poden fer 
els seus donatius al web www.
eslanostralluita.cat. L’hospital 
de dia oncològic de la capital 
de l’Anoia atén anualment més 
de 250 persones. Tot seguit, el 
director de l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA), Manuel 
Reyes, ha exposat les novetats 
relatives a les convocatòries 
d’ajudes públiques i depura-
dores. El Consell d’Alcaldes i 
Alcaldesses, com és habitual, 
ha finalitzat amb el torn de 
precs i preguntes, que permet 
abordar i debatre diferents 
qüestions d’interès específic 
per als assistents.

clubs Rotaris de tot el món és 
el programa d’erradicació to-
tal de la Pòlio. La pòlio es va 
reduint però encara està pre-
sent a dos països, l’Afganistan 
i el Pakistan. Durant més de 
35 anys, Rotary ha treballat 
constantment per a erradicar 
aquesta malaltia que ocasio-
na paràlisi i potencialment la 
mort, i generalment afecta a 
nens menors de cinc anys. El 
poliovirus es transmet de per-
sona a persona, en general a 
través de l’aigua contaminada. 
Posteriorment, pot atacar el 
sistema nerviós.
Els rotaris han contribuït més 
de 2100 milions de dòlars i 
una infinitat d’hores de tre-
ball voluntari per a protegir 
més de 3000 milions de nens 
en 122 països contra aquesta 
malaltia. Des del Rotary Igua-
lada, s’organitzen cada any ac-
cions solidàries per a fer apor-
tacions a la lluita.

SUPORT FAMILIAR INTEGRAL

Tel. 623 561 301

Acompanyament i atenció 
domiciliària integral a persones 

grans, dependents i infants

Sumem Igualada



Fins al setembre es 
duran a terme una 

dotzena d’intervencions 
per a la promoció de la 
salut en festes majors 
i altres esdeveniments 

populars dels municipis 
de l’Anoia
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E l diumenge 25 de se-
tembre de 2022 es cele-
brarà a Igualada la sete-

na edició de l’Alzheimer Race, 
la cursa i caminada solidària 
organitzada conjuntament per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi del 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI) i l’Associació de Fa-
miliars d’Alzheimer i altres De-
mències de l’Anoia (AFADA) 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Igualada. Les inscrip-
cions es podran fer a partir del 
dilluns 11 de juliol a les pàgines 
www.cssi.cat/alzheimerrace 
www.afada.cat i www.facebo-
ok.com/alzheimerrace. 
La setena Alzheimer Race es va 
presentar el dilluns 4 de juliol, 
amb la presència de l’alcalde 
de la ciutat, Marc Castells, la 
tercera tinent d’alcalde, Car-
lota Carner, la presidenta de 
l’AFADA, Nuria Solà, la presi-
denta d’honor d’AFADA, Joana 
Varea, el gerent del CSSI, Jordi 
Ferrer, la Directora Tècnica del 
CSSI, Montse Clemente, la res-
ponsable de l’Hospital de dia 
Sant Jordi, Menchu Vélez, i al-
tres membres de l’organització.
Els fons recaptats per les ins-
cripcions i patrocinadors es 
destinaran a l’AFADA. L’altre 
objectiu de l’esdeveniment 
és sensibilitzar i informar la 
població pel que fa a aquesta 
malaltia degenerativa de les 
cèl·lules cerebrals, que a Ca-
talunya afecta més de 112.000 
persones. 
Aquest any 2022 l’Alzheimer 
Race recupera el format pre-
sencial, després del format 
modificat que es va dur a ter-
me l’any 2021 en que els par-
ticipants van caminar o córrer 
allà on van voler i van comp-
tabilitzar les passes fetes amb 
un rellotge proporcionat per 
l’organització, i després de l’any 
2020 en que no es va poder fer 
la cursa degut a la covid.
La cursa i caminada mantindrà 
la sortida i arribada a la Plaça 
de la Masuca, davant de l’Hos-
pital de Dia Sant Jordi, i passa-
rà pel carrer Santa Joaquima de 
Vedruna, el Passeig Verdaguer, 
on hi haurà la fira FirAnoia 
instal·lada aquell dia, conti-
nuant per l’Avinguda Gaudí i 
la part inicial del Parc Fluvial 
del riu Anoia. La part final del 
recorregut es modificarà degut 
a les obres que actualment s’es-
tan fent per connectar Iguala-
da amb la Ronda Sud. Aquest 
any els participants passaran 

El 25 de setembre es farà la setena 
edició de l’Alzheimer Race

Torna el servei GPS 
Anoia per als joves

REDACCIÓ / LA VEU 

E l servei de Joventut 
del Consell Comarcal 
de l’Anoia ha posat en 

marxa, també aquest 2022, 
el programa GPS —Grup de 
Promoció de la Salut— adre-
çat als Ajuntaments, amb l’ob-
jectiu de promocionar hàbits 
saludables entre el col·lectiu 
jove.
El passat 7 de maig ja es va 
iniciar la primera actuació del 
servei GPS Anoia Jove a Cas-
tellolí i, la temporada d’estiu, 
va arrencar aquest 1 de juliol 
a La Pobla de Claramunt. A 
l’estand del servei, s’hi pot tro-
bar ampli material informatiu 
sobre qüestions com ara el 
consum responsable de subs-
tàncies, la prevenció de riscos 
en les relacions sexuals i la 
prevenció de riscos associats 
amb el consum i la conducció 
segura. També s’hi reparteixen 
preservatius, kits del plaer, al-
coholímetres d’un sol ús i es 
realitzen proves d’alcoholèmia 
digitals per als i les joves que 
han de conduir.
El programa ja fa més de 10 

per Cal Maco, on aquell cap de 
setmana es celebrarà la inau-
guració del nou alberg i oficina 
comarcal de turisme, i el recor-
regut finalitzarà a la plaça de 
la Masuca. Seran uns 4 o 5 km 
pels caminants i uns 6 o 7 km 
pels corredors. 
Les inscripcions, que s’obren el 
11 de juliol, tenen un preu base 
de 12 € pels corredors, que han 
de tenir un mínim de 12 anys, 
de 10 € pels caminants majors 
de 12 anys, i seran gratuïtes pels 
caminants d’entre 0 i 11 anys. 
Tots els inscrits rebran un lot 
d’obsequis i tots els corredors 
i caminants majors de 12 anys 
rebran una samarreta tècnica 
Tuga amb el logo de la cursa. 
Un dels obsequis d’aquest any 
serà donat pel nou Alberg de 
Cal Maco. Aquelles persones 
que no disposin de connexió a 
Internet podran fer les inscrip-
cions presencialment a l’Hos-
pital de Dia Sant Jordi el dia 21 
de juliol de 9 a 13 hores.
El lliurament de dorsals es farà 
el matí del dia 25 de setembre 
a partir de les 8:30 a l’Hospital 
de Dia Sant Jordi. A les 9:00 
hi haurà un escalfament core-
ografiat. Hi haurà servei de 
guarda-roba i es lliurarà avitu-
allament a l’arribada. La sorti-
da dels corredors serà a les 9:30 
del matí i la dels caminants 
uns minuts més tard. De 10:30 
a 11:30 hi haurà una actuació 
musical, i de 11:30 a 12:00 està 
previst fer l’entrega de premis 
als millors classificats, amb la 
presència de l’alcalde, Marc 
Castells. També es faran sorte-
jos de regals i hi haurà activi-
tats per als participants.
La cursa està oberta a la par-
ticipació d’entitats i empreses 
col·laboradores que realitzin 
aportacions econòmiques i/o 
donacions materials, i que 
poden fer-ho trucant al 93 
8068188. 

21 de setembre, Dia 
Mundial de l’Alzheimer
L’activitat forma part de la 
commemoració del Dia Mun-

anys que volta per les festes 
d’estiu de la comarca, treba-
llant per la prevenció i reduc-
ció de riscos, tot i que els dos 
últims anys va ser necessari 
adaptar-lo a causa de la pan-
dèmia.
L’autocaravana GPS Anoia 
Jove visitarà el 8 de juliol San-
ta Margarida de Montbui, el 
15 de juliol Carme, el 22 de 
juliol Masquefa, el 30 de juliol 
Òdena i Piera, el 6 d’agost La 
Llacuna, el 12 d’agost Els Hos-
talets de Pierola, el 13 d’agost 
El Bruc i, el 2 i 3 de setem-
bre, Vilanova del Camí. Farà, 
doncs, un total de 12 interven-
cions donant cobertura a les 
respectives festes majors i al-
tres esdeveniments populars.

dial de l’Alzheimer, que es ce-
lebra el 21 de setembre, i que a 
Igualada compta amb activitats 
organitzades per l’Hospital de 
Dia Sant Jordi del CSSI, l’AFA-
DA i altres entitats, que reu-
neixen esforços per tal de sen-
sibilitzar a la ciutadania sobre 
aquesta malaltia. 
L’AFADA (www.afada.cat) és 
una associació sense ànim de 
lucre creada a l’any 2016 amb la 
finalitat de donar suport, asses-
sorar i informar a les persones 
diagnosticades amb Alzheimer 
i altres demències i/o als seus 
familiars. És successora de la 
delegació Anoia de l’Associa-
ció de Familiars d’Alzheimer 
de Barcelona (AFAB) que va 
néixer l’any 2000 recollint la 
necessitats dels familiars de 
malalts d’Alzheimer, en aquells 
moments amb manca de re-
cursos socials i informació re-
lacionada amb la pròpia malal-
tia. La desconeixença d’aquesta 
es feia palesa en les famílies i 
calia un paraigua que donés 
cobertura no només a les ne-
cessitats del malalts sinó també 
als cuidadors i famílies. 
L’Hospital de Dia Sant Jordi va 
obrir les portes el desembre de 
2005. Dona servei assistencial 
a persones amb deteriorament 
i trastorns cognitius i demènci-
es com l’Alzheimer, i a les seves 
famílies. Ofereix atenció mèdi-
ca, psicològica i social que aju-
da a recuperar i millorar l’auto-
nomia de les persones ateses i 
permet fer un seguiment indi-
vidualitzat i una avaluació pe-
riòdica de cada pacient. És un 
centre gestionat pel CSSI en un 
edifici de la Fundació Catalu-
nya – La Pedrera.

EMPRESA ADOBERA 
D´IGUALADA CERCA:

Persona per seguiment de procés 
i control de bombos de recurtició-tintura.

Es valora experiència.

S’ofereix horari matí-tarda 
i contracte inde�nit

PERSONES INTERESSADES 
ENVIAR CURRICULUM VITAE A: 

seleccioadoberia@gmail.com

AUTÉNTICO
VIDENTE

CON EXPERIENCIA, 
ESPECIALISTA EN:

 Amarres -  Negocios - Limpieza 
- Cura impotencia sexual - 
Problemas sentimentales - 

Recuperar pareja.
RESULTADOS GARANTIZADOS 100%

638 320 349
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L ’igualadí Miquel Se-
gura, de l’Associació 
Unesco d’Igualada, ha 

estat nomenat membre de 
l’Assemblea General de la 
Comissió Nacional Andorra-
na d’aquesta institució inter-

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat dimarts 21 de 
juny, els representants 
de CaixaBank Rosa 

Marimon, Responsable Acció 
Social de la DAN de l’Anoia 
Baix Llobregat Nord, Eduard 
Terre, director de l’oficina de 
la Masuca, i Dolors Guixà, 
de l’oficina de Santa Margari-
da de Montbui, en nom de la 
Fundació “la Caixa” van lliu-
rar a l’Associació DCA (Dany 
Cerebral Adquirit) Anoia un 
xec per import de 5.000 eu-
ros destinats a l’adquisició 
de mobiliari i equipament 
informàtic per al local on 
l’entitat realitza les seves acti-
vitats, carrer Piera, 24 baixos, 
d’Igualada.
A l’acte van assistir nombro-
sos socis i sòcies que van vo-

DCA Anoia rep un ajut de 5.000 
euros de la Fundació “la Caixa”

Diumenge, Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple a 
l’Infinit i el Molí Nou

J.N.M. / LA VEU 

Diumenge passat, a les 
8h del matí, se cele-
brar amb una excur-

sió al Monestir de Ripoll. 
Organitzat, en aquesta ocasió, 
per Pere Roig, Diaca. Primer 

REDACCIÓ / LA VEU 

Cada any la Fundació 
per l’Esclerosi Múlti-
ple organitza la cam-

panya Mulla’t, amb l’objectiu 
de sensibilitzar a la societat 
respecte a aquesta malaltia, 
crear serveis per a les perso-
nes afectades i donar suport 
a la investigació de l’esclerosi 
múltiple al nostre país.
El Mulla’t s’ha convertit en 
un dels actes de solidaritat 
més importants a Catalunya. 
El proper diumenge, 10 de 
juliol, la campanya es fa en 
moltíssimes piscines de tot 
el país. També serà el cas 
d’Igualada. De 10 del matí a 
2 del migdia, s’hi podrà par-
ticipar a les piscines de l’In-
finit i Molí Nou. Es comptarà 

esmorzàrem a prop de Gurb, 
celebràrem la missa i després 
visitàrem el famós Cenobi de 
tanta tradició catalana. Aca-
bàrem amb un dinar de ger-
manor en un conegut restau-
rant dels voltants de Ripoll, 
en el qual l’amic Martí Mensa, 

ens projectà el seu encertat 
recull de fotos de la jornada.
La diada no pogué ser més 
lluïda per la bona harmonia, 
la perfecte preparació de la 
sortida i el bon temps que en-
galanà una cloenda de tem-
porada ben reeixida. 

Final de curs dels Amics del Casal

ler agrair i celebrar aquesta 
donació que permetrà a DCA 
Anoia oferir un millor servei 
a les usuàries i usuaris dels 
tallers i activitats de rehabili-
tació que l’entitat du a terme.
DCA Anoia és un espai de 

suport, afecte i acompanya-
ment a les persones amb dany 
cerebral adquirit i les seves 
famílies. Amb aquest ajut, 
CaixaBank fa palès el seu 
compromís amb les persones 
i les entitats del territori.

Miquel Segura, nou 
membre de la Comissió 
Andorrana de la Unesco

nacional. 
Segura, també vinculat a la 
Plataforma Audiovisual de 
la Unesco, fa molts anys que 
manté una fluïda relació amb 
els seus companys andor-
rans, que han participat acti-
vament de diversos projectes 
amb Igualada i Catalunya.

amb l’actuació del grup mu-
sical Jazz t’has Mullat. 
L’acte compta amb l’organit-
zació de l’Associació Escle-
rosi Múltiple Anoia, i la col.
laboració de l’Ajuntament, 
Infinit, Club Natació Iguala-
da i Anoia Club Gimnàstic.



P #latevaveu
“Bé, doncs ja hem criticat a Estopa. Ara anem a 
crear 150 fotos de Bon Dia amb la cara de Laura 
Borràs i Puigdemont de fons, que si no la gent del 
Telegram ens trobarà a faltar.” 

Cal una foto de @marccastells a un fulletó in-
formatiu sobre una reforma (vergonyosa) que 
es fa al barri? Propaganda electoral partidista 
a càrrec de les arques municipals, un fet massa 
habitual a Igualada. Ja no és un tema legal, sinó 
simplement ètic.

Que voleu que us digui? La taula que ens convé 
no es la de diàleg, la que ens convé es la Taula 
de divorci.... a ser possible per la via ràpida

La gent que quan et contesta un mail manté els 
que estan en còpia mereix una admiració i res-
pecte infinit. Cuidem-los. Cuidem-nos.

Els igualadins tenim fama d’agafar el cotxe fins 
i tot per anar al vàter. Si l’ajuntament no posés 
pàrquings a davant de cada vàter, deixaríem 
d’agafar el cotxe cada cop que volguéssim anar 
al vàter. No sé si m’explico.

Mira que arriba a ser desagradable moure’s per 
#Igualada amb bicicleta…. I amb nens molt pi-
tjor.

Estem a les portes del 26è European Balloon 
Festival i tenim moltes ganes de sortir a volar 
per veure el cel ple de globus. Et convidem a lle-
var-te ben d’hora per gaudir de l’espectacle. 
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xarxes: El més destacat

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

  
@gegants_xauxa

  
@laiamuse

  
@marti_estruch

www.veuanoia.cat

3 S’incorporen deu nous pro-
fessionals de medicina fami-
liar als CAPs de l’Anoia

1 El ple d’Igualada aprova un 
aparcament de 150 places als 
horts de l’Asil

2 Dos detinguts per cometre 
set furts de catalitzadors de 
vehicles a Vilanova

Soc l’Esther Amat Fortuny, i soc de Sant 
Boi de Llobregat.
Visc a Igualada amb en Joan i la Mireia 
des del 2006. La ciutat i comarca sempre 
ens han agradat per les seves activitats 
culturals i sovint veníem per gaudir-ne.
Soc dibuixant i faig activitats de lleure i 
arts plàstiques a l’escola Garcia Fossas (des 
de l’any següent d’arribar), i m’encanta 
treballar amb els petits i transmetre’ls 
l’amor per l’art. En els darrers anys també 
he estat membre de l’equip de monitores 
de l’Estiuart de La Gaspar.
He fet diferents exposicions de dibuix i 
pintura a la comarca, i he tingut el plaer 
de col·laborar en algunes de les il·lustracions dels Reis d’Igualada.
Només arribar vam participar a les Caramelles, Bisbalet, Mal Llamp, ja que volíem 
“viure” a Igualada, i així ho hem fet.
Estimo Igualada i entorns perquè he viscut els millors moments de la meva vida; em 
vaig casar a La Tossa, la Mireia va néixer aquí...
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
S’ha fet un pla  per acabar amb la deixadesa i la inseguretat en què es troba, darrerament, 
la “meva” ciutat.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#226 Esther Amat Fortuny FOTO: Cesc Sales

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

Sergio Pérez @SergiPerez_93

Pau Aymerich  @pau_aymerich

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

David Serarols @dserarols

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce

Alfons recio. @alf_recio

Camins de Vent @caminsdevent



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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AVANTATGES DE CONTRACTAR
 MAJORS DE 50 ANYSQUAN HO VOLS?

El consumo es menor que antes del virus con excepciones; pero en tér-
minos reales es mucho menor. ‘Los ahorros’ están tirando de la econo-
mía como antes lo hicieron las anfetas que ya están declinando. Cuan-
do se vayan acabando esos ahorros, ¿qué pasará con la economía?

L’atur continua baixant a Catalunya, amb un descens de quasi 10.000 
persones respecte el mes de maig. Continuem impulsant polítiques acti-
ves de foment de l’ocupació per garantir un recuperació més justa.

2021 ha estat un bon any per al teixit empresarial (en vendes, exportacions 
i beneficis).
Segueixen pendents vàries assignatures: manca d’inversió en coneixement 
(formació, ciència, R+D, innovació…), excés burocràcia, ocupació de qua-
litat, infraestructures…

“No deixis de creure que succeirà 
i diverteix-te pensant que així serà.”

“Els avantatges que suposa contractar 
personal de més edat són moltes”

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

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

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

Les persones majors de cin·
quanta anys, sovint troben 
reticències per part de les 
empreses a l’hora de ser 

contractades degut, en part, a falses 
creences com el fet que són perfils 
amb una baixa digitalització, entre 
molts altres inconvenients, però res 
més lluny de la realitat. És més, els 
avantatges que suposa contractar 
personal de més edat són molts, en·
tre ells:

- Major adaptabilitat: Són perso·
nes molt capaces d’assimilar canvis, 
perquè han vist néixer internet, les 
xarxes socials... passant d’un treball 
completament manual a un altre 
més mecanitzat, per la qual cosa la 
seva capacitat d’adaptació està més 
que demostrada.

- Creen millor ambient laboral, en 
primer lloc, perquè els seu caràcter 
ja està definit i, en segon lloc, a causa 
d’una major necessitat de tranquil·
litat i de fugir dels conflictes. A més, 
en el cas que aquests es produïssin, 
també saben manejar·los d’una ma·
nera més eficaç.

- Fidelitat a l’empresa: Les obligaci·
ons familiars i el desig d’una major 
estabilitat personal, els fa ser més 
fidels a les seves empreses. Ja no es 
prioritza tant el salari o una major 
projecció laboral, sinó altres factors 

T’ho has preguntat serio·
sament? I em refereixo, a 
allò que dius desitjar fer·
ventment. Tenir aquest 

cotxe, o viure en aquesta zona, o fer 
aquest viatge, etc. Quant ho vols? 

Jo he visualitzat situacions que sen·
se cap mena de dubte no es podien 
realitzar i contra tot pronòstic les 
he aconseguit tirar endavant. Co·
ses que potser no depenen de tu. 
Però d’alguna forma s’assoleixen. 
La vida és fràgil. L’any passat vaig 
estar a punt de morir i per unes 
mil·lèsimes de segon em vaig ren·
dir... de sobte vaig canviar la meva 
opinió i només pensava respira, 
respira... i no sé què va ser el que 
em va salvar, però aquí estic. 

Respondré a la pregunta de quan 

com un millor horari i una major 
conciliació laboral i familiar.

- Aporten major experiència: com 
diu el refrany l’experiència és un 
grau, i és que tant l’acumulació de 
coneixements que s’han anat adqui·
rint al llarg de tota la vida laboral, 
com la pràctica professional, els fa 
més capaces d’afrontar els proble·
mes i superar amb èxit tots els es·
culls que van apareixent, a més de 
saber prendre millors decisions.

- Tenen una xarxa de contactes ex-
tensa. Els anys d’experiència els ha 
fet conèixer a molts professionals en 
el seu sector que poden ser de gran 
ajuda al negoci, tant: clients, col·
laboradors com proveïdors.

- La contractació d’aquest col·lectiu 
està bonificada. No només suposa 
tot un ventall d’avantatges a nivell 
professional com hem vist, sinó que 
a més, presenta avantatges fiscals 
que no tenen altres grups d’edats i 
que solen resultar molt atractives 
per a les empreses.

Tot això, unit a l’augment de l’espe·
rança de vida, així com a uns hàbits 
més saludables, fa que les persones 
es conservin millor i arribin a la ma·
duresa en millors condicions per a 
continuar treballant i per a donar el 
100% d’ells mateixos. 

ho vols? Amb un acudit: “Un feli·
grès després de diversos anys pre·
gant a l’església “Déu que em toqui 
la loteria, Déu que em toqui la lo·
teria...” Un dia sent una veu que li 
parla. · Fill meu, si de veritat vols 
que et toqui la loteria... almenys 
compra un dècim”. M’enteneu per 
on va la resposta. 

No espereu que el miracle es dugui 
a terme si no poseu alguna cosa 
de la vostra part. Visualitzar·vos 
aconseguint allò que voleu i treba·
llar per això sense obsessionar·se i 
sense desesperar·se. No deixis de 
creure que succeirà i diverteix·te 
pensant que així serà. Si deixa de 
ser divertit, deixa de perseguir·ho 
i relaxa’t. Tanta felicitat ha de do·
nar obtenir el que vols, com el camí 
que facis per aconseguir·ho. 

Juan Juncosa
Escriptor
www.juanjuncosa.com

Eva Remolina
Economista 
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www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

CALAF / LA VEU 

Avui divendres comen-
ça la cinquena edició 
dels Festivals Alta Se-

garra, que enguany organitza 
el Casino de Calaf, i que viat-
jarà al llarg de quatre caps de 
setmana, un més que en l’últi-
ma edició del 2019, per Calaf, 
Veciana, Calonge de Segarra 
i Copons, que aquest any se 
suma al circuit itinerant de 
concerts.
A partir de les 22.00h, el Bos-
quet del Rentador de Calaf 
acollirà l’actuació d’El Pe-
tit de Cal Eril que presenta-
rà ‘N.S.C.A.L.H.’, sigles que 
amaguen la frase ‘No Sabràs 
Com Acabarà La Història’, el 
vuitè disc de la banda lidera-
da per Joan Pons. L’endemà, el 
9 de juliol, a la mateixa hora, 
ho farà Salva Racero per dei-
xar-nos escoltar el seu darrer 
treball ‘Torno a respirar’, en 
format trio acústic, amb Marc 
Quintillà (guitarres) i Jordi 
Campoy als teclats.

Veciana, Calonge de Segarra 
i Copons
El festival continuarà a Pere-
res, Veciana, el 15 de juliol, 
amb Manu Guix que presenta-
rà el seu últim disc ‘Moments’ 
amb la seva mítica banda The 

Veterans i l’espectacle Llum, 
el 16 de juliol, amb la cobla 
Marinada, sota la direcció de 
Vicens Martín. Un recull de 
cançons i poemes musicats 
que representen la lluita dels 
pobles, amb diversitat geogrà-
fica i temporal, però que des-
taquen per la seva qualitat i la 
seva importància emocional.

Comencen els Festivals Alta Segarra amb el Petit de Cal Eril 
i Salva Racero a Calaf

A l’església de Santa Fe de Ca-
longe de Segarra hi actuaran 
Joana Serrat, a duet amb la 
seva germana Carla (22 de ju-
liol), a les 22.00h. El 23 de ju-
liol, a la mateixa hora, aquest 
escenari tindrà com a prota-
gonistes Beth Rodergas i la pi-
anista Laura Andrés que pre-
sentaran el seu darrer treball 
‘Natural women’, on versionen 
reconegudes veus femenines 
de la cançó.
L’últim cap de setmana, el 
Gorg de Nafre de Copons 
s’estrenarà com a escenari  
d’aquest certamen itinerant 
amb la Dream Big Funk Band, 
el 29 de juliol. El dissabte 30 
de juliol clourà el festival el 

pianista i compositor Marco 
Mezquida, que hi presentarà 
‘Letter to Milos’ (Carta a Mi-
los), el seu projecte més perso-
nal dedicat al seu fill. 

Entrades a:
www.entrapolis.com
Les entrades es poden com-
prar a través del portal www.
entrapolis.com.El preu és de 
20 € i 17 € per als socis del 
Casino de Calaf (entrades nu-
merades). També hi ha l’opció 
d’agafar-les amb o sense tast 
gastronòmic. El tast té un cost 
de 10 euros i un any més es-
tarà organitzat pel Grup Ani-
fcalac amb el qual es podran 
degustar, abans o després de 

cada concert, productes de 
proximitat de gran qualitat, 
incloent menjar i beguda. 
Una fórmula triomfadora
La cinquena edició dels Fes-
tivals Alta Segarra repeteix la 
fórmula que l’ha fet créixer i 
consolidar-se com a cita esti-
uenca de referència a la Cata-
lunya Central. Un certamen 
itinerant que busca posar en 
valor els pobles de l’Alta Se-
garra i els seus indrets més 
emblemàtics, oferir una pro-
posta cultural de qualitat als 
veïns i als turistes que visiten 
aquest territori i ser un refe-
rent gastronòmic apostant 
per tastos amb productes qui-
lòmetre zero.

CALAF / LA VEU 

Des del dia 1 de juliol 
del 2022 l’empresa 
Aigües de Manresa 

deixa de prestar el servei d’ai-
gua a Calaf passant a ser ges-
tionat de forma directa per 
l’Ajuntament de Calaf.
El traspàs de la gestió del ser-
vei des de l’anterior empresa 
concessionària cap a aquest 
Ajuntament, no suposarà cap 
canvi per a les persones i em-
preses abonades actualment. 
Ni tampoc serà necessari fer 
cap tràmit.
Els usuaris continuaran 
rebent el servei com fins ara, 
ja que es mantindran els con-
tractes actuals i els mateixos 

sistemes de pagament del 
rebut, els ajuts socials i les 
mateixes tarifes. Qualsevol 
gestió relacionada amb la 
prestació del servei d’aigua, 
s’haurà de realitzar a l’Oficina 
del Servei d’Aigües de Calaf, 
ubicada a l’edifici de l’Ajun-
tament de Calaf (plaça Gran, 
núm. 2) els dilluns, dimecres 
i divendres de 09h a 14h. Es 

podrà demanar cita prèvia al 
telèfon 662 926 154 o a través 
del correu electrònic: calaf.ai-
gues@calaf.cat . També s’ha-
bilitarà una “Oficina virtual” 
per a poder realitzar els trà-
mits habituals com altes, bai-
xes i canvis de nom. S’hi po-
drà entrar a través de l’enllaç 
des de la web municipal que 
s’habilitarà properament. 

El manteniment i avaries es-
tarà gestionat per l’empresa 
TRANSPARENTA
Per tal de complementar els 
serveis oferts per l’Ajunta-
ment i amb l’objectiu d’oferir 
una ràpida resposta en cas 
d’avaria, es va adjudicar al 
passat Ple del 25 d’abril aquest 

contracte a l’empresa Trans-
parenta. Aquesta empresa 
disposa dels mitjans materi-
als i tècnics especialitzats per 
atendre totes les incidències.
En el cas que una persona 
usuària tingui alguna inci-
dència o avaria, serà aquesta 
empresa qui assumirà aques-
ta gestió a partir de l’1 de ju-
liol ja. Per posar-s’hi en con-
tacte, caldrà trucar al telèfon 
d’avaries, el 669 050 665, que 
estarà disponible les 24 h.

Fins a l’octubre, la factura-
ció encara dependrà del sis-
tema d’Aigües de Manresa 
Fins a l’octubre, la facturació 
encara dependrà del sistema 
d’Aigües de Manresa

Tot i que l’Ajuntament de 
Calaf començarà a assumir 
la gestió del servei a partir 
de l’1 de juliol, com que la 
facturació és trimestral, fins 
al mes d’octubre, les factu-
res de l’aigua s’hauran de 
consultar a la mateixa plata-
forma d’Aigües de Manresa 
com fins ara.
Així doncs, la factura cor-
responent al 3r trimestre de 
l’any (juliol-agost-setembre) 
encara arribarà per l’anterior 
circuit. A partir d’aleshores, 
les factures es podran consul-
tar a través d’una plataforma 
pròpia a la qual s’hi podrà ac-
cedir des d’un enllaç directe 
que trobareu a la web muni-
cipal i a l’aplicació municipal.

Des de l’1 de juliol, l’Ajuntament de Calaf assumeix la gestió 
i subministrament de l’aigua

La ciutadania i les 
empreses abonades 

no hauran de fer cap 
tràmit. Es mantindrà el 
mateix sistema de pa-
gament, ajuts i tarifes

Calaf, Veciana, Calon-
ge de Segarra i Copons 

acolliran fins a vuit
concerts durant els 

propers quatre caps de 
setmana de juliol
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CONCA / LA VEU 

L’Edifici de Can Muscons 
de Vilanova del Camí ha 
estat l’escenari, aquest 5 

de juliol, de la presentació del 
“Pla de Gestió i Desenvolu-
pament del Parc Agrari de la 
Conca d’Òdena”. A l’acte hi 
han assistit el vicepresident 
primer del Consell Comarcal 
Jordi Cuadras; l’alcaldessa de 
Vilanova del Camí, Noemí 
Trucharte; el diputat delegat 
de Mobilitat, Espais Naturals i 
Prevenció d’Incendis Forestals 
de la Diputació de Barcelona, 
Valentí Junyent; i represen-
tants de l’Associació de Pro-
ductors del Parc Agrari de la 
Conca d’Òdena.
Aquest document recopila 
les mesures que caldrà imple-
mentar, a curt i mig termini, 
a partir d’una diagnosi inici-
al del territori i dels diversos 
agents que en formen part, 
amb l’objectiu prioritari d’afa-
vorir el desenvolupament 
d’un model agroalimentari 
basat en la qualitat i la pro-
ximitat, que sigui resilient al 
canvi climàtic i poc depenent 
del mercat global, que dina-
mitzi els diversos sectors pre-
sents i que sigui sostenible.
Jordi Cuadras explica que 
“el Parc Agrari de la Con-
ca d’Òdena és l’eina que ens 
permet passar de la teoria 
del producte km.0 a la pràc-
tica; és l’eina que, a través de 
la plataforma web que tindrà, 
posarà a l’abast de la ciutada-
nia de manera fàcil i pròxi-
ma tots els productes que es 
conreen al nostre territori”. 
Apunta que “posem en valor 

la cadena agroalimentària, 
facilitem l’accés de la ciuta-
dania al producte local, co-
ordinem els nostres produc-
tors i conscienciem l’opinió 
pública sobre l’economia de 
proximitat; tot un seguit de 
conceptes que la pandèmia 
i l’emergència climàtica han 
convertit en indispensables i 
que des del Consell Comar-
cal afrontem oferint aques-
ta eina, juntament amb els 
15 municipis que en formen 
part”. I conclou que “volem 
una Conca plena d’activitat 
econòmica sense renunciar a 
cap projecte de desenvolupa-
ment industrial ni tampoc a 
cap projecte en l’àmbit agro-
alimentari, com és aquest cas: 
hi cap tot”.
En el decurs de l’acte de pre-
sentació, la cap de la Direc-
ció Territorial Agrària de la 
Diputació de Barcelona, Sò-
nia Callau, ha abordat també 
la temàtica “Parcs Agraris? 
Una eina innovadora per a la 
protecció, gestió i desenvolu-
pament d’un espai”. I, poste-
riorment, Marc Talavera i 
Jana Peters, responsables de 
la redacció del pla, i Susanna 
Llopart, la seva coordinadora, 
han tractat “El Parc Agrari de 

la Conca d’Òdena en acció: 4 
anys per endavant!”.

El potencial del territori
La Conca d’Òdena compta 
avui amb un 6% de territori 
urbanitzat, un 62% de super-
fície forestal i gairebé un 32% 
de superfície agrícola, fet que 
suposa un important potenci-
al pel territori. Els cultius de 
secà -cereal, llegums, farratges 
i oleaginoses- ocupen la major 
part, prop de 9.000 hectàrees 
de sòl, i el Pla que avui s’ha 
presentat proposa accions per 
a diversificar-ne la producció, 
facilitar el relleu generacional 
i els canals de comercialització 
o ampliar la producció orien-
tada al consum de les perso-
nes. Pel que fa als cultius lle-
nyosos -fruiters, olivera, vinya 

i fruits secs-, ocupen al voltant 
de 700 hectàrees i el Pla pro-
posa actuacions per a posar en 
valor el seu valor ecosistèmic, 
incrementar-ne la superfície, 
ampliar les varietats cultiva-
des, valoritzar gastronòmica-
ment el producte, generar més 
productes derivats i afavorir la 
venda en circuit curt. I, pel que 
fa a l’horta, que ocupa unes 50 
hectàrees, es detallen accions 
per a diversificar cultius, va-
loritzar els excedents i evitar 
el malbaratament alimentari, 
incrementar la superfície i el 
nombre de persones que s’hi 
dediquen o generar productes 
derivats a partir dels produc-
tes hortícoles locals.
Un altre àmbit molt destacat 
és el de la ramaderia. A les 
explotacions ramaderes de 

Presentat el Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Agrari 
de la Conca d’Òdena

la Conca d’Òdena s’hi poden 
comptar 244.000 peces d’avi-
ram, 35.000 caps de porcí, 
7.000 d’oví, gairebé 4.000 pe-
ces cunícoles i més de 1.000 
caps de cabrum. Aquí es plan-
teja una transició progressiva 
d’un sistema intensiu cap a un 
d’extensiu, incrementar les zo-
nes de pastura o augmentar el 
nombre de persones que s’hi 
dediquen exclusivament. I, fi-
nalment, pel que fa a l’agroin-
dústria, molt vinculada al 
sector productiu, es proposa 
facilitar l’ús de les matèries 
primeres locals procedents 
del Parc Agrari, incrementar 
les infraestructures agrotrans-
formadores, incrementar i di-
versificar els derivats agroin-
dustrials o reduir els envasos 
plàstics, entre d’altres.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Mulla’t torna a cridar 
la implicació de la ciu-
tadania per acompa-

nyar les persones amb escle-
rosi múltiple i destinar fons a 
la recerca. El dia 10 de juliol 
se celebra una nova edició 
d’aquest esdeveniment soli-
dari que organitza la Federa-
ció Esclerosi Múltiple amb el 
suport de les associacions de 
malalts d’arreu de Catalunya. 
L’Associació Esclerosi Múlti-
ple Anoia (AEMA) recupera 
aquest any la cita solidària 

que l’any passat no es va po-
der realitzar com en altres 
edicions a causa de la pandè-
mia. Tanmateix, aquest any 
estan lluny de fer actes que 
suposin molta aglomeració 
per tal d’evitar contagis que 
posin en risc a les persones 
afectades per aquesta ma-
laltia neurodegenerativa i 
crònica del sistema nerviós 
central, sovint generadora de 
discapacitat.
El vilanoví Jordi Sanjuan, 
col·laborador de l’AEMA, ha 
estat vinculat a aquesta enti-
tat durant molts anys com a 

parella d’una persona afec-
tada per l’esclerosi múltiple, 
la Dolors Canal, a qui recor-
dem amb molta estima. Ella 
va ser la impulsora i primera 
presidenta de l’AEMA a la 
comarca. D’una manera molt 
didàctica va ser també una de 
les persones que va treballar 
per la divulgació d’aquesta 
malaltia. Ens parlava, per 
exemple, de la malaltia de les 
mil cares, perquè es pot ma-
nifestar de múltiples mane-
res en cada persona afectada. 
“L’esclerosi múltiple” com 
assenyala Jordi Sanjuan “és 

la gran desconeguda”.
L’AEMA tornarà a convidar 
a la ciutadania anoienca a 
participar d’aquesta activi-
tat en diferents municipis. A 
Vilanova del Camí la piscina 
municipal de Can Titó aco-
llirà la matinal del Mulla’t 
amb la presència del volun-
tariat que durant tot el matí 
posaran a la venda diferents 
productes de marxandatge. 
A més a les 11 h hi haurà 
un carril de la piscina obert 
a la participació de les per-
sones que vulguin nedar per 
l’esclerosi múltiple. Els me-

Vilanova del Camí es tornarà a ‘mullar’ per l’esclerosi múltiple 
el pròxim diumenge 

tres assolits a cada municipi 
es bescanvien després per 
aportacions econòmiques 
que des de la FEM es des-
tinen també a les activitats 
de divulgació, atenció als 
pacients i recerca.
Un dels moments més sim-
bòlics, sens dubte, és el salt 
simultani que es fa a totes 
les piscines a les dotze del 
migdia i que segons Jordi 
Sanjuan recull l’esperit del 
Mulla’t. 
Des d’Esports Vilanova fa-
ran, com és habitual, una 
aportació a l’entitat.

El document
 parteix d’una comple-
ta diagnosi i proposa 

un seguit d’actuacions
 específiques per a 

posar en valor el sector, 
diversificar-lo i facili-
tar el seu creixement
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MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
manté obert el termini 

de presentació de sol·licituds 
per arranjaments d’habitatges 
per a gent gran, persones amb 
dificultats de mobilitat o en 
risc d’exclusió social. 
Els ajuts, que es poden de·
manar fins al 30 de juliol, 
s’adrecen a persones majors 
de 65 anys que tinguin difi·
cultats per desenvolupar les 
activitats de la vida diària o 
amb insuficiència de recursos 
econòmics; a persones majors 
de 80 anys que visquin soles 
o amb una altra persona més 
gran, o bé a persones menors 
de 65 anys amb necessitats 
especials pel que fa a la seva 
capacitat física i psíquica per 
desenvolupar les activitats de 
la vida diària dins la llar (no 
és imprescindible la certifica·
ció del grau de discapacitat).
Hi ha dues maneres de trami·
tar aquesta sol·licitud. D’una 
banda, es pot presentar la sol·
licitud presencialment al Re·
gistre d’Entrada de l’Ajunta·
ment de Santa Margarida de 
Montbui. Per això cal trucar a 
l’Ajuntament al telèfon 93 804 
09 09 o bé passar per l’Ajun·
tament, carretera de Valls, 57.
També es pot fer la tramitació 
per internet a través d’aquest 
enllaç. En aquest cas cal pre·
sentar la sol·licitud a través de 
la Seu Electrònica, fent servir 
la instància genèrica i afegint 
els documents requerits a la 
sol·licitud.
Els arranjaments que es du·
ran a terme a l’interior dels 
habitatges es classifiquen en 
quatre tipologies:
1) Arranjaments en banys: 
substitució de banyeres, aixe·
tes, adaptacions
2) Arranjaments en cuina
3) Arranjaments generals: 
ampliacions de portes, anive·
llaments...
4) Actuacions complementà·
ries de millora de l’eficiència 
energètica dels domicilis.
Cal recordar que és el tercer 
any consecutiu que el consis·
tori montbuienc obre a la ciu·
tadania aquesta convocatòria, 
la qual rep el suport de la Di·
putació de Barcelona.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest divendres co·
mencen les primeres 
activitats de la Festa 

Major de Montbui. La primera 
proposta serà el gran Concert 
que oferirà la Coral Si Fa Sol 
a partir de les nou del vespre 
a l’església de Santa Margarida 
del Nucli Antic. L’acte es divi·
dirà en dues parts: una prime·
ra amb l’actuació de la Coral Si 
Fa Sol i una segona part on hi 
porendran part cantaires i ex·
cantaires de la Coral Si Fa Sol i 
de la Coral Jove.
L’endemà dissabte la sala 
ubicada en el primer pis de 
Mont·Àgora acollirà per se·
gon any consecutiu un Cam·
pionat de Partides Ràpides 
d’Escacs. Es tracta d’una com·
petició organitzada pel Club 
d’Escacs Montbui i que està 
oberta a tothom. Les inscrip·
cions per a aquest campionat 
es poden formalitzar el mateix 
dia de la competició. L’hora 

d’inici del campionat serà les 
10 del matí. L’hora de finalit·
zació, aproximadament, serà 
la una de la tarda.
Al Nucli Antic continuaran de 
bon matí les propostes festi·
ves, dissabte, amb la proposta 
“Vine a baixar el Tourmalet 
sense cadenes”. Aquesta activi·
tat començarà a les 9 del matí 
des de la Font del Comú.
A partir de les sis de la tarda el 
Grup d’Esplai Montbui orga·

Aquest cap de setmana, primeres activitats de la 
Festa Major montbuienca

nitzarà una Gimcana infantil, 
tot acompanyant l’Abofrapà. 
La proposta d’animació in·
fantil començarà a les sis de 
la tarda des de la Plaça del Sa·
fareig, i finalitzarà a la Plaça 
Major.
I a partir de les 8 del vespre, 
també a la Plaça Major, s’orga·
nitzarà el Concert “Abofrapà i 
les espècies”, en el que serà la 
representació a Montbui del 
nou espectacle familiar de la 
Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia (JOSA). La proposta 
inclou un conte·concert per a 
narrador i orquestra simfòni·
ca. Una història amb música 
d’arrel africana i amb tocs del 
més pur “jungle jazz” inter·
pretada per la JOSA aleví, i 
dirigida per Jaume Fraga.
I finalitzaran les activitats del 
primer dissabte de Festa Ma·
jor al Nucli Antic amb una 
Botifarrada Popular a l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu. Aques·
ta activitat és organitzada pel 
Grup Drac i Diables de Mont·

S’obre la convoca-
tòria per presentar 
sol.licituds per a 
arranjaments d’ha-
bitatges de gent 
gran o amb proble-
mes de mobilitat

bui. Començarà a dos quarts 
de 10 del vespre, amb un afo·
rament limitat a 100 persones. 
I el diumenge 10 de juliol co·
mençaran les activitats al nu·
cli històric montbuienc amb 
un “Esmorzar i campionat de 
Bitlles Catalanes per a petits i 
grans”. L’esmorzar començarà 
a les 9 a l’Ateneu.
El mateix diumenge, però a 
les 7 de la tarda, tindrà lloc 
la inauguració de l’exposició 
“La foto que més m’agrada”. La 
mostra es realitzarà a la Sala 
del Teatre de l’Ateneu.
I per cloure el primer cap 
de setmana de Festa Major, 
diumenge a les 9 del vespre 
començarà una “Caminada 
Nocturna”, amb sortida des de 
la Plaça del Safareig.
Dilluns 11,  dimarts 12 i di·
mecres 13 de juliol es durà a 
terme el tradicional Campio·
nat de Petanca Infantil al Club 
d’Esports Les Moreres. Es 
tracta d’un dels clàssics de la 
Festa Major de Montbui.

Diumenge, Mulla’t per 
l’esclerosi
MONTBUI / LA VEU 

Diumenge, aprofitant 
la jornada de banys 
de la piscina d’estiu 

de Montbui, és durà a terme 
el tradicional bany solidari 
“Mulla’t per l’esclerosi múl·
tiple”. És tracta d’una activi·
tat que començarà als 10 del 
matí amb la ubicació d’una 
carpa solidària en benefici de 
la Fundació Esclerosi Múl·
tiple, on és podran adquirir 

productes de marxandatge 
solidari, amb la col·laboració 
de l’Associació Esclerosi Múl·
tiple Anoia (AEMA).
D’11 a 13 h hi haurà animació 
musical i a partir dels 11.30 h 
és farà una exhibició de nata·
ció sincronitzada i una acti·
vitat d’aiguagim. Finalment, 
als 12.30 h és realitzarà la pri·
mera gran remullada col·lec·
tiva a la piscina. Organitzen 
l’Ajuntament amb el suport 
de l’AEMA i Mont·Aqua.

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
va homenatjar ahir Toni 

Casellas Tusal, tècnic de Cul·
tura del consistori, amb motiu 
de la seva jubilació. El reconei·
xement a Toni Casellas restava 
pendent de realitzar·se per la 
pandèmia de covid·19.
 L’alcalde, Jesús Miguel Juárez, 
va presidir l’acte protocolari de 
comiat, en el qual Casellas va re·
bre una placa en reconeixement 
a la feina realitzada pel bé de la 
institució durant tots aquests 
anys. També van assistir·hi la 
regidora de Cultura, Sara Ber·
gantiño; el regidor d’Urbanis·
me, Adrià Castelltort; els re·
gidors del PSC Silvia Latorre i 
Miguel Ángel Leiva, i bona part 
del personal municipal.

Homenatge a Toni 
Casellas

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Divendres va finalitzar 
la 1a edició del parc 
d’estiu d’Òdena. Du-

rant una setmana, el Centre 
Cívic el Pla va acollir, cada 
matí, diferents propostes lúdi-
ques i educatives com tallers, 
jocs, llits elàstics, zona wifi i 
molt més per passar aquests 
primers dies de vacances es-
colars. L’ajuntament fa una 
valoració positiva d’aquesta 1a 
edició en la qual hi han passat 
prop de 200 nens i nenes.
El parc d’estiu ha estat una 
avançada al casal d’estiu que 
ha començat aquest dilluns i 
s’allargarà fins al 29 de juliol 
a dues zones diferents; Esco-
la Castell d’Òdena i el Centre 
Cívic del Pla, amb l’objectiu de 
facilitar a les famílies l’orga-
nització del calendari laboral 

i festiu i la mobilitat i proxi-
mitat.
Aquest any el centre d’inte-
rès és Descobrim les emoci-
ons. Així, seguint aquest fil 
es treballarà els valors, els 
sentiments i els aprenentat-
ges d’una manera vivencial. 

El parc d’estiu dona pas al casal d’estiu 
d’Òdena

JORBA / LA VEU 

Diumenge 10 de juliol 
Jorba se suma a la 
proposta del “Mulla’t 

per l’Esclerosi Múltiple”, la 
campanya de sensibilització i 
captació de fons vers les per-
sones amb esclerosi múltiple.
L’esclerosi múltiple (EM) és 
una malaltia autoimmune 
que afecta el cervell i la me-
dul·la espinal (sistema nervi-
ós central). Afecta entre dues 
i tres vegades més les dones 
que els homes i és la principal 
causa de discapacitat en els 
joves, després dels accidents 
de trànsit. Es calcula que 2 

milions i mig de persones al 
món tenen esclerosi múltiple, 
també coneguda com la ma-
laltia de les mil cares.
“Mulla’t per l’esclerosi múl-
tiple” és la campanya anual 
més important de la Funda-
ció Esclerosi Múltiple que a 
més de donar visibilitat i sen-
sibilitzar sobre la malaltia re-
cull donatius econòmics per 
poder acompanyar les perso-
nes amb esclerosi múltiple i 
destinar fons a la recerca.
Tothom qui acudeixi a la 
piscina municipal de Jorba 
aquest diumenge, d’11 a 2 del 
migdia, col·laborarà amb la 
campanya, i és que l’Ajunta-

ment destinarà la recaptació 
de les entrades a l’entitat FEM, 
Fundació Esclerosi Múltiple. 
A la mateixa piscina hi haurà 
un grup de voluntaris de Jor-
ba amb l’exposició de diferent 
producte de marxandatge 
com la tovallola, samarre-
tes per a home, dona, joves i 
infants, una bossa, un neces-
ser i llibretes amb la imatge 
d’aquest any de la campanya. 
Amb la compra de qualsevol 
dels articles del Mulla’t també 
es contribueix a la recerca.
A les 12 del migdia, com és 
tradicional, es convidarà als 
banyistes de la piscina a ti-
rar-se a l’aigua.

Diumenge Jorba participarà 
en la campanya del Mulla’t

Durant tot el casal es faran ex-
cursions, sortides a la piscina, 
jocs d’aigua, gimcanes, bivac, i 
el festival.
El Casal d’estiu ha començat 
amb la participació de més 
de 150 infants i joves inscrits, 
d’entre 4 i 12 anys.

MONTBUI / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha realitat un es-
tudi de programació 

per definir els possibles usos 
de l’edifici polivalent de San-
ta Margarida de Montbui. Es 
tracta d’un edifici de propie-
tat municipal situat al centre 
urbà de la població amb faça-
na a un espai verd recentment 
urbanitzat.
L’objectiu del treball es la de-
finició de programes funcio-
nals que responguin a les ne-
cessitats de l’Ajuntament de 
destinar-lo a usos sociocul-
turals a partir de diferents 
alternatives d’implantació 
valorades funcional i econò-
micament.
Així, l’estudi presentat a 

l’Ajuntament planteja tres 
possibles programes funci-
onals per l’edifici: el primer 
destinat a l’arxiu municipal, 
les oficines de serveis socials 
i el banc d’aliments, el segon 
destinat a equipament juvenil 
i el tercer destinat a les de-
pendències de promoció eco-
nòmica. En cadascuna de les 
alternatives s’estudia la seva 
implantació i els costos esti-
mats d’inversió.
El cost de l’adequació de l’edi-
fici en funció de les diferents 
alternatives presentades varia 
entre 1.426.450 i 2.099.450 
euros. Amb aquest treball 
l’Ajuntament disposa d’una 
eina de suport per a la presa 
de decisions, prèvia a fer 
qualsevol actuació o inversió  
en aquest immoble.

Estudi per definir usos 
de l’edifici polivalent 
de Santa Margarida
de Montbui
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El Festival de Llegendes 
de Catalunya tanca-
va aquest diumenge la 

seva 13 edició amb el recomp-
te de  gairebé 4.000 entrades 
venudes en un esdeveniment 
que té lloc a Sant Martí de 
Tous, un poble de 1.200 ha-
bitants. Així, el municipi ha 
acollit durant gairebé 4 dies 
visitants d’arreu del territori 
català que han omplert tots 
els espectacles, dels quals, 
més de la meitat han penjat el 
cartell d’entrades  exhaurides. 
Han estat 4 dies d’activitat 
amb una programació d’una 
trentena d’espectacles de te-
atre, música, dansa, titelles i 
narració.  Una programació 
de múltiples propostes, per a 
petits i grans, i amb una apos-
ta important pels projectes de 
nova creació, així com pels 
projectes de parla catalana 
més enllà de Catalunya com 
l’Alguer i Mallorca.
El poble de Tous, de poc més 
de mil habitants, s’ha conver-
tit de nou en la capital de les 
llegendes. Les històries popu-
lars i d’arrel cobraven el pro-
tagonisme, de manera simul-
tània, en nou espais del poble: 
el Castell, l’Ateneu, la plaça de 
l’Ajuntament, l’Església, el Sa-
fareig, el Casal, el Parc Bató, 
La Casa del Teatre Nu i l’Es-
pai Llegendes. A més, de les 
creacions itinerants.

El voluntariat, segell del fes-
tival
Un total de 160 persones, 
veïns i veïnes del poble, han 
fet possible l’organització del 
Festival amb el seu voluntari-
at, i és que Sant Martí de Tous 
viu el festival d’una manera 

molt especial. Grans i petits, 
famílies senceres participen 
d’alguna manera amb el festi-
val, o bé amb tasques de su-
port a l’organització o bé com 
actors i actrius en l’espectacle 
estrella de “L’Apagada de Mis-
teri”.
Sant Martí de Tous té un cens 
de 1200 persones, el que su-
posa, que gairebé un 15% de 
la població és voluntària en 
l’organització, unes dades que 
reflecteixen que el festival és 
de tots.

L’Apagada de Misteri, el plat 
estrella
L’estrella del certament ha 
estat, una edició més, “L’Apa-
gada de Misteri”, l’acte més 
esperat per la màgia que se’n 
deriva: s’apaga l’enllumenat 
públic de tot el poble i el casc 
antic queda il·luminat per 
6.000 espelmes que guien els 
visitants per un recorregut en 
què una vuitantena d’actors i 
actrius voluntaris del poble 
interpreten diferents escenes 
relacionades amb les llegen-
des. 
Han estat més de 30 espec-
tacles amb companyies d’ar-

reu del territori català. Maria 
Hervàs, codirectora del fes-
tival i codirectora del Teatre 
Nu, explicava que “una de 
les línies en què se centra el 
DeLlegendes des dels seus 
inicis és la dels vincles amb 
el territori. Enguany, el Festi-
val ha mantingut el seu vin-
cle amb Fira Mediterrània, 
i ha sumat altres vinculaci-
ons. D’una banda, el Festival 
Càntut, amb qui comparteix 
la programació de Lo Barber 
de l’Alguer  i del duet mu-
sical Betzuca. De l’altra, la 
Fundació Mallorca Literària, 
amb dos espectacles: Canten 

El Festival de Llegendes va omplir tots els seus espectacles 
amb un total de 4.000 entrades venudes 

-i- conten i Irene i la terra 
adormida. Una rondalla per 
a la Nit de les Ànimes, aquest 
darrer amb l’acompanyament 
de la Coral Xalest d’Igualada”.
Per la seva banda, Victor 
Borràs, codirector del fes-
tival i codirector del Teatre 
Nu, explicava que un dels ob-
jectius principals del Festival 
de Llegendes de Catalunya 
és l’aposta pels espectacles de 
nova creació i les companyi-
es emergents. “Així, a Teatre 
Nu oferim la possibilitat a les 
companyies de fer residència, 
per poder idear-hi, desenvo-
lupar-hi i/o enllestir-hi les 

pròpies creacions. Tres dels 
projectes que han format  
part de la programació han 
estat estrenes de companyies 
que han fet residència a La 
Casa els darrers mesos.”.
A banda dels espectacles, els 
visitants també van poder 
gaudir d’un mercat d’artesa-
nia, una zona de foodtrucks 
i activitats paral·leles com as-
sistir de públic al programa 
KidsXS de Catalunya Ràdio 
presentat per Pau Guillamet i 
amb la col·laboració de Txell 
Bonet que van emetre el pro-
grama en directe des de la 
plaça Manel Girona.
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CAPELLADES / LA VEU 

Des d’aquesta prima-
vera s’ha posat 198 
escocells a Capella-

des, amb graves i resines im-
permeables. Aquest material 
reomple el buit de la vorera al 
voltant de l’arbre, però sense 
que l’arribi a oprimir. Tapar 
aquest forat deixat tot el carrer 

al mateix nivell, facilitant l’ac-
cessibilitat de les vies.
Aquests escocells s’han posat a 
la Ronda del Capelló, Passeig 
Miquel i Mas i Prolongació, 
carrers Anselm Ferrer, Mi-
randa i Fossar. Tan aviat com 
es pugui se seguirà posant-ne 
més, amb la voluntat de millo-
rar l’accessibilitat de totes les 
voreres de Capellades.

Actuació d’accessibilitat 
en 200 escocells

CAPELLADES / LA VEU 

Hem començat el mes 
de juliol i amb ell les 
activitats d’estiu. A la 

Piscina Blava de dilluns a di-
vendres per la tarda els nens i 
nenes aprenen a nadar. Els di-
marts i dijous fins el 21 de ju-
liol també es podrà fer ioga de 
10 a 11 del matí, gratuïtament 

per a les persones que tinguin 
l’abonament de temporada.
També tot el mes de juliol, 
dilluns i dijous es farà una 
activitat de ioga per als jo-
ves d’ESO i batxillerat, també 
gratuïta, a la Font Cuitora: el 
Crossfit. Una dotzena de jo-
ves entrenaran i es posaran 
en forma amb les classes diri-
gides del Xuso.

Comencen els cursets de 
natació, el ioga i el crossfit

CAPELLADES / LA VEU 

Prop de 40 nens i nenes 
han participat a la pri-
mera setmana del casal 

per a infants de Capellades. 
Cada matí, de 9 a 1 de dilluns 
a divendres, els nens i nenes 
han fet activitat i jocs al vol-
tant d’un eix temàtic: els Pla-
netes. Cada setmana treballa-
ran els elements terra, mar, 
aire i foc a través de diferents 
activitats i jocs. Això combi-
nat amb les estones de piscina 
i de sortida pels parc i espais 
de la vila.
Aquesta segona setmana són 
53 els nens i nenes que parti-
cipen del casal, número simi-

lar al que s’espera per la set-
mana vinent. Recordem que 
són 5 les setmanes que es farà 

el casal i que els participants 
s’apunten cada setmana, sem-
pre abans de dimecres.

Bona acollida de la primera setmana 
de casal d’estiu

MIRALLES / JAUME SINGLA 

D iumenge a les 7 de la 
tarda, tornem a te-
nir la oportunitat de 

passar una vetllada jazzística 
envoltats de natura. 
Mary Gumà obre la seva “ca-
seta” per compartir un con-
cert de jazz que en aquesta 
ocasió comptarà amb: Adrià 
Font, a la bateria i director 
del recital, Ramon Grimalt 
baix, Pere Grivé baix, Oriol 
López piano, Carles Pine-
da saxo, Arnau Gil guitar-
ra, Marta Sierra violí, Oriol 
Barberà guitarra, Arnau Gil 
guitarra, Toni González gui-
tarra, Albert Caire piano, 
Miquel Tuset saxo, Joan Ma-
sats (ex Orquestra Plateria) 
trombó, Joan Humet baix i 

Diumenge torna “Jazz a les Vinyes”
a la Caseta Gumà de Miralles

trombó i les veus excepci-
onals de  Núria Palet, Jordi 
Rabascall i Maria Betriu.
A banda d’aquest excepcio-
nal grup, també s’hi poden 
sumar altres músics a la vet-
llada, si els bolos estiuencs 
els ho permeten. Alguns, 
com Adrià Font i Josep Ma-
ria Farràs són part dels fun-
dadors del millor grup jaz-
zístic de Catalunya, la Jazz 
Cava de Terrassa.
A la mitja part s’aprofita per 
a compartir un berenar amb 
les coses que cadascun dels 
assistents ha portat. Això 
només va quedar interrom-
put per les mesures sani-
tàries obligades durant la 
pandèmia. Gairebé superada 
l’amenaça, es torna a la tra-
dició de compartir la música 

amb el menjar i la beguda.
Aquesta trobada de músics 
-i amics- és tradicional cada 
mes de juliol a Miralles. És 
una cita per als amants de la 
música de jazz que excepci-
onalment poden gaudir-la 
en un entorn natural com el 
d’aquesta part de l’Anoia. El 
concert és gratuït, gràcies a 
que els músics no cobren per 
compartir el seu art i Mary 
Gumà cedeix la seva casa i el 
taller de ceràmica per a fer 
possible la trobada.
La Caseta Gumà es troba al 
punt quilomètric 51 de la 
carretera de Valls, al terme 
municipal de Santa Maria de 
Miralles. 
Venint des d’Igualada, el 
trencall queda a la dreta. 
(Estarà senyalitzat).
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PIERA / LA VEU 

Els divendres del mes de 
juliol, Piera es torna a 
omplir de música en 

directe amb el cicle de con-
certs «Música en Viu». El Gall 
Mullat va ser l’escenari escollit 
per obrir aquest esdeveniment 
el passat 1 de juliol, amb el 
guiatge del grup Ellas Music. 
L’actuació va tenir una molt 
bona acollida per part del pú-
blic assistent. Molts van ser els 
pierencs i les pierenques que 
van apropar-se a la pista del 
Gall Mullat per gaudir d’una 
actuació que reivindicava 
clarament el feminisme amb 
un repertori de música bal-
cànica, jazz, blues, rock, folk, 
rumba i temes propis. 
L’Ajuntament ha programat un 
concert per a cada divendres 
del mes de juliol. El proper dia 
8 serà el torn del grup Sotrac, 
un grup de Llagostera i Sant 
Feliu de Guíxols que només 
un any després de publicar el 

seu segon disc ja compta amb 
més de 30 concerts al llarg de 
la gira. El dia 15 es podrà gau-
dir de la música celta del grup 
Sláinte, amb un espectacle 
que parteix del folk irlandès 
i explora altres territoris del 
mapa sonor occidental. Una 
nova proposta arribarà el dia 
22 amb Art amb sorra, un es-
pectacle de dibuixos fets amb 
sorra amb acompanyament 

Es dona el tret de sortida a una nova 
edició del cicle Música en Viu

musical i narració. El cicle es 
tancarà el 29 de juliol amb 
Dones Strings. Veus i cordes 
del S.XX i XXI, una formació 
que oferirà un concert que 
farà viatjar el públic assistent 
per diferents àmbits de la mú-
sica clàssica i moderna. 
Els pròxims concerts s’han 
programat tots a la Plaça del 
Peix i començaran puntual-
ment a les 22 hores.

PIERA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Pie-
ra ha publicat avui les 
bases de l’edició d’en-

guany del Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera, un 
certamen dirigit a tots els 
elencs teatrals amb membres 
que s’estiguin iniciant al món 
de les arts escèniques. En 
efectuar la inscripció, cadas-
cun dels grups proposarà una 
obra teatral en català, castellà 
o bilingüe que disposi de l’au-
torització de l’autor o autora 
per poder ser representada.
El concurs, que començarà 
l’1 d’octubre i conclourà el 
26 de novembre, comptarà 
amb actuacions tots els dis-
sabtes d’aquests dos mesos 
en sessions de tarda al Tea-
tre Foment de Piera. El jurat 
estarà format per persones 
vinculades directament al 
món del teatre, que atorga-
ran premis a les tres millors 
obres i reconeixements a la 
millor direcció, millor actor, 
millor actriu, millor actor de 
repartiment, millor actriu de 
repartiment, millor presen-
tació escènica.
En presentar la candidatura, 
s’haurà d’adjuntar un breu 

historial de la companyia, 
la sinopsi de l’obra, el repar-
timent i una fotografia de 
qualitat i una comissió no-
menada a l’efecte serà l’en-
carregada de seleccionar les 
obres que finalment seran 
representades. Als elencs se-
leccionats se’ls citarà el 4 de 
setembre al Teatre Forment 
per concretar l’ordre de les 
representacions i, en cas de 
no arribar a un acord, es pro-
cedirà a un sorteig. Als grups 

Es publiquen les bases del 46è Concurs 
de Teatre Amateur Vila de Piera

escollits se’ls informarà que 
han de presentar pressupost 
i certificat de titularitat ban-
caria per tràmits administra-
tius amb l’Ajuntament.
Les companyies que vulguin 
participar en el certamen 
tenen fins al dia 31 de juliol 
per a formalitzar la inscrip-
ció enviant un correu elec-
trònic a cultura@ajpiera.cat, 
concursteatreamateurpiera@
gmail.com o a comissiotea-
trepiera@gmail.com.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Diumenge 10 de juli-
ol la piscina de Vall-
bona se sumarà a la 

campanya Mulla’t per l’escle-
rosi múltiple, una iniciativa 
organitzada per la Fundació 
Esclerosi Múltiple (FEM) per 
sensibilitzar la societat sobre 
una malaltia que actualment 
afecta a més de 9.000 persones 
a Catalunya.
L’esclerosi múltiple (EM) és 
una malaltia autoimmune que 
afecta el cervell i la medul·la 
espinal (sistema nerviós cen-
tral). Afecta entre dues i tres 
vegades més les dones que els 
homes i és la principal causa 
de discapacitat en els joves, 

després dels accidents de tràn-
sit.
La de Vallbona serà doncs 
una de les moltes piscines de 
tot Catalunya que se sumen 
a la campanya i destinarà el 
cost de les entrades venudes 
a la Fundació. A més hi haurà 
un espai per la venda de pro-
ductes de marxandatge que es 
destina a la FEM per ajudar-la 
a sostenir els programes de 
recerca i centres de treball 
destinats a persones afectades 
per l’Esclerosi Múltiple i una 
guardiola per donatius.
A les 12 h es realitzarà, com és 
tradicional en aquesta campa-
nya, un salt conjunt a l’aigua, 
on es convida a qui estigui a la 
piscina a participar-hi.

La piscina de Vallbona 
se suma al Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple

LA TORRE DE C. / LA VEU 

La Torre de Claramunt 
ha instal·lat un grup de 
quatre càmeres de visió 

per la prevenció d’incendis fo-
restals a Pinedes d’Armengol. 
Les càmeres s’han col·locat 
a la torre de Tecnocolor, van 
connectades a internet i al 
subministrament elèctric dels 
dipòsits de Pinedes. La instal-
lació ha estat possible amb la 
col·laboració dels propietaris 
de la torre.
De les quatre càmeres, tres 
han anat a càrrec de l’ajunta-
ment de La Torre de Clara-
munt i una a càrrec de l’ajun-
tament de Carme. Està previst 
la instal·lació d’un altre càme-
ra a Miramar . 
Aquest sistema de vigilància 
forestal està gestionat des del 
Secretariat de Federacions i 

Agrupacions de Defensa Fo-
restal a través de la platafor-
ma www.vigilant.cat i consta 
d’una àmplia xarxa de càme-
res arreu del territori. Les cà-
meres donen suport al sistema 
de vigilància d’incendis fores-
tals, i també poden ajudar a 
fer-ne el seguiment quan es-
tan actius. La plataforma ofe-
reix una retransmissió en di-
recte de les càmeres a tots els 
usuaris registrats. Per als no 
registrats, es comparteix una 
retransmissió en diferit per a 
l’observatori del paisatge per 
part de particulars.
L’alcalde de La Torre de Clara-
munt, Jaume Riba, explicava 
que “aquesta acció s’inclou en 
el pla de prevenció d’incen-
dis forestals, un pas més en 
aquesta lluita ja que poden ser 
de gran ajuda a l’hora de con-
trolar la seva extinció.

La Torre de Claramunt 
instal·la càmeres per a 
la prevenció d’incendis 
forestals
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ARGENÇOLA / LA VEU 

Després de dos anys 
d’aturada per la co-
vid-19, aquest any 

recuperarem en el seu format 
habitual, la passejada noc-
turna que ens porta fins a la 
Vall de Rocamora. Enguany 
es farà el dissabte 9 de juliol 
de 2022 i serà la desena edició 
d’aquesta activitat organitza-
da per l’Ajuntament d’Argen-
çola i els Amics dels Cavalls 
de l’Anoia.
Se sortirà a 2/4 de 10 del 
vespre des de Porquerisses. 
Aquest indret des de l’edat 
mitjana ha estat punt de pas 
de l’antic Camí Ral d’Aragó, 
molt abans de que hi hagues-
sin carreteres. Hores d’ara al 
mateix lloc es creuen els cami-
nants del Camí de Sant Jaume 
i del Camí Ignasià. La passeja-
da, apte per a totes les edats, té 
uns 7,5 quilòmetres i arribada 

a la capella de Sant Jaume de 
Rocamora.
Un cop a Rocamora, a les 11 
de la nit, es podrà escoltar el 
concert de Txell Sota. La can-
tant presentarà el seu segon 
treball “Amor casa”. Aquest 
espectacle de creació combi-
na les cançons de Txell Sota 
i les imatges del reconegut 
il·lustrador Lluís Cadafalch i 
per això cada concert il·lus-
trat és nou i únic.
Es pot participar a les dues 
activitats o acostar-se a Roca-
mora només pel concert, l’en-
trada és gratuïta. Hi haurà un 
petit refrigeri per a tothom.
El recorregut de la passejada 
no és circular, recomanem als 
que vulgueu participar-hi que 
us poseu en contacte amb els 
organitzadors a través dels 
telèfons 663622008 (Jaume 
Duran) o 93 8092000 (Ajun-
tament), per organitzar el 
desplaçament a la tornada.

10a Passejada nocturna 
de Rocamora

CALAF / LA VEU 

Calaf va celebrar el Ple 
ordinari del mes de 
juny aquest dilluns dia 

27 amb un ordre del dia que 
incorporava sis punts. 
Després d’aprovar per unani-
mitat l’acta de la sessió ante-
rior, es portava a votació l’al-
teració del terme municipal 
amb Pujalt. Aquesta delimita-
ció, era la darrera que quedava 
pendent de realitzar des que 
els 2015 es van fer diferents 
tràmits per adaptar les línies 
amb els municipis veïns.
Joan Caballol, de Junts per 
Catalunya, va decidir abste-
nir-se, ja que al no poder obrir 
els mapes facilitats, no acaba-
va d’entendre si amb aquesta 
adaptació, finalment, Calaf 
perdia terreny. El secretari li 
va respondre que amb la dar-

rera fase de l’alteració, Calaf 
acabava guanyant terreny. Jor-
di Badia, alcalde de Calaf, va 
destacar que guanyar o perdre 
terreny era irrellevant, ja que 
l’important era fer una deli-
mitació amb una certa lògica, 
sense traçar una línia recta 
com l’actual sinó resseguint el 
camí existent i adaptar-la en 
aquelles finques que quedaven 
partides entre els dos munici-
pis per tal de facilitar els trà-
mits administratius.
D’altra banda, sí que es van 
aprovar per unanimitat: la 
revisió del padró anual, que 
determina que Calaf té 3.590 
habitants; la pròrroga a l’acord 
marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb l’ACM 
(Associació Catalana de Mu-
nicipis) i la pròrroga del con-
veni de col·laboració amb el 
Departament de Drets socials 

per a la prestació del servei de 
Centre de Dia de la Casa Gim-
ferrer.
L’últim punt va ser l’autorit-
zació de compatibilitat de l’al-
calde com a professor associat 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona pel curs 2022-23 
que es va aprovar amb l’abs-
tenció de Junts per Catalunya.
Cal destacar que en aquest Ple 
no hi va poder assistir cap re-
presentant del GiC, ja que Sal-
vador Prat va excusar-se per 
motius de salut.

El Ple de juny de Calaf aprova l’inici 
de l’alteració de la línia de terme amb 
Pujalt

L’alcalde va explicar que 
amb aquesta adaptació 
es dona una certa lògi-
ca a la línia de terme, 
ja que s’ha resseguit el 

camí existent 

MASQUEFA / LA VEU 

La Sala d’Actes del Centre 
Tecnològic Comunitari 
(CTC) va acollir dime-

cres 29 de juny l’acte de presen-
tació de l’estudi d’alternatives a 
l’actual model de deposició de 
residus a la comarca de l’Anoia. 
L’informe ha estat elaborat per 
Vilaseca Consultors -empresa 
adjudicatària del contracte- 
a petició de l’Ajuntament de 
Masquefa amb l’objectiu de 
plantejar una alternativa real a 
l’abocador de Can Mata.
La sessió va anar a càrrec de 
l’alcalde de Masquefa, Xavi-
er Boquete; i d’Oriol Vilaseca, 
membre de Vilaseca Consul-
tors. 
Xavier Boquete explica que 
“aquest és un estudi molt seri-
ós i ambiciós amb el que volem 
donar una resposta a l’amplia-
ció que ara es planteja de l’abo-
cador de Can Mata de prop 
d’unes 50 hectàrees. Esperem 
que aquesta sigui ja la darrera 
ampliació que se’n faci i que, 
a partir d’aquí, no es plante-
gin més ampliacions i s’aposti 
per un model alternatiu més 
sostenible i que erradiqui els 
greuges ambientals, socials i 
paisatgístics que provoca a la 
població de Masquefa i a tot el 
nostre territori”.

Xavier Boquete a més, afegeix 
que “hem de convertir l’actual 
problema de l’abocador de Can 
Mata en una eina de futur pel 
territori, plantejant un model 
que converteixi el residu no en 
una finalitat, sinó en un recurs 
material i energètic; i que ens 
permeti assolir els objectius 
de desenvolupament i soste-
nibilitat que es plantegen a ni-
vell europeu i que en aquests 
moments no s’estan complint. 
Aquest és un procés que afecta 
a tota la comarca i al conjunt 
del país i, per tant, és vital i ne-
cessari que arribem a un acord 
i a un consens territorial que 
ens permeti treballar a tots els 
municipis conjuntament”.
Aquest estudi va ser presen-

tat prèviament a tots els grups 
municipals amb representació 
a l’Ajuntament de Masquefa i 
d’aquí se’n va derivar una mo-
ció que va ser aprovada per 
majoria en el Ple municipal. 
A més, també és previst que 
l’informe es faci extensiu prò-
ximament als ajuntaments dels 
Hostalets de Pierola i de Piera 
-en el marc del treball conjunt 
del Pla Director Urbanístic de 
polígons d’activitat econòmica 
específic per l’Anoia Sud- i al 
Parlament de la Generalitat de 
Catalunya.

Quina alternativa es planteja 
a l’actual model de deposició 
de residus?
L’objectiu que planteja l’Ajunta-

ment de Masquefa és reduir en 
un 90% les tones de residus que 
s’aboquen actualment a l’abo-
cador de Can Mata.
I per fer-ho es planteja un can-
vi de model: passar de l’actual 
model de deposició de residus 
-un model lineal que prima la 
deposició i on es considera el 
residu com un element final- a 
un nou model d’economia cir-
cular que tracti el residu com 
un recurs.
Aquest nou model planteja la 
substitució de l’actual aboca-
dor de Can Mata per un nou 
parc verd d’economia circular 
que seria pioner al sud d’Eu-
ropa i que comptaria amb di-
ferents plantes de tractament. 
Així, l’objectiu seria substituir 

els actuals residus sòlids, ga-
sos d’efecte hivernacle i tracta-
ment de lixiviats de l’abocador 
de Can Mata; per, a través de 
tecnologies avançades, prio-
ritzar la valorització material i 
energètica dels residus i la seva 
reutilització.
Aquest nou parc ambiental de 
tractament avançat de residus 
que es proposa en substitució 
dels actuals abocadors -que 
tindria una inversió estimada 
de 550 milions d’euros- hauria 
de tenir com a element prin-
cipal la producció de matèries 
de futur mitjançant la química 
verda (reciclatge químic). A 
més, seria una instal·lació sen-
se emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i amb disseny de 
“residu zero”.
A més, amb aquest nou canvi 
de model també es busca:
• Acabar amb la pràctica majo-
ritària de l’abocament que tan 
afecta a la comarca a nivell am-
biental, social i paisatgístic tant 
a llarg com a curt termini.
• Descarbonitzar els processos 
de gestió de residus de la co-
marca.
• Crear llocs de treball estables 
i resilients, a més d’oportuni-
tats de negoci pels actors soci-
als així com les empreses locals 
dins del marc de l’economia 
circular i sostenible.

Masquefa planteja un model d’economia circular com a alternativa a 
l’actual deposició de residus a l’abocador de Can Mata
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CALAF / LA VEU 

El divendres 1 de juliol 
a les 18h Calaf va inau·
gurar el nou parc de cal·

listènia. Aquest nou equipa·
ment esportiu municipal està 
ubicat al camí vell de Manresa, 
a un racó de l’aparcament de la 
piscina municipal i és d’accés 
lliure i gratuït. S’ha optat per 
una estructura compacta per 
aprofitar més l’espai i comple·
ta pel que fa a elements, ja que 
a banda de les barres i paral·le·
les altes, també inclou anelles, 
paral·leles baixes  i bancs ab·
dominals inclinats. 
Cal recordar que aquest equi·
pament és una demanda amb 
molt suport al municipi, que 

ja havia estat presentat en uns 
pressupostos participatius del 
2020 i posteriorment, dos jo·
ves del municipi havien reco·
llit fins a 274 signatures per 
tirar endavant aquest projecte. 

CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat 29 de juny es 
van lliurar els Premis 
Argó de la Universi·

tat Autònoma de Barcelona. 
L’alumna de l’INS Alexan·
dre de Riquer, Carla Garriga 
Cantacorps va obtenir el 2n 
premi Argó 2022 en la cate·
goria d’Humanitats pel tre·
ball de recerca Les banyeres 
de Mirambell.
El treball compta també 
amb una recreació 3D de les 
banyeres de Mirambell, un 
antic balneari o centre termal 
situat prop de Mirambell, en 
el municipi de Calonge de 
Segarra. La construcció de 
l’actual autovia C·25 va fer 
desaparèixer l’edifici i el seu 
entorn immediat. L’existència 
de les banyeres de Mirambell 
es remunta al 1852 i es deu 
primerament a les extracci·
ons de lignit que es feien al 
terme municipal de Calonge 
de Segarra entre 1846 i 1847. 
En una de les mines s’hi va 
trobar una quantitat d’aigua 

abundant amb propietats sul·
furoses. El context socioeco·
nòmic favorable de l’època va 
propiciar la creació i consoli·
dació del balneari.
La Universitat Autònoma de 
Barcelona convoca els Premis 
Argó a treballs de recerca de 
batxillerat i a projectes de ci·
cles formatius de grau superi·
or, amb la finalitat de reconèi·
xer l’esforç dels estudiants i 
d’incrementar els vincles amb 

El treball de recerca Les banyeres de 
Mirambell, guardonat amb el segon 
Premi Argó de la UAB

els centres d’ensenyament se·
cundari.
Cal recordar que el treball de 
recerca Les banyeres de Mi·
rambell va ser finalista dels 
premis Francesc Noy d’Hu·
manitats de la Universitat 
Pompeu Fabra.
L’Ajuntament de Calonge de 
Segarra felicita l’autora del 
treball, Carla Garriga Can·
tacorps, per haver assolit 
aquests reconeixements.

Des d’aleshores, l’Ajuntament 
de Calaf havia recollit la pro·
posta i hi ha estat treballant 
per tal de poder·la materi·
alitzar. El seu cost ha estat 
d’11.104,90 €.

S’inaugura a Calaf un nou parc 
de cal·listènia

CALAF / LA VEU 

Durant tot el mes de 
juny, 31 establiments 
de Calaf han partici·

pat en la campanya ‘Compra 
i Descobreix Catalunya’, un 
projecte col·laboratiu entre 
administracions locals que té 
com a objectiu donar suport 
al petit comerç, i a la vegada, 
promocionar el turisme local 
i de proximitat.
Per cada compra feta a algun 
dels establiments col·labora·
dors, els clients podien om·
plir una butlleta per entrar en 
el sorteig d’estades i experi·
ències turístiques arreu de 
Catalunya ofertes pels altres 
municipis participants en la 
campanya. Les propostes in·
clouen visites guiades, visites 
teatralitzades, dinars, conei·
xement de l’entorn natural, 
tastos, nits d’hotel, participar 
en festes i fires locals, entre 
altres
El premi que ofereix Calaf 
consisteix en una jornada 
cultural i gastronòmica al 
municipi el 23 de juliol on es 
podrà fer una visita guiada a 
“Cal Matrícules”, viure una 
experiència en realitat virtu·
al al Castell de Calaf, gaudir 
d’un sopar de tapes a la plaça 
porxada amb motiu del “Tas·
ta la plaça” i rebre un obsequi 

de l’Ajuntament. 
A Calaf, el sorteig públic dels 
33 premis es va dur a terme a 
la plaça dels Arbres durant la 
revetlla de Sant Joan, mentre 
s’esperava l’arribada de la Fla·
ma del Canigó. D’entre tots els 
comerços participants, també 
se sortejava un premi que va 
ser per a la botiga Caprici. 
Donat que moltes de les per·
sones guanyadores no van es·
tar presents durant el sorteig, 
al llarg d’aquesta setmana 
l’Ajuntament contactarà amb 
els afortunats i afortunades. 
Els vals amb els premis s’hau·
ran de recollir al comerç que 
li va facilitar la butlleta que 
ha sortit guanyadora.

Es sortegen els 33 premis de 
la campanya ‘Compra i Des-
cobreix Catalunya’ a Calaf

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 
Tel.  93 8067711 
        627 628 508
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BÀSQUET / LA VEU 

Dissabte passat es va 
celebrar la 32a edició 
del 3×3 de Bàsquet 

d’Igualada a la Plaça de Cal 
Font. Un esdeveniment orga-
nitzat pel Club Bàsquet Igua-
lada, l’Ajuntament d’Iguala-
da, el Consell Esportiu de 
l’Anoia i la Federació Ca-
talana de Basquetbol. Els 
patrocinadors principals 
de l’esdeveniment han estat 
Masats TG DX i Transports 
Bernadet. Els altres patroci-
nadors han estat, Ca la Nuri, 
Iniciatives Events, BonÀrea 
i Iguana Comunicacions.
Aquesta edició del 3×3 
Igualada ha comptat amb 
87 equips, formats per 350 
esportistes, repartits en ca-
tegories, des d’escoleta fins 
a veterans. Tots aquests es-
portistes han disputat els 
partits en les 10 pistes ins-
tal·lades.
Aquest any, el 3×3 va tor-
nar al centre d’Igualada, a la 
Plaça Cal Font. Després de 
dos anys condicionats per la 

pandèmia, la ciutat va poder 
gaudir novament de l’espec-
tacle del bàsquet al carrer.
En la categoria Sènior TOP 
Masculí l’equip guanyador 
va ser Helado Oscuro que 
es va imposar a la final a 
l’equip Marse i Torres. En la 
categoria Sènior TOP Feme-
ní l’equip guanyador va ser 
Gossip Girls que es va em-
portar la victòria davant les 
Americanes i Retirades.
En la categoria Sènior Pre-
ferent Masculí l’equip gua-
nyador va ser El Eléctrico 
guanyant a l’equip A3. En 
categoria Sènior Preferent 
Femení, l’equip el Berberec-
has va guanyar la final en-
front l’equip Cosas de bases.
Un any més es va celebrar el 
concurs de triples. En cate-
goria mini, en Dani va ser el 
guanyador i es va emportar 
una maleta gentilesa d’Ori-
ginal 1915. En la categoria de 
cistella gran, els guanyadors 
van ser Paula Domènech i 
David Torres que van acon-
seguir un vol en globus gen-
tilesa de Camins de Vent.

350 esportistes tornen a 
gaudir del 3×3 a Cal Font

CURSES DE MUNTANYA /  
LA VEU 

L’actual campiona de 
les copes catalanes de 
curses per muntanya 

i curses verticals, Georgina 
Gabarró (GE Oliana), era un 
dels noms a tenir en compte 
a la sisena prova de les Sky-
running World Series que es 

Primer podi a les Skyrunning World 
Series per a Georgina Gabarró

disputava a la Vall de Boí i 
la d’Òdena no ha fallat. Ga-
barró, que ha acabat amb un 
temps de 5:34:17, ha sortit 
amb força des dels primers 
quilòmetres i ha superat el 
punt mig del recorregut al 
Puig Falcó en tercera posició 
per darrera de les dues espor-
tistes basques i un cop supe-
rada a Virgina Pérez amb qui 

anava frec a frec al quilòme-
tre onze de la cursa. Tot i fer 
una bona baixada i una part 
final amb bona cadència Ga-
barró no ha pogut superar a 
Sandra Sevillano que ha pujat 
al segon calaix del pòdium 
per darrera de la veterana 
Oihana Azkorbeitia (5:20:04) 
que s’ha enfundat el pitrall de 
guanyadora.

Foto: Marc Sixto

Primers fitxatges de l’Igualada Rigat: Oriol Llenas, 
cedit pel Barça; Roger Bars torna a casa i Mats Zilken
HOQUEI PATINS / LA VEU 

Roger Bars Català tor-
na a casa i es conver-
teix en nou reforç de 

cara a la propera temporada 
per l’Igualada Rigat. Després 
de tota una vida a l’Igua-
lada HC, creixent a la base 
del club, formant-se com a 
esportista, Bars va decidir 
marxar l’any passat a provar 
l’aventura italiana i va fitxar 

pel GS Hockey Trissino italià, 
equip amb el qual ha acon-
seguit proclamar-se campió 
de l’scudetto de la Serie A1 
i campió d’Europa de l’Eu-
rolliga, consolidant una tem-
porada gairebé perfecta amb 
el conjunt transalpí.
Després d’aquesta aventura, 
Bars ha decidit tornar a casa 
per capitanejar el nou projec-
te de l’Igualada Rigat. Un ju-
gador amb ADN arlequinat, 

que ha guanyat molta experi-
ència aquest any i que de ben 
segur que ajudarà a aconse-
guir els objectius de l’equip. 

Una jove promesa del plan-
ter blaugrana
Per la seva banda, Oriol Lle-
nas Bladé es convertia en 
la primera incorporació de 
l’Igualada Rigat de cara a la 
propera temporada. El juga-
dor nascut i format a Vilas-
sar de Mar arriba del Barça 
en qualitat de cedit per una 
temporada, amb opció a per-
llongar el seu contracte una 
més.
Llenas va arribar al club 
blaugrana a la seva etapa 
d’infantil, amb el qual ha 
anat escalant fins a arribar a 
convertir-se en una peça im-
portant al Barça B d’Ok Lliga 
Plata Sud, amb 17 gols en 20 
aparicions. També ha tin-
gut la oportunitat de debu-
tar amb el primer equip del 
Barça aquesta passada cam-
panya, amb el que entrat a la 

convocatòria en 11 ocasions i 
ha aconseguit marcar 4 gols.
Llenas ha aconseguit pro-
clamar-se campió d’Europa 
Sub-17 a l’Europeu de Cor-
reggio 2018 i també campió 
del món Sub-19 als World 
Roller Games de Barcelona 
2019 amb la Selecció Espa-
nyola, equips en els quals ha 
coincidit amb diversos juga-
dors als quals ara tindrà de 
companys, com Guillem Tor-
rents, Gerard Riba o Aleix 
Marimon.
Es tracta d’un jugador molt 
complert, que ja ha demos-
trat la seva vàlua en catego-
ries complicades com l’Ok 
Lliga Plata i també als mi-
nuts que ha tingut a la màxi-
ma categoria. Una de les ar-
mes ofensives amb les quals 
podrà comptar el conjunt 
arlequinat de cara a la nova 
campanya. 

La veterania de Mats Zilken
Finalment, aquesta setmana 
també s’ha anunciat el fitxat-

ge de Mats Zilken Mayoral. 
El jugador alemany prové 
del Lleidanet HC Alpicat, 
de la Ok Liga Plata Sur, el 
qual ha capitanejat per aca-
bar la temporada en tercera 
posició. Zilken ha passat pel 
Sícoris i el Sant Cugat en ca-
tegories base i amb 19 anys 
va tornar al HC Alpicat per 
començar la seva etapa com 
a sènior a Nacional Catala-
na, amb el qual hi ha estat 
11 temporades. Als seus 30 
anys, Mats Zilken té al seu 
currículum una Copa Ge-
neralitat i un ascens a Ok 
Liga Plata a la temporada 
2015/16, un sots-campionat 
de la Copa de la Princesa 
aquesta passada campanya, 
i diverses internacionalitats 
amb la Selecció Alemanya 
absoluta. 
El seu debut va ser a l’Eu-
ropeu de La Corunya 2018, 
i des d’aleshores ha disputat 
els World Roller Games de 
Barcelona 2019 i el passat 
Europeu de Paredes 2022.
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ATLETISME / LA VEU 

L’atleta  del C.A. Iguala-
da Petromiralles, Aleix 
Camats, va assolir una 

molt meritòria 10a posició a la 
final del llançament de Disc, 
al Campionat d’Europa Sub-
18, que s’ha dut a terme dels 
dies 3 al  7 de juliol  a l’Estadi 
Givat Ram de Jerusalem (Isra-
el), defensant els colors de la 
Selecció Espanyola Sub-18.
Aleix Camats  va assolir di-
marts el 10è lloc a la final del 

llançament de Disc, amb un 
millor intent de 52,58 m. An-
teriorment, dilluns, es classi-
ficava 7è del grup A amb un 
millor llançament de 53,13 m. 
que li donava l’accés a la final, 
dominada per Mijailo Brudin 
- Regne Unit - amb 64,51 m., 
nou rècord dels campionats.
En aquest Campionat Euro-
peu Sub-18 hi han participat 
atletes de les principals  se-
leccions  europees, entre ells  
41 atletes espanyols, 21 no-
ies i 20 nois.                                

Aleix Camats (CAI), 
10è en Disc al Campionat 
d’Europa Sub-18

ATLETISME / LA VEU 

La Selecció Catalana va 
assolir per 11a vegada 
la victòria en la classi-

ficació conjunta masculina i 
femenina, el passat dissabte 
2 de juliol, al 47è Campionat 
d’Espanya per Federacions 
Autonòmiques disputat a les 
pistes de Granollers.
L’equip català va guanyar 
amb 575 punts, per davant 
de la Comunitat d’Andalu-
sia, segona amb 528 punts, i 
de la Comunitat de Madrid, 
tercera classificada amb 
490,5 punts, entre 17 Selec-

cions Autonòmiques parti-
cipants.
A aquest excel·lent resultat 
hi van contribuir els atletes 
del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles Aitor Caldito 
i Eloi Santafé, que van ser 
seleccionats per formar part 
de l’equip  català. 
Aitor Caldito va assolir el 
7è lloc en el salt de llargada, 
amb 7,03 m., mentre que Eloi 
Santafé va ser 4t amb l’equip 
català de relleus mixt de 4 x 
100 m. amb 43”65, formant 
l’equip amb Carla Gascón - 
Jordi Belenguer - Eloi Santafé 
i Anna Monsó. 

Caldito i Santafé, 
campions d’Espanya 
per federacions

BTT / LA VEU 

Diumenge 3 de juliol 
es va celebrar la 10a 
edició de la cursa 

de BTT  Riu de Gost de la 
Torre de Claramunt,  que els 
participants esperaven amb 
moltes ganes. Va ser tot un 
èxit de participació, amb 264 
bikers de diversos indrets de 
Catalunya que van gaudir  
d’una jornada d’autèntic es-
port d’aventura pels voltants 
del poble, que per la seva 
singular orografia és un lloc 
privilegiat per la bicicleta de 
muntanya. 
L’edició d’enguany van ser uns 
31,47 Km de traçat tècnic de 
corriols, trialeres, senders i 
pistes, amb un desnivell acu-
mulat de  709 metres. Re-
corregut exigent però amb 
l’atractiu de gaudir de l’entorn 
natural i del paisatge del mu-
nicipi. 
Aquesta jornada la van orga-

nitzar les entitats locals Torre-
bikers, La Guineu i el grup La 
Peña del Atajo i l’Adf 202, que 
juntament amb l’Ajuntament 
i uns 70 voluntaris locals van 
fer possible que un any més 
es gaudís una lluïda jornada, 
amb molt bones crítiques per 
part dels participants. 
Per acabar la Jornada es van 
entregar premis als Clas-
sificats: 1r absolut masculí 
Raúl Rubio García  amb un 

temps de 1:32:59, Femení 
Tatiana Luisi Caussa 1:55:25 
i al 1r Local Masculí Cristi-
an Gonzàlez Perez entregats 
per Jaume Riba, alcalde de la 
Torre de Claramunt, Antonio 
Moya, Torrebikers, i Jesús 
Jiménez, La Guineu. També 
es va premiar al participant 
de més edat, Jose Luis Baños, 
i al més petit, Pol Salvans, en-
tregats pel Mingo Salido, La 
Peña del Atajo i l’alcalde. 

La Torre celebra la 10a edició 
de la BTT Riu de Gost

MUNTANYA / LA VEU 

E l passat 2 de juliol fins 
a 300 cims del Pirineu 
es van il·luminar per 

culminar la Via Pirinenca, 
on sumant esforços d’enti-
tats catalanes i basques, es 
va aconseguir el repte per 
reivindicar el dret a l’autode-
terminació d’ambdós pobles.
El Club Excursionista UE-
CANOIA va “apadrinar” un 
dels 300 cims, el Puig Pedrós 
de 2.911m, el cim més alt de 
la Cerdanya, i el va il·luminar 
amb el propi farell de l’enti-
tat (els farells es van utilit-
zar per primera vegada quan 
van il·luminar les agulles de 
Montserrat amb l’acció Llum 
i Llibertat).
Dos grups més de la UE-
CANOIA van ajudar a l’acció 
duent la llum per dues enti-
tats més que, tot i apadrinar 
llurs cims, no van aconseguir 
muntanyencs/es per dur els 
farells fins els cims assignats, 
el Tuc de la Cometa (2446m 
al terme de Llessuí) i el Pic 
Verdaguer (3125m).
L’acció començava aproxi-
madament a les 9 del vespre 
de dissabte i finalitzà amb la 
primera llum del dia de diu-
menge, fet que va fer que els 
i les excursionistes fessin nit 
als cims respectius.

La UECANOIA il·lumina tres cims
a la Via Pirinenca

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      
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MÚSICA / LA VEU 

Del 8 al 16 de juliol 
Igualada acull la 34a 
edició del Festival 

Anòlia, un dels esdeveniments 
referents musicals al nostre 
país, amb concerts emblemà-
tics que porta als escenaris 
els artistes més destacats del 
panorama musical del mo-
ment. Aquest any alguns dels 
principals grups i caps de car-
tell que formaran part de la 
programació del festival són 
els Catarres, Ginestà, Gema 
Humet o les Pastes de la iaia. 
La programació de concerts, 
totalment gratuïts, s’iniciarà 
avui divendres 8 de juliol al 
Parc Central amb el grup ano-
ienc Les Pastes de la Iaia. Es 
tracta d’un conjunt emergent 
de set joves d’arreu de la co-
marca de l’Anoia. En els seus 
concerts toquen tant versions 
com cançons pròpies. L’hu-
mor és una part essencial de 
les seves cançons.

Demà dissabte, a 2/4 de 12 
de la nit i al Parc Central es 
podrà gaudir del concert de 
Sopa de Cabra, un concert 
que forma part de la gira “30 
anys ben endins” que està fent 
la banda empordanesa per tot 
el territori català i que acabarà 
al Palau Sant Jordi el mes de 
novembre.

Dimecres, comencen els con-
certs
A partir de dimecres 13 de ju-
liol els concerts de l’Anòlia es 
traslladaran a l’espai del Parc 
de l’Estació Vella. El mateix 
dimecres serà el torn del grup 
Lluna Plena. Un grup format 
per set joves que componen 
temes propis, els interpreten i 
els llencen a les diferents pla-
taformes digitals. També ver-
sionen temes de pop-rock en 
català i castellà i tenen molt 
clar que volen passar el seu fu-
tur a dalt d’un escenari.
Seguidament serà la cantau-
tora terrassenca Gemma Hu-

Comença el festival Anòlia, amb el concert de Sopa de 
Cabra la nit de l’European Balloon Festival

met qui agafarà el rellu al grup 
anoienc i presentarà el seu 
quart àlbum, Rere tot aquest 
fum, on fusiona la cançó amb 
l’electrònica. Humet parla de 
l’amor, però sobretot de ser 
coherent amb una mateixa 

com a pas indispensable per 
ser feliç.
Dijous 14 de juliol, al mateix 
Parc de l’Estació Vella, la banda 
Habla de mi en presente pre-
sentarà el seu disc “Vivir Más”. 
La banda ha renascut per revo-

lucionar el panorama festiu ca-
talà. El nou disc és la seva carta 
de presentació després del de-
but Rumba del nord de 2017. El 
seu estil és la ‘tecnorumba’. que 
combina les bases electròniques 
amb el ritme ventilador de la 
guitarra.
Seguidament pujarà dalt l’esce-
nari de l’Anòlia la banda d’On-
tinyent Auxili que després de 
dos anys de silenci, tant a l’es-
tudi com a dalt dels escenaris, 
reapareix amb la seva cinquena 
entrega discogràfica on insisteix 
en la seva recepta de fusió-reg-
gae.
El cap de setmana vinent tin-
dran lloc la resta de concerts del 
Festival amb la Ludwing Band, 
Ginestà i Els Catarres, que faran 
el concert de cloenda.
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NOELIA GARCIA / LA VEU 

El Toni Palmes i el Pol 
Sánchez són dos joves 
anoiencs que viuen la 

seva vida entre notes musi-
cals. En 2018, arran d’una 
proposta per realitzar un 
concert en acústic a Piera, en 
Toni i el Pol es van endinsar 
en el repte de crear una ban-
da musical anomenada Lluna 
Plena que versiona cançons 
de pop-rock, i ara llença el 
seu primer LP amb els temes 
Encara rius així, Nunca Jamás 
i Flor Azul. A l’entusiasme de 
l’estrena d’aquest nou disc, 
Lluna Plena suma l’emoció 
d’actuar el pròxim dimecres 
13 de juliol a l’escenari de 
l’Anòlia, compartint cartell 
amb consolidats artistes del 
panorama català com ara 
Sopa de Cabra, Ginestà, Els 
Catarres o La Ludwing Band 
entre d’altres.
Parlem amb els fundadors de 
Lluna Plena sobre la seva mú-
sica i les seves sensacions.

Com sorgeix Lluna Plena?
Pol: El meu pare és músic i 
ens va trobar un bolo per a La 
Marató a Piera el 2018. Jo li 
vaig dir al Toni perquè tenim 
amics en comú. Vam anar 
nosaltres dos sols per fer un 
concert acústic de guitarra i 
piano. I allà va ser el primer 
concert.
Toni: Després d’aquest con-
cert es van anar afegint els al-
tres components. La majoria 
són amics del mateix institut, 
i el guitarrista que és amic del 
Pol, i així es va formar el grup. 
I vam anar fent concerts.

Ara ja sou 6… 
T: Després d’aquest primer 
concert en 2018, al llarg del 
2019 vam començar a afegir 

gent, però, va ser molt pro-
gressiu, no van entrar tots de 
cop. Primer va venir a un con-
cert l’Albert Panisello, el gui-
tarrista i el Bernat Marimon, 
el baixista; després es va afe-
gir el bateria, Xavier Compte, 
i el trompeta, Pau Oliva. Va 
ser tot un procés progressiu 
fins ara que som sis. 

Amb qui us agradaria com-
partir escenari?
T-P: Posats a somiar amb qui 
fos del panorama català, a 
Oques Grasses no li faríem el 
lleig (riuen). D’aquí d’Iguala-
da, per exemple, podríem dir 
Xillona.

Sou un grup format per jo-
ves, com compaginar la mú-
sica amb els estudis o la vos-
tra vida personal?
T: Jo tinc 18 i el Pol un any 
més. És complicat, la veritat, 
perquè aquest any una gran 
part del grup fèiem segon de 
batxillerat i ha sigut compli-
cat compondre temes, coor-
dinar assajos..., però es pot 
anar fent. Intentem mantenir 
un dia d’assaig a la setmana i 
gairebé sempre el complim. 
El bateria és més gran i tam-
bé treballa, llavors costa una 
mica més compaginar-ho, 
però la veritat és que ho estem 
portant bastant bé i a l’estiu, 
que tots tenim més temps, és 
més fàcil.

Hora Baixa és el vostre pri-
mer LP, quina acollida està 
tenint?
P: Nosaltres que hem parlat 
amb amics i gent del nostre 
voltant i diuen que els agrada 
i a nosaltres ens encanta (riu).

On podem escoltar les can-
çons d’Hora Baixa?
Toni: A totes les plataformes 

digitals convencionals. A 
l’Instagram teniu els enllaços 
a la part de la biografia  per 
poder accedir-hi.

Heu tocat a diferents mu-
nicipis tant de la comarca 
com fora. A quin lloc us 
agrada més actuar?
T: Correcte. Els concerts a 
l’Espelt sempre són especi-
als, i el públic sempre com-
pleix. I el de Copons també 
va estar molt i molt bé. 
P: A l’Espelt va ser el primer 
concert que vam fer amb tota 
la banda, i el vam organitzar 
tot nosaltres mateixos al cen-
tre de l’Espelt. Ja en portem 3 
o 4 i sempre és fantàstic.

Canteu en català i en caste-
llà, per què?
T: Quan vam començar molta 
part del repertori eren covers 
i al final era música que ens 
agradava i hi havia algunes 
peces en català i d’altres en 
castellà. Els nostres gustos 
musicals han variat entre els 
dos idiomes i al final, també 
componem en els dos idio-
mes. No hi ha una raó molt 
clara i algun dia et surt una 
lletra en català i un altre dia 
en castellà i així anem fent, al 
final surt sol.

També versioneu cançons de 
pop-rock. Quines han estat 
les vostres inspiracions?
P: Tirant més cap al rock, 
diria que Fito & Fitipaldis. 
Anem molt per èpoques. Ara, 
és cert que potser fem temes 
amb més canya a l’escenari 
i és més rock. Abans jo era 
molt de l’estil de Nil Moliner. 

Durant els premis Zoom 
vau fer una actuació...

T: Va ser una bona experièn-
cia. Estàvem tots una mica 
neguitosos perquè havíem 
d’entrar el temps i estar co-
ordinats amb el que passés a 
l’escenari per fer-ho tot just 
al moment. 
P: Nosaltres estem molt 
acostumats a pujar a l’esce-
nari i tocar l’hora i mitja o les 
dues hores al nostre aire i ja. 
A l’actuació dels Premis ha-
vies d’estar atent del que esti-
gués passant al teatre i tocar 
en els moments que calia, és 
més complicat. Però va sortir 
bé i va ser molt bonic. 

Podrem gaudir de vosaltres 
a l’escenari de l’Anòlia. En 
teniu ganes?
T: Moltes. Fa uns anys que 
esperàvem poder-ho fer, per-
què, home, és fabulós. Com-
parteixes cartell amb grups 
grans de Catalunya. A més, 
és un bon pas per al grup.

Com va ser el contacte per a 
l’actuació a l’Anòlia?
T: Ens van contactar ells. Fa 
cosa de mig any ens van con-
tractar per fer una actuació 
abans de la Gemma Humet. 
I, doncs, endavant.

Quines sorpreses ens espe-
ren amb vosaltres a l’esce-
nari durant l’Anòlia? 
P: Podem dir que hi ha coses 
noves. És un concert curtet, 
de mitja hora, per això ho fa-
rem diferent.
T: En ser una actuació de 
mitja hora ho hem adaptat. 
Al final en un concert d’hora 
i mitja hi ha moments de tot 
i ara hem concentrat de tot 
una mica en una mitja hora 
perquè sigui un concert molt 
guai.

Com us prepareu abans 
d’una actuació?
P: Un dia, abans d’un con-
cert, el Xavi -el bateria- 
abans de sortir se li va acu-
dir de fer-nos una abraçada 
i una hòstia a la cara (riu), i 
des d’aquell dia així ho fem.
T: Nosaltres semblem molt 
tranquils, però quan som 
tots, la cosa és diferent. Hi ha  
molt bon rotllo amb el grup i 
abans d’una actuació sempre 
riem molt i traiem els nervis 
els uns als altres. 

Lluna Plena té samarretes. 
On les podem trobar?
T: Bé, ens podeu contactar 
per Instagram, per missatge 
directe. En tenim algunes en 
estoc, però bé, si no les anem 
fent i les anem venent. Si algú 
en vol que ens contacti i no-
saltres li podem fem arribar.

Quins plans de futur té Llu-
na Plena ara mateix?
T: Doncs seguir apuntant més 
amunt.

On us agradaria actuar? Una 
meta musical.
T: Grans escenaris, sobretot 
en l’àmbit català, en festi-
vals grans com Canet Rock 
o l’Acampada Jove o llocs per 
l’estil. I bé, pel que fa a Espa-
nya ja veuríem, però el que sí 
que sabem és on volem arri-
bar. Apuntem alt, això està 
clar.

Teniu més concerts progra-
mats per aquest estiu?
Toni: Aquest estiu tenim un 
tu i jo a la Pobla de Clara-
munt,  però s’ha d’acabar de 
confirmar una hora i alguns 
detalls. A l’agost tenim altres 
coses que s’han de tancar. 
 

Entrevista a Toni Palmés i Pol Sánchez, fundadors de la banda musical Lluna Plena

“Fa molts anys que esperàvem actuar a l’Anòlia, és un 
bon pas per al grup”
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MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres, a 2/4 de 
8 del vespre i al Claus-
tre de l’Escola Pia, 

tindrà lloc un espectacle molt 
especial. Es tracta del projecte 
Humanity, a càrrec de Nzuri 
Daima, un concert de cor a 
capella i circ.
Nzuri Daima és una organit-
zació sense ànim de lucre amb 
projectes de sensibilització a 
Espanya per a la cooperació 
i lluita pels drets humans a 
l’Àfrica de l’Est i que utilitza 
la música i les arts com a mit-
jans de transformació social i 
l’educació com a motor per a 
la construcció d’un futur mi-
llor. Des l’organització es dona 
suport a projectes amb perso-
nes refugiades, tràfic de dones 
i nenes, fam… i els principals 
països d’actuació són Uganda, 
Tanzània i Sudan del Sud.
Des de mitjans de juny i fins 
el 17 de juliol, 22 joves ugan-
desos han unit els seus talents 

en la música i el circ en una 
gira anomenada “Humanity” 
que és el que es podrà gaudir 
a Igualada.
Es podran escoltar versions de 
cançons pop d’aquests darrers 
anys combinades amb circ i 
acrobàcies, que donen com a 
resultat un espectacle fasci-

El claustre de l’Escola Pia acollirà el 
concert solidari de Nzuri Daima

nant i una barreja única.
La intenció inicial a l’hora de 
crear l’espectacle era poder 
participar en el programa Got 
Talent, per visibilitzar i donar 
veu a les tràgiques situacions 
que es viuen en diversos paï-
sos africans.
Després de la llarga i complica-
da etapa d’aconseguir tots els 
tràmits burocràtics per poder 
desplaçar els 22 components 
del grup a l’Estat espanyol no 
va ser possible la participació 
al concurs de talents i van de-
cidir engegar aquesta gira que, 
a part de donar a conèixer la 
realitat dels seus països, els 
hauria de permetre cobrir les 
enormes despeses del viatge i 
recaptar fons per a projectes 
d’alimentació, educació, refu-
giats i rescats de dones i nenes 
amb els que treballa l’organit-
zació.
Des de l’organització comen-
ten que totes les aportacions 
econòmiques que es puguin 
fer, seran benvingudes.

CULTURA POPULAR / LA VEU 

Amb motiu dels “Rius 
de foc”, projecte que 
forma part de la ca-

pitalitat de la cultura d’Igua-
lada, la colla de Diables 
d’Igualada estrenen nous 
ceptrots de Llucifer i Dia-
blessa.
Aquests seran un clar home-
natge a Igualada.
Els primers ceptrots es van 
estrenar l’any 2000 amb la re-
cuperació del ball parlat, re-
gistres que daten del s. XIV, 
on també es van recuperar 
les figures principals, ele-
ments que fins el moment no 
estaven ben definits; aquests 
es van fer servir fins abans 
de la pandèmia i van ser els 
escollits per anar al museu 
itinerant del Smithsonian a 
Washington l’any 2018, però 
degut al transport marítim 

van quedar molt malmesos 
i es va començar a plantejar 
fer-ne de nous.
Aquests seran la tercera pare-
lla de ceptrots, els segons van 
ser la la bota de fusta amb les 
banyes i la vara de comanda-
ment amb dos punts de foc; 
aquests s’han fet servir ma-
joritàriament per cercaviles 
i balls parlats durant l’última 
dècada. Amb aquest canvi les 
figures de Llucifer i Diables-
sa han modernitzat tot els 
seus elements en els últims 
anys, els vestits es van reno-
var el 2017 i l’any passat els 
barrets, amb ajuda de l’escola 
Gaspar Camps.
Aquest dissabte dia 9 a les 
11:30, al centre cívic nord, 
es farà una presentació per a 
tothom qui vulgui veure els 
nous ceptrots abans de la seva 
estrena oficial el dia 16 de juli-
ol al ja esmentat “Rius de foc”.

Els Diables d’Igualada 
estrenen nous ceptrots

MÚSICA / LA VEU 

La setzena edició del 
Certamen de Música 
Jove d’Igualada que s’ha 

celebrat aquest dissabte 6 de 
juliol al pati del Museu de la 
Pell d’Igualada, ha tingut com 
a guanyadors el grup B-BACK 
i el duet format per Marta 
Bossa i Xavi Martínez.
El conjunt B-BACK estava 
format per: Lluc Torreguitart 
(Bateria), Oscar David Ferrer 
(Guitarra), Marta Bossa (Can-
tant), Biel Serena (Teclat) i 
Roc Riba (Baix).
El duet format per Marta i 
Xavi també va guanyar el pre-
mi del jurat popular que en 
aquesta edició va poder votar 
per instagram.

El grup BLEACH, format per 
Pau Vivancos (baix), Joel Gil 
(bateria) i Roger Dalmases 
(guitarra i veu) va guanyar l’ac-
cèssit per part del jurat.
La regidora de Joventut, Carlo-
ta Carner, acompanyada del re-
gidor de Cultura, Pere Camps, 
han estat els encarregats de 
lliurar els guardons als pre-
miats d’aquest any. Carner ha 
posat en valor el “talent i pro-
fessionalitat dels participants 
que han pogut tenir visibilitat 
en aquesta oportunitat d’actuar 
davant de públic de la ciutat i 
amb totes les facilitats tècni-
ques”. Carner ha reiterat també 
que d’aquest certamen n’han 
sortit grups i artistes “que ac-
tualment s’han fet un lloc al 
panorama musical igualadí”.

Ja hi ha guanyadors del 
Certamen de Música Jove

DANSA / LA VEU 

E l passat dissabte dia 
2 de juliol, L’Aula Es-
cola de Dansa, com és 

habitual des de fa 38 anys, 
va oferir a la ciutat d’Iguala-
da, la Gala de Ballet titulada 
“ I TU, QUÈ EN PENSES? “.
La vetllada va interpel·lar 
als assistents posant en es-

L’Aula Escola de Dansa va presentar 
l’espectacle “I tu, què en penses?”

cena diferents situacions 
mediambientals i conflictes 
socials que s’esdevenen al 
nostre planeta, expressats a 
través de la dansa.
L’espectacle va ser aclamat 
pel públic tant per la posada 
en escena i creativitat com 
per la qualitat tècnica oferta 
pel cos tècnic i coreògraf de 
l’escola; la precisió en l’exe-

cució en què van presentar 
les alumnes les coreografies, 
així com, per la temàtica re-
flexiva en la qual es va em-
marcar la gala. 
El conjunt de l’espectacle va 
provocar el ressò als gaire-
bé 400 assistents al Teatre 
Municipal l’Ateneu acabant 
amb un bri d’esperança en 
un futur pròxim.
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FOTOGRAFIA / LA VEU 

E ls traginers de la ciu-
tat, ara sí, el passat di-
vendres dia 1 de juliol 

celebraren el darrer acte de 
la temporada del bicentena-
ri, tot inaugurant l’exposició 
del 42è Concurs Fotogràfic 
organitzat amb l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, que 
enguany també acollia fotos 
realitzades durant la trobada 
Nacional dels Tres Tombs ce-
lebrada a Igualada el passat 8 
de maig.
En l’acte també s’atorgaren 
els premis d’aquesta edició: 
el primer premi (gentilesa 
de Camins i Associats SA) 
va correspondre 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 Ca-
ballé Miquel; el quart premi 

(gentilesa de Peixos Dueñas) 
va correspondre a Josep Ca-
tasús Vallès, de Vilafranca 
del Penedès; el cinquè premi 
(patrocinat per Instal·lacions 
Litre i Amper SL) fou per 
Jordi Pérez Leal, de Vilano-
va del Camí; i finalment, el 

premi especial (gentilesa de 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada com a entitat or-
ganitzadora del concurs), va 
ser per Dominik Haeber-
lein, de Santa Margarida de 
Montbui.
Fins el proper 24 de juliol, 

l’exposició es podrà visitar 
a la sala d’exposicions de 
l’Arxiu Comarcal de l’Ano-
ia (situat a la plaça del Rei, 
15), de dilluns a divendres, 
en l’horari d’obertura de 
l’edifici (excepte la darrera 
setmana de l’exposició en 

què a les tardes de dimarts a 
divendres s’obrirà de 6 a 2/4 
de 9 del vespre, i dilluns ro-
mandrà tancat), i als caps de 
setmana, a les tardes de 6 a 
2/4 de 9 del vespre, i als diu-
menges al matí d’11 a 2/4 de 
2 del migdia.

Finalitza la temporada del bicentenari de l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada amb l’exposició de fotografies

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres, a les 8 
del vespre al TEatre 
Municipal l’Ateneu 

es podrà veure l’Auca Musi-
cal de la Capella de Música 
de la Tossa. Es tracta d’una 
òpera coral en 9+1 quadres, 
un espectacle musical que il-
lustra la intra-història d’una 
coral amateur de les terres 
de la Catalunya interior que 
celebra els 20 anys de la seva 
fundació. Es tracta d’exposar 
davant el públic de forma 
desenfadada i divertida, la 
realitat interna més o menys 
recurrent d’un cor d’aquestes 
característiques, que sovint 
queda amagada per a l’espec-
tador, normalment poc en-
tès, al darrere d’uns concerts 
més o menys interessants de 
peces religioses i populars 
vibrants, reeixides i intensa-
ment viscudes i sofertes pel 
treball tant dur dels assajos.
La música és de Carles Prat i 
el guió original d’Isidre Prat. 
La direcció musical anirà a 
càrrec de Frederic Prat  la 
direcció escènica és de Pep 
Farrés.

Flocel Sabaté rep el 
Premi Ferran Soldevila
HISTÒRIA / LA VEU 

L’historiador Flocel Sa-
baté ha rebut, aquest 
dimarts 5 de juliol, el 

XXXVII Premi Ferran Solde-
vila que atorga anualment la 
Fundació Congrés de Cultura 
Catalana pel llibre “La pena 
de mort a la Catalunya baix-
medieval: Retrat d’una soci-
etat”publicada per l’editorial 
Base.
L’acte va tenir lloc al jardí 
Ferran Soldevila de l’Edifi-
ci Històric de la UB en una 
jornada que va ser també un 
homenatge a la figura de Mi-
quel Strubell i Trueta (1949 – 
2022) per la seva inestimable 
vinculació, al llarg de tren-
ta-vuit anys, amb la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana.
El jurat va premiar per una-
nimitat aquesta obra valorant 
que l’estudi de la història de 
l’aplicació de la justícia i el 
control social és una qüestió 
de primer ordre en la histori-
ografia internacional actual. 
Per tant, estudiar l’aplicació 
de la pena de mort a la Ca-
talunya baixmedieval suposa 
omplir un forat en els conei-

xements de la nostra història 
medieval i al mateix temps 
posar el cas de Catalunya en 
l’àmbit internacional.
El llibre incideix en l’estudi 
dels mecanismes de control 
social i així ho explicava l’au-
tor al seu discurs. Els argu-
ments a favor de la pena de 
mort que se senten ara als 
EUA, de fet són molt similars 
als que se sentien a la Cata-
lunya baixmedieval. La por i 
temor, enteses com una de les 
millors maneres de conduir la 
societat.
Flocel Sabaté, nascut a Car-
me, és catedràtic d’Història 
Medieval a la Universitat de 
Lleida i doctor honoris causa 
per la Universidad Nacional 
de Cuyo (Argentina). Ha re-
but els principals premis a 
la investigació a Catalunya, 
com la Distinció de la Ge-
neralitat de Catalunya per 
a la promoció de la recer-
ca (2000) i el premi ICREA 
Acadèmia en dues ocasions, 
el 2015 i el 2020. És autor 
d’una extensa obra sobre la 
societat catalana medieval, i 
alguns dels seus llibres han 
merescut destacats premis.

La Capellad de Música de 
la Tossa es una formació de 
veus greus que té el seu inici 
i leitmotif en la gravació d’un 
CD de cant Gregorià al Mo-
nestir de Poblet cap a l’any 
2000. Formada per uns 20 
membres, ha realitzat con-
certs de gregorià, polifonia 
i repertori popular a Catalu-
nya, Granada, Menorca, País 
Basc i sud de França entre 

altres llocs. Ha col·laborat 
amb l’Orfeó Santa Coloma 
executant el Glòria de Vi-
valdi i la Cantata número 4 
de Bach, amb solistes vocals 
i l’orquestra de Capellades. 
Ha participat en diferents 
concerts participatius com el 
Mil·lenari de
Santa Maria d’Igualada, i 
la Missa polifònica de Sant 
Bartomeu d’Igualada.

Avui, a l’Ateneu, “Auca Musical” de la 
Capella de Música de la Tossa



40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf

1996. Dues fotos d’Igualada, de dos edificis amb molta història i que avui en dia encara tenen la seva importància a Igualada.
La casa Padró-Serrals, a la plaça de Sant Miquel és ara la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, però abans havia estat residència d’aquesta família i després va ser 
la seu de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, on vam poder començar a veure exposicions de fotografia i a exposar alguna foto en diferents concursos. Ara pot 
semblar estrany, perquè es disparen milions de fotos cada dia i les podem veure pràcticament en temps real a les xarxes, a les pàgines web, impreses en diaris i 
revistes, i en exposicions a diferents sales de la ciutat. Quan la Fotogràfica era a la plaça de Sant Miquel no disparàvem ni molt menys aquesta quantitat de fotos, 
i molt menys les podíem veure exposades i impreses, d’aquí la importància que va tenir l’Agrupació per difondre la Fotografia entre nosaltres.
La segona imatge la vaig fer en una de les passejades per Igualada que s’anomenaven Igualada Pam a Pam. Si no recordo malament les organitzaven entre el 
CECI i l’Ateneu, i ens permetien visitar llocs de la ciutat on normalment no es podia accedir. Aquesta foto és d’una visita a la fàbrica Vives Vidal. Un edifici des-
tacable de la nostra ciutat, premiat per la seva arquitectura, seu d’una gran empresa igualadina i on ara hi trobem diferents establiments comercials i l’Igualada 
Fashion Lab, que manté l’origen tèxtil de l’indret i vol impulsar l’evolució d’aquest sector de cara al futur.
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CULTURA / LA VEU 

Òmnium Anoia ha 
fet públics els noms 
dels guanyadors dels 

XVIII Premis al Compromís 
Cultural de 2022, un reconei-
xement que l’entitat atorga a 
aquelles persones i col·lectius 
que s’hagin significat en la de-
fensa de la llengua i la cultura 
catalanes. Enguany el reconei-
xement individual ha estat per 
Carles Ma. Balsells i Valls i el 
premi al col·lectiu se l’ha endut 
l’Agrupació Cultural i Recreati-
va Sigarra, dels Prats de Rei.
L’igualadí Carles Ma. Balsells i 
Valls, nascut el 1970 i format a 
l’Escola Mowgli, ha estat col·la-
borador de nombroses entitats 
culturals de la comarca: Ria-
lles, La Xarxa, La Mostra –des 
de la seva fundació-, els Pasto-
rets d’Igualada, la festa de Reis 
d’Igualada i les festes del Barri 
del Pilar, de les quals ha estat 
banderer. Conegut per la seva 
afició al teatre, ha estat espec-
tador fidel durant trenta anys 
del Teatre de l’Ateneu, ha estat 
distingit amb el carnet d’Or del 
Teatre de l’Aurora i col·lecciona 
nombrosos àlbums i quaderns 

amb milers de fotografies i 
signatures d’actrius i actors. 
El jurat del premi li reconeix 
la seva trajectòria de servei de 
l’associacionisme i el seu exem-
ple de superació, ja que tot i 
estar afectat per la Síndrome 
de Down això no li ha impedit 
treballar ni, sobretot, fer acti-
visme cultural.
El premi col·lectiu al Compro-
mís Cultural d’aquest 2022 ha 
estat per l’Agrupació Cultural 
i Recreativa Sigarra, una en-
titat constituïda l’any 1974 als 
Prats de Rei per un nombrós 
grup de joves pradencs i pra-
denques que volien promoure i 
organitzar activitats al munici-
pi. Al llarg de l’any l’Agrupació 

desenvolupa i organitza acti-
vitats pensades per fomentar i 
mantenir les tradicions i oferir 
al mateix temps espais de lleure 
i cultura, com ara la Cavalcada 
de Reis, les Caramelles, la Ca-
minada Popular de Primavera, 
la Trobada a La Manresana, 
els Focs de Sant Joan (amb la 
Flama del Canigó), el Sopar 
Romà, el Correllengua, el Bin-
go-vermut de la segona Festa 
Major, la Caminada Popular 
de Tardor i el Pessebre Vivent. 
Actualment compta amb el su-
port de 166 associats i amb el 
de l’Ajuntament dels Prats de 
Rei.
La cerimònia d’entrega dels 
premis tindrà lloc el divendres 

Carles Ma. Balsells Valls i l’Agrupació Cultural 
i Recreativa Sigarra dels Prats de Rei, Premis al 
Compromís Cultural 2022

TEATRE / LA VEU 

Aquest dissabte 9 de 
juliol a les 18.30 h 
arriba la final del 

2n Concurs de Microtextos 
teatrals inèdits del Casino 
de Calaf. Les cinc obres fi-
nalistes són ‘Bajo la niebla’, 
que es representarà a l’anti-
cexcorxadors; ‘Suor Freda’ a 
la placeta del CRO, ‘Records’ 
de la torre del castell de Ca-
laf, ‘Nébula’ a la sala Cal Ma-
trícules’ i ‘Será maravilloso’ 
al pati del castell. Durant 
el concert de Salva Racero, 
dins els Festivals Alta Segar-
ra, es realitzarà el lliurament 
de premis del concurs: el 
premi jurat és de 500 € i el 
premi públic és de 500 €. 
Venda d’entrades
Les entrades es poden com-
prar al portal web www.en-
trapolis.com o reservar-les 
al telèfon 93 869 83 77 // 620 
134 018 (Josep). Les entra-
des tenen un cost de 7 € pel 
públic en general i 5€, per els 
persones associades. La final és 
gratuïta per a tothom que tin-
gui entrada pels Festivals Alta 
Segarra (prèvia inscripció).

Arriba la final del 
2n Concurs de Mi-
crotextos teatrals 
del Casino de Calaf

16 de setembre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu. L’acte, obert a 
tothom i d’entrada lliure, serà 
presentat per l’actriu Sílvia Bel 
i comptarà amb l’actuació del 
Quartet Slam.
El mateix dia després de l’acte 
se celebrarà el Sopar Estellés a 
la pista de l’Ateneu, amb la col-
laboració del Col·lectiu Eixar-
colant. Properament Òmnium 
Anoia farà públic l’enllaç d’ins-
cripció a aquest sopar que cada 
any se celebra simultàniament 
en diferents indrets d’arreu dels 
països catalans per recordar la 
figura del poeta Vicent Andrés 
Estellés. 
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   EXPOSICIONS

REINTERPRETACIÓ
Els alumnes de dibuix, escultura i pintura d’Es-
cola Oberta reinterpreten lliurement una com-
binació d’èpoques com el Renaixement i l’artista 
Modigliani.
Del l’1 al 10 de juliol a la Sala Municipal d’Ex-
posicions

CENTENARI 
DE CHARLES M. SCHULZ
Commemora el centenari del naixement del di-
buixant nord-americà creador d’una nova manera 
d’entendre les tires de premsa amb la seva sèrie 
d’Snoopy i Charlie Brown. 
Del 4 al 30 de juliol a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central

CORREFOCS
Pintures de Lola Quesada. 
Pintures de gran fromat sobre el món de les festes
De 4 de juliol al 6 de setembre al Punt de lectors 
de la Biblioteca Central

VISIONS I PROJECTES. 
PASSAT, PRESENT I FUTUR 
DEL DISSENY ANOIENC
Exposició sobre el disseny contemporani de la co-

marca de l’Anoia i el seu futur.
Del 8 d’abril al 18 de setembre a la Sala d’Expo-
sicions del Museu de la Pell

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

HYPNAGOGIA
Joan Saló
Quadres de gran format on la línia és l’element 
configurador d’un univers propi realitzats per es-
tablir un diàleg amb l’arquitectura dle Cementiri 
Nou. 
Del 22 de juny fins el 31 de juliol a la Nau d’En-
cavallades 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 sa-
ber-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...
Del 18 de juny al 15 de juliol a l’Empremta 
d’Òmnium Cultural

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

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

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada recorda amb 
una exposició la vida i 

llegat artístic de Charles M. 
Schulz, coincidint amb la 
commemoració del centenari 
del seu naixement. La mostra 
permet fer un repàs a la vida 
d’aquest artista nord-americà 
singular que va crear Charles 
Brown i Snoopy, els protago-
nistes indiscutibles de la tira 
còmica mundialment famosa 
que en català es coneix amb 
els seus noms, però que ori-
ginalment porta per títol «Pe-
anuts» (literalment cacauets, 
però que aquí podria tenir el 
significat figurat de menude-
ses). També s’hi poden veure 
exemplars d’aquests còmics 
que hi ha a la Biblioteca.
Schulz va publicar la tira per 
primera vegada el 2 d’octu-
bre de 1950, simultàniament 
a set diaris nord-americans, 
i no va deixar fer-ho durant 
50 anys, fins el dia abans de la 
seva mort, el 12 de febrer del 
2000. Durant aquest temps 
Charlie Brown i Snoopy es 

van convertir en un fenomen 
mundial. S’han produït dife-
rents productes amb les seves 
imatges, pel·lícules, vídeos i 
fins i tot Snoopy s’ha conver-
tit en un símbol per la NASA.
Aquesta tira còmica no estava 
inicialment adreçada als in-
fants, sinó al lector adult i no 
va ser fins més endavant que 
es van filmar els vídeos i pel-
lícules per a públic més petit. 
A «Peanuts» els protagonis-

La Biblioteca Central d’Igualada 
commemora el centenari de Charles 
M.Schulz, el «pare» de Charlie Brown

tes són els nens, el seu entorn 
diari i les seves reflexions, in-
quietuds e incomprensió del 
món adult, i també aquells 
sentiments que normalment 
no es relacionen amb ells, 
com les angunies, la sole-
dat, el desamors.... i tot això 
expressat amb l’elegant sen-
tit de l’humor d’en Schulz. 
L’exposició es podrà veure al 
vestíbul de la Biblioteca fins 
al 30 de juliol.

MÚSICA / LA VEU 

La coneguda forma-
ció de gòspel, The 
Gospel Viu Choir, 
serà la que ens 

acompanyarà en el 2on con-
cert que celebrem aquest es-
tiu dins de les Nits Musicals 
de la Brufaganya el proper 9 
de juliol. Ja l’any 2018 el vam 
veure actuar al nostre festi-
val i va deixar un record difí-
cil d’oblidar.
El cor, que aquest any celebra 
el seu 20e aniversari, presen-
tarà el programa Non Stop 
Gospel 2.0, amb un repertori 
que recull les peces més em-
blemàtiques i més aplaudides 
de les seves vuit produccions 
anteriors, amb la intenció de 
que el públic pugui viure i 
gaudir de les emocions que 
han marcat els seus 20 anys 
de recorregut musical.
Liderat sempre pel seu fun-
dador i director Moisès Sala, 
el cor ha compartit cartell 
amb artistes i grups nacio-
nals i internacionals de pri-
mera línia. A casa nostra a 
actuat al Teatre Nacional de 
Catalunya, al Gran Teatre 
del Liceu, al Palau de la Mú-

sica Catalana i a l’Auditori de 
Barcelona. També ha fet ac-
tuacions arreu d’Espanya.
El sentiment solidari i de 
compromís social de la for-
mació l’ha portat a actuar en 
15 països arreu del món, col-
laborant amb entitats que 
treballen amb nens i nenes 
amb problemes socials i de 
salut.
Com ja és costum durant la 
tarda hi haurà l’opció de fer 
un berenar-sopar a l’espla-
nada de davant del santuari. 
El concert començarà a 2/4 
de 10 de la nit i en acabar hi 
haurà pa torrat i coca amb 
xocolata desfeta per a tots 
els assistents.
Tal com va passar en l’actua-
ció d’aquest grup l’any 2018 
ja no queden entrades dis-
ponibles.

Nit de grans emocions i 
gòspel a la Brufaganya
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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

CREACIÓ DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC MUNICIPAL 
SOTA EL PATRONAT 

DE L’AGRUPACIÓ  FOTOGRÀFICA D’IGUALADA, ANY 1932.

Heus aquí una còpia dels documents que validen i donen fe de 
l’acord de creació de l’Arxiu Fotogràfic Municipal, el 15 de novembre 
del 1932, altrament L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ 
MIXTA DE L’ARXIU FOTOGRAFIC MUNICIPAL D’IGUALADA.

Això és, en data de 15 de novembre de l’any 1932 va ser acordada en 
sessió plenària del Molt Il·lustre Ajuntament d’Igualada la creació de 
l’Arxiu Fotogràfic Municipal; essent nomenat per portar-lo a la pràc-
tica un membre de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i col·laborador 
habitual del Butlletí d’aquesta entitat, en Procopi Llucià. L’Arxiu Fo-
togràfic Municipal, en qüestió, havia de consolidar-se doncs com a 
fons adreçat a reflectir la història de la ciutat des d’inicis de segle XX; 
al cap i a la fi, una iniciativa precursora del que es correspon avui al 
fons fotogràfic de l’actual -i molt més ampli, a efectes històrics- Arxiu 
Comarcal de l’Anoia.

I, per part del mateix Ajuntament, a propòsit de l’esmentat acord, va 
ser constituïda una comissió mixta formada per l’Alcalde, Amadeu 
Biosca; l’arxiver municipal, Gabriel Castellà; l’esmentat funcionari 

(arxiver), Procopi Llucià; els regidors, senyors Sabat i Viñau, alhora 
que dos membres representants de l’Agrupació Fotogràfica, Vicenç Pui-
ggrós i Adelí Casulleras; els quals tots ells s’obligaven a tenir cura de la 
realització i conducció assenyada d’aquest Arxiu Fotogràfic Municipal.

Recerca a càrrec de Carmel·la Planell i Robert Domínguez, membres 
de la Junta de l’AFI.

SARDANES / J. BACARDIT 

El passat divendres, 1 
de juliol de 2022, es 
celebrà a l’església de 

Santa Margarida de Montbui 
el concert de sardanes i mú-
sica per a cobla, dit concert 
l’interpretà a la perfecció la 
cobla Marinada de Badalona, 
en la qual el primer tenora és 
l’igualadí Isaac Vilanova i 
Pàmies. 
L’església, plena de gom a 
gom, vibrà al so de la teno-
ra i demès instruments en 
sentir totes les peces; el punt 
àlgid del concert fou a la se-
gona part quan s’estrenà la 
sardana In Memoriam, de 
Jordi Molina i Membrives, 
el qual no va poder assistir 
degut a la seva agenda de 
treball; aquesta sardana era 
una petició de Lluís Pont 
i Torras vers al seu germà 
Josep desaparegut ara fa 2 
anys. Llargs aplaudiments 
un cop acabada l’estrena, i 
repetida un cop més al final 
del concert amb més ovaci-
ons. El concert a més servia 

per celebrar el centenari del 
naixement del mestre Ma-
nuel Oltra i Ferrer, composi-
tor molt vinculat al poble de 
Sta. Margarida de Montbui, 
i que del qual s’interpretà la 
sardana titulada Marcenca i 
el poema simfònic Montma-
gastre. Per finalitzar l’acte hi 
hagué un petit parlament de 
Lluís Pont, donant les gràci-

es a la cobla Marinada per el 
treball realitzat tot fent-los 
entrega de la partitura de la 
sardana estre-nada i també 
felicitant a tot al públic per la 
seva assistència. Com a co-
lofó es feu entrega d’un ram 
de flors a la vídua de Manuel 
Oltra, senyora Pepita Vives, 
que estava acompanyada per 
la seva filla Neus i el seu ma-

Celebrat un concert de sardanes a Montbui

rit Josep M. els quals segui-
ren el concert amb l’emoció 
a flor de llavi. També estava 
present a l’acte la neboda del 
mestre Fèlix Martínez i Co-
mín, Eva Escoda junt amb el 
seu marit Josep Riba.
Reprodueixo ara l’escrit que 
va enviar Jordi Molina refe-
rent a la sardana:
“He compost la sardana “In 
Memoriam”, dedicada a Jo-
sep Pont i Torras a iniciativa 
del seu germà Lluís, amb el 
desig de tenir present el feliç 
record d’en Josep en vida que 
no pas la tristor de la seva 
marxa. Sempre he pensat 
que és així com hem de re-
cordar a les persones estima-
des que ens han deixat, com 
una gran celebració del que 
hem viscut amb elles. Amb 
aquesta intenció he volgut 
escriure una sardana emoti-
va amb una important melo-
dia central de tenora i també 
amb un llarg tutti pensant 
en la seva interpretació tan 
en concerts com a les places. 
Desitjo que usa agradi. /  Jor-
di Molina”.

MÚSICA / LA VEU 

El proper 8 de juliol i a les 
22h. i a l’església parroquial 
de Sta. Margarida de Mont-
bui, al Nucli Antic, la coral 
SI FA SOL farà un concert 
en motiu del seu 25è aniver-
sari com a coral.
La nostra coral es la con-
tinuïtat de l’antiga coral la 
Margarida, fundada el 7 
de desembre de 1930 que 
posteriorment va donar pas 
a la Coral Jove i finalment 
ha quedat com la Si Fa Sol....
ara farà 25 anys.   
En aquest concert a ban-
da dels cantaires habituals, 
també hi participaran antics 
membres de la coral on tam-
bé hi col·laborarà el grup 
La Guingueta, que ja ens ha 
acompanyat   en altres con-
certs.
Desitgem sigui una nit ple-
na d’emocions, vells retro-
baments i sobre tot on es 
pugui gaudir de una bona 
vetllada de cant coral.... us 
hi esperem.

Concert del 25è 
aniversari de la 
Coral Si Fa Sol



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Memòria viva de la Dolors Genovès i Morales, periodista i 
documentalista essencial per a la història de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i de Catalunya

E l decés aquest dimarts, dia 5, de la 
Dolors Genovès i Morales, als 67 
anys, ha colpejat més enllà de la 

seva estimada família i nombroses amis-
tats -entre les quals m’hi sumo- també 
l’univers dels mitjans de comunicació i 
una entitat tan nostra com l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya.
A ella, tot i estar ja delicada de salut, vaig 
poder compartir-la lluitadora, esperança-
da i emocionada amb motiu de la 27ena 
edició de l’acte de lliurament dels Premis 
de Comunicació No Sexista, de l’Associ-
ació de Dones Periodistes de Catalunya. 
A propòsit d’aquella celebració, vull pun-
tualitzar que, entre els diversos guardons 
a dones significades, va ser -per a mi- un 
motiu de sentida satisfacció poder ator-
gar el Premi “Trajectòria Professional” a 
una professional –de cap a peus- del pe-
riodisme; de retruc, una dona i amiga tan 
estretament vinculada a la nostra ciutat. 
Ella, en aquell acte, acompanyada per la 
seva filla Georgina, va voler transmetre 
aquest concloent missatge: “Les dones, 
avui més que mai, hem de fer pinya i hem 
de ser molt més combatives per a frenar 
els discursos frívols i manipuladors del 
poder”. Un postulat, tot sigui dit, oberta-
ment aplaudit per la gran concurrència de 
públic.
Un repàs a la seva trajectòria professional 
ens descobreix la grandiosa petjada d’una Dolors 
Genovès i Morales (Barcelona, 1954), periodista i 
historiadora; i Doctora en Comunicació i Humani-
tats per la Universitat Ramon Llull. Directora de do-
cumentals històrics a Televisió de Catalunya (1992 
– 2014); així com Professora de Documentals de 
Creació i Directora dels Treballs de Final de Grau a 
la Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat 
Ramon Llull) i membre del Consell de Redacció de 
la revista “Trípodos”, de la mateixa  Universitat.
El seu mestratge en documentals d’investigació 
històrica l’ha fet pionera en la “recuperació de la 
memòria”, des d’un plantejament de denúncia de 
l’error i l’horror, endemés d’una reflexió sobre la 

responsabilitat d’aquells que tenien –en el seu mo-
ment- el poder de decidir. Així, el gruix de la seva 
filmografia es basava en noves recerques sobre els 
períodes de la República espanyola, la Guerra Civil 
i la Postguerra. Per a les seves recerques, en conse-
qüència, havia  treballat en els arxius de la Creu Roja 
(Ginebra); Foreing Office (Londres); Internacional 
Comunista, Exèrcit Roig i NKVD (Moscou); Arxiu 
Nacional (L’Havana) i Arxiu Municipal (Santiago de 
Cuba); Arxiu Militar (Friburg); Arxiu Nacional, Se-
nat, Congrés i Arxiu Ministeri d’Exteriors (Madrid); 
Capitania Militar (Burgos); Arxiu del Moviment 
Obrer i Anarquisme (Amsterdam); Arxiu Nacional 
(Sant Cugat del Vallès), Arxiu del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, Arxiu Protocols 
Notarials (Barcelona), entre d’altres. I, 
d’aquestes recerques, compartides amb 
actives col·laboracions a l’Ara, a RAC, a 
TVC i a Catalunya Ràdio, en derivari-
en els documentals: Operació Nikolai 
(1992), L’or de Moscou (1994), Sumarís-
sim 477 (1994), Cambó (1996), Cuba, si-
empre fidelísima (1998), Joan March, els 
negocis de la guerra (2003),  Roig i Ne-
gre (2006), Entre el jou i l’espasa (2007) i 
Topografia de la memòria (2008).  Poste-
riorment, vindrien la trilogia: Adéu, Es-
panya? (2010), Això no funciona, o pot-
ser sí? (2011), Hola, Europa! (2013); totes 
elles una reflexió sobre la democràcia i el 
dret a l’autodeterminació des d’un ves-
sant comparatiu: Quebec, Grenlàndia, 
Escòcia, Flandes, Catalunya. Finalment, 
el seu darrer treball és: Déu, amb accent 
(2014), sobre la diversitat religiosa a Ca-
talunya; observada per cristians, musul-
mans, jueus i budistes.
Tanmateix, des de la perspectiva dels im-
portants reconeixements públics de què 
ha estat objecte, val a esmentar, el Premi 
de Comunicació d’Òmnium Cultural per 
Adéu, Espanya? (TVC, Brutal Media, 
2010) i aquest més recent Premi “Trajec-
tòria Professional” de l’Associació de Do-
nes Periodistes de Catalunya; mencions 
en què no sense ressenyar el perfil pro-

fessional d’haver estat una investigadora d’excepció, 
la notorietat de les seves produccions van contribuir 
amb escreix a presentar una nova manera d’entendre 
la realitat de Catalunya i posar en valor el recobra-
ment dels fets del passat, essent-ne crítica, a fi de res-
catar i teixir tantes memòries com fos possible per a 
avançar des del present cap al futur; en definitiva, tot 
un rigorós modus operandi, i una lliçó de vida d’una 
dona que, a l’hora de comunicar-se, no tenia pèls a 
la llengua.
I, si se’m permet: Gràcies, Dolors, per les estones 
compartides, per les teves mostres d’afecte, i sobretot 
per les teves ensenyances! Sempre seràs, en mi, tot 
un referent i una presència viva! Abraçades.
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



AGENDA

res) i Jordi Campoy als teclats..
Dissabte a les 10 del vespre al Bos-
quet del Rentador

MÚSICA
Capellades 

Concert i ball de Sant Cristòfol. Tor-
nen els Visacos, que enguany cele-
bren el 60è aniversari, amb la seva 
música de versions dels anys 60 que 
els han caracteritzat tota la vida.
Dissabte a les 10 del vespre al pati de 
la Lliga

DIUMENGE 10
JAZZ A LES VINYES

Sta Maria de Miralles 
Vetllada musical amb improvisacions 
i concert de jazz a càrrec de diversos 
músics.
Diumenge a les 7 de la tarda a la Ca-
seta Gumà

BALL
Calaf 

Gran ball de Sant Cristòfol amb Xarop 
de Nit.
Diumenge a les 7 de la tarda a la pla-
ça dels Arbres

DIMARTS 12  
CONCERT
Igualada 

Concert “Sons del mediterrani”, una 
formació musical que fusiona molts 
estils de música interpretats amb un 
toc personal.

DIVENDRES 8 

MÚSICA
Igualada 

“Auca de la Capella de Música de la 
Tossa”. Òpera en quatre quadres. 
Guió d’Isidre Prat i música de Carles 
Prat, direcció escènica de Pep Farrés.
Divendres a les 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

ANÒLIA
Igualada 

Concert a càrrec de Les Pastes de la 
Iaia, grup de música format per set 
joves de la comarca que toquen tant 
versions pròpies i expliquen acudits.
Divendres a les 9 del vespre al Parc 
Central

MÚSICA
Igualada 

“Humanity”, concert i circ a càrrec de 
Nzuri Daima, una organització sense 
ànim de lucre, que treballa pels drets 
humans a l’Africa de l’Est.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al 
Claustre de l’Escola Pia.

MÚSICA
Sta. Margarida de Montbui 

Concert commemoratiu del 25è ani-
versari de la Coral Si Fa Sol en què hi 
participaran antics cantaires i el grup 
La Guingueta.
Divendres a les 10 del vespre a l’es-
glésia parroquial

FESTIVALS ALTA SEGARRA
Calaf 

Concert a càrrec d’El Petit de Cal Eril 
que presentarà NSCALH, el vuitè disc 
de la banda liderada per Joan Pons.
Divendres a les 10 del vespre al Bos-
quet del Rentador

MÚSICA
Piera 

MEV 2022. Concert a càrrec de So-
trac, grup de Llagostera i Sant Feliu 
de Guíxols.
Divendres a les 10 del vespre a la pla-
ça del Peix.

DISSABTE 9 
ANÒLIA
Igualada 

Concert a càrrec de Sopa de Cabra. 
Forma part de la gira dels 30 anys. 
Acte inclòs dins de l’European Ballo-
on Festival .
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit al Parc 
Central

CONCERT
Igualada 

Concert simfònic “Brahms, la tragè-
dia de la llum” a càrrec de l’Orques-
tra Segle XXI sota la direcció de Jordi 
Mora .
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

FESTIVALS ALTA SEGARRA
Calaf 

Concert a càrrec de Salva Racero que 
ens deixarà escoltar el seu darrer tre-
bal l”Torno a respirar” en format trio 
acústic, amb Marc Quintillà (guitar-

Dimarts a 2/4 de 8 del vespre al Cen-
tre Cívic Nord

DIMECRES 13 
ANÒLIA
Igualada 

Concerts a càrrec de Lluna Plena, 
grup anoienc que oferiran temes pro-
pis i algunes versions; i concert amb 
Gemma Humet, que presentarà el seu 
quart àlbum “Rere tot aquest fum” on 
fusiona la cançó amb l’electrònica.
Dimecres a partir de 2/4 d’11 de la nit 
al Parc de l’Estació Vella.

DIJOUS 14  
ANÒLIA
Igualada 

Concerts a càrrec de Habla de mi en 
presente, una banda que pràctica la 
tecnorumba; i concert amb Auxili, 
banda d’Ontinyent que portarà el seu 
cinquè disc, “Guaret”.
Dijous a partir de 2/4 d’11 de la nit al 
Parc de l’Estació Vella.

CINEMA A LA FRESCA 
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “Cruella”. 
Londres, anys 70. Decidida a conver-
tir-se en una exitosa dissenyadora de 
moda, una jove i creativa estafadora 
anomenada Estella s’associa amb un 
parell de lladres.
Dijous a les 10 del vespre al pati de 
la Lliga
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Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Policia
Pol Esteller

Periodista 'Diari ARA'
Laia Vicens

Mossèn
Xavier Bisbal

Pacient oncològica
Montse Sanou



Una visió de dues obres de dos grans de l’univers de l’escultura 
espanyola i europea del segle passat: Jorge Oteiza i Eduardo 
Chillida. Uns anys després de la mort de tots dos, avui aquests 

dos punts excepcionals de Donostia et permeten de contemplar unes 
peces que revelen equitativament les exemplars al·legories d’Oteiza i 
les interaccions conceptuals de Chillida; una localitzada als peus del 
Mont Igeldo i l’altra als peus del Mont Urgull, punta a punta de la 
badia de Sant Sebastià.
La grandesa artística i l’abast internacional de Jorge Oteiza (Orio, 1908 
- Sant Sebastià, 2003) i d’Eduardo Chillida (Sant Sebastià, 1924 - 2002) 
van veure el seu màxim exponent al llarg de la dècada de 1950, quan 
aquests dos artistes bascos van ser mereixedors dels majors reconeixe-
ments en certàmens i exposicions públiques de màxim prestigi tant a 
Europa com a Amèrica; independentment que cadascú visqués la seva 
pròpia trajectòria artística i personal. Avui, retrobar-me una altra ve-
gada -arran d’un viatge- amb l’obra d’aquests dos escultors em permet 
de presentar-los bo i incorporant-te una lectura nova: les dues, més 
enllà de mirar-se mútuament , de punta a punta i cara a cara, als dos 
extrems del mar de la capital guipuscoana, semblen abraçar-se i -per 
què no- lliurar-se a un apassionat diàleg.

Efectivament, si et proposes de recrear-te en l’imaginari d’una conversa, un 
diàleg entre escultures, la hipotètica conversa et porta cap a la segona meitat 
del segle XX, aquella etapa en què tots dos artistes es van conèixer i fins i tot 
van teixir una sòlida amistat; moment en què afloraven els seus respectius i 
singulars pensaments estètics i les seves realitzacions escultòriques.
Allà, emmirallant-se sobre les aigües del Cantàbric, aquestes escultures 
s’imposen majestuosament en un espai social col·lectiu, en què se’ls reco-
neix d’un primer cop d’ull l’interès per a presentar d’una manera simbòlica 
la figura humana, des de dos punts de vista diferents: un des del primitivis-
me expressionista, d’Oteiza; i, un altre de més classicista, de Chillida. Em-
però, en les dues presentacions, els trets antropomòrfics notòriament des-
dibuixats queden reduïts a unes simplificades evidències, lluny de qualsevol 
representació naturalista del cos humà. Al capdavall, tota una experimen-
tació de l’abstracció geomètrica. Òbviament la forta personalitat de cada un 
es veu expressada en un no menys potent llenguatge singular que, de retruc, 
se servia d’alguns elements tradicionals i inherents a la naturalesa del País 
Basc, com poden ser: per a Chillida, l’ús sensible de la forja del ferro; i, per a 
Oteiza, el recurs de treballar també el ferro donant vida al vuit més expres-
siu però capaç de guanyar presència.
“La Pinta del Vent”, de Chillida, és un conjunt de tres peces d’acer, veritables 

Escultures de Chillida

GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Oteiza i Chillida, un punt de trobada inigualable entre la Natura, el Cosmos i l’ésser humà, 
on dues escultures s’abracen a la ribera del Cantàbric, convidant-te a ser visitades.
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista historiadora

braços metàl·lics que es troben incrustats a les roques d’una de les boques 
de la badia de La Conxa; i, que des del 1977, suporten els embats del mar 
Cantàbric. Una obra que et convida a contemplar l’horitzó, tocar la pedra, 
sentir l’aspror de l’acer i escoltar el xiular del vent del nord entre les pintes, 
una obra per a ser experimentada de múltiples maneres sota el cel i davant 
del mar, perquè cada dia és diferent com la vida mateixa.
“La construcció buida, quatre unitats planes negatiu-positiu, 1957”, d’Otei-
za, a l’altra boca de la mateixa badia de La Conxa, als peus d’Urgull, et pre-
senta una gran escultura de 6 metres d’alçada, realitzada en acer. Es tracta 
d’una obra que respon a una idea totalment abstracta de l’art, conformant 
plans verticals i horitzontals que s’articulen entre si obrint-se a l’espai; tot a 
propòsit d’una reflexió sobre els conceptes ocupació i desocupació respecti-
vament. Així, adquirida per l’Ajuntament, el 2001, es va col·locar, en aquest 
Passeig Nou, atès que va ser una obra premiada a nivell internacional. 
Més enllà d’aquestes extraordinàries mostres escultòriques a l’aire lliure, els 
dos artistes van deixar establertes unes institucions legatàries pròpies: la 
Fundació-Museu Jorge Oteiza (Alzuza, Navarra) com Chillida-Leku (Her-
nani, Gipuzkoa, País Basc), sobre les quals, a les obres d’ambdues fundaci-
ons, s’hi han sumat les procedents d’altres col·leccions públiques i privades 
de casa i d’arreu de l’Estat espanyol.

Escultures d’Oteisa
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Més Marvel 
A Tous •  Spider-man: no way home

REDACCIÓ/ 

Com una continuació direc-
ta de ‘Spider-Man: Lejos de 
casa’ (2019), el nou lliurament 

arrenca en el moment en el qual el 
personatge de Mysterio revela al món 
la veritable identitat de Spider-Man. 
Assetjat pels mitjans de comunicació 
populistes i acusat de crims que no ha 
comès, Peter Parker s’enfronta a l’es-
carn públic i intenta apostar per una 
vida normal allunyat dels seus que-
fers de superheroi i centrat en els seus 
estudis universitaris. Ell, el seu millor 

amic Ned i la seva núvia MJ intenten 
que els acceptin en el MIT, però tota 
la controvèrsia generada pels seus 
processos legals dificulta aquest anhe-
lat canvi de vida. Per a Peter, tots els 
seus mals i els del seu entorn podrien 
desaparèixer si tothom oblidés la seva 
veritable identitat, per la qual cosa 
acudeix al Doctor Estrany perquè 
llanci un encanteri que esborri aquest 
record concret en el món sencer. El 
que, com és de preveure, porta conse-
qüències insospitades: les separacions 
entre els multiversos es trenquen per 
a atreure als vilans del Nadal passat.

Fàbula moral
Estrena •  Mis queridisimos hijos

REDACCIÓ/ 

Són els anys 70, i el jove Gru creix 
en un barri residencial de la ciu-
tat, el seu somni és ser un vilà 

i per això idolatra al grup de super-
villanos 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. Junta-
ment amb Kevin, Stuart, Bob i Otto, 
un nou minion amb brackets i una 
desesperada necessitat de complaure 
a la resta, desplegaran el seu poten-
cial per a construir el seu primer cau, 
experimentar amb les seves primeres 
armes i dur a terme les seves primeres 
missions. Quan Els Salvatges Sis deci-
deixen expulsar al seu líder, el lluita-
dor 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 se-
qüela dels Minions (2015), spin-off de 
la saga Gru: El meu vilà favorit.
L’aventura en si, encara que ràpida i 
espectacular té un ‘macguffin’ molt 
fluix després d’un medalló màgic i 
sense importància, amb el que l’es-
sència argumental es limita a una 
peripècia menor i a desentranyar els 
divertits i inintel·ligibles diàlegs dels 
Minions, entre els quals apareix un 
nou personatge, Otto, amb ‘brackets’ 
i una monumental empanada que col-
labora al fet que la funció no decaigui.

Tornen els éssers grocs
Estrena •  Minions: el origen de Gru

RICARD FUSTÉ / 

Chantal i Christian viuen una 
jubilació tranquil·la. Però des 
que els seus fills Sandrine i 

Stéphane es van independitzar, no se 
sap molt d’ells i les oportunitats de re-
unir-se tots junts són cada vegada més 
escasses. Quan els fills anuncien que 
no vindran a celebrar el Nadal, Chan-
tal i Christian esclaten. Per aquest mo-
tiu tramen un pla: decideixen fer-los 
creure que els ha tocat la loteria, en un 
intent desesperat de recuperar-los. No 
obstant això, aquesta mentida podria 
costar-los molt car.
La fórmula és similar a Dios mío, ¿pero 

qué te hemos hecho? o La familia Bélier 
còmics veterans (Josiane Balasko i Di-
dier Bourdon), versus uns altres més o 
menys joves (Ben i Marilou Berry, fi-
lla de Balasko, també en la vida real), i 
un tema al qual donar-li la volta, sense 
passar-se de rosca, ni sortir-se dels lí-
mits d’una comèdia blanca, conserva-
dora i obertament populista. En aquest 
cas, es tracta de la gastada síndrome 
del niu buit, tan comú al cinema tirant 
a silver, com a palanca per a una una 
mica confusa, i no poc cínica, rondalla 
moral que contraposa els valors dels 
diners i la família, per a acabar confir-
mant-se com una pel·lícula nadalenca 
amb les festes en fora de camp.



Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/THOR: LOVE AND THUNDER
Dv a Dc: 17:30/20:00/22:30

3/MINIONS: EL ORIGEN DE 
GRU
Dv Ds i Dc: 
17:00/19:00/21:00/23:00
Dg a Dt: 17:00/19:00/21:00

4/ THOR: LOVE AND THUN-
DER 
Dv Ds i Dc: 
16:00/18:30/21:00/23:30
Dg a Dt: 16:00/18:30/21:00

5/THOR: LOVE AND THUNDER
Dv a Dc: 16:30/19:00
5/THOR: LOVE AND THUNDER 
(VOSE) 
Dv a Dc: 21:30

6/LIGHTYEAR 
Dv a Dc: 15:50
6/MINIONS: EL ORIGEN DE 
GRU 
Dv a Dc: 18:00/20:00/22:00

7/DETECTIVE CONAN: LA NO-
CIA DE HALLOWEEN (CAT) 
Dv a Dll i Dc: 16:15
7/DETECTIVE CONAN: LA NO-
CIA DE HALLOWEEN (VOSE) 
Dt: 16:15
7/ELVIS 
Dv a Dll i Dc: 18:45
7/ELVIS (VOSE) 
Dt: 18:45
7/TOP GUN: MAVERICK 
Dv a Dc: 22:00

8/JURASSIC WORLD: DOMI-
NION 
Dv a Dc: 16:15/19:20
7/BLACK PHONE 
Dv a Dc: 22:15

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

De dilluns a divendres durant les setmanes de juliol

APRENDREM I ENS DIVERTIREM FENT BÀSQUET!Inscriu-te aquí!
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Casal
St. Martí de Tous

EL COMENSAL
Ds i Dg: 17:30
ALCARRÀS
Ds: 19:05
SPIDER-MAN, NO WAY HOME
Dg: 19:05

SALA GRAN

MINIONS: EL ORIGEN DE GRU 
Dv: 17:15/19:45
Ds: 17:15/19:45
Dg: 17:15/19:45
Dll: 17:15/19:45
Dc: 17:15/19:45
Dj: 17:15/19:45

SALA PETITA

MIS QUERIDISIMOS HIJOS 
Dv: 17:30/20:00
Ds: 17:30/20:00
Dg: 17:30/20:00
Dll: 20:00
Dc: 17:30/20:00
Dj: 20:00(VOSE)

    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 determi-
narà, d’una vegada per sempre, si els éssers humans conti-
nuaran sent els depredadors màxims en un planeta que ara 
comparteixen amb les criatures més temibles de la història.

    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 apas-
sionant aventura intergalàctica. 

    SPIDER-MAN NO WAY HOME
Estats Units. Acció. De Jon Watts. Amb  Tom Holland, Zen-
daya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina,
Per primera vegada en la història cinematogràfica de Spi-
der-Man, el nostre heroi, veí i amic és desemmascarat, i per 
tant, ja no és capaç de separar la seva vida normal dels enor-
mes riscos que comporta ser un superheroi. Quan demana 
ajuda al Doctor Strange, els riscos passen a ser encara més 
perillosos, obligant-lo a descobrir el que realment significa 
ser ell. Seqüela de ‘Spider-Man: Far From Home’..

   MIS QUERIDISIMOS HIJOS
França. Comèdia. De Alexandra Leclère. Amb Josiane Ba-
lasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Chantal i Christian viuen una jubilació tranquil·la. Però des 
que els seus fills Sandrine i Stéphane van abandonar el niu, 
no els veuen massa. Les oportunitats de reunir-se en família 
són cada vegada més escasses. Quan els seus fills els anuncien 
que no vindran a celebrar el Nadal, ja és massa per a Chantal 
i Christian. Llavors decideixen fer-los creure que els ha tocat 
la loteria.. 

    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.

    THOR: LOVE AND THUNDER
Estats UNits. Acció. De Taika Waititi. Amb Chris Hemswor-
th, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson,
El Déu del Tro (Chris Hemsworth) emprèn un viatge que no 
s’assembla en res al que s’ha enfrontat fins ara: una cerca de 
la pau interior. Però el retir de Thor es veu interromput per 
un assassí galàctic conegut com Gorr el Carnisser de Déus 
(Christian Bale), que busca l’extinció dels déus.



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Com a vehicle n’hi ha per treure’s el barret: ell també ho fa / 2. 
Embarrancament en sec i en barri jueu. El bòvid banyut que va decapitar en Curial / 3. 
Anima de puça. A la Selva troben que està tocat del bolet. Punta de llança / 4. Defecte de 
fabricació de Taradell. Joans petits com ballen en monedes del XV / 5. Zero a l’esquerra. 
Gàbia dels lloros a l’engròs. Nutrici en absència d’oli / 6. Celebren sonorament la memòria 
d’en Johnny dels Pistols. Ja passava per agarrat a l’antiguitat / 7. Atur molt més personal 
que no el laboral. Extrems del Leverkusen / 8. Tal com farcien no sortia bé: que esmenin. 
Posi un valor al preàmbul del preàmbul / 9. Eriçó sense això. L’intríngulis del teatre / 10. 
Moment ideal per comprar de segona mà. És un local com un altre, què diantre! / 11. Blau 
involàtil. Corregirem a còpia de càstigs. Una de dues / 12. Navego fent força remor. Signe 
de notació musical que rarament espaiem / 13. Isolínia per als qui veuen aurores boreals. 
La xifra deshidratada.

VERTICALS: 1. Mal pagador perdonat per imperatiu diví. Torni a posar a l’abast del públic 
/ 2. Abans d’arribar enllà. Operacions amb tubercles?: no, àpexs vegetals que fan de tapa / 
3. Enmig de la foscor. Licor català que per llangardaix duu una rata. La meitat de molt / 4. 
De tant fer el tronera s’ha quedat tot ossos. Trucs des del pis de sota / 5. Qui no en té un 
té una ceba. Hi està el sistema quan no és operatiu. La gota que vessa del got / 6. En Díaz 
va trobar aquesta cala ribetana i ja no la va deixar. O trastocades o mig mones / 7. Multi-
plica per deu. Mitiga el dolor per garantir una mort delicada. Index de Preus al Molsum / 
8. Mentre tu païes, vinga parentes dels micos! La Joana la fa riure i la Lluïsa la calma / 9. 
La vall de la jarana. Llunyanes admiradores d’en Gaudí / 10. Entre el bit i el bikini, un de 
l’Asia Menor. Concrecions de la musicalitat africana / 11. Plaç il·limitat. Com a energia està 
ben bé al centre de tot. Menys que menys / 12. La proteïna preferida del meu enamorat 
Pasqual. Uns anys que fan feredat.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                         
2                        
3                       
4                         
5                       
6                     

7                       
8                      

9                      
10                        
11                       
12                         
13                       

D E S C A P O T A B L E 
E N C A L L   U R I A L 

U Ç   L L A M P A T   A 

T A R A   J O A N I N S 
O   A V I A R I   N U T 

R O T E N   F E N I C I 

  P A R A L I S I   L N 
R E F A C I N   P R E A 

E R I   T R A M O I A   

O C A S I O   A N T R E 
B L   P U N I R E M   D 

R E M O   E P I S E M A 

I S O C A S M A   S E T 



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

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

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

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

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

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

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

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

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

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

 Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certificat eficiència energètica

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

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

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

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

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

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

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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



NOU HORARI
Dimecres a diumenge de 13 a 16 h
Divendres i dissabte de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

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

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

12,90

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

12,90

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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



Juliol
8: Adrià III, papa; Àquila i Priscil·la; Edgar; Eugeni III, papa

9: Mare de Déu Reina de la Pau; Zenó; Joan de Colònia. 
10: Cristòfol; Verònica Giuliani; Amèlia; Ascani

11: Benet; Pius I, papa; Olga.  
12: Joan Gualbert; Abundi; Ignasi Delgado; Marciana.

13: Enric; Eusebi de Cartago; Sara 
14: Camil de Lel·lis; Francesc Solano,  

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Els teus estimats: �lls, David i Núria, Àngels i Joan (†); nets, Elisabet i Bernat i 
família tota volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat 
que tingué lloc el passat dissabte dia 2 de juliol a les 16:00 a l’oratori de 
funerària anoia.

Morí cristianament el passat dijous dia 30 de juny a l'edat de 89 anys.

Igualada, juliol de 2022

A.C.S

En record d’:

Funerària Anoia, S.L.

Josep Mercader Estrada

La seva esposa Núria Verdés, fills Rosa, Jordi, Marta i Pere, Sara; nets Marc, Joan, Pep i 
Albert, la seva germana Núria i resta de família, volem agrair les mostres de condol rebudes.

Ha mort cristianament el passat dimarts dia 5 de juliol de 2022, a l’edat de 94 anys.

Igualada, juliol de 2022

A.C.S

En record de:

Josep Ma. Vilaseca Farré

La teva família sempre t’estimarà.

19è aniversari

Igualada, juliol de 2022

De la vida hem après 
a acomiadar-nos de les persones 

estimades, sense treure-les 
de dins del nostre cor.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Un estiu més, Cata-
lonia Sacra torna a 
convidar a visitar el 

patrimoni cultural de l’Es-
glésia durant els mesos més 
calorosos. Un cop superada 
l’etapa més dura de la pan-
dèmia que ha limitat molt la 
interacció i la socialització, 
aquest 2022 l’anunciat esco-
llit és «Fes amics». Es tracta 
d’una invitació a visitar els 
tresors culturals d’arrel re-
ligiosa i a descobrir-ne els 
valors, amb l’excusa de bus-
car personatges que formen 
part d’aquest patrimoni, bé 
en siguin els protagonistes 
principals, bé siguin elements 

anecdòtics que poden passar 
desapercebuts.
Figures com el Crist en Ma-
jestat de Sant Climent de 
Taüll; el mestre d’obres Arnau 
Cadell, que s’esculpeix en un 
dels capitells del claustre del 
Monestir de Sant Cugat del 
Vallès; el singular trompetis-
ta que Pau Costa esculpeix al 
retaule barroc de Sant Esteve 
d’Olot; o diferents dracs que 
es representen al Monestir 
de Santa Maria de Ripoll són 
alguns dels «amics» que tro-
bem repartits arreu del ter-
ritori. Aquests personatges, 
i molts d’altres que es troben 
en les esglésies de la Xarxa de 
Catalonia Sacra, es presen-
taran durant l’estiu amb un 

llenguatge fresc i desenfadat. 

Visites guiades arreu del 
territori
L’altre punt fonamental de 
les accions de «Fes amics» és 
el convit a participar en les 
nombroses activitats guia-
des que es fan en les esglésies 
de la Xarxa Catalonia Sacra. 
Després d’aixecar-se les prin-
cipals restriccions imposa-
des per frenar la Covid-19, 
aquest estiu més d’una vinte-
na d’equipaments de la Xarxa 
augmenten tant la diversitat 
de l’oferta com el nombre de 
visites guiades. Fer una visita 
a una església acompanyats 
per un bon coneixedor del 
patrimoni permet sempre 

gaudir d’una experiència 
més profunda, amena i sig-
nificativa. 
A la web de la Xarxa de Ca-
talonia Sacra s’hi poden con-
sultar fitxes informatives 
d’una trentena d’espais que 
estan oberts a la visita, amb 
la seva oferta estiuenca de 
visites guiades o informació 
sobre els serveis que dispo-

sen (horaris d’obertura con-
tinuats, atenció al visitant, 
servei de guiatge...). Aquesta 
xarxa és una taula col·labo-
rativa formada per esglésies 
de valor patrimonial notable 
que ja tenen una dinàmica 
turística, i que juntes treba-
llen per donar-se a conèixer 
i incrementar així el nombre 
de visitants.

«Fes amics», la campanya de Catalonia Sacra per aquest estiu



              

GUIA DE SALUT Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

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

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

ALEXIS ANDREU

CONSULTA DE PSICOLOGIA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

GUIA DE SALUT

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Hores concertades
621 267 183

Consulta de psicologia
psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 8:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DISSABTE 9:
SECANELL

Òdena, 84

DIUMENGE 10:
MISERACHS
Rambla Nova, 1 

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 11:
BAUSILI
Born, 23

DIMARTS 12:
CASAS V.

Soledat, 119

DIMECRES 13:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 14:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25



SALUT  |  47Divendres, 8 de juliol  de 2022

Salvador Tous
Farmacèutic comunitari a Igualada, Farmàcia Tous, Grup de treball a HTA i RV de SEFAC, CAMFIC, 

iPharmacistACT, Societat Catalana HTA

Surfejant la setena onada

Immersos en la pre-
paració de les va-
cances, l’epidèmia 
de la covid-19 una 

vegada més ha demostrat 
que té capacitat de tren-
car totes les previsions. 
Tots en general estem es-
gotats per aquests anys 
de tancament. Les nos-
tres autoritats han apos-
tat per la gripalització 
de la patologia i una su-
peració de la pandèmia, 
amb la intenció de tancar 
fins i tot registre de testos 
positius  en el programa 
TARCAT, en el qual els 
farmacèutics comunita-
ris registrem el resultat 
dels tests que fem per vi-
atge, a petició del pacient 
o per raó de visita a fami-
liar en centre hospitalari 
(encara que els seguirem 
fent quan calgui).

Aquesta setena onada es 
mostra baixa en intensitat 
a nivell hospitalari,  amb 
nombres continguts d’in-
gressos i baixos d’estades a 
les unitats de cures intensi-
ves, però amb moltes con-
sultes a nivell de taulell en 
les farmàcies comunitàries 

i ambulatoris i unes xifres 
estimades de positius i de 
testos subministrats a la 
població altíssimes. I amb 
una afectació sobretot a 
pacients d’una certa edat i 
amb patologia prèvia. I tot 
això ha propiciat la reac-
tivació de la sol·licitud de 
baixa automàtica a través 
de La Meva Salut per des-
carregar el sistema sanita-
ri.
Davant d’això, què podem 
recomanar? Doncs pre-

caució en general per a 
tothom; la covid, com ja 
vam comentar, no sempre 
és una broma i, depenent 
de l’estat vacunal i de l’es-
tat de salut de cada per-
sona o de la seva família, 
cal extremar les precauci-
ons d’evitar aglomeracions 
o contacte amb persones 
simptomàtiques. 

Davant de la presentació 
de símptomes, és reco-
manable la realització de 

testos successius tant per 
detectar-ho com per de-
terminar la superació del 
problema (cal tenir en 
compte que l’aparició de 
tests positiu es pot endar-
rerir en persones vacuna-
des); per altra banda, en 
la major part dels casos 
un tractament simptomà-
tic serà suficient; però tal 
com hem estat explicant 
en casos de pacient amb 
patologia prèvia, cal estar 
al cas de símptomes de 

descompensació.

I no oblidem el sentit 
comú, tot i que no és obli-
gatori confinar-se després 
d’un positiu sí és recoma-
nable evitar el contacte 
social, i sobretot amb gent 
vulnerable, i fer servir la 
mascareta sinó ho podem 
evitar. I inclús si no som 
positius, si detectem aglo-
meracions o en espais tan-
cats també és recomanable 
fer-la servir!

Farmàcia Tous, 
la teva farmàcia 

de serveis

Ortopedia tècnica

93 103 35 93
696 895 433

farmaciatous.com
@farmaciatous



Mar Aguirre /  
Pilot de globus i dissenyadora gràfica

Soc la Mar Aguirre. Em defineixo com una persona de rialla fàcil, amb una 
gran passió per volar, crear, i compartir tot això amb els meus.

Devies pujar abans a un globus que a qualsevol altre 
vehicle, no? Quin és el primer record que tens d’anar 
en globus?

La veritat és que fa molts anys des que hi vaig pujar per primer 
cop, era molt petita! És una afició que ve de família i això és el 
que m’ha ajudat a poder-hi ser tants anys.

Quina és la sensació quan ets allà dalt? Què sents?

És la calma, el silenci i els paisatges. Veure-ho tot des d’un altre 
punt. Enlairar-se i veure cap on et portaran els vents. L’aventura 
de volar sense un destí predeterminat.

Ara ets pilot també. Ho tenies clar des de petita que volies ser-ho?

Sí! Sempre ho havia previst. Volar i dibuixar han sigut les dues 
coses que més m’han acompanyat des de petita. De fet, la meva 
mare sempre diu que per tenir-me entretinguda amb un llapis 
n’hi havia prou. I així continuarà sent, ja que soc pilot de globus 
i dissenyadora gràfica.

També saltes amb paracaigudes, què és el que t’atrau?

Tenia 13 anys quan vaig saltar per primera vegada i també sal-
taven el meu pare i el meu tiet. Però no va ser fins més endavant 
que vaig poder fer el curs i recordar què havia sigut tot allò que 
m’havia fet esperar aquest temps per poder-ho fer.

Tant amb el globus com amb el paracaigudes és difícil passar les 

sensacions a paraules. No només és l’alçada, la llibertat, la veloci-
tat o l’emoció. És també estar caient a 200km/h, amb unes vistes 
espectaculars i fent figures a l’aire amb els teus amics.

Passes de la tranquil·litat del globus a l’adrenalina de llen-
çar-se al buit. Amb quina sensació et quedes?

És molt difícil escollir ja que són oposades tot i tenir alguna peti-
ta cosa en comú. I de fet, per què escollir si es poden fer les dues 
alhora? Aquest és el meu següent somni o objectiu a complir. 
Poder fer un salt des del globus.

Quan és un bon moment per pujar al globus i quan per llen-
çar-se en paracaigudes?

En els dos casos el condicionant principal és la meteorologia. 
Deixant a banda això, SEMPRE és un bon moment. Aquí tenim 
la gran sort que les temperatures no són prou extremes com per 
haver de parar l’activitat durant èpoques de l’any i això ens per-
met uns paisatges molt variats. Tant amb camps florits com amb 
muntanyes nevades.

Aquest cap de setmana és el Balloon Festival. Com vius el festival?

És la setmana que més espero de l’any. Tant als matins com a 
les tardes, veure com el cel d’Igualada s’omple de tants globus, 
retrobar-nos amb pilots que només ens veiem en aquestes dates, 
conèixer-ne de nous, compartir experiències... Sempre aporta 
nous coneixements.

Per altra banda també ho fa especial veure com s’omple el camp 
i la ciutat de gent que ve a gaudir el festival i diferents activi-
tats com a espectadors. Però sens cap dubte el millor de tot és 
el Night Glow.

Quin és el millor viatge en globus que has fet?

Cada vol té coses diferents que el fan especial d’una manera o 
altra. Algun el recordaré per les persones que m’acompanyaven, 
com el primer vol amb els meus germans. Altres per les primeres 
experiències, com el primer cop que vaig llençar paracaigudistes 
i a més a més amics. També podria ser pels paisatges, els aterrat-
ges, l’equip que érem,... Es fa difícil triar-ne un!

Tens intenció de provar alguna altra disciplina per l’aire?

Sí! Sempre n’hi ha que volten pel cap. Però entre les dues dis-
ciplines i els projectes fora de vol.. FALTEN HORES! De tota 
manera, abans de començar-ne una de nova m’agradaria poder 
dedicar més temps a les que ja faig.

Has dissenyat mai un globus? T’agradaria fer-ho?

He tingut la gran sort de poder ajuntar aquestes dues passions 
dissenyant un globus per un amic. Poder-lo volar i veure’l per 
sobre la ciutat m’omple d’orgull.

“El meu següent objectiu
 és saltar amb paracaigudes 

des d’un globus ”

  Marc Vergés Albareda @marcverges8
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Espai patrocinat per:

Hi ha qui presumia que el cuidava un “celestial àngel de la guàrdia”, però  s’oblidava del manament “no mentiràs”, ni que sigui per “la 
pàtria”. Segurament això de la guàrdia, per ell eren els policies, civils i togats que l’envoltaven i amb els que ordia calúmnies i com-
plots, coses gens “cristianes”. És dels que “creu” el que li convé. Com tots els que tenen la “cara dura com el ciment”. En “Lam Pam” 
ha aturat els Jocs d’hivern perquè eren un “enaltiment independentista”. Diu que tornaran a la “jaca” que fa anys que corre, però 
mai guanya. Ara tots estan “emmarcats” pel detectiu dels micròfons de la Camarga, La taula de diàleg, diuen que “torna” com aquell 
afegitó de les botigues d’abans. No hi ha treva perquè s’ha d’anorrear els “polacs” I no pararan la repressió, perquè ara “som l’OTAN” 
i els d’ací “amics dels russos”. Per bestieses que no quedi. L’anterior President el feren fora per “una pancarta” i la pròxima “peça de 
caça” serà la “jefa”. Sempre “troben” el que convé i sinó ho “inventen”. La “mala llet” d’aquells que presumeixen d’haver “temperat” 
l’ambient català, s’ha tornat “agra”. Però tan els fa. 


