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L’EDITORIAL

Soterrament
L 'any 1984, la llavors diputada igualadina 

Flora  Sanabra va encapçalar una acció al 
Parlament de Catalunya per a demanar 
el soterrament de la línia del "carrilet" a 

Igualada. La cambra catalana va acabar aprovant 
la seva proposta per unanimitat, instant al llavors 
govern de Jordi Pujol a fer l'obra tan ràpid com 
es pogués. Fa 38 anys, i 
avui el més calent és a 
l'aigüera... 
Posteriorment, molts 
han estat els polítics 
locals -de tots els co-
lors de l'arc parlamen-
tari- que han seguit les 
mateixes passes, evi-
dentment, sense èxit, 
perquè a Barcelona no 
s'han mirat mai massa 
amb els mateixos ulls el 
què passa lluny de la capital, que el que succeeix 
a l'àrea metropolitana... Hi ha exemples per do-
nar i per vendre. El projecte del soterrament del 
tren, mil i una vegades canviat, mil i una vegades 
trossejat i discutit, ha acabat dormint el son dels 
justos, tot i haver exemples que demostren que el 
pas a nivell existent és un perill. Fins ara.

Aquesta setmana, la Generalitat ha iniciat el pro-
cediment per a convertir aquest projecte en una 
realitat. No és d'extranyar que desperti escepti-
misme a l'Ajuntament d'Igualada, vist el vist al 
llarg de la història recent, però no per això cal re-
clamar que, d'una vegada, la Generalitat s'escolti 
el territori. 

El soterrament és ne-
cessari, perquè com-
portarà l'eliminació 
d'un dels pocs passos 
a nivell a dins d'una 
ciutat que queden a 
Catalunya, i perquè 
també ajudarà a pa-
cificar i dignificar 
una zona com el bar-
ri del Sant Crist. Però 
és que, a més, Igua-
lada guanyarà per fi 

la perllongació del Passeig Verdaguer, i l'obertura 
d'una nova i gran plaça de cinc mil metres qua-
drats... Aquest és un projecte que la Generalitat li 
deu a Igualada per justícia. Esperem, doncs, que 
aquest intent sigui d'una vegada el definitiu i no 
tinguem motius per dubtar de la credibilitat de les 
nostres institucions. 

El soterrament és necessari, 
perquè comportarà l'eliminació 

d'un dels pocs passos a nivell 
a dins d'una ciutat que queden 

a Catalunya.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Carolina Telechea, portaveu ad-
junta d’ERC al Congrés, ha afir-
mat que “la causa judicial contra 
la presidenta del Parlament, Laura 
Borràs, no s’emmarca en la judi-
cialització del conflicte polític 
amb l’Estat. Cal deixar molt clar 
que la causa repressiva és una i la 
seva causa una altra. No hem de 
perjudicar el moviment indepen-
dentista amb altra mena de causes 
judicials.”

Carles Sabaté, periodista, va es-
criure “No sé què desprestigia més 
o treu més legitimitat: haver tros-
sejat un contracte públic menor o 
voler canviar majories democràti-
ques suspenent drets de represen-
tació política.”

Roger Torrent, Conseller d’Em-
presa i Treball, va dir que “Cata-
lunya estarà preparada per donar 
cabuda amb la màxima rapidesa 
a projectes tractors i estratègics 
per al futur del país.”

José Maria Aznar, ex president 
de govern d’Espanya ha dit que 
“"No hi poden haver dues lleial-
tats, o s'és lleial a la Constitució o 
a EH Bildu. No es pot defensar la 
Constitució, la Transició demo-
cràtica i aprovar un projecte de 
memòria que és un disbarat fet 
per terroristes i pactat amb ter-
roristes"

Alberto Núñez Feijóo, president 
del PP, ha dit que “el Partit Popu-
lar  és l’única força constituciona-
lista que queda a Espanya. Ningú 
ha defensat sempre la Constitu-
ció amb tant rigor.”

Yolanda Díaz, vicepresidenta 
del govern i ministra de Treball, 
en l’estrena de Sumar, ha dit que  
“s’ha de combatre la desafecció 
política amb un moviment ciuta-
dà que serveixi per construir un 

projecte de país per a la pròxima 
dècada». És un procés d’escoltar 
per eixamplar la democràcia, i que 
d’aquesta s’arribi a la fiscalitat per 
construir una Europa més social.”

Núria Parlon, secretària de Políti-
ques de Seguretat del PSC i alcal-
dessa de Santa Coloma de Grame-
net, ha dit que “s’ha d’abordar la 
seguretat ciutadana des d’una pers-
pectiva d’esquerres, davant partits 
que la utilitzen per generar por i 
dividir la societat.”

Félix Bolaños, ministre de Presi-
dència, ha dit que “l’objectiu és as-
solir acords transversals i amplis, 
representatius de tota la societat i 
que superin els blocs.”

Laura Vilagrà, consellera de Pre-
sidència, va explicar que “sense 
aprofundir en la desjudiacialització 
i la reconstrucció de confiances no 
podem normalitzar relacions.”

Boris Johnson, dimitit primer mi-
nistre d’UK, ha dit que “amics, en 
política ningú no és ni remotament 
imprescindible.”

Pocs o molts, però 
mal avinguts

En el món de la política no deixen 
de cridar l’atenció els episodis de 
desqualificació pública que es 

produeixen entre companys de partit, 
i entre les sofertes militàncies per una 
banda i els dirigents dels partits per l’al-
tra. L’optimisme no té límits, i alguns 
benintencionats potser consideren que 
aquestes discrepàncies són matisos en-
riquidors de la diversitat. Sobre el paper 
tot són flors i violes, però de tant en tant 
hi ha qui esclata en públic, es digui Ru-
fián o es digui com es digui. A continua-
ció, de vegades, escoltem unes disculpes 
tan forçades com gens sentides.
Ara llegim —i deu ser veritat— que les 
dues famílies independentistes que com-
parteixen el govern de Catalunya i que 
tenen, si més no sobre el paper, un ma-
teix objectiu nacional, resulta que gaire-
bé ni es parlen. I que entre la militància 
d’Esquerra no tothom està d’acord amb 
les directrius imposades des de l’entorn 
junquerista, consistents a aplicar un gir 
estratègic gens dissimulat de servofrè 
independentista. A Junts passa més o 
menys el mateix, però potser en sentit 
contrari. I la gent de la CUP, com sem-
pre, va a la seva; ells tenen altres finali-
tats. Sigui com sigui, aquests xicots no 
ens trauran mai de pobres.
Entre les colles unionistes les discre-
pàncies també surten a la llum, i aquí 
també hi incloc els de la franquícia ca-
talana del PSOE, els quals reivindiquen 
ara el paper de l’unionisme simpàtic. 
Ara bé, algú amb dos dits de front pot 
creure que un partit polític pugui aspi-
rar a ser simpàtic prohibint que els ca-
talans, tots els catalans sense excepció, 
votin democràticament sobre el seu 
futur? La resposta només pot ser una. 
Mentrestant, els partits que pretenen 
recollir l’herència política de Ciuda-
danos —PP, PSOE i Bocs— vigilen de 
prop el moribund.
Passi el que passi, en política ningú és 
imprescindible. Què n’ha quedat de la 
UCD d’Adolfo Suárez, i el CDS que el 
va succeir? Algú recorda aquell artefac-
te anomenat UPyD, o la Convergència 
de Pujol, la Unió de Duran i aquella 
coalició guanyadora que durant molts 
anys tallava el bacallà a Catalunya? 
Algú recorda el PCE i el PSUC, tot i 
que, formalment, aquests partits encara 
existeixen? Tots coincideixen en dues 
coses. Van passar de tenir un gran pro-
tagonisme polític a quedar reduïts a un 
article de la Wikipedia. I, encara que 
d’això no se’n parli gaire, a mesura que 
han anat tancant han deixat un reguit-
zell de deutes que un ciutadà particular 
no es podria permetre no pagar. Què 
deuen pensar els creditors, els accionis-
tes de laCaixa, per exemple?

MIQUEL SAUMELL
@miquelsaumell
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Q uan arriba el mes de juliol, la 
majoria de converses que man-
tenim porten inevitablement a 
quan fas vacances o què fas per 

vacances. L’estiu ens obre la porta a descon-
nectar-nos de la feina i centrar-nos en acti-
vitats que no tenim temps en altres èpoques 
de l’any. És el moment d’estar a prop de la fa-
mília sense el neguit i les corredisses del dia 
a dia, també és quan podem llegir aquells 
llibres que havíem reservat per a gaudir 
amb temps i pausa; o bé l’oportunitat per 
agafar les maletes i marxar de viatge a des-
cobrir o a descansar. És quan més sortim, 
ens relacionem i interactuem, quan anem a 
sopars a la fresca i assaborim aquells plats 
refrescants de colors vius i fruits saborosos.
L’estiu, en definitiva, és quan més temps 
dediquem a cuidar-nos i fer allò que tenim 
pendent i ens agrada. I aquest període de 
vacances ens toca fer tot això amb un re-
torn a la normalitat. Venim de dos estius 
de pandèmia, el primer fent-li front sense 
solució, l’estiu passat començant a notar 
els efectes de la vacunació i avançant en la 
campanya. I aquest, ja és el moment de sa-
ber que hem de tornar a gaudir d’aquesta 
època de l’any, amb les trobades a la fresca, 
els concerts d’estiu, les vacances als destins 
que teníem al cap durant tot l’any. Sense 
oblidar. Essent coneixedors que el virus de 
la Covid ha vingut per a quedar-se però que 
la immunitat de grup ens permet recuperar 
aquella il·lusió per programar activitats. 
Ja ens toca. Dos anys de pandèmia ens han 
deixat cansats. A totes i a tots. I ens cal car-
regar les piles. També als professionals de la 
salut. Perquè tenim per davant un munt de 

reptes que necessiten de la nostra il·lusió, 
professionalitat i capacitat de comunicació. 
Tenim al davant el repte de transformar el 
sistema de salut, un objectiu que els pro-
fessionals de salut no podrem afrontar sols 
i ens caldrà un gran acord de país. En un 
any com a delegada de Salut a la Catalunya 
Central hem avançat en les necessitats ge-
nerades per la pandèmia però ja hem posat 
les bases per a recuperar l’atenció, buscar 
recursos i sentar les bases de futur. Tot just 
fa uns dies hem aprovat el Pla de Salut Ter-
ritorial que marca les nostres línies de tre-
ball alineades amb els objectius estratègics 
del departament.  
El Pla compta amb uns principis ètics que 
el caracteritzen: el respecte per les perso-
nes, la justícia social i equitat, la cura de les 
persones i l’entorn, l’eficiència i sostenibili-
tat. S’articula sobre quatre grans estratègi-

es sorgides de les prioritats detectades en 
la salut poblacional i en el sistema de sa-
lut. Les estratègies se centren en la igualtat 
d’oportunitats en salut al llarg de la vida, 
els entorns saludables, la integració de 
l’atenció a la salut i les palanques de canvi 
transversals. A la Catalunya Central posem 
l’èmfasi en el seguiment de la cronicitat, el 
benestar emocional especialment dels nos-
tres joves, l’impuls a la promoció de la salut 
i la prevenció de la malaltia, el foment de la 
recerca i la innovació i el treball en xarxa. 
Tenim davant reptes importants per treba-
llar de manera diferent i excel·lir en l’aten-
ció assistencial a la ciutadania. 
Ara és moment d’agrair als professionals la 
feina feta, desitjar-los unes bones vacances 
perquè tornin amb les piles carregades per 
als reptes que ens esperen. I a totes i a tots 
que tinguem un bon estiu.  
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Que tinguem un bon estiu

Utilitzes el tren o el bus per anar a Barcelona?

 Tren 36,7%  Bus 63,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

IMMA CERVÓS COSTANSA 
Delegada de Salut a la Regió 
Sanitària de la Catalunya Central 



La Teoria de l’Evolució ens explica que 
els humans som fruit de l’evolució com 

tots els altres éssers vius del planeta. 
Caminar drets, tenir mans i cervell 

voluminós és només una forma de viure. 

JOSEP CASTELLTORT i PANADÉS
Ecòleg i empresari

La lliçó pendent de l’evolució dels humans 

LA FOTODENÚNCIA
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La Teoria de l’Evolució va 
ser plantejada alhora per 
Darwin i Wallace el 1858, 
ara fa cent-seixanta-quatre 

anys. Fa molt temps. Però de les se-
ves trascendentals lliçons, només se 
n’ha agafat una part.
La teoria de l’Evolució donava una 

visió de l’espècie humana radicalment diferent de la 
que hi havia en aquell moment. Demostrava que els 
humans no es van estrenar al  paradís terrenal. Ar-
raconava la incomprensible idea del pecat original 
causat per la noia quan es va  menjar una poma de 
l’arbre prohibit, servida per la serp. També s’enfonsa-
va l’explicació de l’arca de Noé, una de les faules més 
sorprenents i divertides, però alhora reiterada en totes 
les religions. 
Quan Darwin proposa la teoria de l’evolució no topa 
només amb la resistència de molts científics a abando-
nar les idees que havien professat fins llavors, sinó tam-
bé de les esglésies. A Catalunya, el bisbe Urquinaona, 
conegut sobretot pel nom d’una plaça, va demanar que 
es portessin el fulletons evolucionistes als rectors de les 
parròquies per evitar que la gent es desviés de la fe. 
En realitat es resol el problema de la veritat de la Bi-
blia considerant que es tracta d’un llenguatge figurat, 
un llenguatge simbòlic. No obstant, molts milions de 
persones creuen que la Teoria de l’Evolució els va alli-
berar d’un engany continuat i d’una visió de la vida 
dominada per la mitologia religiosa. I també tenen la 
seva part de raó.
Tota aquesta qüestió tan curiosa – Darwin havia es-
tudiat per a ser pastor de l’esglesia anglicana – amaga 
altres conseqüències de l’origen de l’especie humana. 
No és només el relat religiós el que canvia, sinó que 
la Teoria de l’Evolució hauria de canviar la idea que 
té l’ésser humà d’ell mateix, independentment de les 
seves creences religioses, i es en aquest aspecte que no 
s’ha assimilat el canvi de visió.  En realitat ens expulsa 
del privilegi de ser el centre de tot. Però aquesta és la 
part que sovint no s’ha captat. 
Com es veu això?  Hi ha moltes frases habituals que 
ho mostren. En posaré tres exemples: 
«El humans són els animals més evolucionats»
«Més evolucionats» pot significar més temps d’evolu-
ció. En aquest cas l’afirmació és clarament falsa. Tots 

els organismes han evolucionat des de l’origen de la 
vida fins a la seva extinció o fins a l’actualitat si encara 
no s’han extingit. Si es refereix al nombre de canvis, és 
difícil d’avaluar, però és segur que molts organismes, 
per la seva pròpia naturalesa, experimenten canvis 
més depressa que els humans. 
Un altra frase seria, per exemple: «l’evolució culmina 
en l’ésser humà».
La idea que hi ha al darrera és que l’evolució és el me-
canisme que ha seguit la naturalesa per arribar a for-
mar els éssers humans, que són els organismes més 
perfeccionats. Dona a entendre que l’objectiu de par-
tida era «arribar a formar els éssers humans». Aquesta 
seria la línia del jesuita francès Teilhard de Chardin. 
Ningú pot demostrar que no existís alguna voluntat 

RIUS DE FOC

Els diables de les colles Mal-Llamp, Diables d’Igualada i Petits Dia-
bles Pixapólvores ens oferiran demà dissabte els “Rius de Foc”, una 
original proposta que donarà color i ambient de festa a la ciutat.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

El fet que els humans hagin assolit la consciència no 
implica una evolució qualitativament millor, sinó una 
evolució diferent. Les innegables potencialitats de l’es-
pècie humana no la fan «superior» en el sentit d’un 
estatus biològic apart. No li permet oblidar-se del pro-
cés d’evolució que l’ha generat. És un organisme viu 
subjecte a les lleis de la vida. 
Els bacteris, per exemple, han seguit una via d’evolu-
ció bioquímica que els ha fet capaços de créixer en els 
ambients més inhòspits imaginables. Es troben des 
de les fondàries submarines a milers de metres de la 
superfície als cims més alts o als gueissers d’origen 
volcànic. És gairebé segur que quan l’espècie huma 
s’extingeixi, probablement sota una capa de sediments 
radioactius, els bacteris seguiran el seu camí sense 
gaire trasbals. Són superiors? Són diferents.
També podríem parlar de les formigues, monàrqui-
ques però de poder popular, amb una presència al 
planeta molt més nombrosa que els humans. O dels 
insectes en general. O dels fongs.
Al no haver aprofundit una mica en què ha estat l’evo-
lució humana, molts abandonen la idea primitiva del 
relat bíblic literal, però segueixen creient que l’ésser 
humà és el centre de tot el que existeix. Fins i tot n’hi 
ha que pensen que la humanitat està destinada a do-
minar l’univers. Que per als humans tot és possible, 
sense limitacions,  perquè totes es superaran gràcies a 
la tecnologia. O sigui, es creuen deus. 
Però la realitat és que el domini dels humans sobre 
la natura és només explotació. La humanitat ha sabut 
explotar els boscos de l’Amazonia, però no els ha sabut 
reconstruir. Ha sabut explotar el petroli, però ha esgo-
tat les reserves i no sap compensar les conseqüències 
sobre el clima. Els humans hem estat consumidors in-
capaços de tancar els cicles regeneradors. Com la pla-
ga de la llagosta hem necessitat espais nous sempre,  
perquè no hem regerat l’ecosistema darrera. 
La Teoria de l’Evolució ens explica que els humans 
som fruit de l’evolució com tots els altres éssers vius 
del planeta. Caminar drets, tenir mans i cervell volu-
minós és només una forma de viure. Som una espècie 
animal particular que no pot defugir les limitacions 
pròpies de tot els altres éssers vius. L’extinció és el nos-
tre destí, com el de totes les espècies. L’adaptació al 
medi és el que ens permetria que no fos una perspec-
tiva propera. Humilitat. 

divina que projectés aquest resultat. Però tampoc 
ningú ha demostrat que existeixi aquesta voluntat. 
En tot cas, això no forma part de la Teoria de l’Evo-
lució i més aviat la contradiu. La idea proposada 
per Darwin i demostrada fins allà on és possible 
demostrar, és de processos cecs de selecció natural 
i mutació a l’atzar. El fet mateix que hagin existit 
diverses espècies d’homo sembla contradictori d’un 
final previst. Si se savia on arribar, perquè fer mar-
rades i obrir vies mortes?
«El humans són organismes superiors als altres és-
sers vius»
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L a bona gestió dels recursos dels darrers 
anys del govern de Junts per Igualada 
ha aconseguit reduir pràcticament a 
la meitat l’endeutament desmesurat de 

la ciutat heretat de l’anterior govern. Això s’ha 
traduït en una reducció total de 22 milions de 
deute en 10 anys, i que ha suposat que mentre 
al 2012 Igualada tenia un deute per habitant de 
1.486 euros, al 2021 ja ha estat de 886 euros. 
De fet, al llarg 
d’aquests dar-
rers anys s’ha 
aconseguit po-
sar tots els se-
màfors de les 
finances muni-
cipals en verd 
(com l’estalvi 
net, els roma-
nents o la rà-
tio d’endeuta-
ment), i s’ha fet 
sense  deixar 
d’invertir en la 
ciutat i en les 
seves persones. 
Haver sanejat 
els comptes de 
l ’a j u n t a m e n t 
ha permès fer 
inversions tan 
positives com 
l’aposta de ciu-
tat università-
ria, la genera-
ció de polítiques d’impuls al comerç que han 
convertit Igualada en un dels eixos comercials 
més vius, liderar el rànquing de ciutats amb més 
espais verds o generar nous equipaments de ciu-
tat com el Centre Cívic Nord. Aquestes inver-
sions són exemples de la transformació que ha 
viscut Igualada, apostes claus que si impliquen 
incrementar el deute de ciutat de forma con-

T enint com tenim, l’ex-
periència de les clave-
gueres de l’Estat, dels 
atemptats de Barcelona 

i Cambrils, els cents anys de presó 
i d’inhabilitació de la condemna 
als presos catalans, els cinc d’exili 

dels membres del govern Puigdemont, les manio-
bres del Tribunal de Cuentas, els mes de tres mil 
cinc-cents represaliats per l’U d’octubre.... sembla 
mentida que hi ha qui es pugui creure les acusaci-
ons contra Laura Borràs.
Es insòlit! No tinc per costum -i no la trenco en 
aquest moment- de defensar càrrecs institucionals 
sobre els quals hi ha caigut l’ombra del dubte, però 
es que no em crec, ni em creurè mai, les falses acu-
sacions muntades contra Laura Borràs.
Escoltant els àudios de Villarejo o veient els judici 
farsa contra independentistes -o rapers- no hi ha 
forma de creure’s unes estructures d’estat podrides 
fins a la mèdula. Un sistema judicial que, quan es 
tracta d’independentistes, actua “de oficio” però 
quan hi ha jutges que davant la fiscal general de 
l’Estat presumeixen d’haver-se ficat al llit amb me-
nors d’edat i la fiscal -i exministra de Justícia- no 
fa absolutament res, demostra que estem sotmesos 
a la llei de l’embut: a nosaltres el forat petit i a ells 
el forat gros. 
He viscut en una dictadura on la policia assasinava 
manifestants i la premsa de la època -entre ells La 
Vanguardia- inventaven tota mena de delictes de 
la víctima per a justificar la actuació policial. En 
“democràcia” sota govern del PSOE, es va inventar 
el GAL i a Intxaurrondo, amb ministre socialista, 
es torturava i assasinava amb total impunitat.
Per tant a mi, qualsevol acusació a Laura Borràs 
em sembla una persecució legal -que no legíti-
ma- que té per objecte inhabilitar una de les po-
ques personalitats nítidament independentistes 
de Catalunya. Per això em sento concernit quan 
veig crítiques i desqualificacions des dels mateixos 
rengles independentistes. Són d’una baixesa moral 
que els desqualifica per a ostentar cap càrrec ins-
titucional.

Entre altres raons, a mes de les exposades, perquè 
ningú que conegui personalment Laura Borràs, 
pot donar crèdit a unes acusacions tan burdes i a 
una petició de penes tan desmesurades com se li 
demanen a la presidenta.
Hem pogut escoltar jutges, empresaris de premsa, 
directors de mitjans i policies compartint maris-
cades, copes i “altres luxes” -pagats amb fons re-
servats- per a celebrar la fabricació de dossiers i 
acusacions falses. Com a català, demòcrata i con-
tribuent a Hacienda, em sento ferit. 
Tinc coneixement de la bona feina desenvolupada 
per Laura Borràs a la Institució de les Lletres Cata-
lanes i veig clarament que em volen aixecar la cami-
sa. Que una part dels diputats i consellers, als quals 
hem donat una majoria del 52% per anar cap a la 
independència, es deixin aixecar la camisa, no vol 
dir que nosaltres ens la deixem aixecar també. Algú 
ens vol vendre com a taula de diàleg, el que és una 
timba de tafurs on es canvien prebendes per con-
demnes. Indignes unes i injustes les altres. 

Algú ens vol vendre com a taula de 
diàleg, el que és una timba de tafurs on 

es canvien prebendes per condemnes

JUNTS PER IGUALADA
Grup municipal de govern a l’Ajuntament d’Igualada

Laura Borràs Comptes sanejats

A la calçada lateral de la Av. Catalunya, quan un s’incorpora al centre, tenim un Cediu el Pas i uns matolls  
molts crescuts que impedeixen veure els vehicles que venen des dels carrils centrals amb el conseqüent 
perill per la manca de visibilitat.  Convindria arreglar-ho! 

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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trolada es seguiran fent, perquè la prioritat és 
invertir en serveis i qualitat de vida pels igua-
ladins.

A més a més, 
des de fa 10 
anys que es 
treballa per 
reduir la 
pressió fiscal 
als ciutadans, 
i de fet l’any 
passat ja es va 
aprovar una 
reducció de 
l’IBI pel 2022. 
Una reducció 
que, per cert, 
ERC hi va vo-
tar en contra. 
De fet, el par-
tit d’ERC va 
ser qui fa 13 
anys en el Ple 
de l’Ajunta-
ment quan es 
votava la revi-
sió cadastral 
per apujar el 
rebut de l’IBI 

als ciutadans, va ser qui va facilitar-ne l’aprova-
ció, i en canvi, el partit de Marc Castells s’hi va 
oposar. Una mostra que en política les paraules 
tenen poc valor si no les acompanyes amb fets.
Des de junts per Igualada, seguirem treballant 
pel bon govern de la ciutat, fent una gestió res-
ponsable de les finances i invertint en les per-
sones, que son el centre de la nostra política. 

Tenir els comptes de l’Ajuntament 
sanejats ha permès recuperar la 

capacitat d’invertir en millorar Igualada



38 anys després de demanar-ho, la Generalitat activa 
a la fi el projecte de soterrament del tren
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Igualada

El pla preveu soterrar 
l’estació, construir un 

pàrquing per a 325 pla-
ces en dues plantes, i, al 
damunt, una gran plaça 

que serà el perllonga-
ment del Passeig

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

H an hagut de passar 
39 anys, des de que 
el 1984 el Parlament 

-per unanimitat- demanés el 
soterrament de l’entrada del 
tren a Igualada, i abans ho ha-
via fet l’Ajuntament, per a que 
la Generalitat hagi activat, a la 
fi, un projecte llargament de-
manat. Enrere queden moltes 
propostes, totes elles acabades 
en els calaixos dels departa-
ments del governs catalans, de 
tots els colors, que havien ini-
ciat alguna gestió. En aquesta 
ocasió, sembla, va de debó. 
La Generalitat ha presentat  
l’Estudi Informatiu “del pro-
jecte de supressió del pas a ni-
vell, integració urbana i ampli-
ació de la estació d’Igualada”. 
Aquesta setmana, l’alcalde 
Marc Castells ha explicat que 
des de l’Ajuntament es “valora 
de forma molt positiva aquest 
anunci que suposarà un gran 
canvi per la ciutat d’Igualada i 
donarà resposta a una deman-
da llargament reclamada per 
la ciutat suprimint el pas a ni-
vell de l’estació”. Castells però, 
ha afegit “que cal mirar amb 
escepticisme l’anunci i seguir 
treballant perquè la Genera-
litat l’executi tal i com es con-
templa ja que històricament 
s’han fet anuncis similars que 
no s’han realitzat”. Castells ha 
afegit que en l’actual projec-
te “s’ha avançat més que mai, 
hi ha el finançament per exe-
cutar-lo reservat per aquesta 
obra i sembla que serà la defi-
nitiva”.

Túnel des de la riera d’Òdena 
fins a l’actual estació
L’estudi de la supressió del pas 
a nivell proposa el soterrament 
de la via, modificant la rasant 
actual i iniciant la cobertura 
del túnel fins la nova estació 
d’Igualada que serà soterra-
da, accessible i estarà ubicada 
al mateix punt que l’actual. 
Aquesta important actuació, 
que suposarà dos anys d’obres, 
permetrà guanyar un espai pú-
blic que fins ara ocupa la infra-
estructura ferroviària actual.
L’objectiu principal, amb el què 
han treballat els paisatgistes de 
l’empresa Batlle i Roig, és el de 
donar la continuïtat al passeig 
de Jacint Verdaguer més enllà 

Al mateix temps de l’excel.
lent notícia de l’activació del 
projecte de soterrament del 
tren, també s’ha conegut, 
a través del grup Igualada 
Som-hi (PSC+Comuns), que 
Ferrocarrils de la Generalitat 
contempla suprimir els trens 
directes d’Igualada a Barcelo-
na. També els de Manresa a la 
capital catalana. En tots els ca-
sos, s’hauria de fer transbord-
ament a Martorell Central.
Això és el que diu clarament 
en l’apartat 5.3.2 del “Pla d’Ac-
tuació Grup Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
2022-2026”, quan afirma que 
“el projecte comporta una 
reordenació dels serveis per 
a millorar la seva capacitat 
mitjançant la segregació per 
trams, amb transbordament 
a Martorell, permetent una 
adaptació del parc a les neces-
sitats de mobilitat segons els 

mitjans de transport i refor-
ça la integració amb l’estació 
d’autobusos per facilitar les 
conexions entre les diferents 
línies de transport públic que 
donen servei a Igualada i a la 
Conca d’Òdena.
Si bé en els plànols actuals 
de l’estudi informatiu actual 
s’observa que l’estació de bus 
passaria a ser davant el CAP 
Anoia, des de l’Ajuntament 
s’ha demanat que mantingui 
la seva actual ubicació.
Mentre durin les obres, és 
previst que el tren comenci i 
acabi el trajecte a Vilanova, o 
bé es faci una estació provi-
sional a l’altura del carrer del 
Carrilet.
Si el calendari es compleix 
segons el previst segons la 
Generalitat, les obres, valora-
des en 40 milions, durarien 2 
anys i s’acabarien el 2028.

a l’avinguda de Pau Casals al 
mateix temps que s’incorporen 
a l’espai públic els
elements superficials de la 
nova estació ferroviària.

Pàrquing soterrat 
Una altra de les importants 
millores d’aquest projecte és 
la creació d’un un aparcament 
soterrat en dos nivells amb 325 
places per vehicles i un espai 
d’estacionament segur per a bi-
cicletes i vehicles de mobilitat 
personal. Castells ha destacat 
que aquesta nova zona d’esta-
cionament “serà àmpliament 
usada ja que donarà servei a 

l’estació alhora que també al 
Centre d’Atenció Primària del 
Passeig i a l’edifici de la Poli-
cia Local que suposen un pol 

d’activitat molt important a la 
ciutat”.
El projecte vol promoure la 
intermodalitat amb altres 

FGC contempla suprimir la línia directa entre Igualada i 
Barcelona, però diu que ho consensuarà amb el territori

“Mentre jo sigui alcalde 
això no passarà”, 

assegura Marc Castells

trams, i de preparar l’operació 
per a la posada en servei del 
perllongament de la línia Llo-
bregat-Anoia fins a Gràcia”.
Tot i això, en una nota de prem-
sa oficial de FGC, es treu ferro 
a tot l’anterior quan es  diu  que 
“Ferrocarrils estudiarà i con-
sensuarà conjuntament amb el 
territori qualsevol proposta de 
modificació de l’actual servei 
de la línia Llobregat-Anoia per 
tal de presentar formalment 
les propostes de millora. En 
aquest sentit, qualsevol millora 
en aquesta línia s’ha de produir 
amb l’entrada en servei de la 
connexió de les línies Llobre-
gat-Anoia i Vallès, a partir de 
2027, una actuació que ha co-
mençat ara i que, un cop fina-
litzada, permetrà reconfigurar 
l’actual servei Llobregat-Anoia 
per a fer-lo més competitiu. 
Des de Ferrocarrils s’enceta-
ran tots els debats que siguin 

necessaris per pactar la millor 
proposta possible per al Llo-
bregat i al Bages”.
Igualada Som-hi havia alertat 
de la possible supressió de la 
línia aquesta setmana. El por-
taveu Jordi Cuadras, afirmava 
que eliminar els trens d’Igua-
lada a Barcelona “és una falta 
de respecte per la nostra ciutat. 
Que davant un tren que ara tri-
ga 1 hora i 29 minuts a arribar 
a Barcelona el que la Generali-
tat proposa sigui allargar enca-
ra més aquest temps de viatge 
canviant de tren a Martorell, és 
inacceptable”.
Davant aquest fet, Cuadras 
proposa impulsar un pacte de 
ciutat per fer front a aquesta 

mesura amb el consens de to-
tes les forces polítiques i dels 
agents socials i econòmics 
implicats: “Hem de passar a 
l’acció i fer-nos escoltar com a 
ciutat. Ha de ser una lluita de 
ciutat i no de partits”.
Marc Castells, ha afirmat con-
tundentment que la línia en-
tre Igualada i Barcelona no es 
suprimirà. Castells ha explicat 
que la informació publicada en 
un estudi dels Ferrocarrils de 
la Generalitat és una proposta 
a molt llarg termini i que des 
de la direcció dels Ferrocarrils 
de la Generalitat s’ha dit que, 
tal i com hem explicat, serà 
un tema a consensuar amb el 
territori. Castells ha assegurat 
“que aquesta supressió no es 
produirà mentre sigui alcal-
de ja que defensarem la línia i 
seguirem treballant per acon-
seguir que el temps de trajecte 
pugui ser el menor possible”.
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Les dues entitats 
recullen 300 adhesions 
i més de 3.600€ per pa-
gar els serveis jurídics

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha anun-
ciat aquest dimecres 

l’inici de les obres per la creació 
d’una nova zona blanca d’apar-
cament gratuït que donarà 
servei al barri de Sant Crist i 
al Tanatori. Aquest nou espai 
d’estacionament comptarà amb 
114 noves places i estarà opera-
tiu a la tardor.
Castells ha afirmat que amb 
aquesta nova obra “es millo-
rarà la mobilitat del barri del 
Sant Crist i també a la zona del 
Tanatori i donarà solució a una 
demanda reiterada dels veïns 
d’aquest barri que per la seva 
configuració urbana, no dispo-
sa de suficient espai per estaci-
onament de vehicles”. Aquesta 

Inici d’obres d’una nova 
zona blanca de pàrquing 
prop del Tanatori

Per la Conca i Jorba Reflexiona 
presenten al.legacions al Pla Director
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’associació Per la Con-
ca i la plataforma ciuta-
dana Jorba Reflexiona 

han presentat al·legacions al 
Pla Director Urbanístic d’Ac-
tivitats Econòmicques de la 
Conca d’Òdena (PDUAECO) 
aprovat el passat 8 d’abril per 
tal de racionalitzar l’afectació 
de la planificació.
Tot i que les entitats valoren 
la compactació i reducció de 
l’afectació incorporada en la 
darrera versió del projecte, 
argumenten que les 205 noves 
hectàrees ara proposades con-
tinuen excedint les necessitats 
de la Conca i de la comarca.
Consideren que és greu que 
la planificació no s’ajusti a les 
circumstàncies derivades de 
l’emergència climàtica, tot es-
quivant el deure de mitigar les 
emissions de CO2, la prioritat 
de salvaguardar el sòl agrícola 
de la Conca d’Òdena, en com-
pliment de la recent legislació 
d’espais agraris, o de preveure 
les necessitats hídriques.
Assenyalen que algunes lo-
calitzacions previstes no són 
idònies per problemes de con-
figuració i delimitació. 
En el cas de Jorba, el pla no 
respecta la voluntat popular 
que va decidir en consulta 
celebrada el 23 d’octubre del 
2021 que no es volia ampliar el 
sòl industrial previst. Malgrat 
la participació a la consulta va 
ser altíssima i el resultat acla-
parador, el PDUAECO encara 
preveu augmentar sòl indus-
trial a Jorba.
El passat dijous 7 de juliol, 
Per la Conca i Jorba Reflexio-
na van celebrar un acte obert 
a la ciutadania per explicar el 
contingut del PDUAECO i de 

és també una millora que afa-
voreix el medi ambient ja que, 
segons ha explicat l’alcalde, “tal 
i com passa amb totes les zones 
blanques d’aparcament, s’evita 
que els vehicles donin voltes 
buscant estacionament en àre-
es de densa circulació conta-
minant amb l’emissió de CO2”.
Aquesta nova zona d’aparca-
ment se suma a la ja existent 
del carrer del Coral de la Llàn-
tia al mateix barri.
Castells ha recordat que amb 
aquest nou espai d’estaciona-
ment gratuït, “l’Ajuntament 
segueix apostant pels aparca-
ments dissuasoris que milloren 
la mobilitat de la ciutat afavo-
rint que s’aparqui en aquests 
punts propers a equipaments, 
comerços i serveis on s’hi des-
placen a peu”.

les al·legacions. A més, van 
oferir als assistents la possibi-
litat d’adherir-s’hi firmant una 
al·legació col·lectiva o presen-
tant una al·legació individual. 
La preocupació que aquest 
PDUAECO ha generat ha 
quedat reflectida amb una res-
posta extraordinària, amb 300 
adhesions en temps rècord.
Aquest acte és fruit l’estudi 
dels prop de 1000 fulls de la 
planificació per part de les 
entitats amb l’advocat Eduard 
de Ribot i contrasta amb l’acte 
organitzat per la Mancomuni-
tat i els alcaldes de la Conca 

d’Òdena que es va fer a porta 
tancada amb la patronal dos 
dies abans de que es publiqués 
el document publicat.
Unió de Pagesos, per la seva 
banda, també ha presentat una 
al·legació amb un enfocament 
molt més sectorial que dema-
na la retirada tant d’aquesta 
nova planificació com de la 
vigent. A més, però, ha do-
nat també suport a l’al·legació 
col·lectiva tal com han fet al-
tres entitats com l’Associació 
de productors de la Conca 
d’Òdena o Preservem l’Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l ministeri d’Hisenda 
revela el llistat de les 
ciutats més endeutades 

de Catalunya i, segons aques-
tes dades oficials, Igualada és 
la segona amb més deute per 
habitant. La capital de l’Anoia 
també és la ciutat més endeu-
tada de tota la província de 
Barcelona. Les dades oficials 
del ministeri han aixecat els 
darrers dies diversos comen-
taris a les xarxes socials i la in-
dignació del govern municipal. 
Li ha faltat temps a ERC per a 
tornar a treure aquest assump-
te -i el dels impostos, especial-
ment l’IBI- en una nova nota 
de premsa. 
Segons els republicans, “es fa 
molt difícil d’entendre com 

ERC critica que Igualada “sigui la 
ciutat amb els impostos més cars”

pot ser que tenint els impos-
tos més cars de Catalunya i, 
per tant, ingressant més diners 
que ningú amb els impostos 
que paguem tots els igualadins 
i igualadines siguem la segona 
ciutat més endeutada de Ca-
talunya”. En aquest sentit des 
d’ERC apunten que “ciutats 
mitjanes com la nostra han 
reduït molt més el deute, han 
cobrat menys impostos i han 
invertit més que Igualada i això 
ho pot comprovar qualsevol 
ciutadà buscant-ho a internet” 
i posen els següents exemples 
de ciutats, totes elles, diuen 
des d’ERC, “han reduït més el 
deute que la ciutat d’Igualada i 
cobren menys impostos:
Esplugues de Llobregat: Ha re-
duït el deute un 50% i cobra un 
30% menys d’IBI.

Figueres: Ha reduït el deute un 
40% un 30% menys d’IBI.
Vilafranca del Penedès: ha re-
duït el deute un 47% i cobra un 
36% menys d’IBI.
Olot: ha reduït el deute un 57% 
i cobra un 40% menys d’IBI.
Tortosa: Ha reduït el deute un 
46% i un 47% menys d’IBI.
Castelldefels: Ha reduït el deute 
un 70% i un 40% menys d’IBI.
Finalment des d’ERC Igualada 
demanen al govern de Marc 
Castells una gestió “molt més 
eficient dels recursos públics i 
deixar de gastar tants recursos 
amb actes que no tenen retorn 
a la ciutat com per exemple 
una inauguració de 2 hores que 
va costar 35.000€ o un concurs 
d’idees pel barri del Rec que 
va costar 200.000€ i que no ha 
servit per absolutament res”.

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



Aquests ajuts pretenen 
valorar l’esforç dels i les 
estudiants de la ciutat 

reconeixent la seva 
bona trajectòria

 formativa i el seu
 talent i constància

Dilluns, taller sobre alimentació complementària 
en nadons al CAP Igualada Nord
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L’alimentació complemen-
tària en nadons i el mètode 
Baby-Led Weaning (BLW) 
centren el segon taller per 
a famílies organitzat per 
l’equip d’infermeria i de pe-
diatria del CAP Igualada 
Nord. 
El taller tindrà lloc el di-
lluns dia 18 de juliol de 18h a 
19:30h al Centre Cívic Nord 
d’Igualada, és gratuït i cal 

REDACCIÓ / LA VEU 

D el 18 de juliol al 18 
de setembre, l’Ajun-
tament d’Igualada 

obre el termini de presenta-
ció de sol·licituds per a dues 
convocatòries adreçades a 
estudiants superiors; els Pre-
mis d’Excel·lència, adreçats a 
estudiants de Selectivitat, Bat-
xiBAC, Cicles Formatius de 
Formació Professional i d’Arts 
Plàstiques i Disseny, i de Grau 
Universitari; i les Subvencions 
per cursar estudis de Grau i 
Postgrau universitaris.
La tinent d’alcalde Carlota 
Carner, ha explicat que “un 
any més tant els premis com 
les Subvencions pretenen va-
lorar l’esforç dels i les estudi-
ants de la ciutat i reconèixer la 
seva bona trajectòria formati-
va i el seu talent i constància 
que els han permès assolir un 
resultats acadèmics destacats”.
Els Premis d’Excel·lència 
s’adrecen a estudiants de la 
ciutat que hagin obtingut les 
millors qualificacions a la fase 
general de les Proves d’Accés 
a la Universitat (Selectivitat) 
o que hagin finalitzat els es-
tudis de BatxiBAC, de Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i de 
Grau Superior de Formació 
Professional o d’Arts Plàsti-
ques i Disseny o de Grau Uni-
versitari amb notes més desta-
cades.
S’atorgaran un màxim de deu 
premis per cadascuna de les 
categories excepte BatxiBAC, 
amb només un premi.
Per optar-hi, caldrà acreditar 
una qualificació mínima de 
8,5 punts a la fase general de 
la prova de Selectivitat; una 
nota mínima de 9 a la quali-
ficació UNED que acredita la 
nota d’accés a les universitats 
de l’estat per a BatxiBAC o 
una nota mitjana mínima de 
8 punts en la nota mitjana al 

Ja es poden demanar els ajuts municipals per a cursar estudis 
universitaris i per als Premis Excel.lència

finalitzar els estudis de cicles 
formatius de Grau Mitjà, de 
Grau Superior o de Grau Uni-
versitari.
En la convocatòria de Sub-
vencions per cursar estudis de 
grau i postgrau universitari, 
hi podran optar els/les estu-
diants que hagin aprovat un 
mínim de 30 crèdits en el curs 
universitari 2021/2022. S’esta-
bleixen dues categories segons 
els crèdits aprovats en aquest 
curs acadèmic:
- Entre 30 i 59 crèdits aprovats
- Més de 59 crèdits aprovats
I dins de cadascuna d’aquestes 
dues categories, s’estableixen 
tres trams diferents en funció 
d’haver gaudit de bonificació 
en la matrícula per als estudis 
universitaris del curs acadè-
mic 2021/2022 com a con-
seqüència de l’obtenció de la 
beca Equitat o de la beca del 
Ministeri d’Educació i Forma-
ció Professional.
1) Tram general: els qui NO 
han sol·licitat o NO han obtin-
gut cap bonificació de la ma-
trícula per als estudis del curs 
2021/2022.
2) Tram intermedi: Per a per-
sones estudiants que han ob-
tingut una bonificació de la 
matrícula per als estudis del 
curs 2021/2022 en un percen-
tatge inferior al 80 per cent del 
seu import.
3) Tram alt: Per a persones es-
tudiants que han obtingut una 
bonificació de la matrícula del 
curs 2021/2022 en un percen-
tatge igual o superior al 80 per 

cent del seu import.
Pel que fa als imports dels 
ajuts, les bases estableixen 
que, dins de cada categoria, es 
prorratejarà la dotació pres-
supostària d’aquest ajuts en-
tre tots els/les estudiants que 
compleixin els requisits, però 
els del tram alt rebran un im-
port un 25% superior a l’im-
port que rebin els del tram ge-
neral, i els dels tram intermedi 

rebran un import un 15% su-
perior a l’import que rebin els 
del tram general.
A més, els/les estudiants de la 
categoria A percebran el cin-
quanta per cent de l’import 
que percebin els/les de la ca-
tegoria B, tenint en compte en 
cada cas el tram que corres-
pongui.
Per optar a qualsevol de les 
dues convocatòries és neces-

sari estar donat d’alta del Pa-
dró Municipal d’habitants des 
de sis mesos abans, a comptar 
des de l’últim dia del termini 
de presentació de sol·licituds.
El procediment de tramitació 
es farà, preferentment, de for-
ma telemàtica, des de l’apartat 
e-tràmits del web municipal 
(tramits.igualada.cat), on es 
podran consultar les bases i la 
documentació a presentar.

inscriure-s’hi prèviament al 
93 804 50 92 o bé a través de 
la web https://centrecivic-
nord.miram.cloud/.
L’activitat servirà per orien-
tar a les famílies en la intro-
ducció dels aliments sòlids 
en els lactants, explicant els 
diferents mètodes existents 
i donant les claus per fer-ho 
respectant el ritme i necessi-
tats de cada nadó. 
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Els cupaires reclamen a 
la regidora Patrícia Illa 

“que no menteixi a la 
població” 

Oferta de places públiques a les llars d’infants 
municipals per al curs 2022-23

 PLACES PREINSCRITS SENSE PLAÇA
El Rusc 7 23 16
La Lluna 7 17 10
La Rosella 14 14 -
L’Espígol 13 4 -
TOTAL 41 58 26 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a regidora d’Igualtat, 
Carlota Carner, ha ex-
plicat aquest dimecres 

que l’Ajuntament, conjunta-
ment amb la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena, ha am-
pliat el servei de Punt Lila, que 
fins ara s’oferia durant la Festa 
Major, també als concerts de 
l’European Balloon Festival i 
de l’Anòlia. Ja fa uns anys que 
l’Ajuntament d’Igualada posa 
a disposició de la ciutadania 
aquest servei de prevenció i 
atenció a les agressions sexis-
tes i lgtbifòbiques en el marc 
de els esdeveniments i l’oci 
nocturn.
Carner ha explicat que l’Ajun-
tament ha fet una aposta im-
portant per a desplegar un 
dispositiu de Punt Lila durant 
els concerts de l’Ànòlia en el 
seu festival d’enguany. Durant 
aquesta setmana serà present a 
l’Estació Vella des de dimecres 

Enrenou entre Poble 
Actiu i govern municipal 
per les places de les llars
REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana passada el 
govern igualadí va ne-
gar les declaracions de 

Poble Actiu on asseguraven 
que una trentena de famílies 
s’havien quedat sense places a 
les llars d’infants municipals. 
Unes declaracions que han es-
tat ja replicades per famílies 
que no han pogut accedir a una 
llar relativament aprop del seu 
habitatge i que han hagut d’op-
tar a places privades o a altres 
opcions per la manca de solu-
cions del govern municipal. 
Per a la regidora Neus Carles, 
“no pot ser que a aquestes alça-
des encara estiguem analitzant 
les dades a nivell global i el 
govern sigui incapaç de veure 
que les llars més cèntriques (El 
Rusc i la Lluna) tenen una de-
manda molt més elevada que 
l’oferta de places que fan”. Des 
de la formació asseguren, tal 
com es pot contemplar en la se-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Organització Mundial 
de la Salut ha posat en 
valor l’estratègia de va-

cunació del Departament de 
Salut efectuada durant la pan-
dèmia de COVID-19 a Cata-
lunya, dissenyada i encapça-
lada per la llavors Consellera 
de Salut, la igualadina Alba 
Vergés, i el seu equip. 
L’OMS ha publicat un article 
on posa en valor l’estratègia de 
vacunació i la situa com a un 
exemple europeu, explicant 
que es va fer un treball comu-
nitari i de proximitat junta-
ment amb el Servei Català de 
la Salut, les entitats proveïdo-
res, els ens locals i les entitats 
de tercer sector, per comple-
mentar els punts de vacuna-
ció poblacional i dels centres 
d’atenció primària, dels hos-
pitals i els altres centres sani-
taris, per garantir l’accés equi-
tatiu a la vacunació contra la 
COVID-19.
La llavors Consellera de Salut, 
la igualadina Alba Vergés, s’ha 
mostrat “molt satisfeta i orgu-
llosa” de la feina que es va fer 
per tal de fer arribar les vacu-
nes “a tothom” d’una manera 
“molt fàcil per la població, rà-

güent taula, que especialment 
per P2 del Rusc i la Rosella van 
tenir una demanda molt més 
alta que les places disponibles 
(Dades Ajuntament d’Iguala-
da). En aquest sentit la regi-
dora també afirma “no podem 
compartir que no hagin quedat 
famílies fora quan la demanda 
de places va ser de 58 per a P2 
contra una oferta de 41”. Asse-
guren que el problema és que 
moltes famílies han d’acabar a 
l’escola concertada per evitar 
portar els infants molt lluny de 
casa, fet que implicaria agafar 
el cotxe, ja que són trajectes 
molt llargs per fet amb cotxet. 
Les dades aportades mostren 
com només per a P2, 26 famí-
lies no haurien pogut accedir a 
la Rosella o a la Lluna.  

Eva Granados (PSC) 
va visitar l’EBF

REDACCIÓ / LA VEU 

La portaveu del grup 
socialista al Senat, Eva 
Granados, ha assistit 

a l’European Balloon Fes-
tival 2022. Acompanyada 
del portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament d’Igualada Jordi 
Cuadras, Granados ha pogut 
conèixer el festival vivint-lo 
des de primera línia tot ve-
ient el vol de tarda del dijous 
al vespre al camp de vol de 

l’avinguda de Catalunya.
Granados és la portaveu del 
PSOE a la Cambra Baixa i 
també ha estat vicepresidenta 
del Parlament de Catalunya 
pel PSC. Al llarg de la visita 
ha pogut conèixer el món dels 
globus aerostàtics, també di-
ferents pilots, el projecte del 
globus de l’Anoia estrenat l’any 
passat pel Consell Comarcal i 
l’empresa Anoia Balloons i ha 
intercanviat paraules amb di-
versos dels assistents al festival.

La OMS reconeix l’èxit del procés de 
vacunació de la consellera Alba 
Vergés i el posa com exemple

pida i segura”. En aquest sentit 
ha insistit en posar en valor la 
feina feta de “tots els i les tre-
balladores del sistema públic 
de Salut” que han estat “exem-
plars” i que van “contribuir 
d’una manera inestimable” a 
convertir Catalunya “en un 
país referent a Europa quant 
a la vacunació contra la CO-
VID-19”. 
Vergés ha volgut agrair la fei-
na del seu equip i tot l’esforç 
físic, humà i material que es 
va fer per part de tothom per 
combatre la COVID-19 i re-
corda que “ens hi vam deixar 
la pell en els pitjors moments 
de la pandèmia”.
Finalment l’OMS posa d’exem-
ple l’accés ràpid, àgil, univer-

sal i eficient de l’estratègia de 
vacunació desenvolupada a 
Catalunya i en destaca algu-
nes accions concretes com per 
exemple que es va vacunar al 
carrer a persones sense sostre, 
es van fer maratons de vacu-
nació sense cita en punts de 
vacunació comunitaris com 
places de pobles o equipa-
ments comunitaris, vacunant 
en autobusos mòbils... 
L’Organització Mundial de la 
Salut també apunta que ha 
estat un esforç molt conside-
rable, però al mateix temps 
fonamental per assolir bones 
cobertures de vacunació i per 
aquests motius l’OMS-Eu-
ropa ha volgut reconèixer 
aquesta bona pràctica.

Punts Lila habilitats a l’EBF i a tots 
els concerts de l’Anòlia

i fins el dissabte. Dues edu-
cadores especialitzades amb 
perspectiva de gènere seran 
presents a la carpa del Punt lila 
per donar informació, repartir 
materials i atendre agressions 
sexistes, sexuals o LGTBIfòbi-
ques si hi hagués la demanda.
El passat dissabte es va comp-
tar amb un servei de Punt lila 
al concert de Sopa de Cabra, 
atenent un total de 51 perso-
nes. No es va haver d’atendre 
cap situació d’agressió sexis-
ta, violència sexual o agres-
sió per LGTBIfòbia.

Carner ha destacat que des del 
servei d’igualtat de gènere “es 
va reunir a tots els dispositius 
desplegats en els esdeveni-
ments per tal que treballin en 
xarxa i coordinadament, con-
nectant des dels equips de se-
guretat privada, Policia Local, 
Mossos, preventius de Creu 
Roja, serveis de barres i logís-
tica i serveis de Punt Lila”.
Els telèfon d’atenció del servei 
de Punt Lila és el 607 53 04 83 
i estarà operatiu durant 3 ho-
res (de 22.30 a 1.30 h) en les 
nits de concerts d’Anòlia.



Montserrat Ballarín, Eva Menor i Jordi Cuadras.

L’ens comarcal i l’AMB 
compartiran informació 
relativa al sòl disponible 
i en faran difusió, amb 

l’objectiu comú d’impul-
sar l’activitat econòmica
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia i l’Àrea Metro-
politana de Barcelona 

(AMB), a través de la Diputa-
ció de Barcelona, col·labora-
ran en la promoció de l’oferta 
industrial dels Polígons d’Ac-
tivitat Econòmica (PAE) del 
territori, per atraure inversions 
amb el servei de geolocalitza-
ció immobiliària Ubicaem-
presa. Aquest dimarts, 12 de 
juliol, el vicepresident primer 
del Consell, Jordi Cuadras, la 
vicepresidenta de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, Mont-
serrat Ballarín, i la diputada 
de Desenvolupament Local 
de la Diputació de Barcelona, 
Eva Menor, han formalitzat el 
conveni que ho farà possible, 
juntament amb les altres cinc 
comarques de la província de 
Barcelona que també restaven 
per incloure.

“Força i múscul per 
potenciar el nostre sòl”
Jordi Cuadras afirma que “l’ali-
ança amb l’AMB ens dona força 
i múscul a l’hora de potenciar el 
nostre sòl industrial i, al mateix 
temps, amplia la nostra capaci-
tat d’atraure inversions en un 
moment en què s’està planifi-
cant sòl d’activitat econòmica 
en espais de la nostra comarca 
com la Conca d’Òdena o l’Ano-
ia Sud. Formar part de l’eina de 
geolocalitzaicó dels polígons 
al mateix nivell que la resta de 
l’Àrea Metropolitana ens per-
met fer arribar l’Anoia a mol-
tes més institucions i consells 
d’administració on es decidei-
xen les inversions industrials”. 
Cuadras apunta que “moltes 
empreses busquen lloc a l’Àrea 
Metropolitana i ara mateix ja 
no en troben. Volem que vin-
guin a l’Anoia i no que passin 
de llarg fins a Lleida o l’Aragó, 
com ha passat; volem la indús-
tria aquí per crear feina aquí”. 
De la seva banda, la vicepresi-
denta de l’Àrea de Desenvolu-
pament Social i Econòmica de 
l’AMB, Montserrat Ballarín, en 
l’acte de presentació de l’acord 
destacava que “la indústria és 
un sector cabdal del nostre ter-
ritori, que hem d’ajudar a reac-
tivar i a impulsar, treballant en 
les mancances dels espais on 
es desenvolupa l’activitat i in-
centivant la seva transició cap 
a la descarbonització i la digi-
talització, en línia amb les dar-

Acord del Consell i l’Àrea 
Metropolitana de BCN per 
promoure els polígons industrials

Anoia Turisme presenta 
la campanya d’estiu

REDACCIÓ / LA VEU 

A noia Turisme ha llan-
çat aquest estiu a les 
xarxes socials un nou 

vídeo, dins de la campanya 
“Escapa’t a l’Anoia”, amb l’ob-
jectiu de fer visible la destina-
ció Anoia i atraure visitants a 
la comarca.
El vídeo convida a acostar-se 
a l’Anoia, tot ressaltant les 
fortaleses de la destinació; 
recorrent-la a peu, a cavall 
o amb BTT convencional o 
elèctrica, passejant pels po-
bles amb encant, tastant la 
gastronomia, observant el pa-
trimoni, descansant en algun 
dels allotjaments rurals o, 
fins i tot, contemplant-la des 
de l’aire, ja sigui amb globus, 
amb parapent o amb altres al-
ternatives.
L’espot, que vol posar en valor 
que l’Anoia és una comarca 

sostenible i slow, s’anirà pro-
mocionant als perfils oficials 
d’Anoia Turisme a les xarxes 
socials. També s’enviarà a tots 
els ajuntaments i agents turís-
tic s de la comarca, a l’Agèn-
cia Catalana de Turisme i a la 
Diputació de Barcelona, per-
què també a través dels seus 
canals pugui arribar a moltes 
més persones que siguin po-
tencials visitants.
Anoia Turisme és l’ens su-
pramunicipal de coordina-
ció i concertació estratègica 
del turisme entre els ajunta-
ments i el Consell Comarcal 
de l’Anoia, amb l’objectiu de 
treballar plegats per destacar 
l’Anoia com una destinació 
turística a través de la pro-
moció, disseny i dinamització 
de nous projectes i productes 
turístics basats en les poten-
cialitats del territori, que aug-
mentin l’impacte econòmic 
del sector del turisme.

reres directrius europees”. La 
diputada de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç 
de la Diputació de Barcelona, 
Eva Menor, explica que “amb 
aquest acord, sumem la feina i 
els esforços de totes les admi-
nistracions locals i supramu-
nicipals de la demarcació i les 
posem al servei del teixit pro-
ductiu del territori. Posem a la 
seva disposició un servei útil i 
eficaç que ens ajudarà a posar 
en valor i fer aflorar els atributs 
i les infraestructures del ter-
ritori, demostrant que estem 
preparats i equipats per a fu-
tures relocalitzacions o perquè 
s’implantin noves empreses”. 
Ubicaempresa va ser creat per 
l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic de l’AMB l’any 2015 
i recull, en un únic portal web, 
informació actualitzada i con-
trastada de les ofertes immo-
biliàries destinades a activitat 
econòmica. El seu objectiu 
principal és incrementar i 
millorar el teixit empresarial 
dels polígons d’activitat eco-
nòmica. El cercador ofereix 
amb precisió filtres i informa-
ció estadística d’alt valor per 
a les empreses inversores que 
volen implantar-se al territo-
ri o que busquen allotjament 
empresarial per desenvolupar 
la seva activitat. Ofereix una 
gran quantitat de filtratges per 
facilitar les cerques en base a 
unes característiques concre-
tes i permet obtenir indica-
dors sobre l’evolució del mer-
cat immobiliari i descarregar 
informes personalitzats.

Aquest acord farà que l’AMB 
faciliti a l’ens comarcal la in-
formació genèrica de les ofer-
tes industrials de l’Anoia que 
recull a partir dels diferents 
acords de col·laboració que 
disposa amb agents i plata-
formes especialitzats que pu-
bliquen aquesta informació. 
Incorporarà i farà divulgació, 
a la pàgina web nausisolars.
amb.cat, de les ofertes de sòl 
als municipis de la comarca 
que el Consell Comarcal de 
l’Anoia hagi localitzat i validat. 
I facilitarà que, tant el Con-
sell Comarcal com els ajun-
taments que inclou, d’acord 
amb el seu àmbit administra-
tiu i estratègia d’actuació, di-
vulguin l’oferta industrial de 
l’AMB fent ús també dels seus 
recursos tècnics.
De la seva banda, el Consell 
Comarcal de l’Anoia publi-
carà periòdicament les ofer-
tes industrials, mitjançant el 
programari proporcionat per 
l’AMB, geolocalitzant-les, amb 
el detall de les coordenades 
geogràfiques, revisant les se-
ves característiques i la seva 
validesa, dels municipis de la 
comarca que disposen de po-
lígons d’activitat econòmica. 
També incorporarà i divulga-
rà al web anoia.cat les ofertes 
industrials revisades de tots 
els municipis de la comarca i 
impulsarà la col·laboració dels 
municipis en la dinamització 
i divulgació de l’oferta indus-
trial, utilitzant els mateixos 
sistemes d’informació i meto-
dologies de treball. El Consell 
Comarcal també involucrarà 
els agents econòmics de la co-
marca com patronals i associ-
acions de polígons per comp-
tar amb la seva col·laboració i 
unificar la informació referent 
a les naus i solars industrials 
disponibles per a la consolida-
ció i captació d’empreses.

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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El pilot igualadí Carles 
Figueras es proclama 
guanyador de la com-

petició esportiva d’entre 
un total de 51 equips 

d’arreu del món

A punt la Festa d’Estiu de Nou Centre amb una marató comercial

REDACCIÓ / LA VEU 

E l primer European 
Balloon Festival post-
pandèmic no podia te-

nir una cloenda millor: 25.000 
persones van omplir dissabte 
a la nit el Parc Central d’Igua-
lada per veure en directe l’en-
cesa nocturna de globus Night 
Glow, un espectacle de llum i 
color que deixa imatges espec-
taculars gràcies a la sintonia 
entre públic i pilots, que ence-
nen els seus cremadors seguint 
els comptes enrere del públic 
per il·luminar les seves acolori-
des teles. La nit al Parc Central 
d’Igualada va acabar amb un 
concert de Sopa de Cabra, el 
primer del festival Anòlia, que 
va aplegar un nombrós públic 
de totes les edats per escoltar el 
repertori clàssic d’aquesta mí-
tica banda de rock català, que 
enguany celebra 30 anys del 
disc Ben Endins.
Aquesta 26ena edició del fes-
tival europeu de globus -que 
s’ha celebrat des de dijous fins 
diumenge a Igualada- ha estat 
la més esperada, després de dos 
anys d’haver-se hagut de cele-
brar en format reduït, no no-
més per al públic sinó també 
per als pilots; 51 globus vinguts 
d’arreu del món han participat 
a la competició, una xifra que 

25.000 persones van gaudir dissabte de l’esperat Night Glow 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Marató Comercial, 
Musical i Gastronòmica 
Nou Centre és la nova 

proposta d’estiu per potenciar 
el comerç d’estiu a la zona nord 
d’Igualada. Aquesta nova ini-
ciativa comercial va començar 
ahir dijous i acabarà demà. Tres 
dies durant els quals els clients 

s’aproxima força als 57 globus 
participants el 2019.
En aquesta edició, les condici-
ons meteorològiques han per-
mès que es poguessin enlairar 
tots els vols programats, tan 
de matí com de tarda, tot i que 
divendres el vent va impedir 
que els globus poguessin sortir 
des de les places tal i com es-
tava programat. Dissabte i diu-
menge, el temps ha estat més 
idoni i els anoiencs han pogut 
observar el vol simultani de 
globus més gran d’Europa que 
ha deixat imatges de postal al 
cel d’Igualada. El vol matinal 
de diumenge, ja fora de com-
petició, ha estat el més espec-

tacular ja que el vent ha dut els 
globus a sobrevolar el centre 
d’Igualada i els pilots han po-
gut saludar, de ben a prop, els 
igualadins més matiners que 
observaven l’espectacle des de 
balcons i terrats.

Balanç positiu
L’organització fa un balanç 

molt positiu del festival ja que, 
tot i que les condicions me-
teorològiques no van ser les 
millors els dos primers dies, 
no s’ha hagut de cancel·lar cap 
vol, i destaquen especialment 
l’altíssima participació; tots els 
vols –especialment els de tar-
da- han comptat amb un nom-
brós públic al Parc Central, que 
a més de viure els enlairaments 
dels globus han participat en 
les activitats familiars com els 
tallers i volades d’estels, la Lu-
domòbil i els jocs de punteria 
amb frisbees.

Carles Figueras, guanyador
Des que dijous es va iniciar la 

competició, els cinquanta-un 
pilots participants han hagut 
d’anar realitzant diverses pro-
ves de vol, com la llebre o la 
diana, i aconseguir punts per 
a la classificació final. El pilot 
igualadí Carles Figueras, de 
l’equip Ultramagic, ha estat el 
campió de l’European Balloon 
Festival, pocs dies després de 
guanyar el campionat espanyol 
d’aerostació celebrat a Cadis. 
La segona posició ha estat per 
Josep Maria Lladó, també de 
l’equip Ultramagic Balloons, i 
en tercer lloc ha quedat la pilot 
Maria Luisa Cabañero, de Cas-
tella La Manxa, que pilotava el 
globus Instanet. 

i usuaris dels establiments Nou 
Centre tindran l’oportunitat 
d’aconseguir premis per les 
seves compres. El llistat de la 
setentaena d’establiments parti-
cipants és a noucentreigualada.
cat i a la Infoguia Nou Centre.
Per  participar s’hauran de pre-
sentar 3 tiquets o justificants 
de compra de qualsevol esta-
bliment associat a Nou Centre 

amb data d’entre els dies 14 i 16 
de juliol. Quants més tiquets 
més oportunitats de guanyar. 
Hauran d’incloure nom i te-
lèfon de contacte, i portar-los 
demà dissabte a partir de les 20 
h a l’Avinguda Països Catalans, 
on es farà el sorteig i hi haurà 
música en directe. Hi actua-
ran Sons del Mediterrani, amb 
les seves havaneres; el duo de 

versions Marta Bossa i Eugeni 
Muriel i el cantautor d’origen 
valencià Quim Sanç.
Els participants podran acon-
seguir una Bicicleta Monty 
Mountain Bike Pro, gentilesa 
d’Abacicles; Tres Lots Salut 
d’Estiu, de les farmàcies Adzet, 
Esteve i Tous; un Lot d’Estris de 
Cuina de les ferreteries Anoia 
i Tools; i un Lot de Llibres, de 

la Papereria l’Avet. L’Associació 
Nou Centre convida a tothom a 
gaudir de l’àmplia oferta gastro-
nòmica de Nou Centre: Restau-
rant Aqua, Lokal Gastrobar, Bar 
Curucú, Sumo Sushi, Cor Verd 
(les Comes); Cafeteria Andor-
ra, Antiga Cafeteria Soler, Res-
taurant Canaletes, Emperador 
(Poble Sec); Come dPizza, Me-
són el Abuelo (Set Camins). 

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

Patrocinador oficial del C.F. Igualada

Conservem el temps,  
preservem la qualitat.

Refrigeració industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

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

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

www.friotex.com



Diverses imatges de l’espot d’Estrella Damm. A dalt, imatge de la 
Rambla Nova.  Les dues de sota són del dia del rodatge.
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REDACCIÓ / LA VEU 

Dins el marc de la seva 
política de responsa-
bilitat social corpo-

rativa (RSC), la multinacio-
nal de solucions de recursos 
humans Synergie ha renovat 
el conveni de col·laboració 
amb l’Associació DCA (Dany 
Cerebral Adquirit) Anoia, per 
tal de participar i col·laborar 
en la millora de la reinserció 
social, educativa, ocupacio-
nal i laboral de les persones 

Synergie i Dca Anoia renoven el seu 
conveni de col.laboració

La Rambla Nova, 
present en l’anunci 
d’Estrella Damm
REDACCIÓ / LA VEU 

El nou anunci d’Estrella 
Damm d’aquest estiu, 
que ja es pot veure a la 

televisió, mostra per espai de 
dos segons, a l’inici, una imat-
ge de la Rambla Nova d’Igua-
lada, presa des del balcó de la 
Pastisseria Pla. 
L’equip de  rodatge va estar-se 
gairebé tot un matí per rodar 
aquesta seqüència, que inclo-
ïa també una imatge exterior 
antiga de la pastisseria, però 

REDACCIÓ / LA VEU 

Un total de 100.000 
persones es van llan-
çar aquest diumen-

ge a 550 piscines de diversos 
punts de Catalunya adherides 
a la 29a edició de l’esdeveni-
ment ‘Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple’, organitzat per la 
Fundació Esclerosi Múltiple 
(Fem). A Igualada, amb la col.
laboració del Club Natació, hi 
van participar les piscines del 
Molí Nou i també l’Infinit. 

Igualada va tornar a participar al 
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

finalment no apareix en el re-
sultat final de l’anunci.
Sota el títol “Aquí, ara i així”, 
l’anunci representa una his-
tòria d’amor fugaç centrada 
en un jove anomenat Éric, 
un jove forner que decideix 
emprendre una aventura amb 
què créixer, experimentar i 
atrevir-se a provar coses di-
ferents. Ho fa damunt d’una 
bicicleta. L’spot s’ha rodat a 
Igualada, Congost del Mont-
rebei, el Cap de Creus, la Vall 
d’en Bas i l’Empordà.

afectades de DCA.
El conveni subscrit contem-
pla un vessant econòmic, 
amb una donació de 1.500,00 
euros destinats a les activitats 
i tallers que organitza DCA 
Anoia, i un altre d’assessora-
ment i formació en matèria 
d’ocupació, que facilitarà la 
reinserció en el mercat labo-
ral de persones amb DCA. 
Aquest assessorament es durà 
a terme en la delegació que 
Synergie té a Igualada, la ca-
pital de l’Anoia, i tindrà ca-

ràcter gratuït per a les sòcies 
i socis de DCA Anoia.
Per a Sílvia Balcells, Directo-
ra General de Synergie Espa-
nya, “la renovació de l’acord 
de col·laboració suposa la 
reafirmació del compromís 
de Synergie amb la inclusió 
laboral i el foment de la igual-
tat d’oportunitats a l’àmbit la-
boral”.
Una vegada més, Synergie fa 
palès el seu compromís ètic 
amb la comunitat en què està 
implantada.

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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A l’octubre es reedita el 
curs de Muntatge
 i manteniment 

d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques, amb 

molta demanda

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena 
(MICOD) ha realitzat 

els darrers mesos dues forma-
cions gratuïtes adreçades al jo-
vent inscrit a l’atur de la Conca 
d’Òdena: un curs de Poliman-
teniment industrial i un curs 
de Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions solars fotovol-
taiques. La bona xifra inserció 
laboral d’aquests dos cursos i, 
especialment, la necessitat que 
tenen les empreses de trobar 
professionals formats ha fet 
que la MICOD decidís reedi-
tar el curs de plaques solars de 
cara a la tardor.
Aquesta segona edició del curs 
especialitzat de Muntatge i 
manteniment d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques tindrà 
lloc els mesos d’octubre i no-
vembre i constarà de 150 hores 
de formació teòrico-pràctica. 
És totalment gratuït i va adre-
çat a les persones joves d’entre 
19 i 29 anys de la Conca d’Òde-
na que estiguin buscant feina 
–ja sigui perquè estan a l’atur o 
treballant en situació precària- 
i tinguin una formació mínima 
d’ESO. La Mancomunitat els 
ofereix l’aprenentatge d’un ofici 
amb molta demanda al terri-
tori, la possibilitat de fer pràc-
tiques en empreses de la co-
marca, i suport en la recerca de 
feina. La formació es realitza a 

Quasi la meitat dels joves formats 
per la Micod ja ha trobat feina

La Veu, present a 
l’assemblea de l’AMIC
REDACCIÓ / LA VEU 

El Teatre Auditori Sant 
Cugat ha sigut l’espai 
encarregat d’acollir di-

vendres, 8 de juliol, la 25a As-
semblea general ordinària de 
l’AMIC, de la qual en forma 
part La Veu de l’Anoia. Dos-
cents associats han assistit a 
la trobada anual que realitza 
l’Associació, per fer balanç del 
darrer any, explicar els nous 
objectius i debatre els reptes 
de futur.
El president de l’AMIC, Ra-
mon Grau, ha inaugurat 
l’assemblea i destaca que 
“l’AMIC és un referent en tot 
l’espai comunicatiu català. 
Som una entitat que facilita 
la vida als mitjans associats 
en l’elaboració de continguts, 
donem resposta a les seves 
necessitats i posem en valor 
la premsa de proximitat da-
vant de la societat”.
A l’Assemblea s’ha presentat 
la memòria d’activitats de 
l’Associació, els serveis que 
ofereix l’AMIC i els resultats 
de l’any 2021, que ha superat 

els 2.500.000 €. Així com el 
nombre total d’associats que 
ha arribat als 508 - 186 mit-
jans en paper i 322 mitjans 
digitals-, xifres que no dei-
xen de créixer des del 2014. 
Amb l’afegit que, del total de 
mitjans de l’AMIC, 301 es-
tan auditats per OJD, PGD o 
OJDinteractiva, un fet únic a 
l’estat espanyol.
També s’han presentat les 
novetats més destacades 
d’enguany. D’una banda, el 
llançament de la campanya 
“Mitjans de proximitat, pe-
riodisme d’alta fidelitat” amb 
motiu del 25è aniversari de 
l’AMIC; la revista “25 anys 
d’alta fidelitat. Estem prepa-
rats pel futur”; la nova web 
www.amic.media i el nou club 
de fidelització tutoritzat per 
Pepe Cerezo.
A l’acte, en el que ha intervin-
gut la consellera de Presidèn-
cia, Laura Vilagrà, l’Associació 
ha fet entrega de diplomes per 
commemorar a aquells mitjans 
que han complert anys relle-
vants enguany, entre ells, el 40è 
aniversari de La Veu de l’Anoia.

les instal·lacions que Saltoki té 
a Igualada i que cedeix desinte-
ressadament.
Als dos cursos realitzats el dar-
rer any hi han participat 32 
persones. Del total de perso-
nes que van realitzar el curs de 
polimanteniment industrial, el 
57% ja estan treballant en em-
preses de la Conca. Pel que fa 
a l’alumnat del curs d’instal·la-
cions solars, per ara ja són un 
33% les persones que han tro-
bat feina al sector de les ener-
gies renovables i es preveu que 
aquesta xifra s’incrementarà.
Aquestes bones dades d’inser-
ció es deuen al fet que els cur-

sos estan totalment orientats 
a formar els professionals que 
necessiten les empreses de la 
Conca, la formació té un ca-
ràcter eminentment pràctic 
i els alumnes poden realitzar 
pràctiques en empreses que, en 
molts casos, els acaben incor-
porant a la plantilla.
El balanç -tant de l’alumnat 
com de les empreses partici-
pants- és molt positiu, i per 
això la Mancomunitat fa una 
crida a les empreses del sector 
de les energies renovables per-
què optin a incorporar com a 
estudiants en pràctiques els 
alumnes de la propera forma-
ció que s’iniciarà al mes d’oc-
tubre. Totes les empreses parti-
cipants fins ara han confirmat 
que estarien disposades a re-
petir l’experiència d’incorporar 
alumnat en pràctiques amb 
perfil d’auxiliar d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques i realit-
zar-los, tot seguit, un contracte 
de treball si hi ha bona actitud 
per part de l’alumne, ja que és 
un perfil professional actual-
ment molt buscat.
Els joves que es vulguin ins-
criure, així com les empreses 
interessades, es poden adreçar 
a la Micod a través del correu 
concaindustrial@micod.cat o 
bé al telèfon 938066555.

SUPORT FAMILIAR INTEGRAL

Tel. 623 561 301

Acompanyament i atenció 
domiciliària integral a persones 

grans, dependents i infants

Sumem Igualada

TINTORERIA- BUGADERIA
La Taqueta Fuig - Centre 

Comercial Esclat - Igualada.
HORARI D’ESTIU:

- Dissabtes de JULIOL i AGOST tancat

VACANCES D’ESTIU
- del 13 al 22 D’AGOST ambdós inclosos

- Mati: de dilluns a dissabte de 10 a 13
- Tardes: dimarts, dijous I divendres 

de 17 a 20

- Rentat ecològic. 

- Especialitat amb 
 edredons I anoracs 
 de ploma. 

- Neteja de Catifes.

- Neteja de peces 
 de pell.



L’empresa responsable 
del servei gestionarà 

més d’un miler d’àpats 
diaris en prop d’una 

vintena de centres edu-
catius de la comarca
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Àrea de Comerç de 
l’Ajuntament ha acabat 
el trimestre de forma-

cions de l’Aula de Comerç i 
els tallers “Fem un cafè amb el 
comerç” amb bona nota. Així 
ho indiquen les enquestes rea-
litzades a les persones que han 
participat i que ho han valorat 
amb un notable.
L’Aula de comerç ha ofert 4 
formacions. El mes de març va 
ser el curs “Canva, la platafor-
ma de disseny més potent de la 
xarxa”, el mes d’abril “Millora la 
visibilitat digital del teu nego-
ci gràcies a la teva ubicació”, el 
mes de maig “Aprèn les nove-
tats d’Instagram pel 2022 i ven 
més gràcies a aquesta xarxa 
social” i el mes de juny “El teu 
compte de WhatsApp business 
pot ser la teva millor platafor-
ma de vendes”.
Pel que fa als tallers “Fem un 

Acaba el trimestre de formació 
per a comerços

El Consell adjudica el 
contracte del menjador 
escolar per cinc anys
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha conclòs re-
centment el procedi-

ment de contractació pública 
del servei de menjador a les 
escoles de la comarca que ges-
tiona l’ens. Un contracte dotat 
amb més de 6 milions d’euros, 
que implementarà l’empresa 
Servei d’Àpats SL, des d’ara i 
fins a la finalització del curs 
2026/2027.

17 escoles
Aquest servei suposa l’elabo-
ració de més de 1.100 menús 
diaris, mitjançant càtering de 
línia calenta o cuina al mateix 
centre, en 17 escoles de l’Ano-
ia: Gabriel Castellà d’Igualada; 
García Lorca, Antoni Gaudí i 
Montbou a Santa Margarida 
de Montbui; Cérvola Blanca a 
Sant Martí de Tous; Les Passe-
res a Castellolí; Serra de Coll-
bas a Carme; Vilademàger a 
La Llacuna; Marquès de La 
Pobla a Capellades; La Torre 
a La Torre de Claramunt; Tor-
rescasana a Vilanova d’Espoia; 
Herois del Bruc i Creixà a Pi-
era; Font del Roure i El Turó a 
Masquefa; Les Oliveres a Ca-
brera d’Anoia i Josep Masclans 
a Vallbona d’Anoia.
El contracte també inclou, 
més enllà de l’elaboració prò-
pia de l’àpat, l’atenció a l’alum-
nat durant el temps de la pres-
tació de servei de menjador i 
els períodes anteriors i poste-
riors, des que acaben les clas-
ses del matí fins que comen-
cen les de la tarda, per la qual 
cosa l’empresa adjudicatària 
dotarà els menjadors del per-
sonal necessari.

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada Comerç i la co-
missió de Sant Cristòfol ja 
tenen tot a  punt per aco-

llir una nova edició de la tro-
bada de cotxes clàssics. Demà 
dissabte a la Rambla Sant Isi-
dre es farà la trobada anual 
que compta amb el suport de 
l’Ajuntament.
Hi ha més de 70 cotxes ins-
crits, d’arreu de Catalunya. 
A partir de les 9 del matí la 
Rambla acollirà els vehicles 
participants, que seran rebuts 
per l’organització per validar 
la seva participació. Fins a les 
10.30 h. es donarà l’oportuni-
tat d’esmorzar en els diferents 
establiments de la zona. A les 

cafè amb el comerç” -unes tro-
bades de petit format on els 
comerciants es troben fent un 
cafè amb un professional per 
tractar un tema en concret, 
resoldre dubtes i compartir 
experiències amb altres co-
merços de la ciutat-, han estat 
dues sessions; “L’experiència de 
compra en l’entorn presencial i 
virtual” i al mes de març “Les 
bases per fer fotos de productes 
per les xarxes”,
De mitjana, han participat uns 
30 comerços per cada curs de 
l’Aula de Formació i al voltant 
d’unes vint persones als tallers 
“Fem un cafè amb el comerç”.
Les persones enquestades ma-
nifesten la seva satisfacció pel 
que fa als continguts, organit-
zació, estructura del programa, 
professorat... i prefereixen les 
classes presencials a les virtu-
als. El 100% dels enquestats 
han mostrat el seu interès en 
que l’Ajuntament segueixi amb 

aquestes formacions i han pro-
posat temes com: dubtes con-
crets d’Instagram, com crear 
contingut per xarxes i Google 
My Business, Apps per arre-
glar fotografies, aparadorisme, 
gestió de subvencions, el món 
de l’autònom, entendre docu-
ments fiscals, gestió de la imat-
ge de les botigues, com gesti-
onar el personal de la botiga, 
com seleccionar bon personal, 
estudis de client, control finan-
cer, com tractar bases de dades 
de clients, fidelització de clients 
i xarxes socials en general.
El regidor de Dinamització 
Econòmica, Jordi Marcè, ex-
plicava que “hem recollit totes 
les propostes dels participants i 
hem pres nota de les seves va-
loracions per tal de continuar 
millorant. El nou curs engega-
rà amb un programa farcit de 
contingut pràctic i teòric per 
tal de facilitar l’evolució i èxit 
del nostre teixit comercial”.

Demà, trobada de cotxes clàssics 
a la Rambla Sant Isidre

10.30 h. es donarà la sortida 
a una ruta per Rubio i Òdena 
d’una hora de durada. Abans de 
finalitzar la trobada es lliurarà 
un diploma i un obsequi/record 
de la jornada. També es farà el 
lliurament de premis al vehi-
cle més antic, al que ve de més 
lluny, al més ben conservat/res-
taurat i el premi del públic.

La consellera comarcal d’Edu-
cació, Carme Zaragoza, asse-
gura que “el servei de menja-
dor és un dels contractes més 
grans que gestiona aquesta 
institució i, a més, compta 
amb un component molt im-
portant de responsabilitat, ja 
que implica garantir la bona 
alimentació dels nostres in-
fants; per això s’ha plantejat 
un concurs exigent que estem 
segurs que garantirà una pres-
tació excel·lent del servei en 
els propers anys”.
La confecció i els controls dels 
menús de menjador escolar es 
realitza sempre d’acord amb 
les recomanacions i criteris 
nutricionals que es donen 
des dels organismes oficials 
de salut pública i en base a la 
legislació aplicable. Inclouen 
productes ecològics —horta-
lisses, fruita, cereals, llegums, 
pasta i ous— i de proximitat 
—carn blanca, verdura, fruita, 
llegums i làctics— i s’hi con-
templen les intoleràncies o es-
pecificitats que pugui presen-
tar l’alumnat.
A banda de ser equilibrat nu-
tricionalment, aquest menú 
ha de ser atractiu i evitar la 
monotonia, contemplant tam-
bé dinars especials en dates 
assenyalades com ara la Cas-
tanyada, el Nadal o el Carnes-
toltes, entre d’altres.

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



P #latevaveu
La Generalitat vol eliminar els trens d’Igualada 
a Barcelona i obligar a fer transbordament a 
Martorell. És inadmissible perquè farà augmen-
tar, encara més, el temps de viatge. Ho denun-
ciem i proposem un pacte de ciutat per aturar 
aquesta mesura.

El que necessita #igualada és un aparcament 
dissuasori per als que hem de venir a la ciutat 
diàriament i no tenim l’opció de transport pú-
blic... No per a que els veïns del davant aparquin 
gratis tota la setmana i tinguin a sobre els pe-
brots de llogar la seva plaça de casa.

Hem tingut vacants a tots els nivells a les llars 
d’infants municipals després del període de 
matriculacions. En canvi, regidors de @Poble-
Actiu afirmen que han mancat places. No tot 
s’hi val per defensar unes idees. Ni a la política 
ni a la vida.

Tot el que costarà el #Biollac i el pàrquing de 
l’Hort de l’Asil, s’haurien de fer servir per reduir 
el deute d’#Igualada ja que són dos projectes 
completa i absolutament prescindibles.

Després de donar-hi moltes voltes he decidit re-
nunciar a la candidatura per a l’alcaldia d’#Iguala-
da. Ho he estat consultant amb el meu entorn de 
confiança i la meva mare no ho veu bé. Ha estat 
una decisió madura. @marccastells i @albaverges, 
us deixo el camí lliure!

A #Igualada tenim un Ajuntament que no li im-
porten les bicicletes ni els peatons. La mobilitat 
sostenible, econòmica, segura i sana... No va 
amb ells! Tampoc hi ha cap projecte de millora 
en el tren, tant per passatgers com de mercade-
ries. Pel 2025 un ZERO

Estimar-se a un mateix és bo. Diria que im-
prescindible. Ara bé, amb la justa mesura. Que 
després hi ha aquells que s’estimen massa a ells i 
llavors no és bo i és totalment prescindible.

xarxes: El més destacat

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

  
@taniacgarcia

  
@ajuntament_montmaneu

  
@txatxigomez

www.veuanoia.cat

3 Igualada, capital dels globus 
aeroestàtics1 Un menor que viatjava sense 

mascareta ni bitllet agredeix 
a Igualada un vigilant de se-
guretat dels FGC

2 Ferrocarrils es planteja elimi-
nar els trens directes d’Igua-
lada a Barcelona

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
L’Anoia posa atenció a la cultura i lidera la contractació de talent local comptant amb 
artistes de la comarca en la major part dels seus esdeveniments més reconeguts.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#227 Ermy Gonzàlez FOTO: Cesc Sales

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

Jordi Cuadras @jordicuadras

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Patrícia Illa @patrilla12

Daniel Macia Marti  @Macia_daniel

Oriol Planas @oriol_planas

Salvador Esquerra @0_vador

Meritxell @pimpammambo
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Sóc l’Ermy Gonzàlez, tinc 29 anys i sóc 
ballarina, coreògrafa i professora de dansa 
urbana HipHop. Vilanovina de tota la 
vida, allà hi visc i hi treballo.
Tinc inquietud i passió per la dansa des 
que puc recordar. Els escenaris i les sales 
de dansa són el meu temple.
Al llarg de la meva carrera he tingut el gust
d’aprendre dels millors mestres de dansa 
i ballarins/es del país, passant també per 
classes amb ballarins de gran trajectòria 
internacional. Fa 10 anys que tinc el 
meravellós plaer de dedicar-me a la meva 
passió, formant artísticament a persones 
de totes les edats compartint la passió per 
la cultura hip hop. El millor de tot és que ho duc a terme allà on jo vaig començar 
com a alumna i, avui dia, en sóc profe i també coordinadora: Artístic, espai de dansa, 
música i teatre Partisticvilanova. Al 2018 vaig endinsar-me en un projecte personal, 
la creació i la direcció d’un espectacle de dansa i veu en directe anomenat The woman 
in the mirror, on a través de la dansa i el teatre s’explica una historia real acompanyada 
de la música del Rei del Pop, sense ser un tribut. 



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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EL DROPSHIPPING, 
UNA NOVA OPCIÓ DE NEGOCI

ESTRATÈGIA 

Es mi interpretación, claro, pero ¿está diciendo el BCE a los bancos 
que empiecen a pensar en dejar de invertir y financiar a compañías 
que no cuiden el medio ambiente?.

Des de Corea del Sud acabem d’anunciar la inversió industrial “green-
field” més gran dels últims 20 anys. L’empresa ILJIN Materials invertirà 
600M€ i crearà 500 llocs de treball a #Catalunya per fabricar làmines de 
coure, un component essencial de les bateries elèctriques.

2021, en general, bon any per empreses:
-Benefici sobre capital: 8%
-Bona posició financera
Cal invertir més en R+D i innovació per a guanyar competitivitat i així crear 
més ocupació, de més qualitat i millors salaris

“La part de les persones
potser és la més complexa 

i alhora reptadora”. 

“Com qualsevol model de negoci, 
el Dropshipping 

té avantatges i inconvenients”

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.

La paraula Dropshipping es 
tradueix com a “enviament 
directe” i seria una vari-
ant del ecommerce amb 

la diferència de què no es dispo-
sa d’existències del producte, sinó 
que en el moment en què es fa una 
venda, es compra el material a un 
proveïdor i aquest és el que l’envia 
de manera directa al client. 

El propietari d’aquest tipus de ne-
goci, per tant, és un simple inter-
mediari o gestor, que es fa càrrec 
dels costos d’enviament, així com 
de la facturació, la publicitat i tota 
la gestió dels clients i de la seva 
base de dades.

És essencial perquè tot funcioni de 
manera correcta, tenir una bona 
cartera de proveïdors en els quals 
es pugui confiar i que compleixin 
els terminis.

Com qualsevol model de negoci, 
el Dropshipping té avantatges i in-
convenients.

Entre les primeres trobaríem:
- Poca inversió, ja que no es neces-
siten ni locals, ni comprar existèn-
cies.
- El negoci es pot gestionar des del 

Fa uns anys vaig tenir el privi-
legi de ser alumne d’un veí de 
Mediona: en Josep Maria Es-
quirol (Catedràtic de filosofia 

UB, premi nacional d’assaig i un dels 
referents en pensament contempora-
ni), qui en una de les seves classes ens 
va explicar que per entendre i aplicar 
conceptes amplis o complexos, en 
comptes de fer una definició única, 
ens pot ajudar més fer una descripció 
a partir del que no és. Dit d’una altra 
manera, potser la definició limita i 
encotilla. Seguint aquest raonament, 
no els diré com s’hauria de fer un pla 
estratègic d’èxit ja que, per molt am-
pli que fos, sempre estaria incomplet i 
potser no seria aplicable a totes les in-
dústries. Els proposo cinc accions que, 
si les duguéssim a terme, augmenta-
rien les probabilitats de que el nostre 
projecte sigui un fracàs. 

1. No dedicar temps al futur. La direc-
ció és la responsable del compte d’ex-
plotació actual però també el del futur. 
Gestionar el dia a dia ens genera satis-
faccions immediates, és addictiu. Cal 
sortir del despatx, parlar amb clients, 
competidors, associacions, llegir i for-
mar-se  per intentar esbrinar com serà 
el negoci d’aquí a uns anys i preparar 
l’empresa per a aquest repte. 
Preguntes que ens poden ajudar: D’on 
vindran els ingressos d’aquí a  5 anys? 
Quines tendències hi haurà? Com se-
ran els clients? Com seran els compe-
tidors? N’hi haurà de nous (competi-
dors)? 

2. No tenir en compte la Tecnologia. 
La tecnologia ha estat unes de les coses 
que més ha fet canviar l’entorn com-
petitiu de les empreses. Així doncs, no 
fer-se unes quantes preguntes sobre la 
tecnologia i l’impacte que pot tenir en 
el negoci, posa en perill la supervivèn-
cia del projecte a llarg termini. 
Preguntes: Conec les noves tecno-
logies, encara que no sigui expert? 

mateix domicili.
- Estalvi en envasos i embalatges, 
perquè de tot l’embalatge s’ocupa el 
proveïdor.
- Poc risc d’inversió, perquè si no 
hi ha venda, tampoc hi ha despesa 
de compra.
- Rapidesa en l’inici del negoci. 
Pots començar a ingressar en poc 
temps.

Els desavantatges per la seva part 
serien:
- Poc marge de benefici.
- Requereix temps per a anar ac-
tualitzant la botiga en línia i per a 
promocionar el negoci i el seu po-
sicionament.
- La mala gestió del proveïdor tant 
en els enviaments, com en la man-
ca d’estoc, recauran en tu.
   Els enviaments no haurien de tri-
gar més de 72 h.
- Al no gestionar-ho un mateix, a 
vegades resulta difícil saber l’estoc 
restant, ja que el proveïdor treballa 
al mateix temps, amb altres deta-
llistes.
En qualsevol cas, el Dropshipping 
és una opció ideal per a aquells que 
no desitgen arriscar gaire i que no 
disposen d’espai o local per a l’em-
magatzematge de producte. 

(Blockchain, IoT, BigData, IA, Rea-
litat Virtual Augmentada...) Alguna 
d’aquestes tecnologies pot fer canviar 
el mercat? Com puc aprofitar-les per 
potenciar el meu negoci? 

3. No saber renunciar. L’estratègia és 
un exercici de renúncia atès que totes 
les organitzacions tenim recursos es-
cassos: temps, diners, persones, etc. 
L’escassetat ens ha d’ajudar a saber con-
centrar on posem els nostres recursos. 
Preguntes: Quins són els mercats on 
posarem el focus? Quins són i seran el 
productes/serveis prioritaris que oferi-
rem en el futur? Què deixarem d’oferir?

4. No formar-se. Les competències o 
els coneixements que ens han fet ar-
ribar al 2022 potser no seran sufici-
ents per assolir els objectius del futur. 
Necessitarem aprendre noves compe-
tències que ens ajudin a ser millors. 
El fòrum de Davos ha definit quines 
seran les competències més rellevants 
en l’horitzó 2025. Entre les més im-
portants en destaca cinc: pensament 
estratègic, resolució de problemes 
complexos, pensament crític, presa de 
decisions i comunicació eficaç. 
Pregunta: Ens hem format en aquestes 
noves competències? Estarem prepa-
rats per les noves generacions que s’in-
corporen al mon laboral?

5.No implicar l’equip. La implicació 
en la visió de l’empresa de les perso-
nes i els equips és imprescindible per 
assolir els objectius. 
Preguntes: Els nostres equips saben 
on volem anar? Estan preparats i im-
plicats en aquest projecte? 

Tots aquests punts son importants 
encara que, en la meva opinió, la part 
de les persones potser és la més com-
plexa i alhora reptadora. 

Com diu una dita africana  “Si vols 
anar ràpid ves sol, si vols arribar 
lluny ves amb companyia”. 

Eva Remolina
Economista 

Víctor Moliner
Director de programes corporatius
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www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

PUJALT / ACN

El Memorial de l’Exèrcit 
Popular de Pujalt, un 
espai museïtzat únic a 

l’Estat, ha reprès aquest estiu 
les campanyes d’excavacions 
arqueològiques després de 
14 anys sense fer-ne cap. Es 
tracta de la Base d’Instrucció 
del XVIII Cos de l’Exèrcit Po-
pular de la República que va 
instal·lar-se a Pujalt durant 
la Guerra Civil i que va estar 
en funcionament fins el 15 de 
gener del 1939. Ara, l’empresa 
CatPatrimoni ha engegat de 
nou una campanya d’excava-
cions en aquest indret i s’ha 
centrat en un dels barracons 
on dormien els soldats. És un 
espai amb capacitat per a una 
quarantena de persones. S’hi 
han trobat llaunes de conser-
va, plats, bales i tinters de tin-
ta xinesa que els soldats feien 
servir per escriure cartes als 
seus familiars.
Durant la primavera de 1938 
van arribar a Pujalt contin-
gents del XVIII Cos de l’Exèr-
cit Popular de la República 
per crear-hi un camp d’ins-
trucció militar, que va estar 
en funcionament fins el 15 
de gener de 1939, quatre dies 
abans de l’entrada de les tro-
pes franquistes al municipi. 
La base tenia capacitat per a 
un miler de soldats i, tot i que 
no se sap exactament quants 
soldats van fer ús de les ins-
tal·lacions, s’estima que van 
ser entre 8.000 i 10.000.
La base es va planificar com 
una instal·lació militar de 
nova planta amb el suport 

logístic i organitzatiu que 
oferia el municipi de Pujalt, a 
mig camí entre el front -situ-
at a uns 60 quilòmetres- i les 
grans ciutats de la rereguar-
da catalana. Les principals 
instal·lacions es trobaven al 
bosc dels Obacs, a la zona de 
la Muntada, i comptava amb 
quatre refugis antiaeris, camp 
de tir, barracons, rentadors, 
etc. Els soldats anaven a ins-
truir-se en aquestes instal·la-
cions i s’hi estaven pocs dies 
abans de tornar al front.

L’any 2008 va ser l’últim en 
què es va dur a terme una 
campanya de prospecció ar-
queològica en aquesta zona, 
però aquest estiu l’empresa 
CatPatrimoni, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Pujalt, les 
ha reprès. Ho ha fet amb l’ajut 
d’una quinzena de joves par-
ticipants a un camp de treball 
organitzat per la cooperativa 
de lleure Quàlia amb el su-
port de la Direcció General 
de Joventut.
La campanya se centra en ex-
cavar la zona on hi havia un 
dels barracots de fusta que 
allotjava una quarantena de 
soldats i que va ser incendiat 
quan es va evacuar la base el 
15 de gener de 1939 davant la 
imminent arribada de les tro-

pes franquistes. Entre els ele-
ments que s’han descobert hi 
ha objectes de la vida quoti-
diana dels soldats com un tub 
de pasta de dents, tinters, un 
plat, unes piles de llanterna 
o també llaunes de conserva. 
A més, també s’han localitzat 
diverses bales que s’haurien 
fet servir en combats que van 
tenir lloc als barracons.
El responsable de CatPatri-
moni, Pere Tardà, ha explicat 
a l’ACN que aquests barracots 
allotjaven els soldats “que ve-
nien a reorganitzar-se i tor-
naven a ser enviats al front”. 
“Hi trobem molts elements 
de la vida quotidiana com 
ara tinters de tinta xinesa 
que els soldats feien servir 
per escriure cartes als seus 
familiars”, relata. A més, ex-
plica que els soldats dormien 
i menjaven als barracots, però 
també feien focs a l’exterior 
“per escalfar-se, ja que els 
mesos de novembre, desem-
bre i gener eren molt freds en 
aquesta zona”.
Tardà destaca el bon estat de 
conservació en què es tro-
ben la majoria dels espais de 
la base militar pel fet d’estar 
situada enmig d’un bosc on, 
amb els anys, no s’hi ha fet res. 
Tot i això, apunta que “encara 
hi ha molts elements patri-
monials que cal estudiar, pre-
servar i museïtzar”. “Es tracta 
d’un espai històric de primera 
magnitud, únic a l’Estat i que 
té una importància cabdal 
per entendre el funcionament 

Tornen a excavar la base militar de l’exèrcit republicà a Pujalt 14 
anys després de no fer-hi cap prospecció

de l’exèrcit republicà a nivell 
nacional”, puntualitza.

Una quinzena de joves par-
ticipen al camp de treball
L’excavació arqueològica 
compta amb el suport d’una 
quinzena de joves d’entre 14 i 
17 anys que estan coordinats 
per la cooperativa Quàlia. 
El coordinador de l’àrea de 
lleure social de l’entitat, Toni 
Domingo, explica que fa tres 
anys que duen a terme camps 
de treball a Pujalt, però aquest 
és el primer en què participen 
en una excavació arqueològi-
ca amb l’assessorament d’ex-
perts en la matèria: “aquest 
any és la cirereta del pastís”. A 
banda del treball tècnic, Do-
mingo explica que intenten 
que els joves tinguin contacte 
amb l’entorn, el municipi i els 
veïns del poble.
En Lluc és un jove de 15 anys 
de Cànoves i Samalús que 
participa al camp. Explica 
que va decidir apuntar-s’hi 
perquè sempre ha tingut in-
terès per la Guerra Civil es-
panyola. “M’ha sorprès molt 
com vivien els soldats en 
aquella època i les condicions 
que havien de suportar”, rela-
ta el jove. També s’ha quedat 
sorpresa per les condicions 
de vida dels soldats la Laia, 
una altra de les participants. 
Assegura que es va apuntar al 
camp perquè li van recoma-
nar i va pensar que seria una 
manera “diferent i més pràc-
tica d’aprendre fets històrics”.

Fotos: ACN
Els treballs se centren 
en un barracot amb 

capacitat per a 40 sol-
dats on hi dormien
 i menjaven abans 
de tornar al front
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V ilanova del Camí ha 
participat, junta-
ment amb les ciutats 

agermanades d’Amilly, Cal-
cinaia i Norwalde, en l’Ami-
lly Rallye l’Europe, una ini-
ciativa esportiva, però alhora 
social i festiva que ha donat 
un nou impuls a l’agermana-
ment i ha enfortit els vincles 
d’amistat.
Formant part d’aquesta ges-
ta, i com a protagonistes 
indiscutibles, cal felicitar, 
agrair i reconèixer l’esforç i la 
dedicació dels atletes vilano-
vins Camilo Grados, Luciano 
Grados, Nino Nisa, Daniel 
Rubio i Víctor Cervera que, 
malgrat fer de xofer va haver 
d’improvisar i també va fer 
de relleu internacional.
Els atletes vilanovins han fet 
una valoració molt positiva 
de l’experiència. Asseguren 
que s’han sentit part d’una 
gran família i estan desit-
jant que, des de qualsevol de 
les ciutats agermanades, es 
plantegi el següent repte. 
Camilo Grados i Luciano 
Grados ja havien participat 

en una iniciativa similar en 
el marc de la Cursa per la 
Pau, organitzada per Vilano-
va i Calcinaia. Els germans 
Grados han coincidit en des-
tacar el nivell organitzatiu 
d’Amilly i, més concretament 
de Bertrand Peyridieu, cap 
d’expedició i director de la 
cursa,  que ha deixat junta-
ment amb el seu equip,  el 
llistó molt alt. 
L’expedició vilanovina ha ha-
gut de córrer pràcticament 
sempre de nit, fet que els ha 
servit per sumar anècdotes i 
alguna incidència sense ma-
jor importància, com desvi-
ar-se lleugerament de la ruta 
marcada. Tot i haver de cór-
rer amb frontal i vigilar molt 
en els corriols, ha estat una 
fita interessant, afirma Nino 
Nisa. 
Un dels moments més emo-
cionants de l’Amilly Rallye 
va ser l’arribada de les expe-
dicions a Amilly després de 5 
dies de cursa.
El cap de setmana també va 
estar ple de moments agra-
dables durant els quals s’han 
teixit moltes complicitats. 
Els idiomes no han estat cap 

impediment, diuen, per en-
tendre’ns.
Des de l’Ajuntament, la regi-
dora d’Agermanament, Susa-
na Gutiérrez, que va viatjar a 
Amilly amb el regidor d’Es-
ports, Rafael Gabarri, també 
ha fet una valoració excel·lent 
de la iniciativa. “L’acollida ha 
estat magnífica i l’organització 
de 10”, assegura la regidora.
L’èxit de l’Amilly Rallye així 
com l’èxit de l’agermanament, 
afirma la regidora, és fruit del 
treball en equip. Susana Gu-
tiérrez ha fet un símil amb un 
rellotge, res no tindria sentit 
sense manilles, o sense piles... 
funciona com un engranatge 
on tothom és important: les 
entitats, les institucions i la 
gent. 
La pròxima trobada de l’ager-
manament serà al setembre en 
el marc de la Festa Major de 
Vilanova del Camí. La regido-
ra ha explicat a Ràdio Nova 
que fa mesos que treballen 
en la preparació dels actes 
institucionals de l’agerma-
nament perquè aquest és un 
any especial: celebrarem el 
30è aniversari amb Calcinaia 
i el 20è amb Amilly.  

L’Amilly Rallye l’Europa estreny els 
vincles d’amistat entre els pobles 
agermanats 
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Aquest passat diu-
menge, l’Associació 
de Pensionistes i Ju-

bilats de Vilanova del Camí, 
ha celebrat amb una sortida 
a Salou, l’última activitat de 
la temporada abans del pa-
rèntesi estival. A les vuit del 
matí sortien en direcció a 
la Costa Daurada per gau-
dir d’una jornada a aquesta 
coneguda ciutat tarragonina. 
En arribar a Salou, han  es-
morzat al bufet lliure de 
l’Hotel Salauris Palace, situat 
al costat mateix de PortA-
ventura i després han assistit 
a una demostració promoci-
onal.
La jornada també els va per-
metre disposar de temps 
lliure. Alguns van optar per  
gaudir de les instal·lacions 
de l’hotel, entre elles una 

magnífica piscina, i la resta 
han fet una passejada abans 
del dinar, que també han fet 
al mateix hotel, amb sobre-
taula de música i ball.
Al voltant de les quatre de la 
tarda, es van desplaçar a Sa-
lou per donar una volta pel 
Passeig Marítim i cap a les 6 
tornaven cap a Vilanova del 
Camí.
En aquest parèntesi estival, la 
Junta continuarà treballant 
intensament per preparar 
la Setmana de la Gent Gran 
2022, que se celebrarà del 25 
de setembre al 2 d’octubre.
Des de l’entitat han desitjat a 
tots els associats i familiars 
unes bones vacances i que es 
resguardin de la intensa ca-
lor d’aquest estiu.
Després de la Festa Major de 
Vilanova del Camí, la Junta 
reprendrà les activitats amb 
total normalitat. 

Última sortida de la gent 
gran, a Salou, abans de 
les vacances d’estiu 



20  |  COMARCA Divendres, 15 de juliol de 2022

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La xarxa de ciutats Red 
Innpulso celebra 10 
anys i ho ha fet amb un 

acte a Madrid que ha reunit 
els alcaldes dels municipis 
que en formen part i també 
les ministres de Transport, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
i de Ciència i Innovació del 
Govern d’Espanya, Raquel 
Sánchez i Diana Morant, res-
pectivament. Des de l’Anoia, 
hi ha assistit l’alcaldessa de 
Vilanova del Camí, Noemí 
Trucharte.
Innpulso està format per 83 
de ciutats de tot l’Estat que 
comparteixen polítiques in-
novadores per avançar cap a 
un model de ciutat més verda 
i cohesionada. La xarxa té di-
verses línies i grups de treball 
dels municipis que en formen 
part dividits en grups de sub-
vencions públiques i innova-

ció, d’innovació urbana, de 
laboratoris urbans, de la xar-
xa de ciutats intel·ligents i de 
sostenibilitat del món rural.
Noemí Trucharte destaca que 
“la Red Innpulso és un exem-
ple de cooperació municipal i 
de com empoderar els ajunta-
ments en l’àmbit de la ciència 
i la innovació. Per un muni-
cipi com Vilanova és impor-
tant formar-ne part perquè 
establim línies de treball amb 
tots ells i és una manera de 
tenir una portada d’entra-
da directa, també, al govern 
d’Espanya en tot allò que fa 
referència a les polítiques di-
rigides als municipis”. Un dels 
exemples recents, en aquesta 
línia, que ha impulsat Vilano-
va és l’Oficina de Suport als 
Fons Europeus que ha creat 
adreçada a particulars, autò-
noms i empreses i també la 
incorporació d’una tècnica 
d’innovació al municipi.

Noemí Trucharte, 
participa als 10 anys de 
la Red Innpulso

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí va inaugu-
rar la setmana passada 

la rotonda del Rovy, on s’hi 
ha efectuat diferents actuaci-
ons tant d’obres com de jar-
dineria que s’han completat 
amb la instal·lació de la mà-
quina original amb la qual es 
projectaven les pel·lícules al 
Rovy.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de les autoritats locals, 
de la família Rovira, estreta-
ment lligada al Rovy i al cine-
ma, i de la gent del Camp del 
Rei que s’ha ocupat de la res-
tauració de la màquina.
Va ser un acte familiar i 
emotiu que va obrir Manolo 
Cano, president de l’associ-
ació cultural Camp del Rei. 
Cano va explicar el procés de 
recuperació de la màquina de 
projecció que es trobava en 

molt mal estat i va destacar la 
tasca ingent que han fet Juan-
jo i els germans Escriche.
El president del Camp del Rei 
va mostrar-se orgullós que 
l’entitat hagi pogut contribuir 
a la recuperació d’una peça 
tan important per Vilanova 
del Camí. També va com-
partir la seva satisfacció per 
poder col·laborar i participar 
en els projectes municipals 
o d’altres entitats que, va dir, 
són bons per Vilanova.
Maite i David Rovira, fills de 
Julián Rovira, que va ser el 
propietari del Rovy cinema 
fins que l’ajuntament va ad-
quirir l’immoble, van com-
partir la seva satisfacció per-
què la màquina pogués lluir 
a Vilanova del Camí. “El meu 
pare -va explicar Maite Rovi-
ra- va voler que la màquina 
de fer cinema fos una de les 
millors de l’època i sempre ho 
explicava amb molt d’orgull”

Jaume Rovira i Digna Bons-
fills també van intervenir 
per recordar la fita de portar 
cinema a Vilanova del Camí. 
Al Restaurant Nou, es pro-
jectaven pel·lícules d’adults, 
mentre que al Rovy, es feien 
pel·lícules clàssiques i més 
tard cintes comercials. “L’ar-
ribada de les pel·lícules en 
70 mm va suposar el final del 
cinema a Vilanova del Camí”, 
recordava ahir amb certa 
nostàlgia.
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
va ser l’encarregada de clou-
re l’acte i ho va fer donant 
les gràcies a totes les perso-
nes que han participat en el 
projecte de recuperació de la 
màquina i de l’actualització 
de la rotonda. Va felicitar les 
brigades d’obres i jardineria i 
a la gent del Camp del Rei i es 
va mostrar satisfeta d’haver 
pogut recuperar una part de 
la història del municipi.

L’antiga màquina de projecció llueix 
de pel·lícula a la rotonda del Rovy 

MONTBUI / LA VEU 

T res centres d’atenció 
primària de la Ca-
talunya Central han 

obtingut la certificació de 
qualitat ambiental europea 
Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS), que avalua 
l’impacte sobre el medi am-
bient de les seves activitats 
i implanta sistemes de mi-
llora contínua. Són els CAP 
Santa Margarida de Mont-
bui, Santa Eugènia de Berga 
(Osona) i Prats de Lluçanès 
(Osona).
L’obtenció del segell de 
qualitat EMAS indica que 
aquests centres complei-
xen amb els màxims nivells 
de qualitat mediambiental. 
Entre d’altres, es valora la 
reducció del consum de re-
cursos naturals (com són 
l’energia, l’aigua i el paper) o 

la producció de residus pe-
rillosos i no perillosos en els 
centres que tenen aquesta 
certificació. La consecució 
del segell, que té caràcter 

voluntari, comporta també 
l’obtenció de l’acreditació ISO 
14.001.
En total, l’Institut Català de 
la Salut (ICS) a la Catalunya 

Central ja té 15 centres que 
disposen d’aquesta distinció. 
A banda dels tres darrers, la 
resta han tornat a renovar en-
guany l’estàndard de qualitat 

europeu: són els CAP Bages 
i Sagrada Família de Man-
resa, Sant Vicenç de Caste-
llet, Santpedor, Súria, Moià, 
Puig-reig, Santa Coloma de 
Queralt, Piera, Vilanova del 
Camí, Torelló i Roda de Ter.

Eina d’ús voluntari
L’EMAS és un certificat de 
gestió ambiental disponible 
per a qualsevol organització 
de l’Espai Econòmic Europeu 
(Unió Europea, Suïssa, Noru-
ega, Islàndia i Liechtenstein) 
i d’altres països. Es tracta 
d’una eina d’ús voluntari per 
a aquelles organitzacions, 
tant públiques com privades,  
que vulguin assumir una res-
ponsabilitat ambiental i eco-
nòmica. L’objectiu de l’ICS és 
consolidar el sistema i acon-
seguir certificar la majoria de 
CAP de la institució durant 
els propers anys.

El CAP de Montbui obté la certificació de qualitat mediambiental EMAS
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MONTBUI / LA VEU 

El divendres 8 de juliol 
va començar la Festa 
Major a Santa Margari-

da de Montbui amb el concert 
del 25è aniversari de la Coral 
Si Fa Sol a l’Església Santa 
Margarida.
Després de les activitats que 
s’han fet aquests dies —cam-
pionat de partides ràpides 
d’escacs, un concert de la 
Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia (JOSA) aleví, una 
caminada nocturna, etc.—, 
aquest cap de setmana com-
prendrà el gruix d’activitats.
Pel que fa al Nucli Urbà, el di-
vendres 15 de juliol, a partir 
de les 10 h, es farà una cer-
cavila pels carrers del mu-
nicipi amb els casals d’estiu 
amb sortida des de la plaça de 
l’Ajuntament. Aquell mateix 
dia, a les 18 h a la Biblioteca 
Mont-Àgora, tindrà lloc l’ho-
ra del conte ‘Canta i balla el 
conte’, una activitat a càrrec 
de Vivim del Cuentu. Així 
mateix, a partir de les 18 h i 
fins dilluns, s’inaugurarà la 
fira d’atraccions al Passeig 
Catalunya. Cal destacar que 
el dilluns 18 de juliol es farà 
2x1 en la venda de tiquets de 
les atraccions. 
Finalitzarà el dia amb una 
botifarrada a la plaça de 
l’Ajuntament a les 21.30 h. 
Els tiquets es podran adqui-
rir en aquest indret a partir 
de les 20 h. El preu del tiquet 
5 €. Seguidament, a les 22 h 
actuaran, també a la plaça de 
l’Ajuntament, Lorena Gon-
zalez i David Vargas, i a les 
23.30 h es farà el concert ‘Los 
hits de tu vida’, en què es po-
dran reviure les cançons d’ara 
i de sempre. D’altra banda, es 
punxarà música de DJ a partir 
de les 23.30 h a Montmercat.
L’endemà, dissabte 16 de ju-
liol, es farà una exhibició 
de sevillanas i de ball llatí i 
una actuació de cant coral 
a les 11.30 h a la Sala Gran 
Mont-Àgora. A les 19 h tin-
drà lloc la cercavila, en la qual 
participarà la Xaranga HoPe-
ta Street Band amenitzarà els 
carrers del municipi. El lloc 
de sortida i arribada és la pla-
ça de l’Ajuntament. A les 22 
h es realitzarà el ball de Festa 
Major, amb l’orquestra mari-
nada, a la plaça de l’Ajunta-
ment. A més, dissabte tindrà 
lloc la Nit Jove a Montmercat 
amb l’actuació de DLocos El 
Tributo a El Canto del Loco a 
les 23.30 h i Starways a l’1.30 h.
El diumenge 17 de juliol 
s’ubicaran inflables aquàtics a 

Montmercat a partir de les 10 
h. A les 10.30 h la Cobla Reus 
Jove amenitzarà el ball de sar-
danes que es farà al Bulevard. 
Més tard, a les 12 h, serà el 
torn de l’actuació castellera 
dels Moixiganguers d’Igua-
lada i els Castellers de Bar-
celona. A partir de les 13 h 
tindrà lloc la festa de l’escuma 
a Montmercat, on també es 
farà la fideuada popular a les 
14 h. Els tiquets per a aquest 
àpat es posaran a la venda al 
mercat a partir de les 10.30 h. 
El preu del tiquet és 7 €. Con-
tinuarà la jornada a Mont-
mercat amb el concert de 
Pájaros Mojados a les 15.30 
h i l’activitat ‘Country a l’aire 
lliure’ a les 18 h. Així mateix, 
Mont-Àgora acollirà a les 19 
h la representació de l’obra 
‘Próxima estación: Catalunya’, 
de La Farándula (grup de te-
atre del curs de Mont-Àgora). 
Finalitzarà la jornada amb el 
concert ‘Tribut a Estopa’ del 
grup Destrangis a les 21.30 h 
a la plaça de l’Ajuntament.
Pel que fa al Nucli Urbà, el di-
vendres 15 de juliol el jovent 
del poble pintarà el mural de 
La Margarideta a les 18 h a la 
plaça de la Figuera. Després, 
a les 20 h, es farà el tradicio-
nal sopar de Festa Major, en 
el qual se serviran entrepans, 
pizzes, creps i begudes. Con-
tinuarà la programació a la 
plaça Major amb el correfoc 
a les 22.30 h i amb l’actuació 
del grup Pascual & els Desna-
tats a les 0 h. Posteriorment, 
el DJ PD Efa farà una sessió 
musical a l’1.30 h a la plaça 
Major. Finalment, a les 3.30 
h, a la mateixa plaça, tindrà 
lloc la xocolatada. Cal desta-
car que s’ubicarà un punt lila 
a la plaça Major de 23.30 a 4 
h.
El dissabte 16 de juliol es farà 
l’activitat de cinema infantil 
a les 17 h a l’Ateneu Cultural 
i Recreatiu, on tindrà lloc a 
la mateixa hora el campio-
nat femení de dòmino. A les 
19.30 h es farà el campionat 
de partides ràpides d’escacs a 
la plaça Major, lloc on es farà 
l’arengada popular a les 21.30 
h. El preu per a aquest àpat és 
de 10 € i cal comprar el tiquet 
al punt de venda de tiquets 
de Festa Major. Finalitzarà 
la nit a la plaça Major amb el 
concert del grup tortosí Qui-
co el Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries a les 23 h i amb la 
sessió de música dels anys 70, 
80 i 90 —a càrrec dels DJ Pep 
Fuster i Jordi Montiel— a les 
0.30 h.
El diumenge 17 de juliol 

tindrà lloc l’espectacle in-
fantil ‘Històries d’aigua’, a 
càrrec del grup La Tresca i 
La Verdesca, a les 12 h a la 
plaça Major. Per a aquesta 
activitat cal portar banya-
dor i xancletes. També a la 
plaça Major, però a les 13 h, 
l’AMPA Montbou organitza 

un vermut. A la tarda, a les 
19 h a la plaça del Safareig, 
es farà la III Cursa d’orien-
tació Festa Major Montbui 
2022, organitzada per Run-
ners Montbui. Clourà la 
jornada el concert de músi-
ca ‘Del cant de taverna i de 
les havaneres’ del grup Els 

Cremats a les 22 h a la plaça 
Major.
Finalment, el dimecres 20 
de juliol, Dia de Santa Mar-
garida, es farà una cerimò-
nia solemne, oficiada per 
Josep Maria Pujol i acom-
panyants, a les 12 h a la Par-
ròquia de Santa Margarida.

Montbui continua celebrant la Festa Major

Piscina d’estiu gratuïta pels col·lectius 
vulnerables durant l’onada de calor
MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui, 
amb motiu de l’onada 

de calor i temperatures que 
poden superar els 40 graus 
durant els propers dies, ha 
decidit obrir de manera gra-
tuïta la piscina municipal 
d’estiu entre el divendres 15 i 
el diumenge 17 de juliol per 
a les persones empadronades 
a Montbui, i que tinguin més 
risc de patir conseqüències 
adverses.
D’aquesta manera, tindran 
entrada gratuïta les persones 
majors de 65 anys, les dones 
embarassades, les persones 
amb discapacitat i els infants 
fins als 12 anys que ho acredi-
tin i que vagin acompanyats 

per un adult.
Caldrà acreditar l’empadro-
nament a Montbui presentant 
el DNI o el NIE a l’entrada de 
la piscina. Únicament es veu-
ran afavorits per aquesta me-
sura les persones empadro-

nades a Montbui i que formin 
part dels col·lectius més vul-
nerables a l’onada de calor. 
La gratuïtat es mantindrà en-
tre divendres i diumenge, si 
les condicions de l’onada de 
calor no canvien.

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament mont-
buienc va començar 
una campanya el passat 

dissabte 9 de juliol per in-
centivar l’ús de la deixalleria 
municipal amb l’objectiu que 
els usuaris que en facin un ús 
correcte puguin obtenir un 
descompte en la taxa d’escom-
braries. Així, des de dissabte 

s’han habilitat puntualment 
diferents espais informatius 
en diversos punts del muni-
cipi, com la Carretera de Valls 
o la plaça del Pi, en els quals 
s’han lliurat targetes identifi-
cadores.
Aquesta targeta es requeri-
rà cada cop que l’usuari faci 
ús del servei de deixalleria i 
servirà per portar un registre 
dels cops que l’utilitza i dels 

materials que aporta. El nom-
bre d’aportacions de residus 
anuals permetrà sol·licitar 
una reducció en la taxa d’es-
combraries d’acord amb els 
següents barems: 
-Menys de 6 aportacions anu-
als: 0% de reducció de la taxa.
-De 6 a 12 aportacions anu-
als: 5% de reducció de la taxa. 
-Més de 12 aportacions anu-
als: 10% de reducció de la taxa. 

Campanya per incentivar l’ús de la 
deixalleria municipal
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ÒDENA / LA VEU 

E l ple de l’Ajuntament 
d’Òdena va aprovar 
dijous 7 de juliol els 

pressupostos municipals per 
al 2022 amb els vots a favor 
dels grups del PSC-Òdena 
Progrés i d’Òdena a Fons i 
els vots en contra del grup de 
Fem Òdena-Acord Munici-
pal. Els comptes per a aquest 
any seran de 4.788.394,59 
euros, amb 615.096,04 eu-
ros en inversions, dels quals 
la majoria provenen de sub-
vencions i 88.654,98 euros es 
faran a través de préstec. Se-
gons els grups que el propo-
sen, aquest pressupost té tres 
eixos principals: millorar els 
serveis a les persones, millo-
rar les inversions i millorar 
la contenció de la despesa.
La 2a tinent d’alcalde i re-
gidora d’Hisenda, Sandra 
Fernández (PSC-Òdena Pro-
grés), va començar la defensa 
dels comptes assegurant que 
aquest pressupost pretén do-
nar estabilitat al municipi i al 
consistori, i que no es deixa-
rà de fer els projectes del go-
vern anterior que ja tingues-
sin partida. Els comptes, va 
assegurar, “se centren en les 
persones de manera directa”. 
Com a exemple va destacar 
el Parc d’Estiu, que va solu-
cionar el problema de la re-
tallada de l’escola d’estiu del 
govern anterior, que havia 
deixat sense cobrir la prime-
ra setmana del juliol. També 
va avançar que al setembre 
es reobrirà la Ludoteca del 
Centre Cívic del Pla d’Òde-
na, que incorporarà també 
un dinamitzador per a l’espai 
jove del nucli. Abans d’aca-
bar l’any els comptes preve-
uen el desenvolupament del 

centre de dia per a la gent 
gran La Torre. També incor-
poren la partida destinada 
a les beques universitàries, 
que s’incrementarà un 20% 
per donar resposta a l’aug-
ment de sol·licituds. Pel que 
fa als serveis socials bàsics, 
Fernández va apuntar que els 
nous comptes volen “tornar a 
un reglament social just que 
pugui ajudar a les persones 
que més ho necessitin, des-
prés que aquest reglament 
s’endurís i que alguns veïns 
en quedessin fora, en un mo-
ment d’encariment de l’ener-
gia i el productes bàsics”. En 
inversions, la regidora d’Hi-
senda va destacar la millora 
de l’accessibilitat al Centre 
Unió Agrícola, la instal·lació 
de fanals LED i la renovació 
de mobiliari urbà.
De la seva banda, el 1r tinent 
d’alcalde, Andreu García 
(Òdena a Fons, OAF), va 
afegir que amb l’aprovació 
d’aquest pressupost “s’ade-
qüen les partides a les neces-
sitats reals d’aquest any”, així 

com també s’ajusten partides 
que altres anys havien quedat 
curtes. García va destacar les 
d’Educació o la creació d’un 
portal que permetrà fer en 
línia els pagaments que no es 
poden passar per l’organisme 
tributari. En inversions, el 
regidor d’OAF va llistar l’ac-
tualització de preus d’obres 
endarrerides com les del car-
rer Calaf, la substitució dels 
contenidors d’escombraries 
danyats, l’ampliació i poten-
ciació del mercat i la incor-
poració d’un emprovador, 
i el manteniment dels parcs 
i l’arranjament del de Can 
Riba i de Santa Olga. García 
també va anunciar la ins-
tal·lació de càmeres en certs 
espais, que es decidiran per 
consens, per evitar la des-
pesa que suposa el vandalis-
me per al municipi. I pel que 
fa a la despesa, els pressupos-
tos aposten per la contenció, 
per no demanar més esforços 
als veïns, i la millora dels in-
gressos arribarà amb la cap-
tació de subvencions.

Òdena aprova uns pressupostos de 4,8 
milions d’euros per al 2022

JORBA / LA VEU 

Jorba comença aquest 
diumenge la seva Festa 
Major amb el seu format 

habitual després de dos anys 
marcats per la pandèmia. 
Ho farà amb la “9A Tirada 
de bitlles catalanes, memo-
rial Èlia Badia Casas”. Segui-
dament hi haurà uns dies de 
pausa per dijous 21 de juliol 
iniciar amb el gruix fort de 
l’activitat. 
Així, dijous 21 a la piscina 
municipal hi haurà els dos 
primers actes; a les 4 de la 
tarda la demostració de cur-
sets de natació i una hora 
després hi haurà una mas-
terclass de zumba. Seguida-
ment, a la Plaça de la Font, a 
les 6 de la tarda tindrà lloc el 
torneig de ping pong. A les 
7 de la tarda, la festa seguirà 
a la piscina amb el taller de-
mostració de defensa perso-
nal femenina, a les 9 del ves-

pre arribarà la botifarrada a 
la Plaça de la Font. A conti-
nuació, a la mateixa plaça, 
una festa hawaiana posarà el 
punt final de la jornada. 
L’alcalde del municipi, David 
Sànchez, manifestava la seva 
satisfacció per poder tornar 
a celebrar una Festa Major 
amb normalitat “tot i sense 
abaixar la guàrdia davant de 
la Covid-19, sobretot pen-
sant en els més vulnerables”
Els actes seguiran de di-
vendres a diumenge de la 
setmana que ve, dels quals 
informarem en la propera 
edició de La Veu.

Primers actes de la Festa 
Major de Jorba

Els primers actes es 
celebraran aquest 

diumenge, i dijous que 
ve es reprendran fins el 

dia 24 de juliol
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MIRALLES / JAUME SINGLA 

Tot i la situació can-
viant en l’àmbit de 
la música en directe, 

diumenge es va viure una 
sessió de Jazz a les Vinyes, 
molt notable, amb la partici-
pació “espontània” de músics 
inicialment no previstos i 
per la mateixa raó, descone-
guts per la majoria dels as-
sistents al concert anual a la 
Caseta Gumà. La sessió, amb 
l’aforament ple, va començar 
amb la primera interven-
ció d’Adrià Font, una de les 
ànimes del concert que va 
explicar l’ordre d’intervenció 
dels músics. Els grups feien 
intervencions de dues peces 
cada vegada, trufant-les de 
variacions i solos, a un nivell 
reservat únicament a músics 
de gran nivell i domini de la 
tècnica jazzística.
En alguns moments de la 
tarda es varen produir inter-
vencions “per sorpresa” com 

la del cantant Jordi Rabascall 
que és blanc però té la veu 
del color dels cantants de 
soul negres.
Alguns dels músics inicial-
ment previstos no varen po-
der assistir en haver-los apa-
regut altres contractacions 
de darrera hora i en canvi, 
altres no previstos, pogue-
ren fer la seva intervenció. 
Els musics participants en 
la jam Sessió “Jazz a les Vi-
nyes” d’aquest any foren: 
Oriol Lopez Calle, piano; 
Ramon Grimalt, contra-
baix; Carles Pineda, saxo alt 
i flauta; Miquel Tuset, saxo 
alt; Toni Pato, saxo baríton; 
Pere Grivé, baix electric i la 
veu del citat Jordi Rabascall 
i de Núria Palet, una altra 
veu molt destacada. També 
hi varen intervenir espontà-
niament dos joves bateries, 
un de Colòmbia i un altre 
d’Olesa que demostren que 
el jazz, a Catalunya, està ben 
viu. Va dirigir la sessió el 

bateria Adrià Font, membre 
fundador de la Jazz Cava de 
Terrassa i habitual dels con-
certs de la Caseta Gumà de 
Miralles. 
La proximitat entre el public 
i els músics i un entorn si-
lenciós i bucòlic “entre vi-
nyes”  permeten gaudir ple-
nament de la mestria d’uns 

músics que ofereixen el seu 
art de forma totalment des-
interessada, sense renunciar 
al seu extraordinari talent. 
El públic ho sap apreciar i a 
cada nova edició de la jam 
session anual, hi ha més per-
sones dretes per haver-se 
esgotat tots els seients. Com 
va dir Adrià Font, “amb la 

música de jazz farem que el 
vi d’aquest any sigui mes bo”.
Els amants del jazz estem 
d’enhorabona: segons que 
va anunciar Mary Gumà els 
dies 2 i 3 de setembre, hi 
haurà el Festival de Jazz de 
Miralles. Una nova i gran 
ocasió de gaudir de bona 
música i millor ambient.

Vibrant sessió de “Jazz a les Vinyes” a Santa Maria de Miralles

VALLBONA D’A. / LA VEU 

D iumenge, 10 de juli-
ol, Santi Masmiquel, 
mestre de cerimò-

nies del ball pla de Vallbo-
na i Roc Farreras, 1r tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia, van par-
ticipar en la taula Rodona 
de l’Ebrefolk, el campus de 
cultura popular centrat en 
la música, la dansa i el cant 
tradicional de les comarques 
centrals de la catalanofònia.

Masmiquel i Farreras van ser 
convidats per explicar el ball 
pla de Vallbona i el seu marc 
les Festes del Roser, com a 
cas excepcional de ball ceri-
monial que conserva totes 
les característiques i tradici-
ons antigues.
A la taula també hi van par-
ticipar representants d’altres 
balls com Ulldecona i Vi-
la-real i Mora d’Ebre, que in-
tenta recuperar el seu ball de 
plaça desaparegut.

El ball pla de Vallbona, 
exemple de recuperació 
de balls de plaçaVALLBONA D’A. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia va or-
ganitzar la setmana 

passada l’acte de presenta-
ció dels resultats del procés 
participatiu per al disseny 
dels nous gegants de Vall-
bona d’Anoia. Atès que els 
vells pesen molts i són difí-
cils de portar, es va dema-
nar als vallbonencs a través 
d’una consulta popular com 
havien de ser els nous que es 
construïssin.
Els participants de la consul-
ta van votar que els gegants 
fossin completament nous, i 
no una nova versió dels an-
teriors, que facin una alçada 
d’uns 3,5 metres, que siguin 
un bandoler i una pagesa, i 
que es diguin Soldó i Carol. 
Amb l’ajuda dels artesans ge-
ganters del taller Gabins de 
Torrelló, que van explicar els 
diferents materials necessa-
ris per construir els gegants i 
van donar indicacions sobre 

com es dissenyen, els assis-
tents van arribar a un con-
sens per crear un esbós defi-
nitiu per a Soldó i Carol. Les 
properes setmanes el taller 
enviarà propostes de disseny 
fetes a partir d’aquest esbós.
Al setembre, l’Ajuntament 
convocarà una nova trobada 
per triar el disseny defini-

tiu i amb la gent interessada 
en ser portadors dels futurs 
gegants de Vallbona. D’altra 
banda, s’estan estudiant me-
sures per restaurar els ge-
gants antics, Bartomeu i Ro-
ser, i poder-los mostrar en 
un espai que dignifiqui les fi-
gures i en què es puguin con-
servar en bones condicions.

Els nous gegants de Vallbona seran 
un bandoler i una pagesa

Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97 OBRIM
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Cap de setmana de Festa 
Major a Carme
CARME / LA VEU 

Des d’ahir dijous i fins 
el diumenge de la set-
mana que ve, Carme 

celebra la seva Festa Major. 
La majoria d’actes, això sí, es 
celebraran entre avui i aquest 
diumenge, deixant pel proper 
cap de setmana la gimcana de 
tractors. Aquest és el progra-
ma d’actes:

Divendres 15
7 de la tarda
Xerinola familiar: cercavila 
amb capgrossos, jocs de cuca-
nya, berenar i el petit pregó.
Lloc: Pati de Missa

11 de la nit: Correfoc amb re-
corregut per diversos carrers 
i places del poble a càrrec de 
la colla de Diables de Carme
Inici: Plaça Major

Dissabte 16
11 del matí
Repic de campanes a càrrec 
del campaner del poble
Lloc: Església

12 del migdia
Missa solemne, amb l’acom-

panyament dels Amics de la 
Parròquia.
Lloc: Església

1 del migdia
Sardanes i vermut de Festa 
Major amb la Cobla Lluïsos
Lloc: Pati de la Missa

2/4 de 8 de la tarda
Espectacle de teatre familiar. 
El llop ferotge, amb la Cia. del 
Príncep Totilau.
Lloc: Plaça Major

2/4 de 10 del vespre
Sopar popular
Lloc: A l’entorn del Pati de la 
Missa

12 de la nit
Cercavila i gresca musical, 
pels carrers del poble amb el 
grup Pascual & Els desnatats
Lloc: Pista Vella

Diumenge 17
Futbol de Festa Major: CE 
Carme - CE La Llacuna
Lloc: Camp de Futbol

8 del vespre: Ball de Vetlla 
amb el grup Cocktail Sextet
Lloc: Pista Vella

ÒDENA / LA VEU 

El passat cap de setma-
na, del 8 al 10 de juliol, 
va celebrar-se, arribant 

a la 30a edició, la Festa del 
barri de la Font, que es va re-
cuperar després de dos anys 
d’aturada per la Covid.
La 30a edició va arribar amb 
més activitat que mai per ce-
lebrar l’efemèride. El progra-
ma va començar divendres 
amb la botifarrada popular i 
seguidament va tenir lloc la 
disco mòbil.

Dissabte l’activitat no va parar 
i es va dur a terme un taller 
de manualitats, la 3a cercavila 
Konkamulla + Kokatrons, el 
sopar de germanor i el con-
cert amb el grup de versions 
D-Covers.
Diumenge per acabar de gau-
dir de la festa es va poder 
participar dels inflables, el 
tradicional vermut, l’humor 
amb el monòleg de David 
Sas, l’exhibició de balls a càr-
rec d’Urban Dance i la banda 
CCTT de Fàtima que va tan-
car el darrer dia de festa del 

barri de la Font.
El president i la Junta de l’As-
sociació de veïns i veïnes del 
barri de la Font es mostren 
molt satisfets per la bona par-
ticipació que van tenir tots els 
actes, en especial la botifar-
rada que va reunir unes 370 
persones, els inflables per la 
canalla amb la festa de l’escu-
ma i el tradicional vermut en 
el qual hi van participar més 
de 200 veïns i veïnes. L’asso-
ciació agraeix la participació 
i col·laboració de tothom en 
els diferents actes.

El barri de la Font va celebrar la seva 
la Festa Major 

CASTELLOLÍ / LA VEU 

La Diputació de Bar-
celona ha completat 
l’inventari de camins 

municipals de Castellolí, un 
treball que determina la titu-
laritat dels diferents camins 
existents al terme municipal 
així com la seva tipologia i 
estat de conservació. D’acord 
amb el treball, s’ha estudiat la 
titularitat d’un total de 76 ca-
mins, 58 considerats camins 
rurals i 18 com a senders, la 
majoria dels quals han mos-
trat indicis de ser de titula-
ritat pública, mentre que 16 
camins no presenten aquests 
indicis de ser públics.
Per la redacció del treball s’ha 
realitzar una consulta mas-
siva de fonts documentals 
històriques, fonamentalment 
georeferenciades i accessibles 
telemàticament, per com-
provar l’existència històrica 
d’aquests camins. Així, pel 
treball s’han analitzat tant els 
camins inclosos en el Catàleg 
de camins municipals prèvi-
ament redactat com d’altres 
que no havien estat per con-

siderar-se no existents o actu-
alment en desús.
Els inventaris municipals 
de camins estan inclosos en 
la Llei municipal i de règim 
local i constitueixen l’instru-
ment fonamental per a la de-
fensa dels camins públics i la 
seva elaboració és una obliga-
ció legal del municipi. Segons 
aquesta llei, cal que s’inventa-
riï la totalitat dels camins de 
titularitat pública d’un muni-
cipi, sigui quina sigui la seva 
tipologia com ara pistes am-
ples, corriols, camins de bast 
o pistes forestals, així com el 
seu estat de conservació o en 
desús.
D’acord amb la Llei, els muni-
cipis poden adquirir béns de 
qualsevol forma admesa en 
dret, però quan es tracta de 
camins, cal fer una clara dis-
tinció entre el viari antic i el 
modern, ja que si bé pel que 
fa al viari modern les formes 
d’adquisició més freqüents 
seran les convencionals, ja 
sigui per cessió, expropiació, 
donació, permuta o compra, 
quan es tracta de camins his-
tòrics la forma habitual d’ad-

quisició del bé és la prescripció 
immemorial.
D’aquí la importància del tre-
ball ja que contrasta la traça 
actual dels camins amb les di-

ferents fonts cartogràfiques i or-
tofotogràfiques històriques amb 
consulta massiva via Web Map 
Services del Mapa topogràfic 
nacional d’España, ortofotos 

històriques dels vols dels anys 
1945-46 i 1956-57, així com del 
cadastre, a fi de poder evidenci-
ar la seva existència històrica i la 
seva funcionalitat pública.

Completat l’inventari de camins municipals de Castellolí
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CAPELLADES / ACN 

Visites guiades a cen-
tres d’interpretació 
on conèixer les inte-

rioritats dels oficis artesans 
o un taller on poder produir 
una peça pròpia. Aquestes 
són algunes de les activitats 
que proposa el projecte de 
Rutes Artesanes que impulsa 
la Generalitat. El conseller 
d’Empresa, Roger Torrent, 
ha assenyalat des del museu 
Molí Paperer de Capellades 
que l’objectiu és “prestigiar” 
l’artesania del país. “N’hi ha 
molta, de qualitat i l’hem po-
gut conservar. Ara cal projec-
tar-la cap al futur”, ha desta-
cat. La guia, en format digital, 
proposa vuit itineraris on es 
donen a conèixer una vintena 
de zones amb oficis singulars 
-com ara la sal de Cardona 
al Bages o la llana de l’ovella 
xisqueta al Pallars-, diversos 
punts d’interès artesanal, mu-
seus i tallers.
Els itineraris, que passen per 
una vintena de comarques 
i una quarantena de muni-
cipis, ofereixen propostes i 
activitats relacionades amb 
la gastronomia, la natura o 

el patrimoni històric més re-
presentatiu de cada zona. Per 
exemple, s’hi pot trobar acti-
vitats al voltant de la terrissa 
de Quart al Gironès, fins al 
sabó de Montgai a la Nogue-
ra, l’alabastre de Sarral a la 
Conca de Barberà, l’ofici de la 
Pauma al Montsià, l’artesania 
tèxtil a la ciutat de Terrassa o 
la forja d’Alpens al Lluçanès. 
Els recorreguts estan pensats 
per fer en família, en parella 
o de manera individual, per 

etapes o diverses activitats en 
un mateix dia.
El conseller d’Empresa, Ro-
ger Torrent, ha destacat que 
a Catalunya hi ha una artesa-
nia “molt potent que s’ha anat 
forjant al llarg dels anys” i el 
que es vol ara és posar-la en 
valor i combinar-la amb una 
proposta turística “responsa-
ble, sostenible i vinculada a la 
identitat històrica”.
D’altra banda, Torrent ha as-
senyalat que la guia també vol 

ser una eina “viva” en què el 
sector pugui incorporar pe-
riòdicament nova informa-
ció de tallers, espais o punts 
d’interès artesanal a visitar.
La ruta des d’on el conseller 
d’Empresa ha donat el tret de 
sortida al projecte és la de la 
Catalunya Central. Aquest 
itinerari explora oficis tan 
diversos com el paper de Ca-
pellades, el cuir d’Igualada i 
de Vic, la fusta de Torelló, el 
ferro forjat d’Alpens o la sal 

de Cardona. La resta de ru-
tes engloben les comarques 
de Barcelona, Ciutat de Bar-
celona, Alt Pirineu i Aran, 
comarques de Lleida, Terres 
de l’Ebre, comarques de Gi-
rona i comarques de Tarra-
gona. La proposta s’adreça 
al públic català, però també 
més endavant també es pre-
tén captar l’atenció del públic 
estatal i internacional.
El web on es recull tota la 
informació –www.rutesar-
tesanes.cat– també inclou 
petits vídeos amb una mos-
tra representativa de les pro-
postes. Properament, també 
es donarà a conèixer vuit do-
cumentals audiovisuals que 
potenciaran la difusió del 
projecte.
Les rutes són una iniciativa 
que s’emmarca en el Pla d’Ac-
ció del Comerç, l’Artesania i 
la Moda 2022-2025 del Con-
sorci de Comerç Artesania 
i Moda de Catalunya, que 
enguany destinarà 1 MEUR 
a impulsar diferents actuaci-
ons amb la finalitat d’incre-
mentar el prestigi i la visibili-
tat de l’artesania a Catalunya, 
acompanyar les empreses i 
millorar-ne la competitivitat.

El Moli Paperer, punt de partida d’una de les rutes del patrimoni 
artesanal català

CAPELLADES / LA VEU 

Dissabte s’ha fet nova-
ment la celebració de 
Sant Cristòfol a Ca-

pellades. Al matí es va portar 
la imatge del sant des del do-
micili de la família Carreras 
fins l’església, acompanyats 
per la Banda de l’Escola de 
Música.
Després de l’ofici la banda va 
continuar tocant a la plaça de 
missa fins que es va acabar de 
beneir tots els vehicles lleu-
gers i també les enguany for-
ça nombrosos vehicles antics 

que van voler participar a la 
concentració. Van sortir des 
del Pavelló Poliesportiu i van 
passar pel carrer Major. Des-
prés de beneir van estar ex-
posats a la plaça de Catalunya 
on moltes persones els van 
admirar i s’hi van fotografiar. 
A la tarda es va fer la bene-
dicció dels vehicles pesants, 
en aquest cas al Passeig per 
facilitar el trànsit.
La jornada va acabar amb un 
participat ball que es va fer al 
Pati de La Lliga amb l’orques-
tra dels Visacos, que enguany 
celebren els 60 anys de banda.

Cotxes antics exposats 
per Sant Cristòfol

CAPELLADES / LA VEU 

El dimecres 6 de juliol 
s’ha celebrat la sessió 
ordinària del mes de 

juny del ple de l’Ajuntament 
de Capellades.
A l’ordre del dia s’ha entrat 
per urgència una modificació 
de crèdit i la rescissió del con-
tracte amb l’empresa encar-
regada d’executar el projecte 
del casc antic de Capellades.
Però el més destacat d’aques-
ta sessió ha estat la presència 
del 3 membres del Consell 
d’Infants, que han assistit al 
Ple per presentar el projec-
te que tots els consellers i 
les conselleres i les diferents 
classes de primària han estat 
treballant durant aquest curs. 
Els consellers han llegit un 
resum de “Un projecte en-
torn el medi ambient i el fe-
minisme a Capellades”, que 
és la proposta que han fet ar-
ribar als 5 grups municipals. 
Els regidors els han animat a 
continuar treballant per als 
veïns i veïnes.
Després d’aprovar la darrera 
acte i donar compte dels de-

crets d’alcaldia es va accep-
tar la donació de la Casa de 
la Vila, un tràmit realitzat 
per normalitzar una situació 
documental que no s’havia 
produït malgrat els anys.
Seguidament es va aprovar 
per unanimitat les bases, 
revisades un any més per 
ajustar-se millor a les neces-
sitats de Capellades, de la 
convocatòria de 3.000 euros 
per als ajuts d’activitats ex-
traescolars.
La unanimitat es va perdre 
a l’hora d’aprovar modifica-
cions de crèdit. La primera 
va ser en el pressupost de la 
llar d’infants per endegar el 
Pla de viabilitat presentat 
davant l’obertura de noves 
aules. Hi van votar a favor 
ERC, VdC-CUP i PSC. Es 
van abstenir JxC i Ciuta-
dans.
Seguidament es va passar a 
la modificació de crèdit nú-
mero 8 del pressupost mu-
nicipal, valorada en 445.526 
euros, que va contar amb 
els vots favorables de l’equip 
de govern i l’abstenció de 
l’oposició. Entre d’altres 

punts una de les actuacions 
més destacades que es podrà 
fer amb aquesta modificació 
del pressupost serà al Camp 
Municipal d’Esports on s’ini-
ciarà el procés per substituir 
l’actual gespa per una altra de 
nova, amb unes condicions 
diferents a les de l’actual.
En el punt següent, la modi-
ficació de l’ordenança fiscal 
número 13 el PSC va tornar a 
donar el seu suport. Aquesta 
modificació reajusta la modi-
ficació de la taxa d’ocupació 
de la via, entre altres coses, 
que es va fer durant la pan-
dèmia per fer-la més justa i 
sostenible.
Abans de passar a aprovar 
una nova modificació de crè-
dit, per l’activitat de reforma 
del nou espai jove es va apro-
var la rescissió del contracte 
amb l’empresa encarregada 
d’executar l’obra dels carrers 
del centre històric de Cape-
llades.
Finalment, es va aprovar per 
unanimitat una moció en 
contra de la proposta que vol 
fer el govern espanyol per 
substituir els jutjats de pau. 

Ple municipal amb la presència del 
Consell d’Infants
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CALAF / LA VEU 

Durant quatre dies, el 
futbol 3x3 va con-
vertir-se en el gran 

protagonista de Calaf amb la 
18a edició del 3x3 - 14è Me-
morial Jordi Borràs que or-
ganitza cada juliol la Penya 
Barcelonista de Calaf i Co-
marca amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Calaf.
En aquesta edició, s’hi van 

inscriure un total de 60 
equips, formats per 289 ju-
gadors/es que van competir 
en 10 categories diferents. 
Els partits van començar el 
dijous 7 de juliol a la tarda 
amb les competicions infan-
tils i es van anar disputant al 
llarg del cap de setmana. Du-
rant totes les jornades, la pla-
ça Barcelona ‘92 es va omplir 
d’un ambient familiar i festiu 
amb ganes de gaudir d’aquest 
esport.
El diumenge 10 de juliol a partir 
de les 16 h, es va poder seguir 
en directe a través del canal de 
Youtube de l’Ajuntament les se-
mifinals i finals de les categories 
femenina, veterans i sènior.
En total, van ser més de 30 ho-
res de joc i 170 partits disputats.

Èxit del 3x3 de futbol de 
la Penya Barcelonista

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Divendres 8 de juliol 
l’Orquestra Simfò-
nica Segle XXI va 

oferir un fantàstic concert a 
l’Església de Santa Coloma de 
Queralt. La proposta era “de 
la Plenitud Mozartiana a la 
vivència del destí Beethove-
nià, ombres i llums”. Els mú-

sics van interpretar la Flauta 
Màgica de WA Mozart, con-
cert per a violí nº5, i la Simfo-
nia nº5 de LV Beethoven, sota 
la direcció de Jordi Mora i el 
singular vigatà Joel Bardolet 
com a violinista solista. El 
públic va sortir meravellat de 
la proposta i la qualitat de la 
interpretació dels músics.

Concert de l’Orquestra 
Simfònica Segle XXI

MASQUEFA / LA VEU 

Roger Vázquez Clara-
valls serà el candidat 
d’Esquerra Republica-

na de Catalunya en les elecci-
ons municipals de Masquefa. 
Així ho ha ratificat l’assem-
blea local de militants, sim-
patitzants i amics d’Esquerra 
Masquefa per unanimitat, 
després que el president de la 
secció local el proposés for-
malment com a cap de llista.
L’acte, que va comptar amb 
la presència dels diputats 
provincials Maria Sayavera i 
Josep-Ramon Mut, va servir 
perquè l’alcaldable republicà 
expliqués les línies clau “d’un 

projecte que parteix d’un full 
en blanc i que ha de conèixer 
totes les realitats de Masque-
fa: de tothom i per a tothom, 
amb la voluntat de sumar des 
de l’honestedat i la transpa-
rència”. 
Vázquez participa activament 
de la vida i del teixit associatiu 
local. És president de la Co-
lla Gegantera de Masquefa, 
des de l’any 2016, i autor del 
llibre Els Gegants de l’Anoia. 
La seva etapa formativa va 
començar a l’Escola El Turó 
i l’Institut de Masquefa i és 
graduat en Gestió i Adminis-
tració Pública i màster en Es-
tudis Jurídics Avançats –amb 
menció en Dret públic–, per 

la Universitat de Barcelona.
“El 28 de maig de 2023, la 
gent de Masquefa votarà i jo 
voldré que el nostre projecte 
sigui votat. Perquè no serà 
només d’Esquerra: serà del 
poble. (...) I si m’hi poso –si 
ens hi posem– és perquè #es-
timemMasquefa”, comenta 
Vázquez.
Està previst que al setembre, 
amb l’inici del curs polític, es 
faci una presentació pública 
del candidat que comptarà 
amb la intervenció de la con-
sellera de la Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, 
Laura Vilagrà, i la diputada 
al Congrés dels Diputats, Ca-
rolina Telechea.

Roger Vázquez serà el candidat 
d’Esquerra a l’alcaldia de Masquefa

CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat 7 de juliol, el 
diputat de Cultura de 
la Diputació de Bar-

celona, Joan Carles García 
Cañizares, i el coordinador de 
l’Àrea de Cultura, Jordi Roca, 
van fer una reunió de treball 
a l’Ajuntament de Calonge de 
Segarra per parlar del patri-
moni miner de Calonge de 
Segarra i l’Alta Segarra.
El diputat i el coordinador 
van ser rebuts per l’alcalde 
de Calonge de Segarra, Xavi-
er Nadal, i l’alcalde de Calaf 
i president de la Mancomu-
nitat de l’Alta Segarra, Jordi 
Badia.
La Mancomunitat de l’Alta 
Segarra ha demanat suport a 
la Diputació de Barcelona per
a elaborar un inventari del 
patrimoni de la conca minera 
de l’Alta Segarra, document 

que permetria treballar en 
la recuperació i la posada en 
valor d’aquest patrimoni tan 
poc conegut de l’Alta Segarra.
Després de la reunió es va vi-
sitar la Mina Vicenta, la qual 
ha estat condicionada i mu-

seïtzada recentment, i es van 
explicar els treballs que es vo-
len fer en la 2a fase de museït-
zació d’aquest espai. La visita 
va comptar amb l’explicació 
guiada d’en Pere Tardà, de 
CAT Patrimoni.

El diputat de Cultura de la Diputació 
de Barcelona visita Calonge de Segarra

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després dels trials 
d’Espanya i Andor-
ra, el mundial de 

trial a l’aire lliure arribava el 
trial d’Alemanya. Igual que 
els dos anteriors, es disputa-
va a doble jornada amb pun-
tuació independent a cadas-
cun d’ells.
Si tant al trial espanyol com 
a l’andorrà, el pierenc Toni 
Bou amb la Montesa, no po-
dia fer ple guanyant els dos 
dies, aquest cap de setmana 
a Alemanya ha fet el que ens 
té acostumats des de fa anys 
i panys, guanyar tant el dis-
sabte com el diumenge.
Bou, molt content al fina-
litzar el trial alemany, co-
mentava: “Estic molt satisfet 
amb el cap de setmana aquí 
a Alemanya. Per a nosaltres 
era una carrera complicada 
i incòmoda, tant ahir com 
avui. Sabíem que no podíem 
cometre errors en la segona 
jornada. És cert que hem 
comès dos errors greus en 
la primera volta, encara que 
hem tingut la sort que tots 
han fallat una mica. De cara 
a la segona volta, sabíem que 

el pilot que no fallés seria el 
guanyador, així que m’he es-
forçat al màxim. Hem comès 
un petit error a la zona 6, 
encara que també he volgut 
assegurar una mica, ja que 
fer un 5 aquí podia signifi-
car haver perdut la carrera. 
Finalment, en les dues últi-
mes zones era on calia atacar 
i fer-ho bé. Afortunadament, 
ha sortit tot bé i hem guanyat 
la carrera ja en la zona 11. De 
cara al campionat, ha estat 
un cap de setmana molt bo i 
ha estat una cosa excepcional 
per tot el que ha anat succeïnt. 
Ara es posa segon Jaime Bus-
to, a 23 punts, i la veritat és que 
tenir tants punts d’avantatge 
després de només 6 carreres és 
molt positiu, si bé encara que-
da molt campionat”.
A la categoria TR2, molt bon 
trial alemany el d’Àlex Cana-
les de La Pobla de Claramunt 
amb la Sherco, fent setè el pri-
mer dia i cinquè el diumenge.

Toni Bou amplia 
l’avantatge al capdavant 
del mundial de trial

El pilot de Piera va 
guanyar les dues curses 

del passat cap de 
setmana a Alemanya

VÒLEI SORRA / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na, com és habitual 
per aquestes dates i 

sempre molt esperat, es por-
tarà terme el 29è Vòlei Sorra 
Ciutat d’Igualada, organitzat 
per l’Igualada Vòlei Club.  
Com sempre, amb un munt 
d’activitats que permetran als 
participants gaudir d’un cap 

de setmana d’esport, lleure, 
i bon rotllo, com la famosa 
paella i botifarrada. Enguany 
seria el 30è aniversari, però 
per la covid s’haurà d’espe-
rar un any per assolir la fita. 
Aquesta edició es preveu es-
pectacular, ja que hi ha rè-
cords de participants, 507, a 
més de 354 equips. També es 
gaudirà d’un nivell de volei 
platja altíssim, amb molts ju-

gadors d’elit que faran les de-
lícies del públic. Com sem-
pre, hi haurà servei de bar, 
música, sol i sorra. I molt, 
molt voleibol.
Des de l’Igualada Vòlei Club 
volen agrair a tots els pa-
trocinadors, Ajuntament 
d’Igualada, i membres del 
club la seva aportació per 
aconseguir un dels millors 
tornejos de Catalunya.

Igualada acull aquest cap de setmana 
el tradicional torneig de vòlei sorra

TENNIS / LA VEU 

Del 27 de juny al 3 de 
juliol es va disputar 
a les instal·lacions 

del Club Tennis La Pobla de 
Claramunt la segona edició 
de l’Open Vila de La Pobla de 
Claramunt.
Durant tota la setmana es 
van poder veure partits es-
pectaculars, acabant gairebé 
cada dia passades les 10 de 
la nit, en jornades nocturnes 
que aplegaven força espec-
tadors, els quals s’adreçaven 
a les instal·lacions recordant 
temps anteriors de l’Open del 
C.T.Pobla que es va disputar 
durant vora 30 anys.
Enguany els premis en metàl-
lic estaven valorats en 1.000€, 
fet que va ocasionar un aug-
ment del nivell dels partici-

pants, tenint com a millor 
jugador a Mario Monclús, 132 
del rànquing estatal. 
L’objectiu del club és seguir 
treballant per a créixer, jun-
tament amb administració i 
patrocinadors, per tal d’aug-
mentar l’assignació de pre-
mis en un mínim de 500€ per 
edició, per arribar en 4 anys 
a tornar a col·locar el torneig 
com a referència de torneigs 
nacionals a Catalunya.
En aquesta edició, a la final 
del torneig  s’hi van trobar dos 
jugadors en gran estat de for-
ma, Iker Urribarrens del CT 
Cunit, el qual va arribar a la 
final després de classificar-se 
pel quadre final des de la fase 
prèvia, i en Pol Del Castillo, 
del CT Barcino.
Urribarrens es va imposar per 
6/4-6/2 a Del Castillo en gai-

rebé dues hores de partit. La 
final, arbitrada per Joan Dou 
, i amb recull pilotes, va aple-
gar gran afluència de públic, 
i va convertir la jornada en 
una festa de club, de tennis i 
de poble.
Per les mateixes dates, la com-
petició de tennis  va tornar a 
conviure amb el Torneig de 
Pàdel de Festa Major, fet que 
va comportar un gran am-
bient al club durant tota la 
setmana, i sobretot, el cap de 
setmana.
Posterior a totes les finals es va 
procedir a fer l’entrega de pre-
mis, on, en pàdel, Júlia Graells 
i Olívia Valls es van imposar 
en la categoria femenina. Joan 
Farré i David Fallaràs van 
guanyar la categoria Bronze, 
i Fallaràs i Cordomí van gua-
nyar a la categoria Plata.

Iker Urribarrens guanya l’Open Vila 
de la Pobla de Claramunt

93 876 44 44
 Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA
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ESPORT / GINA PALLARÈS 

Cinc de cada deu do-
nes practiquen esport, 
com a mínim, un cop 

per setmana, un 19,2% més 
de les que ho feien fa deu 
anys. Es tracta d’un incre-
ment més prominent que el 
que experimenten els homes 
que practiquen esport amb 
la mateixa freqüència, en-
cara que ells segueixen sent 
més, ja que més de la meitat 
(59,6%) de la població mas-
culina es calça les sabatilles 
setmanalment el 2020 davant 
del 50,2% de dones. 
Els esports de força o de con-
tacte son dels que més s’han 
vist afectats per aquest canvi, 
per exemple, el crossfit. La 
country manager de crossfit 
a Espanya, Natalia Díez, ho 
confirma al CMDSport: “His-
tòricament sempre hi ha ha-
gut més homes practicants de 
Crossfit que dones, però des 
de fa un any i mig el percen-

tatge està quasi igualat. Les 
dades de participació femeni-
na son espectaculars. Inclús 
en els últims Open, les dones 
han vorejat el 50%”.
Díez no és l’única que con-

firma aquest auge, també ho 
celebra, la igualadina Soraya 
Soler: “Cada vegada tinc més 
dones a les meves classes que 
decideixen posar-se en forma 
i desconnectar, ja que no no-

gia Forense. Actualment tre-
balla al Centre Penitenciari de 
Brians 1 com a Tècnica espe-
cialista en serveis penitencia-
ris. Va començar a canviar els 
seus hàbits alimentaris i l’estil 

Colpejant els percentatges
Augmenten un 19,2% les dones que practiquen esport amb assiduïtat en deu anys

dones que assisteixen a les 
classes i que està contenta ja 
que quan va començar era de 
les poques que el practicaven.
Segons les dades de l’informe 
Enquesta d’Hàbits Esportius 
a Espanya (2020), hi ha un 
23,5% de les dones practi-
quen esport diàriament per 
un 30,8% dels homes, i on la 
diferència és més destacable 
és al veure les dades gene-
rals -incorporen tots els que 
practiquen esport, sigui qui-
na sigui la freqüència-. Així, 
el 60,5% dels homes ho fan 
en algun moment, mentre 
que en el cas de les dones la 
xifra se situa gairebé al 54% 
molt per sobre que el 31% del 
2010.
El principal motiu que re-
uneix l’Enquesta a què al-
ludeixen els homes en fer 
esport, és per diversió o en-
treteniment. Tot i això, entre 
les dones els arguments que 
estan per sobre dels homes és 
per posar-se en forma i per 

més t’ajuda físicament, sinó 
també és mental”.
La Soraya té 24 anys i és lli-
cenciada en Criminologia i 
Polítiques Públiques de Pre-
venció a la Pompeu Fabra. A 
més, té Doble màster en In-
vestigació criminal i Psicolo-

de vida quan el 2018 va deci-
dir assistir a classes de cros-
sfit regularment. En adoptar 
un nivell que no li permetia 
avançar més, va començar a 
fer classes a Crossfit Igualada 
com a entrenadora. Reconeix 
que cada vegada són més les 

salut. Un testimoni d’aquests 
efectes és la igualadina Ne-
rea González, que té 22 anys 
i estudia doble grau en Nutri-
ció Humana i Fisioteràpia al 
Campus Universitari Iguala-
da–UdL: “L’esport m’ha aju-
dat a saber fins on puc arribar 
i adonar-me de tot allò que 
puc aconseguir amb esforç i 
constància”, se n’alegra Gon-
zález. 
Es va iniciar a la calistènia 
cap al 2019 encara que no ha 
estat fins al 2021 que la prac-
tica regularment als parcs 
habilitats per aquest esport 
a Igualada. Considera que l’ 
Street Workout li ha permès 

Soraya Soler en ple entrenament al Crossfit Igualada / Fotos: Gina Pallarès

Nerea González aprofita els beneficis de la calistènia per optimitzar les habilitats com a ballarina
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optimitzar la seva condició 
física i així ser millor al ball, 
disciplina que la porta acom-
panyant des de ben petita.
El Crossfit no és l’únic esport 
en el qual creix la participa-
ció femenina. Segons les da-
des de la Federació de Boxa 
de la Comunitat Valenciana, 
hi ha un canvi en els valors 
percentuals en les dones fe-
derades el 2015 i el 2018. La 
presència femenina era de 
l’11% el 2018 mentre que fa 
set anys era una cosa residual. 
Vanesa Morell, boxejadora al 
gimnàs Gallego Prada (Bar-
celona) porta quatre victòries 
als Campionats de Catalu-
nya de Boxa i una derrota al 
Campionat d’Espanya 2021 
contra una boxejadora que va 
ser bronze d’Europa sub-21. 
Viu a Barcelona i s’està pre-
parant per a les proves d’accés 
al Grau Superior de Condici-
onament Físic. Competeix en 

boxa fa tot just dos anys i ho 
sent així: “Quan comences la 
competició has de decidir el 
camí que vols: o donar-ho tot 
per aquest esport o seguir de 
farra pel carrer”. 
Per a la lluitadora de 20 anys 
no existeix el cansament 
mentre entrena 6 vegades 
a la setmana i més d’un dia, 
doblement. A les classes de 
boxa, les dones són la mino-
ria però té l’esperança que en 
el futur siguin moltes més 
a l’esport que “tant li ha do-
nat”. Porta la boxa tatuada al 
cor fins al nivell de conèixer 
la seva actual millor amiga 
a partir d’aquesta disciplina. 
Com explica Morell, quan co-
neixes gent que comparteix la 
teva mateixa passió passen a 
ser fins i tot més amics que els 
teus amics. Considera que la 
boxa és una forma de vida i 
que t’ensenyen a no rendir-te 
ja que té molt del que és físic 

però també del que és mental, 
tant en homes com en dones. 
Una de les dades més sorpre-
nents d’esports com la boxa, 
l’street workout o el crossfit, 
ha estat la tradició d’una ma-

joria de participació mascu-
lina pel que fa als esports de 
contacte o de força. Però els 
percentatges parlen per sí sols 
i alguns hàbits han arribat per 
quedar-se, mentre que els es-

tigmes físics cada vegada co-
mencen a difuminar-se més 
ja que les dones no amaguen 
el seu interès en modificar la 
seva condició física.

Soler entrena cinc vegades per setmana

Vanesa Morell, a la vetllada celebrada en CEM Mundet

Victoria Rodríguez practica Muay Thai a la Barceloneta
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ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta Sub-23 del C.A. 
Igualada Petromira-
lles, Hèctor Ramos, va 

assolir la medalla de Bronze  
en el Salt d’Alçada en la seva 
participació al 37è Campio-
nat d’Espanya Sub-23, que 
es va dur a terme al Com-
plex Esportiu  Ruth Beitia de 
Santander, en doble jornada 
de dissabte i diumenge. Les 
proves comptaren amb la 
participació dels atletes esta-
tals capdavanters nascuts els 
anys 2000/2001/2002. 
Els 6 atletes del CAI Petro-
miralles participants assoli-
ren 1 medalla de Bronze i  4 
llocs de finalista en les pro-
ves respectives, amb el 25è 
lloc per clubs per al CAI, 5è 
club català, amb 18 punts as-
solits pels seus atletes entre 
97 equips participants, amb 

una brillant actuació global. 
Van sobresortir les actua-
cions d’Héctor Ramos, 3r i 
Bronze en el Salt d’Alçada, 
amb 2,06 m., prova guanya-
da per Daniel Torrero - A.A. 
Catalunya -, i d’Eloi Santafé, 
4t a la final dels 110 m. tan-
ques amb 14”90, a 2 centèsi-
mes del Bronze, amb marca 
personal de 14”51 en sèri-
es, i amb 14”64 en s/f. i que 
era a més 7è a la final dels 
400 m. tanques amb 53”13, 
amb 54”13 en s/f. S’imposa-
ren Ángel Díaz - Fent Camí 
Mislata - en 110 m.t. i Javier 
Sánchez - Cueva de Nerja - 
en 400 m.t..  
Cal ressaltar també el 5è lloc 
d’Aitor Caldito en el Salt de 
Llargada, amb un millor in-
tent de 7,21 m., prova do-
minada per Iker Arotzena - 
Super Amara Bat -, i el 8è lloc 

de Laia Planas en el Salt d’Al-
çada, amb un millor intent de 
1,65 m., prova dominada per 
Nora Tobar - Atl. San Sebas-
tián -, assolint ambdós atletes 
places de finalista. 
Gerard Bou era 13è a la fi-
nal  dels 5.000 m.ll.,  amb 
15’06”15, prova dominada 
per Miguel Baidal - Cárnicas 
Serrano -.
David Muñoz es va retirar 
en el Decatló, perjudicat pels 
3 nuls en el Salt de Perxa, i 
assolint els següents regis-
tres en les 7 proves restants: 
100 m.ll.: 11”64 / Llargada: 
6,54 m. / Pes: 9,57 m. / Alça-
da: 1,75 m. /400 m.ll.: 50”64 / 
110 m. tanques: 16”19 / Disc: 
31,12 m. / Perxa: nuls /, amb el  
4t lloc en 400 m.ll. com a po-
sició individual més rellevant. 
Es va imposar Bruno Comín - 
Atletismo Numantino -.

Héctor Ramos (CAI), bronze en Salt 
d’Alçada al Campionat d’Espanya S23

ATLETISME / LA VEU 

E ls 5 atletes de catego-
ria Sub-16 del CAI 
Petromiralles/Jocnet 

classificats a la prèvia, asso-
liren 5 llocs de finalista en la 
seva participació a la Jorna-
da Final del Campionat de 
Catalunya Cadet disputada 
dissabte a les pistes de Can 
Dragó, a Barcelona.       
Va sobresortir Jana Planell, 
4a en Salt de Perxa amb 3,05 

m., i també 4ª a la final dels  
300 m. tanques amb 46”79, 
després d’imposar-se en la 2ª 
s/f. amb 47”73.. 
Jordi Pastor era 5è en Pes, 
amb 11,18 m. i Lucía Molina 
5ª en Salt d’Alçada, amb 1,59 
m. Etna Torras era 8a en Salt 
de Perxa, amb 2,70 m. i 9 ª en 
Javelina, amb 21,90 m.    
Aleix Sánchez efectuava els 
seus intents nuls en el Salt 
d’Alçada.

Bona actuació dels atletes 
del CAI al Campionat de 
Catalunya sub-16

ATLETISME / LA VEU 

Dos atletes del CAI Pe-
tromiralles van par-
ticipar, dijous 7 de 

juliol, a la 1a edició del Mi-
ting Internacional Aldahra 
de Lleida, a les pistes de Les 
Basses.
Xènia Mourelo era 3a en els 
1.500 m.ll., amb 4’54”32, 
marca personal, imposant-se 

Marwa El Khouya Ali - Al-
dahra Lleida -, mentre Gerard 
Suriol era 16è en els 1.500 
m.ll., amb 4’23”26, prova do-
minada per Diego Miguelena 
- Hiru-Herri -. 

Hèctor Ramos, 5è en Alça-
da al Miting Internacional                     
Ciutat de Barcelona
Per altra banda, cinc atletes 
del C.A.Igualada Petromi-

ralles van participar en les 
proves corresponents al Mi-
ting Internacional d’Atletis-
me Ciutat de Barcelona, que 
es va dur a terme dimarts 5 
de Juliol a l’Estadi Joan Ser-
rahima de Barcelona, i que va 
comptar  amb la participació 
de destacats atletes estatals i 
internacionals.
Va sobresortir l’actuació del 
Sub-23 Hèctor Ramos, 5è i 2n 
atleta estatal en el Salt d’Alça-
da, amb un millor intent de 
2,08 m., igualant la seva mar-
ca personal. Es va imposar 
l’atleta xinès Guobiao Wu.
El Sub-20 Roger Súria era 16è 
en els 3.000 m. obstacles, amb 
8’58”11, prova dominada per 
Ibrahim Chakir - Bikila -.
La Sub-20 Júlia Solé, era 8a a 
la final “B” dels 800 m.ll., amb 
2’20”87, prova dominada per 
Rebeca Miquelena - Gru-
pompleo Pamplona Atl. -.

Xènia Mourelo, 3a en 1.500 m.ll. al 
Miting Aldahra de Lleida

NATACIÓ / LA VEU 

Del 7 al 11 de juliol ha 
tingut lloc el Cam-
pionat de Catalunya 

d’estiu Infantil a les piscines 
de l’Anella Mediterrània de 
Tarragona. 
El CN Igualada ha estat re-
presentat per 10 nedadors de 
l’equip infantil amb uns re-
sultats molt destacats. S’han 
aconseguit 4 medalles indivi-
duals, 9 diplomes, 11 finals i 
moltes marques personals. 
Els resultats més destacats 
han estat:
Martina Llorach: Campiona 
de Catalunya i medalla d’or 
en la prova de 1500 lliures i 
subcampiona de Catalunya 
en la prova de 800 lliures. 
També diploma amb 6a posi-
ció en les proves de 200 i 400 
lliures. La Martina aconse-
gueix mínima per participar 
al campionat d’Espanya en les 
proves de 100, 200, 400, 800 i 
1500 lliures. 
Jan Jardí: Doble subcampió 
de Catalunya en les proves de 
100 i 200 braça. També desta-
car la 11a posició en la pro-
va de 200 estils. El Jan també 
aconsegueix mínima per par-
ticipar en aquestes dues pro-
ves i en 50 lliures a Logroño. 
Itziar Valenzuela: Aconse-
gueix dues medalles de bron-
ze en les proves de 100 i 200 
braça, proves on també té 
mínima per anar a Espanya. 
A part aconsegueix batre els 
rècords d’Igualada històrics 
en aquestes proves (piscina 
de 50 metres). 
Laia Carné: 6a posició i di-
ploma en la prova de 100 bra-
ça. A la prova de 200 braça 
també aconsegueix entrar a 

la final i acaba en 8a posició. 
També mínimes d’Espanya 
en les dues proves de braça. 
Álvaro Arruga: Actuació 
destacable d’aquest nedador 
versàtil, que ha saltat a l’aigua 
en 8 proves individuals i els 4 
relleus. Tot i la gran exigència 
que tenia en aquest campio-
nat, aconsegueix una 7a posi-
ció en el 200 papallona amb 
MMP a la final, 11a al 800 
lliures, 15a en el 400 lliures 
amb MMP i 21a al 100 papa-
llona també amb MMP. 
Jan Navarro: Aconsegueix 
dues destacades 12a i 18a 
posició en les proves de 200 
i 100 braça en el seu debut en 
un Campionat de Catalunya, 
fet que manifesta la gran evo-
lució que ha fet durant aques-
ta temporada. 
Minerva Alcalá: Acaba en 
10a posició en la seva final del 
200 esquena on aconsegueix 
MMP. També ha particpiat 
en les proves de 100 esquena i 
100 papallona. 
Alexander Gómez: Classi-
ficat per nedar les proves de 
200 braça i 100 lliures. Mi-
llor marca i 15a posició en la 
prova de 200. Cal remarcar 
la gran actuació de l’Álex en 
la seva participació en els 3 
relleus masculins disputats, 
fent en tots marques perso-
nals. 
Oriol Alonso: Participa al 
200 lliures on aconsegueix 
MMP i en els 3 relleus mas-
culins amb un rendiment ad-
mirable. 
Pavel Odainic: Finalment ar-
riba al Campionat després de 
recuperar-se d’una lesió i par-
ticipa en les proves de braça, 
que són la seva especialitat.

Deu nedadors del CNI 
als campionats de 
Catalunya Infantil
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120 quilos de pólvora cremaran Igualada aquest dissabte
REDACCIÓ / LA VEU 

Un centenar de di-
ables de les colles 
Mal-Llamp, Diables 

d’Igualada i Petits Diables 
Pixapólvores. Sis bèsties in-
fernals. 120 quilograms de 
pólvora a punt per cremar. 
Quatre recorreguts que con-
fluiran a la plaça de Cal Font 
a les 10 de la nit. Amb tots 
aquests ingredients, les tres 
colles igualadines protago-
nitzaran aquest dissabte, 16 
de juliol, l’espectacle “Rius 
de foc”, en el marc dels ac-
tes d’Igualada Capital de la 
Cultura Catalana 2022. Una 
oportunitat única per gaudir 
del foc en la seva màxima ex-
pressió.
Des de les 6 de la tarda es 
podran admirar les diverses 
bèsties de les colles iguala-
dines, exposades especial-
ment per a l’ocasió. A 2/4 de 
10 de la nit arrencaran si-

multàniament quatre rius de 
foc, amb origen a l’avinguda 
Balmes, la plaça de Catalu-
nya, la plaça de la Creu i la 
plaça de Pius XII, que a les 
10 de la nit confluiran a la 
plaça de Cal Font, conver-
tint el centre de la ciutat en 
una gran ‘Aqualata infernal’. 
Quatre itineraris de foc que 
s’entrecreuaran i convergiran 
en un aiguabarreig de foc fi-
nal: el foc de la festa. 
A les 10, un espectacle amb la 
participació de les tres colles 
homenatjarà a tothom qui ha 
mantingut viva la festa del 
foc, flama i bandera de l’ex-
pressió popular més genuïna 
de la cultura mediterrània. 
Tot plegat, combinat amb 
projeccions artístiques a la 
façana de la biblioteca, que 
acabaran donant pas a un 
més que espectacular castell 
de focs.
Aquest espectacle, escollit 
amb 146 vots en el procés 

participatiu de la Capital de 
la Cultura Catalana 2022, vol 
ser no només un homenat-
ge a les llargues trajectòries 
de les colles de diables de la 
ciutat, sinó també a totes les 
colles de dracs i diables d’ar-
reu dels Països Catalans. Un 
crit per reivindicar més cul-
tura popular i menys indivi-
dualisme digital. Una cultu-

ra popular i associativa que 
du a terme tasca importan-
tíssima en la cohesió social. 

Recorreguts
-Diables Mal-Llamp: av. 
Balmes/ cantonada c/ Auro-
ra, c/ de l’Aurora i plaça Cal 
Font.
-Petits Diables Mal-Llamp: 
plaça de Catalunya, passeig 

de Verdaguer, carrer de la 
Vida i plaça Cal Font.
-Petits Diables Pixapólvores: 
plaça de la Creu, c/Garcia 
Fossas,c/ de Sant Magí i pl. 
de Cal Font.
-Diables d’Igualada: plaça 
Pius XII, c/ de Custiol, c/ 
d’Òdena, c/ de l’Aurora i pl. 
de Cal Font.
Eespectacle Central 22h.

Manu Guix puja a l’escenari dels Festivals Alta Segarra

MUSICA / LA VEU 

La cinquena edició dels 
Festivals Alta Segarra 
celebren aquests cap de 

setmana la segona jornada de 
concerts a Veciana. Aquesta 
vegada, és el torn de l’artista 
Manu Guix, que presentarà el 
seu últim disc Moments amb 
la seva mítica banda The Ve-
terans. Així doncs, podrem 
gaudiar a la nostra comarca 
d’un dels artistes més popu-
lars i reconeguts del panora-
ma musical. Moments, és un 
àlbum que Guix va comen-
çar a escriure durant el pri-

mer confinament. Les peces 
d’aquest àlbum tenen un so 
totalment nou on l’electrò-
nica i el pop es donen la mà 
per explicar una història que 
parla tant de la superació per-
sonal com de la col·lectiva da-
vant el que ha viscut el món 
els últims temps.

Dissabte 16 de juliol 
Durant aquest dissabte, el 
Festival torna a oferir a Vecia-
na un espectacle diferent amb 
música i poemes. El municipi 
anoienc serà l’escenari de la 
posada en escena de l’espec-
tacle Llum, un recull de can-

çons i poemes musicats que 
representen la lluita dels po-
bles, amb diversitat geogràfi-
ca i temporal, però que des-
taquen per la seva qualitat i la 
seva importància emocional, 
simbòlica i històrica. 
Un viatge, a través del fla-
menc i el jazz, amb la veu de 
Pere Martínez i la potència de 
la cobla Marinada, sota la di-
recció de Vicens Martín.

Pròxims esdeveniments
El tercer cap de setmana, el 
22 de juliol, pujarà a l’esce-
nari la cantautora vigatana 
Joana Serrat que actuarà en 
format duet acompanyada de 
la seva germana Carla. Serrat, 
amb cinc discos publicats, es 
confirma com un dels grans 
valors de l’escena  musical 
catalana i internacional i ens 
deixarà escoltar el seu folk 
intimista i evocador de clares 
influències nord-americanes i 
canadenques.
L’últim cap de setmana de 
concerts, el 30 de juliol, clou-
rà la cinquena edició dels Fes-
tivals el pianista i compositor 
menorquí Marco Mezquida, 
que presentarà Letter to Mi-
los (Carta a Milos), al costat 
dels músics Martín Meléndez 

(violoncel) i Aleix Tobías a la 
bateria i les percussions, els 
companys d’aquesta aven-
tura a trio que va començar 
amb Ravel’s Dreams (2017). 
Mezquida presenta aquest 
treball com un projecte molt 
personal, una carta d’amor 
al seu fill Milos durant el seu 
primer any de vida.

Una fórmula triomfadora
La cinquena edició dels Fes-
tivals Alta Segarra continua 
apostant per la fórmula que 
l’ha fet créixer i consoli-
dar-se com a cita estiuenca 
de referència a la Catalu-
nya 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 visi-
ten aquest territori i ser un 
referent gastronòmic apos-
tant per tastos amb produc-
tes quilòmetre zero de gran 
qualitat.

Entrades
Les entrades estan a la venda 
a través del portal www.entra-
polis.com. El preu és de 20 € 
i 17 € per als socis del Casi-
no de Calaf (entrades nume-
rades). També hi ha l’opció 
d’agafar-les amb o sense tast 
gastronòmic. El tast té un cost 
de 10 € i un any més estarà 
organitzat pel Grup Anifcalac 
amb el qual es podran degus-
tar productes de proximitat 
de gran qualitat, incloent-hi 
menjar i beguda.
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Capítol nou per afegir al meu Llibre de circ (9)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

La família Sardà, natural de 
Carme (Anoia). En el llibre de 
Lluís Raluy Tomàs, El circo de 

los Saltimbanquis (juny 2013), llegim 
quelcom ve la vida i miracles de Jaume 
Sardà Pons un nom que solia deixar 
al pseudònim “Arisart” (Anna, Rosa i 
Sardà) les dues filles d’ell, que recor-
dem nasqué a Carme. Així tenim que 
el pallasso l’anomena Jaume Arisart 
Pons, o sia que fa servir el pseudònim 
com primer cognom. Els circs nascuts 
a Catalunya eren anomenats “Circs 
del tant per cent”. Tenien una vida que 
no anava més enllà de la temporada. 
Aquesta modalitat consistia que un 
grup d’artistes, tots ells de mutu acord, 
sense jerarquies, llogaven una carpa 
que ja els costava un tant per cent. El 
que restava es repartia % entre els ar-
tistes, acabada la darrera sessió del dia, 
i al complet reunit al mig de la pista, 
feien parts del que anomenaven “bo-
tín”, que era el ben merescut producte 
de la jornada. Aquests circs es forma-
ven bassets en l’honradesa i la solidari-
tat. Tots començaven entorn del “Lon-

don Bar”. Quan el Lluís Raluy va sofrir 
un greu accident al ser disparat pel seu 
canó, a Balaguer, fou el Jaume qui es 
feu de la manutenció dels seus fills i 
qui el va substituir personalment com 
“home bala”. Després, ell mateix, sofrí 
altre accident, per excés de càrrega, 
però no amb ferides greus. Cedí el seu 
lloc a un altre. Fou “El Feo”, Joan Rosa 
Casanova de Santa Coloma de Grama-
net. Un dels grans organitzadors dels 
circs del % fou el Jaume Sardà, cone-
gut, també com el “Gepes”. Era un fe-

nomenal acròbata en les barres fixes i 
en el quadrant.Veiem una fotografia de 
com feia acrobàcies a dalt de la cúpula 
del teatre. Gran part de la seva vida la 
passà penjat en el cel del circ una al-
tura on el salt mortal, en cas de caigu-
da, passava a ser el “Salt mortal” en el 
vertader sentit de l’expressió.Jaume va 
ser, sobretot, un home bo, així tal com 
sona, sense florejats. Un home bó que 
cada vegada després de guanyar una 
partida d’escacs s’entristia en veure el 
truma que causava al seu competidor. 
Fou un gran dominador d’aquest joc; 
solia jugar moltes simultànies i fou fa-
mós per les seves jugades.
La nissaga. Revistes amb elements 
circenses. Espectacles que presenta-
ven Arthur Kaps i Franz Johan, al Tea-
tre Victòria, a la primavera de 1955-56. 
Hi destacava Roman Bait, malabarista 
suïs, amb monocicle. Aquest estava 
casat amb l’Anita Sardà, membre de la 
parella acrobàtica “2 Rossana’s”, filles 
del Jaume SardàBait era conegut pels 
bons aficionats, ja que havia actuat al-
tres vegades: al Circo Mikkenie, a l’es-

pectacle “Roma en llamas” del Cirque 
París, el Circ de los Hermanos Belli i 
al Circo Mexicain.(Jordi Elias, Roman 
Bait, en el Cómico, “El Mundo Depor-
tivo” Barcelona 23/8/1956. pag. 2). Ro-
man Bait era el gendre de Jaume Sardà, 
i aquest era el carmetà pare de la Rosa 
i l’Anna.
Una possibilitat. Segons ens telefo-
nà a el Sr. Eduardo Cardenalell actuà 
tota una temporada (1968) en el Cir-
co Roma, amb el qual recorregué tot 
Catalunya, cosa que li fa suposar que 
havia vingut a Igualada, també. Hem 
parlat amb Emili Fenosa (Manresa) 
Jan Soler Jové (Sitges) i Josep M. Mas-
só (Mataró) que ens ha assegurat ha-
ver-lo vist o haver-ne sentit parlar. El 
mateix Cardenal ens indica que foren 
dues èpoques, una en què l’amo era la 
família Franquetti. En la segona eren 
els mateixos propietaris que tenien de 
“metges” els Alonso, pallassos asturi-
ans. Ell no té documentació del circ, ja 
que només i va treballar.
Mentre esbrinam més dades, dei-
xe’m-ho en una possibilitat.
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Els Catarres, Ginestà i La Ludwig Band, actuacions 
finals de l’Anòlia
MÚSICA / LA VEU 

La 34a edició del Fes-
tival Anòlia, un dels 
esdeveniments refe-

rents musicals al nostre país, 
amb concerts emblemàtics 
que porta als escenaris els 
artistes més destacats del 
panorama musical del mo-
ment, finalitza aquest cap de 
setmana amb les actuacions 
dels caps de cartell. 
Avui, divendres 15 de juliol, 
La Ludwing Band actuarà 
a les 22:30h a l’escenari del 
Parc de l’Estació Vella. 
El segon grup d’Espolla, com 
els agradar denominarse, 
presentarà les cançons del 
seu segon llarga durada La 
mateixa sort, flamant Pre-
mi Enderrock de la Crítica 

al millor disc de l’any. Pop-
folk hereu de Bob Dylan, Pau 
Riba i The Band.
Els agafarà el relleu el grup 
Ginestà, els germans Júlia 
i Pau Serrasolsas portaran 
a l’Anòlia el seu tercer disc, 
Suposo que l’amor és això. Un 
treball de pop d’autor que els 
situa com un grup consoli-
dat dins l’escena musical del 
país. 

Punt final amb Els Catarres
Demà, dissabte, serà el torn 
del concert final de l’Anòlia 
que comptarà amb el grup 
Els Catarres.  En Jan Riera, la 
Roser Cruells i l’Èric Vergés 
han publicat nou disc, Dia-
mants, després de tretze anys 
de trajectòria. Un treball 
optimista que presentaran 

en directe amb un espectacle 
enèrgic i vital. El concert es 
farà al Parc de l’Estació Vella i 
com tots els concerts de l’Anò-
lia, serà gratuït.

Èxit rotund amb Sopa de 
Cabra
El passat dissabte, el grup ca-
talà Sopa de Cabra va pujar a 
l’escenari per posar punt final 
al primer European Balloon 
Festival postpandèmic. L’ac-
tuació sorpresa del cartell de 
l’Anòlia va un èxit indiscuti-
ble. 25.000 persones van om-
plir el Parc Central d’Igualada 
per veure en directe l’encesa 
nocturna de globus Night 
Glow, un espectacle de llum i 

color que deixa imatges espec-
taculars, i a continuació, van 
gaudir del concert estel·lar de 
Sopa de Cabra. 
Un nombrós públic de totes 

les edats va escoltar el reper-
tori clàssic d’aquesta mítica 
banda de rock català, que 
enguany celebra 30 anys del 
disc Ben Endins. 

Sopa de Cabra al Parc Central d’Igualada / JOAN GUASCHLa Ludwig Band / ARXIU
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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

Òmnium organitza tallers 
de ganxet en català 

REDACCIÓ / LA VEU 

Òmnium Anoia ha dut 
a terme un nou pro-
jecte de cohesió soci-

al inèdit fins ara a la comar-
ca: els tallers de ganxet per 
practicar el català adreçats a 
dones nouvingudes. Durant 
tres mesos, un matí a la set-
mana s’han trobat sis dones 
aprenents de català, d’origen 
marroquí, i sis voluntàries 
d’Òmnium a la seu de l’entitat 
per fer ganxet conjuntament i 
conversar en català.
L’encert del projecte és que 
l’ambient distès del taller fa-
cilita que sorgeixin temes de 
conversa motivadors, i que 
totes les dones tenen una afi-
ció comuna que les uneix: el 
ganxet.
Els tallers van adreçats a do-
nes d’origen nouvingudes que 
ja assisteixen a classes de ca-
talà, s’hi poden inscriure de 
manera totalment gratuïta.

Tant les voluntàries com les 
aprenents fan una valoració 
molt bona d’aquests tres me-
sos del taller, afirmen que es-
tan molt satisfetes de poder 
formar part d’aquest grup i, 
de fet, han demanat que es 
reediti. Així doncs, el proper 
mes de setembre el projecte 
tindrà continuïtat, i l’entitat 
es planteja ampliar-lo si hi ha 
més dones interessades a par-
ticipar-hi.
A banda d’activitats puntuals 
com aquesta, el local d’Òm-
nium Anoia situat al carrer 
de Santa Maria número 12 
acull constantment exposici-
ons i activitats culturals. La 
seu està oberta cada dia de 
dilluns a divendres de 19h a 
20.30h per atendre els socis, 
fer nous associats i vendre 
marxandatge relacionat amb 
la lluita per la llengua i els 
drets civils i polítics.

El Ball de Diables de Sant Miquel 
presenta el tancament pressupostari 
de la Mostra
DIABLES / LA VEU 

E l passat 11 de juny, la 
“Mostra de Balls de 
Diables Tradicionals 

de Catalunya 2022” va por-
tar a Igualada dotze colles 
del Camp de Tarragona i el 
Gran Penedès, convocats 
pel Ball de Sant Miquel i els 
Diables igualadí: la Llacu-
na, Vilafranca del Penedès, 
Vilanova i la Geltrú, Sitges 
“Colla Vella”, St. Quintí de 
Mediona, l’Arboç, la Riera 
de Gaià, Torredembarra, el 
Vendrell, Tarragona i Reus. 
L’entitat igualadina ha pre-
sentat breument el tanca-
ment pressupostari.
En primer lloc, l’entitat vol 
destacar que es va poder fer 
tot allò proposat en el pro-
jecte. I, en segon lloc, l’equi-
libri pressupostari assolit. 
Així, el balanç econòmic fi-
nal de la Mostra de Balls de 
Diables tradicionals de Ca-
talunya ha sigut d’un total 
de 17.519,06€ de despeses i 
un total de 17.996€ d’ingres-
sos; la majoria de l’aporta-
ció ha sigut de l’Ajuntament 
d’Igualada, atès que va ser 

una de les propostes esco-
llides per procés participa-
tiu, si bé s’hi inclouen més 
de 3.000€ de patrocinadors 
gestionats pel Ball de Sant 
Miquel. El petit marge de 
benefici aconseguit de vora 
450€ es destinarà a finançar 
despeses habituals de l’enti-
tat com, per exemple, cobrir 
l’assegurança o renovar ves-
tits o utillatge del ball.
Organitzada en el marc 
d’Igualada com a Capital de 
la Cultura Catalana 2022, 

aquesta Mostrava ser una de 
les propostes escollides per 
votació popular. 
El Ball de Sant Miquel i els 
Diables va presentar un pro-
jecte que es basava en l’actu-
ació de balls parlats als bar-
ris d’Igualada, una cercavila 
de foc pel centre i una encesa 
final de mig miler de diables. 
La proposta també incloïa un 
sopar final amb tots els partici-
pants  així com actes conjunts 
amb l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada. 

Encesa conjunta durant la Mostra/ dgcphotographer
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FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA

Producció: Decia Films amb el suport de Maison Euro-
péennede la photographie;  Région Ile-de France; Secretaria 
d’Estat de Cultura de Mines Gerais i Secretaria d’Estat de 
Cultura Do Espiritu Santo. 
Nacionalitat i any de la producció:  França, 2014
Director:  Wim Wenders i Juliano Ribeiro Salgado
Gènere: Documental
Guió: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado i David Rosier
Fotografia: Hugo Barbier i Juliano Ribeiro Salgado
Intèrprets: Sebastiao Salgado, Juliano Ribeiro Salgado, 
Wim Wenders, Hugo Barbier, Jacques Barthelemy, Lélia 
Wanick Salgado  
Duració:  110 minuts 
Fotografia: Hugo Barbier i Juliano Ribeiro Salgado
Muntatge: Maxime Goedicke i Rob Myers
Musica: Laurent Petitgand 
V.O.: francès, portuguès i anglès
So: Dolby Digital

ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

La sal de la Tierra (The salt of the Earth)

Nota preliminar
Amb aquest mateix títol l’Her-
bert J. Biberman l’any 1954 
va dirigir un film basat en un 
fet real ocorregut l’any 1951 
a la mina de zinc, Empire 
Zinc Company, localitzada a 
Bayard, Nou Mèxic. Es tracta-
va de posar a l’abast de la opi-
nió  publica la discriminació 
que patien els obrers d’origen 
mexicà al rebre sous inferiors 
respecte als obrers d’origen 
anglosaxó, per a fer el mateix 
treball. La pel·lícula també po-
sava de manifest el fet matiner 
de l’emancipació de la dona a 
través del seu paper rellevant 
en les vagues i protestes. 
Si amb la visualització de La 
Sal de la Tierra del H. J. Biber-
man ja no et quedaves indife-
rent ni immòbil, amb el film 
documental del mateix nom 
del Wim Wenders i del Julia-
no Ribeiro Salgado realment 
t’entraran ganes de sortir al 
carrer per a lluitar per la jus-
tícia social i per la preservació 
de la natura, en definitiva pel 
nostre món i pel futur dels 
nostres fills. 

Sobre el protagonista 
Sebastian Salgado (Aimorés, 
Minas Gerais, 8 de febrer de 

1944), és un fotògraf compro-
mès amb les qüestions socials 
dins de la tradició fotogràfi-
ca sociodocumental.  Mem-
bre de l’agència Magnum, ha 
estat guanyador de diversos 
premis entre els que ressal-
ten:  World Press Photo, 1984, 
1988 i 1991;  Hasselblad 1989; 
príncep d’Astúries de les Arts, 
1998;  representant especial 
d’UNICEF el 2001. També és 
membre d’honor de la Acadè-
mia de les Arts i les Ciències 
dels Estats Units.
Va treballar a l’administració 
de la OIC (Organització Inter-
nacional del Café), però l’any 
1973 va abandonar la seva 
carrera per a dedicar se a la 
fotografia, un camp al que hi 
arriba com autodidacte.
L’any 1994 constitueix la seva 
pròpia agencia, Amazonas 
Images a Paris per a poder, 
amb l’ajut de la seva dona, re-
presentar la seva obra. Ha estat 
criticat per plasmar les misèri-
es humanes a través d’imatges 
de gran bellesa des del punt de 
vista de la fotografia. 
Un cop vist el film cadascú 
podrà fer el seu judici de valor. 

Sinopsi
Durant els darrers 40 anys, 

el prestigiós fotògraf brasiler, 
Sebastià Salgado ha viatjat 
pels cinc continents seguint 
els passos d’una humanitat en 
constant canvi. Ha estat testi-
moni d’alguns dels esdeveni-
ments més destacats de la nos-
tre història recent: conflictes 
internacionals, fams, èxodes, 
entre altres fets cruents i cru-
els. A partir d’ara i per a tren-
car amb el voraginós món dels 
conflictes i de la injustícia, 
s’ha embarcat en la descoberta 
de territoris verges, pletòrics 
de flora i fauna salvatge, per a 
restaurar la seva consciència 
afectada pel immens dolor i 
patiment presenciat i compar-
tit  i per a redimir el seu esperit 
castigat pel impacte de la cru-

eltat humana vers la qual no-
més podia retratar i després 
exposar al món sencer. Fruit 
d’aquest projecte fotogràfic 
tenim un magnífic home-
natge a la bellesa del nostre 
planeta i alhora un testimoni 
viu de que malgrat la maldat 
de l’home la natura continua 
viva i donant-nos vida. 

Apèndix
De gran valor documental i 
històrica l’obra fotogràfica ha 
estat qualificada i catalogada 
com una icona de la fotogra-
fia socio-documental, àdhuc 
ha estat un testimoni del con-
flictes i les injustícies que ha 
estat patint el nostre món en 
les darreres dècades. Es trac-

te d’un film que, més enllà del 
valor documental, esdevé una 
obra captivadora que transmet 
una autèntica lliçó moral i de 
humanitat a través les imatges 
captades pel protagonista del 
documental, el Sebastian Sal-
gado. Es pot dir que es tracte 
d’un fabulós relat artístic, so-
cial, antropològic i etnogràfic 
aconseguit gràcies a la prodi-
giosa habilitat del director, el 
Wim Wenders, dominant el 
temps seqüencial i els plans. 
No és solament una fasci-
nant col·lecció d’imatges, 
el documental aconsegueix 
crear una seriosa reflexió 
sobre les desigualtats i els 
desequilibris que acaben en 
execrable injustícia.

The salt of the Earth / IMBd
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES

El Pont Bizkaia, altrament Pont Penjant o Pont de Getxo
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Qualsevol ànima viatgera que s’identifiqui amb els 
valors culturals i patrimonials de les nostres geo-
grafies ha de sentir-se convidada a descobrir, a qua-

tre passes de la gran Bilbo, una estructura tan espectacu-
lar i única com és el Pont Biscaia, també conegut com Pont 
Penjant o Pont de Getxo. És una de les construccions més 
singulars i de notòria personalitat de la població de Getxo, 
i de la veïna Portugalete; una monumental estructura ferro 
localitzada al tram últim de la ruta del Nerbioi cap al Cantà-
bric, a la zona el famós Golf de Bizkaia. 

Es tracta d’una obra que uneix el barri de Las Arenas de Ge-
txo i l’actual i superpoblat municipi de Portugalete; el punt 
de partida del qual va veure els seus orígens a finals del segle 
XIX a propòsit d’un projecte d’alta enginyeria defensat per 
l’arquitecte Alberto de Palacio i l’enginyer Ferdinand Arno-
din, aquest darrer deixeble de Gustave Eiffel. Des del primer 
moment l’obra ja va ser plantejada com un gran colós que 
trigaria ben bé tres anys (1890 – 1893) en la seva realització 
ja que estava contemplada com a una complexa construcció 
composta per milers de cargols, una multitud de metres de 
cables d’acer, més de cent mil reblons i dos mil quilograms 
de ferro laminat.

El conjunt regala, òbviament si sents passió per l’arquitectu-
ra i l’enginyeria, una combinació fenomenal i harmònica de 
tecnologia i funcionalitat a les quals se li sumen un espec-
tacular i únic perfil estètic, admirable no només des de les 
dues torres separades enginyosament mitjançant una sor-
prenent passarel·la sobre el Nerbioi, ancorades als respec-
tius municipis de Getxo i Portugalete. Realment, allà mateix 
et trobes davant d’un pont del tot insuperable, una identi-
tat pròpia i irrepetible i un veritable símbol de la Revolució 
Industrial que -aleshores- s’anava despertant a Euskadi, a 
l’entorn d’uns municipis que compartien una història comu-
na: professions vinculades al mar, i que apuntaven a ser el 
màxim exponent de l’activitat econòmica d’aquell tomant de 
segle. Tot i això havien de passar dècades i dècades, és a dir, 
més d’un segle per a què, a l’any 2006, aquest pont esde-
vingués una peça exclusiva i prodigiosa del Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO, al País Basc.

Avui, aquesta obra se suma a ser un dels magnànims testi-
monis del passat industrial, una meravella que et transporta 
a un record que poc té a veure amb els ponts actuals, tenint 
en compte que és un cos estructural imponent amb el seu in-
confusible acer vermellós i segueix servint de pont transbor-
dador d’un costat del riu a l’altre; una funcionalitat superior 
que el defineix com a pont que transporta, mitjançant una 
gran cabina, càrregues pesades, mercaderies i passatgers; tot 
tan hàbilment dissenyat per a no interrompre el trànsit de 
les embarcacions per la Ria. I, al capdavall, després, de creu-
ar-lo, a una banda i altra, són de contemplació obligada algu-
nes finques senyorívoles que guarden curosament estètiques 
compartides entre el classicisme i el modernisme.
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Un grup de presos de Lledoners fan 
una residència artística al Teatre Nu
TEATRE / LA VEU 

Un grup d’interns de 
la presó de Lledoners 
estan fent aquesta 

setmana una residència ar-
tística al Teatre Nu de Sant 
Martí de Tous. Tots els presos 
tenen el segon grau però amb 
permisos per sortir. Durant 
quatre dies estan preparant 
un muntatge que gira al vol-
tant de la temàtica de la por 
i dijous l’estrenaran al mateix 
teatre. Aquest és el segon any 
que un grup de persones que 
participen als tallers de tea-
tre de la presó de Lledoners 
poden sortir del centre du-
rant una setmana per fer una 
residència artística al Teatre 
Nu de Sant Martí de Tous. Es 
tracta de cinc interns que reu-
neixen els requisits necessaris 
per poder marxar de la presó 
al matí i no tornar-hi fins al 
vespre. Al darrere hi ha una 
logística important, ja que, tal 
com assegura Joaquim Bor-
rell, el monitor de teatre de 
Lledoners, “s’ha de fer mol-
ta paperassa perquè puguin 
sortir durant quatre dies amb 
una mitjana de 12 hores dià-
ries”.
Borrell explica que l’any pas-
sat van treballar la temàtica 
de les màscares, mentre que 
enguany s’ha apostat per la te-
màtica de la por. Un cop s’es-
cull el tema, explica, “es fa un 

exercici de dramatúrgia i es 
creen els objectes, les textures 
i les músiques que formaran 
part del muntatge”. “Un cop 
tenim tot el material recopilat 
és quan venim a Sant Martí de 
Tous i ho ajuntem tot”, expo-
sa.
Borrell creu que l’estada al Te-
atre Nu suposa “un pas inter-
medi entre la vida a la presó 
i començar a sortir al carrer i 
reincorporar-se a la societat”. 
A més, creu que per a ells és 
un al·licient el fet de poder as-
sajar i actuar en un teatre pro-
fessional davant de les “limi-
tacions que hi ha a dins d’una 
presó”.  
Els participants en la inicia-
tiva la valoren molt bé. És el 
cas de Jordi Cedinilla, que fa 
tres anys que participa al grup 
de teatre de la presó. Assegu-
ra que abans de fer teatre era 
una persona molt introverti-
da i que “gairebé no parlava” 
amb ningú. Ara, en canvi, as-
segura que el teatre l’ha ajudat 
a socialitzar-se i a obrir-se. De 
fet, assegura que abans no te-
nia cap interès pel teatre però 
que se n’ha “enamorat” fins al 
punt que quan surti de la pre-
só vol apuntar-se en una com-
panyia amateur. 
En Jaume Seguí també creu 
que el teatre l’ha ajudat a soci-
alitzar-se i a conèixer-se més 
a si mateix. Creu que l’experi-
ència a Sant Martí de Tous els 

permet “passar uns dies dife-
rents” i “compartir anècdotes i 
vivències”.
“S’ho prenen com unes colò-
nies”
Des del Teatre Nu asseguren 
que la col·laboració amb el 
projecte teatral de Lledoners 
és una experiència que “omple 
de sentit” la seva feina. Maria 
Hervàs, codirectora del teatre, 
creu que pels interns el fet de 
passar uns dies a Sant Martí 
de Tous és com “fer unes co-
lònies”. “Durant el curs han 
fet molta feina i aquí venen a 
recol·locar-ho tot i a posar-ho 
tot a punt per l’estrena”, assegu-

ra Hervàs, que creu que això 
suposa per a ells “una sortida 
cap a la normalització i un 
esbarjo molt important”.
El Teatre Nu va engegar el 
projecte de les residències 
artístiques durant la pandè-
mia. Ofereixen als artistes 
allotjament, diferents sales 
de treball i l’opció de fer ser-
vir el teatre per exhibir l’es-
pectacle. Hervàs destaca el 
fet que estan ubicats en un 
entorn rural i això creu que 
és beneficiós per a les dues 
bandes: tant a la pròpia com-
panyia com també als veïns i 
veïnes del poble. 

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

ANY 1923.
CONCERT AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 
A CÀRREC DE L’ ORFEO INFANTIL DE L’ATENEU 
IGUALADÍ DE LA CLASSE OBRERA, I DIRIGITS PEL 
MESTRE MANUEL BORGUÑO.
L’Orfeó infantil estava format pel considerable nombre de 
120 cantaires (nens i nenes) dels cursos de 4t i 5è grau de 
les Escoles de l’Ateneu.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a histo-
riadora i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat. 

The Gospel Viu Choir 
torna a Sant Magí
Tribus de la Segarra. Dissabte, 
The Gospel Viu Choir presentava 
el programa Non Stop Gospel 2.0. 
Una altra formació que torna a les 
Nits Musicals.
I quan sentim a dir “No sé què té 
Sant Magí, que tothom s’hi troba 
bé i tots tornen encantats”, pen-
sem que és una qüestió retòrica, 
ja que sabem molt bé què té Sant 
Magí, encara que a vegades no tro-
bem les paraules per explicar-ho. 
El dissabte van caldre dos tocs de 
campana perquè la gent s’animés 
a deixar les taules del sopar, allà a 
la fresca, i anés entrant al santuari; 
però després vinga demanar bisos, 
com si no vingués d’una hora.
Penso que van superar l’actuació 
anterior i tot. Són molt bons un per 
un i tots plegats, i això és molt no-
table. Van oferir un repertori am-
pli i generós amb peces de força di-
ficultat i sempre ben resoltes i amb 
nota molt alta, si em permeteu la 
broma. Darrere de tot plegat, s’hi 
endevinen moltes hores d’assaig, 
molta preparació i molta dedica-
ció i una direcció de Moisès Sala, 
mestre de cantants i ànima perso-
nificada del Gospel Viu Choir. Ens 
feia delir veure amb quina alegria 
interpretaven les cançons, com fe-
ien la coreografia i
aquesta alegria s’encomanava al 
públic. Una interacció magnífica. 
Especialment a la darrera peça on 
els components del Cor i el públic 
es van acostar tant que quedàvem 
gairebé a tocar, com qui diu a punt
d’abraçades i petons; va ser un mo-
ment molt intens, a fe de Déu. Gos-
pel Viu Choir, torneu si us plau.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Exposició fotogràfica “Típics Tres Tombs d’Igualada 2022”, 
a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia

Amb el reclam “Tí-
pics tres tombs 
d’Igualada 2022”, 

està presentada aquests 
dies, a l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, una nova exposició 
de fotografies que se suma 
als nombrosos actes del Bi-
centenari de l’Antic Gremi 
de Traginers; una mostra 
que, com a cultura i tradi-
ció ens convida a visualit-
zar atentament fotografia a 
fotografia el que és el més 
gran esdeveniment de les 
nostres festes populars que 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada organitza des de 
fa dos segles, amb motiu de 
les seves festes patronals, 
de Sant Antoni Abad. 
Enguany, aquesta imperdi-
ble mostra fotogràfica, se 
suma doncs, amb les instantànies presentades 
al 42è Concurs Fotogràfic, “Típics tres tombs 
d’igualada 2022”, a construir una memòria viva 
de l’interès que -de sempre- desperta aquesta 
celebració així com la transcendència testimo-
nial d’un dels gremis, el dels traginers d’Igua-
lada, en tant que l’entitat més antiga de Catalu-

nya, que data del 1822.
Així, les fotografies exposades corresponen 
a una selecció de 24 obres, d’entre un total 
de 157 presentades a concurs, per 34 autors/
es, que en data de 18 de juny de 2022, al local 
de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, el Jurat 
format per: Climent Clerch, Ulises Gazquez i 
Pere Ribera, tots ells fotògrafs federats, van de-

terminar com a guanyadores: 
1r. PREMI de 250€ i trofeu CAMINS I ASSO-
CIATS, SA, a “Pàral” de ANDREU NOGUE-
RO CAZORLA, de Sitges; 2n PREMI de 200€ 
i trofeu GERARD JARDINS, a “Carro de car-
regà” de M. VICTORIA PLANAS SALVADOR, 
de Sitges; 3r PREMI de 150€ i trofeu TALLER 
ELECTRO-MECÀNIC PUJOL a “Roda Verme-

lla” de MANEL CABALLE MI-
QUEL, d’Igualada; 4t. PREMI de 
100€ i trofeu PEIXOS DUEÑAS 
a “Cua pentinada” de JOSEP CA-
TASUS VALLES, de Vilafranca 
del Penedès i 5è PREMI de 50€ 
i trofeu INSTAL·LACIONS LI-
TRE I AMPER, SL a “Cues impa-
cients” de JORDI PEREZ LEAL, 
de Vilanova del Camí. I també el 
PREMI ESPECIAL ANTIC GRE-
MI DE TRAGINERS de 200€ i 
Portada publicacions 2023 a “Bi-
centenario Tres Tombs” de DO-
MINIK HAEBERLEIN, de Santa 
Margarida de Montbui.
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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

Espectacle Llum, amb la cobla Mari-
nada, sota la direcció de Vicens Mar-
tín. Un recull de cançons i poemes 
musicats que representen la lluita 
dels pobles,
Dissabte a les 10 del vespre a Pere-
res.

DIUMENGE 17
TALLER
Igualada 

Creactiva’t al Museu. Taller “Mone-
der-clauer amb pell reciclada”. Ta-
ller online.
Diumenge a les 12 del migdia i a les 
5 de la tarda.

VISITA GUIADA
Igualada 

Igualada Medieval. Descobreix, amb 
aquesta visita guiada, els orígens 
mil·lenaris de la ciutat d’Igualada i 
recorre les seves línies de muralla.
Diumenge a les 12 del migdia des del 
Punt d’informació del carrer Garcia 
Fossas

DIMARTS 19  

DIVENDRES 15 

ANÒLIA
Igualada 

Concerts a càrrec de la Ludwing 
Band, que presentarà les cançons 
del seu segon llarga durada La ma-
teixa sort i de Ginestà que duen a 
l’Anòlia el seu tercer disc, “Suposo 
que l’amor és això”, un treball de pop 
d’autor
Divendres a partir de 2/4 d’11 de la 
nit al Parc de l’Estació Vella.

FESTIVALS ALTA SEGARRA
Veciana 

Concert a càrrec de Manu Guix, que pre-
sentarà el seu últim disc ‘Moments’ amb 
la seva mítica banda The
Veterans
Divendres a les 10 del vespre a Pereres.

MÚSICA
Piera 

A l’Estiu Música en Viu. El grup de mú-
sica celta Sláinte presenta un especta-
cle que conserva l’ànima atlàntica que 
tant els caracteritza.
Divendres a les 10 del vespre a la pla-
ça del Peix

FESTIVAL CAP COR PUNY
Calaf 

Xerrada Territori de Masies + Con-
cert de El Pa de cada dia .
Divendres a partir de 2/4 de 8 del 
vespre al pati del Casal

DISSABTE 16 
ANÒLIA
Igualada 

Concert a càrrec dels Catarres amb 
el seu nou disc, Diamants, després 
de tretze anys de trajectòria. Un tre-
ball optimista que presentaran en 
directe amb un espectacle enèrgic i 
vital.
Dissabte les 11 de la nit al Parc de 
l’Estació Vella

RIUS DE FOC
Igualada 

Les tres colles de foc (Mal Llamp, 
Diables d’Igualada, Petits Diables 
d’Igualada) es posen sota la direcció 
de Comediants per fer Rius de foc.
Dissabte a partir de les 9 del vespre 
en diversos espais de la ciutat

FESTIVALS ALTA SEGARRA
Veciana 

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Òdena 

Lectors somiadors. Volem sentir les 
teves recomanacions! Vine i compar-
tim recomanacions! Trobada oberta a 
joves de 10 a 12 anys. No cal inscrip-
ció prèvia..
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca l’Atzavara

PRESENTACIÓ VÍDEO PROMOCIO-
NAL

Igualada
Acte de presentació del vídeo pro-
mocional d’Igualada. La peça audi-
ovisual serà presentada al Cinema 
de l’Ateneu Igualadí amb un passi en 
primícia per tots els ciutadans que hi 
han participat de forma voluntària.
Dimarts a les 8 de la tarda al Cinema 
de l’Ateneu

DIMECRES 20 
TALLER
Òdena 

Taller familiar Crea el teu àlbum 
d’estiu. Adreçat a nens i nenes a par-
tir de 4 anys.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca  l’Atzavara.
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Les millors sèries
The Terminal List o La Llista Final, la primera sèrie original 
doblada al català d’Amazon Prime Video

REDACCIÓ / LA VEU 

The Terminal List és la 
nova série que Ama-
zon Prime Video ha 

llançat el passat 1 de juliol 
amb 8 episodis, una de les 
grans apostes de la platafor-
ma per aquest 2022. 
Es tracta de l’adaptació de la 
novel·la més venuda de Jack 
Carr, que segueix a un mem-
bre del Navy SEAL de l’exèr-
cit dels Estats Units, després 
que el seu escamot complet 
fos emboscat durant una 
missió “secreta” d’alt risc.

Sinopsi
La seva sinopsi oficial de 
Prime Video detalla que el 
Tinent Comandant James 
Reece (Chris Pratt) recorre a 
la venjança mentre investiga 
les misterioses forces darre-
re de l’assassinat de tot el seu 
escamot. Lliure de l’estructu-
ra de comandament militar, 
Reece aplica les lliçons apre-
ses durant gairebé dues dè-
cades de guerra per a donar 
caça als responsables.
La història relata que, des-
prés de l’emboscada, el 
Tinent Reece torna a casa 
per a descansar i compartir 

temps amb la seva família, 
encara que amb records con-
tradictoris del que va succeir 
i algunes preguntes sobre la 
culpa que el persegueixen 
dia i nit; al punt de gairebé 
embogir. No obstant això, 
una nova evidència surt a la 
llum, que porta a l’ex SEAL 
a descobrir algunes forces 
fosques que estan en contra 
seva, posant en un latent pe-
rill no sols la seva vida, sinó 
també la de la seva família i 
altres éssers estimats del seu 
entorn.
La venjança no és l’únic mo-
tor de la sèrie. Pratt s’esforça 
per donar el to precís entre 
aclaparat i poderós, emula-
dor dels herois televisius de la 
dècada dels vuitanta. Tanma-
teix, això no és dolent, perquè 
el que es busca és passar una 
bona estona d’adrenalina i no 

tant una reflexió sociopolíti-
ca dels foscos i manipuladors 
abastos del poder.

Què són els Navy SEALs? 
Els Equips Terra, Mar i 
Aire de l’Armada dels Estats 
Units. Bàsicament són la 
principal força d’operacions 
especials de l’Armada dels 
EUA. Chris Pratt interpreta 
al Tinent Comandant James 
Reece, l’ex oficial dels SEAL 
de la Marina.

Un nou repte per a Chris 
Pratt
Chris Pratt és en definitiva 
un exmilitar a la recerca de 
venjança. Després de veu-
re-ho envoltat de dinosaures 
o guardians de la galàxia, 
Pratt es torna a submergir en 
el món de les sèries. 
L’actor assegura que és una 
sèrie addictiva i amb un es-
til propi, i insisteix que hi 
ha un element d’emoció hu-
mana i drama que va fer clic 
perquè ell assumís el pro-
jecte. És addictiva. S’estrena 
amb tots els capítols seguits 
per un motiu. Que la gent de-
cideixi, però jo els diria que 
la vegin durant vuit hores se-
guides, assegura l’actor, que a 
més de ser el gran protago-
nista estel·lar és el produc-
tor executiu, acompanyat de 
Jon Schumacher, l’autor de la 
història original, Jack Carr i 
Antoine Fuqua. 
A més de Chris Pratt, la nova 

sèrie de Prime Video també 
compta en el seu elenc amb 
Taylor Kitsch, Constance 
Wu, Jeanne Tripplehorn, Ri-
ley Keough, Patrick Schwar-
zenegger, Arlo Mertz, LaMo-
nica Garrett, Alexis Louder, 
Tom Amandes, JD Pardo, 
Christina Vidal Mitchell, 
Jared Shaw, Catherine Dyer, 
Remi Adeleke, Jai Courtney, 
TynerRushing, Siguin Gunn, 
Hiram A. Murray i Matthew 
Rauch.

Primera sèrie original do-
blada al català
La llista final (The Terminal 
List) és la primera sèrie que 
dobla al català una platafor-
ma i ho ha fet sense subven-
ció. La web desdelsofa.cat, el 
portal que aglutina el catàleg 
en català de totes les platafor-
mes (més de 4000 títols i més 
de 30 plataformes), ha fet una 
piulada per celebrar aquest 
esdeveniment. 
Cal recordar que fa un mes 
Amazon Prime Video és con-
vertia en la primera platafor-
ma de vídeo en demanda que 
doblava un film al català, amb 
l’estrena d’Agents 355.

La venjança d’un 
membre del Navy SEAL 
de l’exèrcit dels Estats 
Units, després que el 

seu escamot fos embos-
cat durant una missió 

“secreta” d’alt risc

És una sèrie addictiva. 
Recomano veure-la du-
rant vuit hores seguides
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Totes les OFERTES DE FEINA 
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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Llegenda del rock and roll
A Abrera •  Elvis

REDACCIÓ 

D e la mà del director Baz Lu·
hrmann arriba a les nostres 
pantalles Elvis, la película 

de la llegenda mundial del rock and 
roll. El film explora la vida i la mú·
sica d’Elvis Presley (Austin Butler) 
a través del prisma de la seva relació 
amb el coronel Tom Parker (Hanks), 
el seu enigmàtic manager. 
La història aprofundeix en la com·
plexa dinàmica que existia entre 
Presley i Parker que abasta més de 
20 anys, des de l’ascens de Presley a 

la fama fins a la seva arribada al més 
alt de la música sense precedents, en 
el context de la revolució cultural i 
la pèrdua de la innocència als Estats 
Units. En el centre d’aquest periple 
està Priscilla Presley (Olivia DeJon·
ge), una de les persones més impor·
tants i influents en la vida d’Elvis, i la 
seva mare; les dues dones es aporten 
la vesió més humana de l'estrella.
La pel·lícula de Luhrmann se centra 
en una visió mai vista abans al cine·
ma sobre la figura del Rei del Rock: 
la complexa relació entre Elvis i el 
seu mànager. 

Fugir per trobar-se
A Tous •  Nora

REDACCIÓ

La saga familiar de Santiago Se·
gura torna amb una tercera 
part, estrenada ahir, dijous 14. 

La comèdia tornarà amb tots els per·
sonatges i actors dels anteriors lliura·
ments, la novetat que els fills són ara 
6 i l’aparició de l’avi, interpretat per 
Carlos Iglesias. La saga còmica plan·
tejarà una novetat: estarà ambientada 
durant l’època nadalenca. Per això el 
seu rodatge va arrencar el passat hi·
vern en la Plaça Major de Madrid, 
que va ser la comunitat on s’han gra·
vat totes les localitzacions de la pel·
lícula. La trama comença quan els 
nens trenquen accidentalment una 
figura del Belen de col·lecció del seu 
pare i han d’aconseguir per tots els 
mitjans una igual, el problema és que 

és una peça única d’antiquari. Sara, la 
filla major, trenca amb la seva pare·
lla, Ocho, que intentarà recuperar els 
seus favors amb l’ajuda del seu sogre, 
Javier. Precisament el sogre de Javier, 
el pare de Marisa, serà acollit a la casa 
familiar per a passar les festes després 
de la seva recent separació, la qual 
cosa no deixarà indiferent a la mare 
de Javier, Milagros. Rocío, la folklò·
rica de la família, que feia de Verge 
des de fa diversos anys, és relegada 
enguany a fer de pastoreta, cosa que 
el seu pare, Javier, no està disposat a 
assumir. 
Com va succeir en els dos lliuraments 
anteriors, la comèdia arribarà a les sa·
les disposada a dominar la taquilla es·
tiuenca espanyola, i per a això torna a 
comptar amb el guió del mateix Santia·
go Segura i Maria González de la Vega.

Nadal a mitjans de juliol 
Estrena •  Padre no hay más que uno 3

REDACCIÓ  

Una comèdia dramàtica espa·
nyola produïda en 2020 i diri·
gida per Lara Izaguirre explica 

l'entranyable i trista història d'una neta 
que haurà d'acomiadar·se del seu avi 
malgrat ser l'últim que desitja fer en 
el món. La protagonista, Nora (Ane 
Pikaza) té trenta anys, viu amb el seu 
avi argentí Nicolás (Héctor Alterio) i la 
seva vida no és la que ella imaginaba.Es 
troba amb un gran xoc de realitat emo·
cional després de la mort del seu avi i la 

falta d'expectatives laborals. Necessita 
descobrir·se a si mateixa i per aquesta 
raó iniciarà un viatge en solitud per a 
trencar amb bona part dels problemas 
que ha portat a la seva esquena. 
Un viatge serè per la costa del País Basc 
amb dos objectius, portar les cendres 
del seu avi Nicolás al costat de les de 
l'àvia, i deixar enrere als homes, a la fa·
mília i a les expectatives frustrades. És 
visualment animada i amb sensibilitat 
en la captura de paisatges i personatges, 
sempre vists a través de la mirada since·
ra i humana de la Nora.

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!



Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/THOR: LOVE AND THUNDER
Dv a Ds: 17:00/19:00/21:00/ 
23:00 
Dg a Dm:17:00/19:00/21:00

3/MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Dv i Ds:16:00/18:30/21:00/23:30
Dg a Dj: 16:00/18:30/21:00

4/ THOR: LOVE AND THUNDER 

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: 16:15/19:00
5/THOR: LOVE AND THUNDER 
(VOSE) 
Dv a Dc: 21:30

6/PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
Dv a DJ: 16:40/19:50/22:30
6/ELVIS (VOSE)
Dv a Dc: 18:45

7/DETECTIVE CONAN: LA NO-
VIA DE HALLOWEEN (CAT) 
Dv a Dll i Dc: 16:15
7/DETECTIVE CONAN: 
LA NOVIA 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: DOMINION 
Dv a Dc: 16:15/19:20
7/BLACK PHONE 
Dv a Dc: 22:15
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Casal
St. Martí de Tous

NORA
Dg: 19:50
ALCARRÀS
Ds: 19:00
SPIDER-MAN, NO WAY HOME
Dg: 17:30

SALA GRAN

MINIONS: EL ORIGEN DE GRU 
Dv: 17:30
Ds: 17:30 (català)
Dg: 17:30
Dll: 17:30 (català)
Dc: 17:30
Dj: 17:30 (català) / 19:45

LLENOS DE GRACIA
Dv: 20:00
Ds: 20:00
Dg: 20:00
Dll: 20:00
Dc: 20:00

SALA PETITA

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
Dv: 17:45/20:15
Ds: 17:45/20:15
Dg: 17:45/20:15
Dll: 17:45/20:15
Dc: 17:45/20:15
Dj: 20:15

    JURASSIC WORLD: DOMINION
UNits. Acció. De Taika Waititi. Amb Chris Hemsworth, 
Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson
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. 

      
    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.

    DETECTIVE CONAN: LA NOVIA DE HALLOWEEN
Japó. Animació. De Susumu Mitsunaka. Amb el Detectiu 
Conan, Tokyo Movie Shinsha
La història gira entorn de les noces dels Detectius Sato i Taka-
gi, la qual es veu interrompuda per un assalt del qual acaba em-
portant-se el pitjor aquest últim. Mentrestant, es produeix una 
fugida de presó en la qual està involucrant el perpetrador d'un 
atemptat, i Rei Furuya es creua amb una misteriosa persona dis-
fressada que acaba posant-li un collaret explosiu. A mesura que 
Conan i els seus comencen a investigar tots els fets, es convertei-
xen en l'objectiu d'un grup molt peculiar.

ELVIS

   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.. 

Austràlia. Drama. De Baz Luhrmann. Amb Austin But-
ler, Tom Hanks, Richard Roxburgh, David Wenham

La pel·lícula explora la vida i la música d’Elvis Presley a 
través del prisma de la seva complicada relació amb el co-
ronel Tom Parker, el seu enigmàtic manager. La història 
aprofundeix en la complexa dinàmica que existia entre 
Presley i Parker que abasta més de 20 anys, des de l’ascens 
de Presley a la fama fins a la seva fama sense precedents, 
en el context de la revolució cultural i la pèrdua de la inno-
cència als Estats Units

 ELVIS

Menú de dilluns a diumenge per 8,95€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili



Sudokus

Nivell alt
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Xerraire de fira, de mercat o de carrer amb un micròfon al davant / 
2. Prendre mides i au!, cap a mar. Hi deixen el taller el dia de visites / 3. Partida de naixe-
ment. Mecanisme de defensa davant les pel·lis de Hollywood. Això no té ni cap ni peus / 
4. Del paradís a ca la Isabel. Del poble celta més bevedor que en Fabrici / 5. Neteja de peus 
de dimensió universal. Massa diminut per ser diminut / 6. Això que estudien ara, allò. És 
l’espai ideal per un cine: no hi ha ressò / 7. De l’animal que pareix una cria i prou. Gelat 
ideal per tacar-se el jersei / 8. Encoratgi. Que dura menys que un iogurt / 9. Abracen en 
Ray. Capítol que comença pel final. Resposta correcta / 10. Mol·lusc incrustat al casc del 
Nautilus. Signe per indicar un so aspirat rude (d’Àsia?) / 11. Pilar prim. Cada dia envia la 
dona al mercat. Limiten la natalitat / 12. Faig mal a l’ànima, si em giro. Té l’aire d’algú que 
ven tela / 13. Metalls que en fan una pila. L’últim d’en Montalbano ha estat decisiu.

VERTICALS: 1. Pasta fullada amb caviar, però ben assegut. Herba que ha curat mil cops / 
2. Escassedat d’oportunitats. Necessitat (potser d’un bes en cunya). Si no és ella, ho sembla 
/ 3. Veí del serbi, el proveïdor de fruita. L’ajuntament d’Andorra venint de baix / 4. El noi 
del correu electrònic. Presa com a model / 5. La Blancaneus el considera tot un fan. Fets 
d’una pedra que fa venir escriguera. Una enmig de molts / 6. Per veure el partit és ideal, 
abans d’anar al tribunal. No sap fer re sense cardar / 7. Líder en audiència. Rígides, com 
algunes formes de malaltia. Encara que el veí et cridi, tu despatxa / 8. És al rombe com a la 
coma el còmic. El mosèn no ha de tenir por que l’enganyin amb un altre / 9. L’avantpassat 
de Sibèria. Abundosa i òptima, mesurada en teca / 10. Dues de set. Manifestacions del des-
gavell babelià. Indicis d’igualtat / 11. Sense criatura al damunt fa riure igualment. Marca 
registrada de crucifixos / 12. Banda sonora de l’esternut. Tot just ha acabat la collita i s’ha 
posat a fer suc. 

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                      

C O M E N T A R I S T A 
A P A M A R   O B E R T 
N   C I N I S M E   I X 

A B E L   B E B R I C I 

P E D I L U V I D I M 
E S O   A N E C O I C   

  U N I P A R   P O L O 

A N I M I   E F I M E R 

R Y   I D O S I P E   X 

N A U T I L   D A S I A 

I   M A S O V E R   N T 
C L O D   T E L A I R E 

A L C A L I N S   G I R 



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
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Restaurat i ampliat l’orgue del 
cor de Catalunya
ESGLÉSIA / LA VEU 

Carlos M. Álvarez, or-
ganer responsable del 
projecte de restauració 

i ampliació de l’orgue del cor 
de Catalunya, i Joan Hako-
limana, rector de la Basílica 
Santa Maria de la Seu de Man-
resa, han posat punt i final al 
procés de restauració firmant 
l’entrega de l’instrument. La 
benedicció de l’orgue serà el 
dilluns 15 d’agost a les 11.00h 
en un acte institucional i obert 
a tota la ciutadania. Un cop 
beneït, l’instrument podrà 
participar tant en la vida litúr-
gica de la basílica com en la 
cultural del país. Fins llavors, 
l’orgue només es podrà tocar a 
porta tancada per garantir-ne 
l’adaptació a l’espai i la seva 
màxima sonoritat i afinació.
Les tasques de restauració 
s’han dut a terme durant 19 
mesos des del desmuntatge de 
l’orgue fins a la seva entrega 
i s’han realitzat gràcies a les 
aportacions ciutadanes i a la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Manresa, a l’Associació dels 
Amics de la Seu i a la matei-
xa parròquia. A l’acte de lliu-
rement, Joan Hakolimana ha 
subratllat que “es tracta d’un 
moment històric” i que “l’or-
gue restaurat i ampliat fa jus-
tícia al temple i és un reconei-
xement als 700 anys de culte 

ininterromput de la basílica”. 
En paraules d’Álvarez, “és el 
final d’una etapa molt bonica 
i sacrificada. Avui comença 
una nova etapa de la vida li-
túrgica i cultural de la basílica. 
Augurem que l’orgue tindrà 
una vida ben llarga, pròspera 
i molt productiva”.

Concerts inaugurals
La Comissió de l’orgue del cor 
de Catalunya ha programat un 
cicle de 4 concerts inaugurals, 
el primer dels quals serà el ma-
teix dilluns 15 d’agost a càrrec 
de l’organista Marcel Martínez. 
Les següents dates proposades 
que completaran el cicle són 
el 19 d’agost i el primer cap de 
setmana d’octubre, coincidint 
amb el Dia de la Seu. Els noms 
dels músics que completaran 
el programa s’anunciaran pro-
perament. Tal i com ha puntu-
alitzat Mireia Subirana, mem-
bre de la Comissió de l’orgue, 

“serà un cicle de música molt 
viva perquè la ciutat de Man-
resa s’ho mereix”.

La restauració de l’orgue
El mes de desembre de l’any 2020 
es va presentar la campanya 
“Restaurem l’orgue del cor de Ca-
talunya” amb el propòsit de mi-
llorar les condicions de l’orgue de 
la Seu de Manresa, restaurar-lo 
i ampliar-lo. El mes de gener de 
2021, es va procedir a desmuntar 
i traslladar l’instrument fins al 
Taller Carlos M. Álvarez de Terol 
on durant 13 mesos es va treba-
llar en la seva restauració i am-
pliació. El mes de març de 2022 
es va sanejar la capella de Sant 
Pere de la Seu, espai on s’ubica, 
per evitar desprendiments dels 
carreus. La setmana del 18 d’abril 
es va procedir al trasllat des de 
Terol a Manresa i als posteriors 
muntatge i harmonització, que 
van finalitzar la darrera setma-
na del mes de juny. 

Des d’una doble pers-
pectiva d’amistat 
amb la família i per 

haver-lo compartit tants 
anys a l’Agrupació Fotogràfi-
ca d’Igualada, faig públiques 
aquestes sentides paraules 
per a retre un merescut recor-
datori a qui va ser un home 
bondadós i summament ge-
nerós, el Miquel Clapera i 
Gonzálvez; una bellíssima 
persona que ens va deixar el 
4 de juliol passat.

En Miquel havia nascut el 
26 d’agost de 1944, a Bar-
celona, essent el petit de 
tres germans: la Maria, la 
gran, i l’Emili, el “Miliu”, 
els quals van traslladar-se 
per raons de salut a la veï-
na població de La Llacuna; 
instal·lant-se a Igualada, al 
carrer de Sant Ignasi, uns 
anys més tard. Després, 
amb la seva estimada Ma-
noli va formar una parella 
que ha arribat aquest ma-
teix any a fer els 50 anys 
de casats; conformant una 
família de dos fills: el Da-
vid i la Maite, i dos néts, el 
Miquel i l’Aniol.
Aquest home pròdig i ama-
ble que va contribuir a om-
plir de plenitud el sí fami-
liar també es va compartir, 
atenent les seves aficions, 
amb diferents entitats i 
col·lectius com: l’anterior-
ment esmentada Agrupació 
Fotogràfica, els Amics del 
Tren i el món dels ciclistes.
Enguany, una recent i acci-
dentada caiguda va afeblir 
significativament la seva 
mobilitat fins al punt d’ac-
ceptar -per si mateix- amb 
una gran lucidesa i una no 
menor serenor que s’anava 
apropant el final dels seus 
dies… Seguidament, tot va 
anar força ràpid i se’l va po-
der acompanyar amb tots els 
afectes fins al seu darrer alè.

Pel que fa a les seves més de 
tres dècades compartides, 
com a soci de l’Agrupació 
Fotogràfica, amb tots els 
altres membres -entre els 
quals, personalment, m’hi 
sumo- sí que em permeto 
-en nom de l’Agrupació- de 
reconèixer-li  no només la 
seva entusiasta passió en-
vers el món de la fotografia 
sinó també aquell tarannà 
servicial per a col·laborar 
amb qualsevol episodi o 
actuació de l’entitat. I, per 
descomptat, en cap cas no 
es pot passar per alt  aque-
ll compromís participatiu i 
amable amb què juntament 
amb la seva Manoli va com-
partir tants i tants encontres 
fotogràfics, excursions, pre-
sentacions i exposicions, i 
especialment els puntuals 
sopars de l’entitat, celebrats 
en aquell local tan estimat 
de la plaça de la Creu, a la 
finca de Cal Maco. En aquest 
sentit, la seva activa però 
discreta i amable presència 
en totes les convocatòries 
de l’Agrupació han deixat 
en tots els membres un en-
comiable sentiment de gra-
titud per haver-nos obse-
quiat amb la possibilitat de 
conèixer-lo tan de prop.
Un repòs etern, Miquel! 
Abraçades.

Carmel·la Planell i Lluís 
i Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada.

Una afectuosa recordança del 
Miquel Clapera i Gonzálvez

Antoni Muntadas Noguera

Els teus estimats: esposa, Maria Teresa Vilaseca Casajoana; fills, Adriana, Griselda i Albert;  
net, Max i família tota ho fem saber a llurs amics i coneguts. 

L’acte de comiat tindrà lloc avui divendres dia 15 a les 16 hores a l' oratori de Funerària Anoia.

Morí cristianament ahir dijous dia 14 de juliol a l'edat de 88 anys.

Igualada, juliol de 2022

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.



              

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 15:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DISSABTE 16:
TOUS

Av. Balmes, 73

DIUMENGE 17:
BAUSILI

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

MR SINGLA
Pujades, 47
(9:00- 22:00)

DILLUNS 18:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIMARTS 19:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIMECRES 20:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIJOUS 21:
ADZET

Av. Barcelona, 9
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Marcè&Sagarra Centre Dental: 
Nova especialitat d’estètica dento-facial

Dra. Eva Marcè. i Dra. Mariona Sagarra.
CENTRE DENTAL MARCÈ I SAGARRA. 

El Centre Dental Marcè&Sagarra ha incorporat una nova especia-
litat que canvia la manera d’entendre l’harmonia facial. Fusiona 
els tractaments més innovadors d’estètica dental i d’estètica facial 

amb la incorporació a l’equip d’un especialista en cirurgia oral i cirurgia 
maxil·lofacial i alhora, màster en medicina estètica i antienvelliment. El 
seu recorregut s’ha centrat en la recerca de l’excel·lència en la correcció de 
defectes dento-facials.

Què s’entén per harmonia facial?
L’harmonització facial és un innovador concepte que engloba tot un con-
junt de procediments estètics que varien segons cada pacient. L’objectiu és 
millorar la bellesa natural de la cara mitjançant petites modificacions que 
realcen els punts forts i suavitzen les petites imperfeccions de la fisonomia.
Tal com diu el seu nom, l’harmonització facial aconsegueix obtenir més 
equilibri en els trets facials, millora la simetria a la cara, redefineix els an-
gles per a un contorn més estilitzat i aconsegueix més elasticitat i volum a 
les zones on s’ha perdut.

Odontologia i estètica facial, juntes per aconseguir el millor somriure.
Estètica dental tal i com l’entenen a Marcè&Sagarra Centre Dental va més 
enllà de la boca. Busca obtenir l’harmonia, rejovenint i equilibrant aquells 
aspectes que no harmonitzin amb la resta de la cara. Un somriure bonic 
fa referència a tots els components que el defineixen: les dents, les genives, 
els llavis i el seu entorn. Tots ells s’analitzen en conjunt per obtenir l’equi-
libri desitjat amb tractaments totalment  individualitzats. El resultat és un 
aspecte natural i equilibrat per a cada fisonomia.

Tractaments 100% personalitzats
Abans de cada procediment, el pacient obté un estudi amb un assessora-
ment totalment personalitzat. Tots els tractaments són mínimament inva-
sius, segurs i indolors.

Quins tractaments es poden fer?
- Tractament de les arrugues del front i de l’entrecella
- Tractament i correcció del contorn d’ulls i de les potes de gall.
- Correcció del somriure gingival
- Correcció dels solcs del costat del nas i de la boca
- Augment i correcció de la simetria del llavi
- Arrugues peribucals o codi de barres
- Plasma Ric en Plaquetes i Factors de Creixement Epidèrmic
- Tractament del bruxisme

Podeu demanar més informació trucant a:
Marcè & Sagarra Centre Dental, al 93 806 79 04.

Arrugues del front i de l’entrecella

Arrugues peribucals o codi de barres

Augment i correcció de la simetria del llavi

Bruxisme

Contorn d’ulls i potes de gall

Línies marioneta i solcs del nas

Somriure gingival



Albert Gàmez /  
Músic, pianista i artista 
@Mandaleanos

Visc a Mataró amb la meva parella l’Ariadna. La vida m’ha regalat un contrast preciós expandint-me pel Maresme, 
amb una gent preciosa. Hi ha molts locals, xiringuitos i llocs màgics on tinc el plaer d’estar tocant aquest estiu en la 
gira 2022, tot i que em moc per tot Catalunya. Em vaig formar en Teatre Musical a l’Institut del Teatre de Barcelona 
i he treballat quatre temporades com a cantant de l’Orquestra Rosaleda. He estat professor/alumne de cant i Teatre 
a l’escola de Dansa Montse Andrés, a Vilamúsics i a l’Escola Garcia Fossas. Actualment, estic composant cançons del 
meu disc. Ara mateix immers en la meva gira de concerts Estiu 2022.  

Com et vas iniciar en el món de la música?

La música ha format part de la meva vida des que 
tinc coneixement. El meu avi em va ensenyar a 

tocar el piano i la meva mare em posava música de Be-
ethoven quan anàvem en cotxe. Vaig començar les clas-
ses de piano als 5 anys i des d’aleshores no he deixat de 
formar-me.  La persona que m’ha fet de pare, en Toni 
Balsells, m’ha encoratjat sempre a seguir els passos pro-
fessionals que em permetin viure de la música. Durant 
molts anys he fet versions d’altres persones, però ara em 
sento inspirat per composar els meus propis temes, com 
l’últim que ha estat Diosa. Veient la resposta que ha ge-
nerat en la gent, està clar que aquest és el meu camí.

Quin és el teu estil?

No sabria definir-me en un estil, tot i que el que més faig 
és pop. Em dec al meu públic i procuro oferir-los el que 
demanen. M’agrada sentir com a través de la meva mú-
sica, l’ambient s’omple d’Amor i de bona energia. Si que 
m’agradaria puntualitzar que la meva cançó Diosa és un 
homenatge a les dones, a l’Úter Creador femení, a la rela-
ció de parella, a l’Amor Incondicional, a la part femenina 
que homes i dones portem dins. M’emociona veure com la 
gent la canta en els meus concerts.

Quins instruments toques? Et dediques al 100% a músic?

Veu, piano i guitarra son els meus instruments. Ara ma-
teix tinc la sort de dedicar-me 100% a la música. Com ja he 
comentat, tinc una gira de concerts programada i alguns 
programes de televisió. El fet d’haver participat al programa 
A2veus de Tv3 ha sigut una gran experiència i m’ha obert 
un gran ventall de possibilitats.

M’ha fet conscient dels aspectes a millorar, la importància 
del poder personal i de cuidar tots els detalls. La televisió 
és meravellosa per donar-te a conèixer i és un gran tram-
polí per impulsar la meva carrera. Estic molt agraït. 

Fas composicions pròpies? Com t’inspires?

Sí. Les composicions pròpies son el que més m’agrada i on 
més bé em sento. És veritat que com més concerts faig i 
més hores passo tocant i assajant, més melodies se m’acu-
deixen. Sobretot m’inspiro viatjant amb la meva parella. 
Per exemple, Diosa va néixer després d’un viatge que vam 
fer al Delta de l’Ebre. Moltes vegades composem junts 
perquè queden coses precioses i tot això estarà en el disc.

Tinc entès que has entrat a una selecció per un càsting 
de TV3. De què va? Quan se sabrà el veredicte final? 

Em van escriure del programa A2veus perquè em pre-
sentés al càsting. Hi havien 5 grups de música : Buhos, 
Manu Guix i Diana Ròig, la Suu, Ginestà i Ramon Mi-
rabet. M’hi vaig presentar per cantar amb Manu Guix i 
amb Buhos. Vaig tenir la sort d’entrar en el programa per 
Buhos i ser un dels quatre seleccionats. He viscut una 
gran experiència amb els meus companys, amb els quals 
hem fet una gran amistat. La Fiona, la Sònia, el Lluís i 
jo som l’equip Buhos. Hem tingut el privilegi de rebre 
classes de Laura Andrés (pianista d’OT...) i d’en Pol Cejas 
(entrenador personal de la Naty Peluso) i el programa ha 
estat presentat per ni més ni menys que la Nina, amb qui 
puc dir que he tingut el plaer d’aprendre molt i de cantar.

També un agraïment a l’equip de realitzadors, entre ells 
en Marc, amb qui vaig establir una gran amistat, al pro-
fessorat i al director, en Xavier San Juan.

Quins son els passos que has hagut de fer per entrar-hi? 

Els passos van ser seleccionar el grup amb qui tenia ga-
nes de cantar, versionar una cançó, que en aquest va ser 
“Volcans” i enviar-ne el video. Al passar aquesta fase, et 
seleccionaven pel càsting presencial, on vaig cantar un 
tema meu que es diu “Amor al pormayor” i un tros de 
“Somebody to Love”. Després vam anar a una masia tres 
dies a rebre les formacions amb la Laura Andrés, el Pol 
Cejas i la Nina.

Quants candidats vau ser al càsting?

Ens vam presentar unes 300 persones i van seleccionar 
20 veus, quatre per cada equip. Puc dir que sóc una de les 
20 veus de Catalunya.

De va el programa? Quan es va estrenar?

El programa es va estrenar amb Buhos el passat dia 7 de 
juliol. S’emetrà cada dijous a les 22:45 a TV3. Tornem 
aquest dijous amb Manu Guix i Diana Roig. El programa 
mostra 20 veus amb talent que es preparen per cantar 
amb els seus cantants preferits.

Què li diries a algú que vol ser artista. Quins consells li 
donaries?

L’artista no es pot voler ser, l’artista ja és. Tothom té un 
talent i tothom és artista. El que facis, al servei de l’amor: 
al servei de fer-te feliç a tu i als altres. Qui persegueix els 
seus somnis els aconsegueix. La vida dóna tombs màgics 
i són regals que els hem d’aprofitar.

“Tothom té un talent i és artista: 
el que facis, al servei de l’amor”

  Pia Prat Jorba@PiaPrat
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Espai patrocinat per:

Molt periodisme s’alimenta de les notes emeses pels mateixos “actors”. Llegir en la majoria de mitjans que el govern ha fet un “gir a l’esquer-
ra” sona a circular propagandista dels serveis de premsa monclovita. Però aquests alquimistes de la política potser obliden (o ho amaguen) 
que girar contínuament “mareja”, malgrat el “soroll” que genera. Sovint només és populisme per “no moure’s” de lloc. Si els impostos a les 
energètiques es poden “repercutir” al consumidor, només s’haurà creat més inflació. El veritable “gir” podria ser “nacionalitzar” les empre-
ses del sector. No fer pagar el transport de proximitat, si no s’inverteix en rodalies, només generarà més deute. El “gir” seria incrementar i 
millorar la xarxa de trens de proximitat. Si els girs es substanciessin en fets i no només es paraules, potser deixarien de ser giragonses mal 
intencionades per esgarrapar vots, cosa que sembla ser l’únic interès dels manaires. La pregunta sense resposta continua sent com es pensa 
reactivar l’economia o com s’evitarà la recessió. Quan Espanya parla de flors i violes, tothom veu que s’acosten temps de foscor i tenebres.  
Només faltava el “pinxo” jugant a “bales”. Es comença a estar fart d’embafadores accions i reaccions demagògiques.


