www.veuanoia.cat
Divendres, 22 de juliol de 2022 - 40è any - Núm. 2079 - 1,90 € - Publicacions Anoia, S.L

Els ajuntaments de l’Anoia cobraran
42 milions en rebuts de l’IBI
Des de 2019, gairebé no s’ha
mogut l’import del rebut

Masquefa, la Pobla i Igualada, els que
tenen la mitjana de quota més alta
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L’alcalde de
Calaf farà en
bici 3.800 km.
en un repte
en benefici
d’Althaia
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Aquestes setmanes s’han girat els rebuts de l’IBI per part dels ajuntaments. És la via d’ingressos més important.

Bellprat, el primer poble en plantar cara a
l’especulació de les “energètiques de l’Ibex 35”

Castells vol
aprovar ara el
pressupost del
2023
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Festes Majors
a Jorba i els
Hostalets de
Pierola
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Des de fa alguns dies, a Bellprat han declarat la seva “sobirania energètica”.

OPCINATURA
la teva botiga ecològica
DES DE 2002

@opcinatura

C/ Pierola 5, d'Igualada

938055918

botiga@opcinatura.com
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Igualada
presenta una
app amb
l’agenda
d’activitats

Tot en alimentació ecològica,
verdura de proximitat,
neteja de la llar, fitoteràpia,
producte a granel,
cosmètica i higiene personal
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L’EDITORIAL

El termòmetre de l’IBI

A

questa setmana publiquem un resum de
l’evolució de l’Impost de Béns Immobles
(IBI) en els darrers anys, des de just abans
de l’aparició de la crisi de la bombolla
immobiliària, fins a la prepandèmia i l’actualitat.
Just ara que l’IBI ha fet baixar els nostres comptes
corrents de manera considerable, podem apreciar que, almenys des de
2019, no s’aprecia cap
increment destacable en
cap dels municipis de la
comarca. Bona notícia, si
bé és cert que, com totes
les coses, s’obre la porta a debatre si les xifres
que provenen dels valors
cadastrals de les nostres
finques són o no encertades, i la quota que n’apliquen alguns ajuntaments.
Els consistoris -especialment els dels pobles petitstenen en l’IBI la seva principal font d’ingressos, i no
és d’estranyar que els alcaldes es mostrin recelosos
a baixar-lo, perquè influeixen no només en el pagament del personal, en molts casos amb plantilles inflades, sinó també per al finançament de les partides

finalistes i dels projectes en marxa.
A banda del sòl residencial, l’IBI en general, que
també s’aplica en finques urbanes al sòl industrial
o comercial, serveix també com a termòmetre per
conèixer quin és l’estat del nostre territori. S’aprecia, com, proporcionalment, alguns municipis com
Masquefa o la Pobla
de Claramunt -Igualada, també- aguanten
avui el pes econòmic
industrial d’aquesta
comarca, la qual cosa
fa augmentar el valor
mitjà dels rebuts. La
resta de municipis,
salvant algun cas puntual, és a molta distància.
Aquest és un nou
exemple -i una raó més- que demostra febleses a
l’Anoia en l’àmbit de reindustrialització. Més enllà
del debat dels models i de les formes, és una evidència que no anem bé. Només cal veure les diferències
clarament apreciables entre municipis veïns (Piera
amb Masquefa, Igualada amb Montbui) per comprovar que hi ha molta feina a fer.

A banda del sòl residencial,
l’IBI, que també s’aplica en
finques urbanes al sòl industrial
o comercial, serveix també per
conèixer com estem al territori.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Fernando Andreu, jutge de l’Audiència Nacional, ha vist com apareixia
una gravació d’una conversa amb el
comissari Villarejo on explicava que
“Crec que hauria estat més ridícul
deixar-los votar (el 9-N) i desqualificar-la com si fos una pallassada.”
Artur Mas, president de la Generalitat i organitzador del 9N, va valorar
el cas dient “El fet greu és que algú
que representa el sistema judicial sigui en la conxorxa il·legal que intentava destruir persones per les seves
idees. Que l’àrbitre es posi la samarreta de l’equip que juga brut és inadmissible en un estat de dret. I davant
d’aquestes evidencies per què no actua la fiscalia? Tenim una esperança
molt limitada de que es faci justícia”.

Jean Richard de la Tour, Advocat
General del Tribunal de Justícia
Europeu TJUE de Luxemburg, va
considerar que “la justícia belga
no podia rebutjar l’entrega de Lluís
Puig per cap dels dos motius que ho
va fer.”
Carlos Lesmes, President del Consell General del Poder Judicial i del
Tribunal Suprem, ho va valorar dient “no esperava una altra cosa de
l’Advocat General i no espero una
altra cosa del TJUE”.
José Zaragoza, fiscal del Tribunal
Suprem, ha dit que “la política espanyola no es pot desjudicialitzar
perquè això implica desarmar l’Estat per evitar respostes penals contra els catalans.”
Bel Pozueta, diputada de EH Bildu ha dit que “el que els molesta
és reconèixer les víctimes del franquisme, que els vencedors no puguin esborrar la memòria i la dignitat de les víctimes”.
Laura Borràs, Presidenta del Parlament de Catalunya, va reaccionar

a l’escrit inculpatori de la Fiscalia dient que “No seré jutjada pels delictes gravíssims de malversació i frau,
però ja hi he estat sentenciada, el mal
ja ha estat fet. Va perdent força, però
la desproporció de l’acusació que
se’m fa explica millor que jo per què
parlo de persecució política.”
Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha dit
que “No ens hem de deixar intimidar per ningú. No ens deixat intimidar per aquells que ens han tancat a
la presó i tampoc ens deixarem intimidar per aquells a qui els fa mandra
defensar els drets del país a tot arreu.”
Jordi Turull, Secretari General de
Junts, ha dit, “No ens deixarem arrossegar per cants de sirena interessats o enverinats, ni intimidar per les
males arts de ‘Estat”.
Salvador Illa, primer Secretari del
PSC, ha dit que “cal convocar la taula
de partits de Catalunya per promoure el diàleg entre catalans. La política
és diàleg i dialogar no és cedir, sinó
que és un exercici de respecte, d’escoltat i contrastos de punts de vista
per buscar una solució política i això
és el que li convé a Catalunya.”
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També ens trobaràs a :

MARTI CLARET

Secretari Incidència Juvenil
Intersindical

El sindicalisme que
ens cal (per l’autonomia que ens cal)
Un vell proverbi de l’independentisme català resa que “l’autonomia que ens cal és la
de Portugal”, agosaradament em permeto
la llicència de versionar-lo de la següent
manera: “El sindicalisme que ens cal -per
l’autonomia que ens cal- és el de la Intersindical”.
Al llarg de l’experiència política de la
nostra generació, l’horitzó polític de la
ruptura amb el règim mitjançant la independència de Catalunya i la construcció
dels Països Catalans ha estat una constant.
Nombroses són les veus que reclamen “fer
la independència” o “tombar el règim del
78”, frases amb un elevat contingut polític
de caràcter rupturista vers l’statu quo.
I això com es fa? Què vol dir “ser independents com a país” o “ser sobirans com a
poble” a principis de la dècada dels vint del
segle XXI? Joan Coma -regidor a l’Ajuntament de Vic i ajusticiat per l’Estat Espanyol- recordava a la classe política catalana
i al règim constitucional espanyol que “per
fer una truita, cal trencar els ous”. Hom va
interpretar aquesta declaració com una
crida a la desobediència institucional davant la farsa d’una transició nacional sense
sentit, un crit d’alerta davant l’absurditat
de fer una independència “de la llei a la
llei”.
El cert és que el temps ha donat un nou
significat a aquelles paraules del regidor
cupaire a la ciutat dels sants: no tan sols cal
trencar els ous per fer una truita. Ens cal
també tenir a punt i calent l’oli de la paella,
ens cal estar preparats per batre’ls.
Ens cal, en definitiva, haver fet els deures. No hi haurà ruptura possible si institucions i societat civil no hem preparat
les condicions necessàries. Cal construir
alternatives a la dominació i a l’ocupació
espanyola d’aquesta part del país.
Aquí és on apareix el late motiv d’aquest
article, la necessitat d’articular un sindicalisme català independent per una Catalunya independent. D’engreixar la Intersindical no per tan sols normalitzar la llengua
o les majories polítiques als centres de
treball sinó per demostrar que l’independentisme és útil per la classe treballadora.
Us imagineu guanyar drets en català organitzant-nos des dels centres de treball de
Catalunya? Us imagineu un sindicalisme
que no estigui lligat als interessos polítics
del Gobierno de España sinó als interessos
dels treballadors anoiencs?
Aquests dies, la Intersindical començarà
a l’Anoia una campanya d’expansió. Estic
segur que veureu algun cartell pel vostre
entorn, pareu-vos-hi i mireu-vos-el. El
sindicalisme català us estarà cridant: vol
defensar els vostres drets com a treballadores i treballadors, com a catalanes i catalans. I tu, què hi diràs?
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PAU ORTÍNEZ

La tribuna

Regidor de Poble Actiu
a l’Ajuntament d’Igualada

F

a cinc anys, l’Espai pels somnis va
ser desallotjat pels Mossos d’Esquadra i, des de llavors, el Casal del Passeig està completament en desús. Un
espai molt estimat per tota la gent d’Igualada
que recorda, amb enyorança, les piscines on
durant la seva infantesa i joventut es banyava. Un equipament que durant quatre anys va
ser ocupat per un grup de joves amb
moltes ganes d’acondiciar-lo, obrir-lo
a la ciutat i tornar-lo a fer bategar. L’espai pels somnis va ser una oasi de
vida, d’activitat cultural i de compromís polític, massa curt per un equipament que portava anys tancat. La propietat de l’espai no crec que tingui la
capacitat ni la voluntat de transformar
aquest espai de la ciutat… i el Casal no
pot seguir abandonat més dècades. El
Casal del Passeig és un espai brutal, de
3.300 metres quadrats, que té molt potencial. En una ciutat compacta com
Igualada no és fàcil trobar espais tan
grans, definits urbanísticament com a
equipaments i menys al centre.
Però sí, tenim un espai per somiar al
centre i tenim ganes d’omplir-lo de
vida. Per això, des de Poble Actiu hem proposat que el solar abandonat on hi havia hagut
el Casal del Passeig aculli, entre d’altres equipaments, la llar d’infants pública que el centre
de la ciutat necessita. La conversió de concertada a pública de l’escola de l’Ateneu Igualadí,
una proposta compartida per les famílies de
l’escola i amb el suport de l’entitat, es va realitzar amb una condició: el compromís de

#L’enquesta
de la setmana

Volem una llar d’infants
al Casal del Passeig!
l’Ajuntament de trobar, com a màxim el 2026,
un espai idoni per acollir la llar d’infants el
Rusc. Analitzant els espais disponibles a l’entorn de l’Ateneu Igualadí, des de la candidatura municipalista creiem fermament que
l’espai més idoni és el Casal del Passeig. Per la
proximitat a l’escola, per la superfície disponible, per la possibilitat de combinar un nou

edifici en un entorn que pot ser verd… per
molts motius, el Casal del Passeig és la millor
ubicació per acollir la llar d’infants del Rusc.
El Casal del Passeig podria acollir la llar d’infants el Rusc, que creixeria de una única línia
a dues línies per acollir tota la demanda de
places d’educació pública que tenen les famílies dels barris del centre i del Poble Sec, però
té molt més potencial. El POUM de 1986 pre-

veia un carrer per connectar el carrer Amor
i el carrer dels Caputxins, que és necessari.
Així, l’espai, quedaria separat en dues zones:
una zona al sud del nou carrer -entre el nou
carrer i el Passeig- per acollir equipaments
i una zona al nord del nou carrer per construir habitatges. Si observeu tot l’espai disponible que té el Casal del Passeig veureu que
les possibilitats que té són immenses.
Hi ha 1.600 metres quadrats preparats
per acollir equipaments, que són molts
més dels necessaris per una nova llar
d’infants.
Què més podria acollir? Un espai verd?
Un espai on practicar esport? Un amfiteatre per actuacions culturals? Què hi
faríeu? També hi ha l’edifici del Casal,
un edifici amb una superfície de 400
metres quadrats que malgrat els anys
que té es conserva intacte. L’edifici,
amb una mínima inversió en tancaments, climatització i mobiliari, podria
convertir-se, per exemple, en el casal
d’entitats que el teixit associatiu reivindica. Un espai tan estimat per la gent
bé mereix que imaginem com volem
que sigui. “Segurament nosaltres vivim
els somnis dels nostres avis i, depenent de la
qualitat dels nostres somnis, això és el que
viuran els nostres descendents”, deia el Lluís
Llach. I crec que és ben bé així.
Volem dibuixar la Igualada que volem. I un
espai abandonat com el Casal del Passeig és
un espai per fer volar coloms. Somiem junts.
Sense por. Que els somnis es fan a mà i sense
demanar permís.

Confies que, aquest cop sí, es faci el soterrament
del tren a Igualada?

Sí 26%

3

No 74%

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

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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ENRIC BALAGUER

Plataforma per la Llengua

L’article 2 de la Constitució francesa: la mare dels ous

L

a mutilació que ha patit
l’anomenada proposició
de llei Molac pel Consell
Constitucional
francès
demostra que el català no té cabuda a l’actual constitució. El passat
21 de maig, l’alt organisme francès
va tombar els articles substancials de la proposta de
llei de protecció i promoció de les llengües minoritzades, que a principis d’abril havia estat aprovada per una àmplia majoria de l’Assemblea Nacional
i del Senat. La llei, coneguda pel cognom del seu
impulsor, el diputat bretó Paul Molac, hauria estat
històrica per al català i la resta de llengües pròpies
del territori francès. Tots els nins i nines de la Catalunya del Nord haurien tingut el dret a la immersió
lingüística en català a una escola del seu municipi o
d’un de proper, pública o privada.
No podrà ser. De moment. El Consell Constitucional, compost per nou individus, ha sentenciat en
contra de les dues cambres que representen la sobirania nacional. A més, el Consell ni tan sols comptava amb els diputats reglamentàriament necessaris
per avaluar la proposta de llei! És així atès que 4
dels 60 diputats que havien demanat inicialment la
validació constitucional van considerar que s’havien precipitat i es van retractar de portar la llei a
l’alt organisme. El Consell va ignorar la rectificació
d’aquests diputats. El que es dona no es torna, van
venir a dir, apropiant-se d’aquestes signatures per
donar-se el permís de passar la tisora.
No solament han tombat l’educació immersiva.
Molts ciutadans de França continuaran sense poder tenir el seu nom registrat correctament. Un
dels articles invalidats de la llei Molac donava la
possibilitat d’inscriure al registre civil noms de
persones amb caràcters que no existeixen en francès, com els accents de noms com Martí i Núria.
Tampoc no podrà ser.
Segons l’alt organisme, tant aquest article com el
de l’educació immersiva, que eren el motor transformador de la llei, són incompatibles amb l’article 2 de la constitució francesa. “La llengua de la
República és el francès”, dicta. Els catalans del sud
podrien pensar que aquest és un article antiquís-

sim però no, és del 1992. S’hi va introduir arran
del Tractat de Maastricht i no estava pensat per
limitar els drets de les llengües pròpies sinó per
protegir el francès de l’expansió internacional de
l’anglès.
Aprofitar l’article 2 de la constitució per vetar la
propulsió d’aquestes llengües i fer-ho en contra de
les dues cambres representatives és menysprear els
representants del poble i un insult a la democràcia. A més, aquesta agressivitat que ha tingut l’estat envers la immersió en les llengües pròpies no
l’ha tinguda amb l’anglès, que sovint és la llengua
vehicular a les universitats públiques.
En el seu moment, la Plataforma per la Llengua
i el Casal del Conflent es van mobilitzar a favor
de l’aprovació de la llei Molac, enviant més d’un
centenar de cartes als diputats clau per a la votació
i en alguns casos fent reunions amb membres dels
seus equips. Però el que ha quedat de la Llei Molac no dona per garantir els drets lingüístics dels
catalanoparlants. El camí que indica la decisió del
Consell apareix claríssim. L’única manera de propulsar el català a la Catalunya del Nord i revertir
la situació d’emergència lingüística és modificar
l’article 2 de la constitució, la mare dels ous. Per

aquest motiu, la Plataforma per la Llengua i el Casal del Conflent engegaran un pla de treball perquè els partits es comprometin a reformar la constitució. Esperem que aquest treball sigui conjunt
amb la resta d’entitats que defensen les llengües
de França.
Fa dies Emmanuel Macron publicava al seu compte de Facebook un text que enaltia les llengües
pròpies de França. Deia que “són un tresor nacional”, que ell volia “garantir la transmissió de la
diversitat lingüística” i que “la llei ha d’alliberar,
mai ofegar”. Però no va dir res sobre l’ensenyament
immersiu ni va proposar cap revisió de la constitució. D’altra banda, el primer ministre, Jean Castex, exbatlle de Prada de Conflent, encarregarà a
dos diputats que avaluïn les conseqüències de la
decisió del Consell Constitucional i això hauria
d’acabar en una proposta alternativa.
Si els dos personatges més importants de l’executiu realment volen promoure la nostra llengua empresonada pel jacobinisme anacrònic, que donin
suport a la revisió de l’article 2 de la constitució!
Cal que el “soyez propres et parlez français” escrit
al pati de les nostres escoles faci part només de la
memòria històrica de la Catalunya del Nord.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

JORDI BADIA
L’alcalde de Calaf s’ha proposat un gran repte solidari en benefici
de la Fundació Althaia i com a prova de superació personal, fent na
prova ciclista de 3.900 kilòmetres sense assistència.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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El diari digital més llegit
en continguts propis i
en dispositius electrònics
Auditats per:

39 anys d’història
Som la premsa de casa,
sempre al teu costat
+11K!
Associats:

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

JAVIER RECIO I RODRÍGUEZ

@jaumesingla

Politòleg per la Universitat de Barcelona (UB)

Agafats
per la cartera

Un estiu per estimar (-nos)

H

i ha una dita jueva
que diu: Si deus un
milió al banc, tens
un problema. Si deus
cent milions al banc, el banc té
un problema. Si deus mil milions
al banc, tothom té un problema”.
Això és una realitat a Europa, respecte d’Espanya.
El deute és tan gran que si estiguéssim tot un any
treballant per a l’Estat, sense cobrar res, després
dels dotze mesos, Espanya encara necessitaria un
altre any per cobrir el deute amb Europa.
El deute espanyol és tan gran que qui té el problema és Europa que hi ha posat els diners. Uns
diners que Espanya ha malversat en corrupció,
monarquia, fons reservats, constructores, partits
polítics, judicatura, sindicats, premsa, banca i,
fins i tot l’Església que s’ha immatriculat milers
de propietats que no eren seves. Europa tem per
la desestabilització d’Espanya, car s’hi juga el cobrament del deute que, sense Catalunya, Espanya
no podrà pagar. I amb Catalunya tampoc.
Segons bufen els vents de l’economia, la crisi que
s’acosta tindrà dimensions èpiques i a Espanya,
a causa de la puja dels tipus d’interès serà encara més greu, car el gruix de la despesa pública
s’haurà de destinar a pagar els interessos del deute que, ai làs, segueix creixent dia a dia, mes a
mes, gràcies a la voracitat de la corrupció sistèmica espanyola.
Fins ara el gruix del dèficit s’ha finançat amb l’espoli fiscal de Catalunya (entre 16.000 i 20.000 milions d’euros anyals) però amb la càrrega creixent
dels interessos del deute i l’augment de la despesa
militar, seran els ciutadans de tot l’estat els que
patiran més directament els efectes de la crisi. Si
fins ara l’ase dels cops ha estat Catalunya en el seu
conjunt -independentistes i unionistes- ara, sense
deixar de ser-ho, també els ciutadans de les altres
“autonomias” en patiran les conseqüències.

Segons bufen els vents de l’economia,
la crisi que s’acosta tindrà dimensions
èpiques i a Espanya, degut a la puja dels
tipus d’interès, serà encara més greu.
Al llarg dels darrers tres-cents cinc anys, Catalunya ha intentar aportar sentit comú i modernitzar
l’estat borbònic fent propostes de cultura democràtica, dinamisme econòmic, respecte a les llengües minoritàries... però tot ha estat endebades. El
que n’ha tret ha estat persecució lingüística, empresonament, espoli fiscal, menyspreu i fins i tot
l’afusellament -amb la complicitat de l’exèrcit nazi
alemany- d’un president de la Generalitat en exercici. Europa té por. Prefereix una Espanya sense
separació de poders ni drets humans, que una Espanya sense Catalunya.
Europa no farà res per nosaltres si no som capaços de fer entendre als espanyols, que l’estat s’ha
convertit en la finca particular dels Borbón, on els
partits en són els administradors i els ciutadans
restem convertits en súbdits. Europa vol tranquil·
litat als calaixos i per tenir-los tranquils vol pau
als carrers.
Amb pau i tranquil·litat no arribarem mai a la llibertat. Ni personal ni col·lectiva.

M

oltes persones se
senten identificades amb l’anunci
d’enguany d’Estrella Damm per donar la benvinguda a l’estiu. Dit això, es pot considerar un dels millors (encerts)
en màrqueting per representar una realitat invisibilitzada. Les edicions anteriors es caracteritzaven per colles
felices, gaudint
de l’estiu i de
la birra, llevat de l’edició
del 2019, on es
pretenia generar consciència
col·lectiva per
cuidar i estimar el nostre
planeta. L’edició del 2022,
doncs, trenca
amb l’esquema
de la xauxa per
apel·lar al nostre «jo».
Després d’haver
viscut una pandèmia devastadora, la gent no
n’ha sortit millor d’ella. Han
marxat familiars, s’han perdut amistats, ha florit i s’ha marcit l’amor, s’han
truncat somnis, hem hagut d’adaptar-nos a la
nova (a)normalitat, hem vist empitjorar la nostra
salut mental. I un llarg etcètera. Sens dubte, som
unes altres persones, no perquè hàgim tingut la
voluntat de superar-nos, sinó perquè els cops de
la vida ens han fet conèixer una realitat individual que mai havíem contemplat. Ara, molts som

aspres, desconfiats i ens hem tancat en nosaltres.
Què ens ha passat?
L’actuació de Phénix Brossard reflexa moltes de
les nostres vides. Després de pèrdues, llàgrimes i
foscor, s’obre una finestra d’oportunitats que hem
de perseguir per tornar a ser feliços. Això sí, ens
hem d’arriscar i allunyar-nos de les pors, dels dubtes i de les inseguretats. No, no es pretén donar el
missatge que hem de fugir lluny i no afrontar els
problemes. El
que es pretén
és donar alè a
les persones
perquè tornin
a ser valentes,
perquè tornin
a riure, perquè revisquin
tota la xauxa
que els han arrabassat. Hem
de tornar a ser
nosaltres.
L’e s l ò g a n
«Aquí, Ara i
Així», és un
crit d’alliberament de totes
les persones
que
seguim
dempeus, després de tot el
que ahir ens
va fer patir
la pandèmia,
i del que avui ens continuen fent patir els nostres dimonis interns. Vivim en un estat de guerra
permanent. Malgrat tot, seguim vius, i això és el
que importa. Vida només n’hi ha una. Si l’hem de
viure, que sigui de qualsevol manera i a qualsevol
lloc, però sempre amb amor, un somriure i una
birra freda.
Cuideu-vos i viviu tot el que no vau poder viure!

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

Una lectora ens avisa
que el planell d’horaris
de Monbus a la parada
de l’avinguda Balmes
d’Igualada és completament il·legible, i parcialment estripat.
Convindria, certament,
que la companyia i, si
escau, l’Ajuntament, tinguessin cura que els plafons informatius -físics
i electrònics- funcionessin degudament.
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Igualada
Els ajuntaments de l’Anoia cobraran aquest any 42 milions
en els rebuts de l’IBI, que es mantenen similars des de 2019
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

ls ajuntaments de l’Anoia ingressaran aquest
any 42 milions d’euros
gràcies a l’Impost de Béns Immobles (IBI) de finques urbanes, segons que hem pogut
analitzar de les darreres dades
de la Direcció General de Catastre. Es giraran un total de
91.429 rebuts, els quals ja s’han
cobrat aquestes setmanes. L’IBI
és la font d’entrada de diners
més important per a molts
ajuntaments, especialment si
compten amb molt comerç o
empreses. I és que les finques
urbanes no inclouen només
els habitatges, sinó també els
establiments comercials i els
industrials, així com el sòl urbà
urbanitzable.
No es pot dir que hi hagi un
increment destacat respecte a
2019, any anterior a la pandèmia, doncs la diferència és de
12 milions per a tots els 33 municipis de la comarca. Sí que
la trobem respecte 2007 -l’any
abans que comencés la crisi
de la bombolla immobiliàriaperquè, davant l’ingrés de 42
milions previst per aquest any

A Igualada es giren
32.564 rebuts, que
representen aquest any
19,3 milions d’euros,
amb una mitjana de
593€ per rebut. El 2007
era de 411€

Els ingressos per IBI
urbans són l’entrada
més important per a la
majoria d’ajuntaments,
especialment si
compten amb molt sòl
comercial o industrial
2022, se’n van cobrar llavors
24. Gairebé la meitat menys.
La mitjana de quota líquida
per rebut a l’Anoia és de 462€
aquest any, si bé cal tenir en
compte -important- que això
no significa que es pagui en general aquesta xifra per a habitatges, perquè aquí també s’hi
inclouen sòls industrials o comercials. És a dir, una població
amb pocs habitants però molta
indústria -la Pobla de Claramunt o fins i tot Masquefa, per
exemple- tindrà una mitjana
de rebuts molt alta, i en cap cas
vol dir que es pagui aquesta
xifra per finques residencials.
També hi pot tenir a veure si hi
ha hagut recentment una revisió cadastral, que generalment
implica noves quotes a pagar.
El municipi amb més rebuts
(32.564, 370 més que el 2019)

Aquestes setmanes els ajuntaments han procedit a cobrar l’IBI.

és Igualada, seguit a molta distància de Piera (11.287, que en
baixa 25) i Vilanova del Camí
(8.008, 34 més). En canvi, el
poble amb menys rebuts d’IBI
és Bellprat, amb 97, seguit
d’Orpí (103) i Santa Maria de
Miralles (121).
Pel que fa a la quota líquida (el
que paguem) a Igualada es cobraran 19,3 milions d’euros en

aquest exercici (345.547 més
que el 2019), seguit de Masquefa, amb 3,7 milions (634.101
més), de Piera amb 3,6 milions
(27.284 menys) i Vilanova amb
3 milions (29.789 més). En total, a la comarca es cobraran
1,3 milions d’euros més ara en
IBI que el 2019, amb un increment global del 3%. Hi ha llocs
on es cobrarà menys per aquest

impost, com és el cas que hem
esmentat de Piera però també, entre d’altres, de Castellolí (-12.701€), la Llacuna
(-45.263€) o Montbui (-8.415).
Pel que fa a la mitjana per rebut -tenint en compte l’indicat
abans- la més alta correspon a
la Masquefa, amb 631€, seguit
de la Pobla de Claramunt, amb
626€, i Igualada, amb 593€. Són
també les tres poblacions amb
més pes industrial de l’Anoia.
A l’altra banda del rànquing,
les poblacions amb l’IBI més
“barat” són Pujalt, amb 126€,
seguit de Veciana (155€), Castellfollit de Riubregós (143€) i
Sant Martí Sesgueioles (190€),
totes elles a l’Alta Anoia.
A la Conca d’Òdena, àrea residencial més important de la
comarca, la mitjana de rebut
més assequible és Montbui,
amb 289€.

Rebuts i quotes de l’IBI a l’Anoia, poble a poble (2007, 2014 i 2022)
NOMBRE DE REBUTS
2007
2014

2019

2022

Argençola
180
206
232
231
Bellprat
72
91
98
97
Bruc (El)
1.633
1.826
1.839
1.840
Cabrera d'Igualada
1.664
1.699
1.703
1.702
2.243
2.817
2.771
CALAF
2.793
Calonge de Segarra
112
132
144
145
Capellades
3.511
4.054
4.070
4.101
Carme
612
649
620
621
Castellfollit de Riubregós
171
188
187
190
Castellolí
311
468
477
470
Copons
259
263
265
269
IGUALADA
27.111
32.327
32.194
32.564
Jorba
493
642
682
674
Llacuna (La)
911
1.001
1.021
1.027
Masquefa
5.240
5.598
6.006
5.989
Montmaneu
172
188
191
194
Òdena
2.223
2.473
2.476
2.546
Orpí
93
102
103
103
10.274
11.294
11.312
PIERA
11.287
Hostalets de Pierola (Els)
1.679
2.078
2.118
2.129
Pobla de Claramunt (La)
1.570
1.667
1.629
1.630
Prats de Rei (Els)
323
409
445
447
Pujalt
173
270
272
273
Rubió
83
118
118
144
Sant Martí de Tous
724
803
814
823
Sant Martí Sesgueioles
317
395
391
391
Sant Pere Sallavinera
101
122
134
130
Sta Margarida de Montbui
5.022
5.978
6.141
6.231
Santa Maria de Miralles
81
104
119
121
Torre de Claramunt (La)
2.951
3.278
3.253
3.252
Vallbona d'Anoia
757
832
814
808
Veciana
132
212
200
199
Vilanova del Camí
6.899
7.970
7.974
8.008
78.097
90.254
90.813
TOTAL
91.429
Rebuts: Unitats. Base liquidable: Milers d'Euros. Quota Líquida: Euros.
Font: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Elaboració pròpia.

Dif.
(2019-22)
-1
-1
1
-1
22
1
31
1
3
-7
4
370
-8
6
-17
3
70
0
-25
11
1
2
1
26
9
0
-4
90
2
-1
-6
-1
34
616

QUOTA LÍQUIDA (€)
2007
17.727
5.871
349.671
317.845
504.550
28.724
764.485
133.071
11.959
72.825
75.318
11.150.127
97.850
124.995
1.483.271
27.952
565.998
20.481
3.227.632
349.719
691.157
41.759
17.338
25.104
166.608
40.368
9.281
1.098.904
8.725
600.228
191.228
18.065
1.836.083
24.074.919

Les dades corresponen a Finques Urbanes. Això inclou habitatges, sòl urbà, comerços i empreses.

2014

2019

2022

35.166
9.481
625.606
524.870
946.258
39.255
1.156.467
245.015
16.644
182.449
122.018
18.413.283
166.431
262.210
2.702.684
37.755
1.009.679
44.680
4.535.976
729.928
1.096.076
73.082
45.092
22.802
387.206
73.205
16.115
1.809.432
17.515
1.104.519
280.632
20.994
3.046.684
39.799.209

48.142
20.060
675.223
570.091
1.115.331
52.164
1.323.489
273.284
25.880
230.419
127.636
18.960.288
233.129
369.058
3.144.423
60.730
1.121.704
43.652
3.704.207
824.978
953.009
119.529
35.784
37.304
364.854
74.291
43.605
1.808.270
35.755
1.007.288
359.662
28.814
3.051.988
40.844.041

49.669
19.891
674.858
578.523
1.244.648
54.072
1.328.199
274.308
27.189
217.718
129.438
19.305.835
229.895
323.795
3.778.524
61.289
1.192.146
42.143
3.676.923
825.705
1.020.687
118.703
34.436
41.044
374.815
74.150
45.790
1.799.855
36.353
1.143.588
360.678
30.747
3.081.777
42.197.391

Dif.
(2019-22)
1.527
-169
-365
8.432
129.317
1.908
4.710
1.024
1.309
-12.701
1.802
345.547
-3.234
-45.263
634.101
559
70.442
-1.509
-27.284
727
67.678
-826
-1.348
3.740
9.961
-141
2.185
-8.415
598
136.300
1.016
1.933
29.789
1.353.350

MITJANA PER REBUT EN €.
2007
2014
2019
98
82
214
191
225
256
218
217
70
234
291
411
198
137
283
163
255
220
314
208
440
129
100
302
230
127
92
219
108
203
253
137
266
308

171
104
343
309
336
297
285
378
89
390
464
570
259
262
483
201
408
438
402
351
658
179
167
193
482
185
132
303
168
337
337
99
382
441

208
205
367
335
403
362
325
441
138
483
482
589
342
361
524
318
453
424
327
390
585
269
132
316
448
190
325
294
300
310
442
144
383
450

2022 Dif. (2019-2022)
Total
% INCR.
215
8
3
205
0
0
367
0
0
340
5
2
446
43
10
373
11
3
324
-1
0
442
1
0
143
5
3
463
-20
-4
481
0
0
593
4
1
341
-1
0
315
-46
-15
631
107
17
316
-2
-1
468
15
3
409
-15
-4
326
-2
-1
388
-2
0
626
41
7
266
-3
-1
126
-5
-4
285
-31
-11
455
7
2
190
0
0
352
27
8
289
-6
-2
300
0
0
352
42
12
446
5
1
155
10
7
385
2
1
462
12
3
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L’Ajuntament vol aprovar un pressupost rècord de 72 milions,
es congela l’IBI i s’apugen les escombraries un 3%
El govern demana
“responsabilitat” a
l’oposició per poder
aprovar els números
de 2023, que preveuen
increments del 6% en
seguretat i acció social i
del 15% en habitatge

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

P

er sorpresa de tothom,
l’alcalde Marc Castells
ha presentat abans de
vacances una proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals (impostos i taxes)
pel 2023. Com que té minoria
al Saló de Sessions, el govern
necessita algú que els aprovi o
s’abstingui per poder-los tirar
endavant.
Ningú no dubta que aquesta acció de Castells està estudiada i és un mer tràmit per
aprovar -amb els socialistes i
comuns d’Igualada Som-hi,
com ha passat els tres primers
exercicis del mandat- els números abans d’hora i així tenir
la garantia de poder tenir un
escenari tranquil el darrer any
abans de les eleccions. A partir
de setembre, doncs, tant és que
s’escalfi el debat preelectorial
perquè no afectarà al dia a dia
de l’Ajuntament i als projectes
pendents d’acabar.
La voluntat és aprovar el pressupost i les ordenances fiscals
en el darrer ple abans de vacances. Bàsicament, el pressupost
arriba a la xifra rècord de 72,4
milions, i dedica una especial
incidència a les polítiques de
seguretat i habitatge. Pel que
fa a les ordenances, l’impost de

Montserrat Duch i Marc Castells.

l’IBI es manté com aquest any, i
pujarà un 3% la taxa de recollida d’escombraries.
Aquesta és la proposta que van
presentar dilluns l’alcalde Marc
Castells i la regidora d’Hisenda
i Interior, Montse Duch. Altra
cosa és si serà la definitiva, perquè depèn dels tractes amb els
que arribi amb l’oposició. “Demanem responsabilitat a tots
els grups polítics” deia Castells.
L’alcalde ha destacat que es
presenta un “pressupost continuista, que permet fer front
a les inversions estratègiques
que necessita la ciutat alhora
que contempla els increments
de preus que estan patint els
materials i les matèries primeres des de fa mesos”. Castells ha

destacat que el pressupost que
es presenta fa una important
aposta “per reforçar les polítiques d’habitatge i de seguretat
ciutadana a Igualada així com
també en les polítiques socials
per evitar que a la nostra ciutat
ningú quedi enrere”.
Increment en seguretat
ciutadana i habitatge
Hi una increment del 6% en seguretat ciutadana, per augmentar la presència d’agents de la
Policia Local al carrer i 5 vehicles més. L’alcalde ha recordat,
també, que entre els anys 2021
i 2022 el nombre d’efectius de
policia municipal ha crescut
i seguirà creixent amb la incorporació de 15 nous agents,

els últims 7 aquest proper mes
d’octubre. També augmenta un
6% el pressupost per Acció Social i entorn comunitari que se
situa en 5’7 milions.
Pel que fa a polítiques d’habitatge l’increment és del 15%,
amb una “aposta per augmentar el parc d’habitatges amb lloguer assequible a la ciutat, afavorint la rehabilitació i també
la nova construcció amb campanyes específiques que han
funcionat notablement aquests
últims anys”.
Inversions
Pel que fa a les inversions més
destacades, cal assenyalar els
2.127.000€ destinats al pla de
millora de barris, 1.600.000€
per la compra de terrenys,
653.000€ per l’equipament del
Campus de la Salut, 458.627€
d’inversions en equipaments
esportius, 300.000€ per l’ofi-

cina de l’habitatge, 250.000€
per una nova fase del pla de
modernització del polígon de
Les Comes.
Pel que fa als impostos, Duch
ha explicat que el govern
continua amb la política de
contenció fiscal. El pressupost manté l’IBI al 0’84 malgrat l’increment general dels
preus de l’energia, combustibles i matèries primeres actual, l’elevada inflació del 9,7%
interanual del juny passat i la
baixada d’ingressos per plusvàlues que es contempla en
700.000€.
Duch va indicar, davant la insistència d’ERC en assenyalar
Igualada com la ciutat amb
els impostos més cars, que “és
irresponsable com l’oposició
tracta aquest tema”.
Es mantenen els tipus de
l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre
Construccions i Instal·lacions
i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Pel que fa a les
taxes (escombraries, entrada
de vehicles, taxes piscines,
cursos centres cívics, recollida d’animals abandonats...)
se’ls aplicarà un augment del
3%, un percentatge que Duch
ha qualificat de “molt moderat”, tenint en compte la inflació actual.

ERC s’ofereix a Castells per aprovar el pressupost
a canvi d’abaixar l’IBI i congelar altres impostos

L’Ajuntament crea un
servei gratuït de
recollida d’esporga

l cap de l’oposició i portaveu d’ERC Igualada,
Enric Conill, s’ha posat en contacte amb l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells, i
ja s’ha reunit amb la regidora
d’Hisenda, Montserrat Duch,
per tal de facilitar l’aprovació
dels pressupostos municipals.
Conill ha explicat que els republicans estan “totalment predisposats” a aprovar els pressupostos municipals a canvi “d’una
rebaixa de l’IBI progressiva i
proporcional, de rebaixar i congelar la resta d’impostos i taxes,
d’incrementar la inversió en les
escoles de la ciutat i en polítiques d’habitatge i incrementar
els ajuts contra la pobresa energètica”.
Segons ERC Igualada els pressupostos s’haurien d’haver treballat “prèviament” i asseguren
que “s’han presentat a corre cuita, per ser aprovats l’última setmana de juliol i sense haver-se

L’Ajuntament ha engegat un
nou servei de recollida d’esporga a domicili amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai públic evitant
l’acumulació de residu verd
als carrers. El regidor de
Sostenibilitat, Miquel Vives,
explicava que “lluitem així
contra el canvi climàtic ajudant als veïns a fer millor al
recollida de residus de tots
els tipus.”
El servei està dirigit als usuaris domèstics, és gratuït,
i es realitza de forma quinzenal. Les persones interessades, cal que s’adrecin a la
deixalleria a recollir la saca
serigrafiada i quan la tinguin plena, han de trucar al
telèfon 93 804 92 41 per a
que els la passin a recollir.
Aquest servei a domicili està
dissenyat per a volums no
professionals de esporga.

E

consensuat amb els agents econòmics i socials de la ciutat”,
una qüestió “molt important”
ja que els comptes municipals
“s’han de fer en base al diàleg, el
consens i l’escolta de la realitat
social i econòmica d’Igualada”
Malgrat això, des d’Esquerra
estan disposats a aprovar-los
i estenen la mà al govern per
facilitar-ho tot i que a canvi
d’una de les prioritats d’Esquerra, “abaixar l’IBI per tal de
fer-lo just i progressiu”. També
reclamen rebaixar i congelar la
resta d’impostos i taxes i més
inversió en les escoles de la ciutat i polítiques de rehabilitació
d’habitatges i incrementar els
ajuts contra la pobresa energètica”.
Conill afirma que “davant l’encariment de preus generalitzats
que hi ha al país i la pèrdua de
poder adquisitiu de les famílies, cal rebaixar la pressió fiscal que pateix Igualada ja que

Enric Conill i Alba Vergés.

és “la ciutat mitjana amb els
impostos més cars de Catalunya” i això “ho paguem tots els
igualadins i igualadines”. Alhora afirma que “des del govern
municipal s’ha d’ajudar molt
més a les famílies igualadines
que pateixen pobresa energètica ja que amb l’encariment del
preu de la llum i el gas moltes
famílies no podran engegar la
calefacció durant l’hivern”.
Esquerra demana al govern

municipal que s’avingui a
pactar uns pressupostos que
afrontin “els reptes de present
i de futur per Igualada”. Això,
segons ERC, implica “apostar
per la rehabilitació d’habitatges
i generar pisos de lloguer assequible per a tothom i especialment per als joves” ja que “fins
el 45% dels joves d’Igualada
afirma que vol marxar a viure
fora perquè no té oportunitats
laborals ni accés a l’habitatge”.
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El Passeig Verdaguer tindrà un sol
carril, i la velocitat limitada a 30

9

El Parlament homenatja
Antoni Dalmau

REDACCIÓ / LA VEU

A

quest estiu s’asfaltarà
bona part de la calçada
del Passeig Verdaguer,
i part de l’Avinguda Barcelona.
En el cas del passeig, els treballs s’iniciaran el 25 de juliol,
entre les 8 i les 20 hores, i no
es permetrà el pas de vehicles.
Durant les tres setmanes de
treballs en tots els asfaltats, es
modificarà el recorregut de les
línies transversals del bus. Durant aquests dies el bus urbà
passarà per la rambla i no pel
passeig. La Hispano Igualadina farà el recorregut per l’av.
Barcelona.
Després, però, hi haurà importants canvis. Ara el govern
fa un pas més en la millora de
la seguretat que permetrà pacificar el Passeig Verdaguer i
millorar-ne la fluïdesa. Amb
el nou asfaltatge el passeig ja
es repintarà com a via d’un
únic carril. El regidor Miquel
Vives ha destacat que “els vehicles que passen pel passeig
ja actuen moltes vegades com

Aquest tram del carrer St. Magí es suprimirà.

a via d’un un sol carril”. Ara el
carril que es repintarà tindrà
una amplada considerable i
en els trams de gir el transit s’ordenarà en dos carrils
que seran més amples i llargs
que ara facilitant que puguin
passar també els autobusos i
s’evitin els taps que en alguns
moments es produeixen en
l’actualitat.
En aquells passos de vianants
que no tinguin semàfor es col·
locaran bandes reductores de

velocitat tal i com ja s’està fent
ara mateix.
Un altre dels canvis que es farà
aprofitant aquest asfaltatge és
tallar de forma permanent el
tram del carrer de Sant Magí
que creua el passeig, un tram
amb molt poca circulació, ha
explicat Vives i que “permetrà
suplir el gir uns metres més
endavant a la plaça de Catalunya”. Totes aquestes millores ja estaran implemantades
a mitjans d’agost.

REDACCIÓ / LA VEU

E

l ple del Parlament va
començar dimecres la
sessió fent un homenatge a l’exdiputat socialista
Antoni Dalmau mort al gener
passat als 70 anys.
Dalmau va ser diputat de la
tercera a la cinquena legislatura i vicepresident segon en
la tercera i la quarta. Va pertànyer catorze anys a la comissió executiva nacional del PSC
(1978-1992) i l’agost del 2013
va abandonar la militància del

partit. Fou regidor de l’Ajuntament d’Igualada (1979-1983 i
1987-1991) i regidor de l’Ajuntament de Barcelona (19831987). També va ser president
de la Diputació de Barcelona
entre el 1982 i el 1987.
El diputat igualadí del PSC
Jordi Riba va pronunciar una
glossa sobre la trajectòria de
Dalmau i tots els diputats van
respondre amb un llarg aplaudiment. Malauradament, per
als igualadins aquest acte va
ser una sorpresa, doncs no
s’havia comunicat prèviament.
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El PSC reclama al Parlament el manteniment del tren directe
d’Igualada a Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU

E

l portaveu d’Igualada Som-hi (PSC+Comuns) a l’Ajuntament,
Jordi Cuadras, ha portat la
reclamació per mantenir el
tren d’Igualada a Barcelona
al Parlament. La Proposta de
Resolució entrada a la cambra
catalana demana a la Generalitat que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
rectifiqui el Pla d’Actuació
2022-2026 i elimini la previsió
de suprimir els trens d’Igualada a Barcelona i obligar-los a
fer transbordament a Martorell. Cuadras ha entrat aquesta
petició acompanyat del diputat del PSC per l’Anoia, Jordi
Riba.
Una vegada registrada la petició, Jordi Cuadras ha explicat
que “des d’Igualada Som-hi la
setmana passada vam destapar que la Generalitat preveu
eliminar el tren d’Igualada a
Barcelona per fer-ne un fins
a Martorell i allà canviar de
comboi per seguir fins a Barcelona, el que sumarà temps de
viatge a l’actual 1 hora i 29 minuts que triga el trajecte. Vam
dir que faríem tots els tràmits

Cuadras lamenta
que l’alcalde Castells
s’assabentés a través
del seu grup que FGC
tenia la intenció d’eliminar els trens directes
i li demana que no es
deixi enlluernar per
l’enèsima promesa
de soterrament
al nostre abast per defensar els
interessos de les igualadines i
igualadins i això és el que fem
amb la petició que hem entrat
al Parlament”. La Proposta de
Resolució serà debatuda al
Parlament d’aquí unes setmanes i Igualada Som-hi espera
que sigui votada per unanimitat de tots els grups.
Jordi Cuadras lamenta que
l’alcalde d’Igualada s’assabentés a través del seu grup que
FGC tenia aquesta intenció
pels propers 4 anys i li demana
que no es deixi enlluernar per
l’enèsima promesa de soterrament mentre que per l’altra
banda volen eliminar els trens
fins a Barcelona: “Demanem a
Marc Castells que posi la ciu-

tat per davant del partit i defensi els interessos d’Igualada
davant la Generalitat. Cal fer
força perquè el Pla d’Actuació
de FGC pels proper 4 anys no
contempli aquesta actuació.
De moment està aprovada i
hi surt escrita, volem que això
quedi fora del Pla i no entenem com en la seva tramitació
l’Ajuntament d’Igualada ha estat callat”.
Cuadras recorda a l’alcalde
que “amb declaracions a la

premsa no es canvien les coses i que cal aconseguir que
FGC tregui el transbordament a Martorell del seu
Pla”. Per això l’emplaça a fer
força conjuntament perquè
la Generalitat rectifiqui i
continua oferint un pacte de
ciutat per aconseguir-ho: “És
un tema que ens interpel·la
a totes i tots, més enllà dels
partits, és un qüestió de ciutat. Alcem la veu de manera
ferma i ens hi oposem en de-

fensa dels usuaris i usuàries i
del servei de tren que la nostra ciutat mereix”.
Igualada Som-hi
recorda
que “en plena emergència
climàtica és incomprensible
que la Generalitat, enlloc de
millorar el tren perquè sigui
una alternativa de mobilitat
en transport públic eficient,
proposi una mesura com és
el transbordament a Martorell que precisament li resta
competitivitat. Això voldrà
dir perjudicar als usuaris i
usuàries i, malauradament,
potser perdre’n, quan el que
cal és guanyar-ne”.
Un cop registrada la Proposta de Resolució al Parlament
i a l’espera de la seva votació, Igualada Som-hi seguirà
explorant totes les vies per
fer sentir la veu de la ciutat
i defensar el tren d’Igualada
a Barcelona sense transbordament a Martorell. L’entrada
de la Proposta de Resolució al Parlament també ha
comptat amb la presència del
portaveu a l’oposició a l’Ajuntament de Manresa, els alcaldes d’Esparreguera i Abrera
i els diputats socialistes del
Bages i el Baix Llobregat.

Poble Actiu proposa traslladar la llar de l’Ateneu, al Casal
REDACCIÓ / LA VEU

D

urant les últimes setmanes els regidors
de Poble Actiu han
denunciat que el govern actual de la ciutat no està ofertant
suficients places a les llars d’infants municipals per a cobrir la
demanda actual de les famílies
igualadines.
Des de la candidatura vinculada a la Cup han proposat en diverses ocasions que cal ampliar
places de llar d’infants especialment al centre i a l’est de la
ciutat. Per això, proposen crear
una nova llar d’infants a l’entorn del Gabriel Castellà que
doni servei a les famílies que
viuen a l’est de la ciutat i ampliar una línia a l’escola El Rusc,
ubicada a l’Ateneu Igualadí. “Si
reubiquem la llar d’infants del
Rusc en una localització on es
pugui ampliar es podran oferir
20 places més de p2, 13 de p1 i
8 de p0” han explicat des de la
formació municipalista. En les
preinscripcions d’aquest curs
es va poder constatar com hi
ha una demanda molt més alta
de les llars d’infants ubicades

Els cupaires recorden
que l’antic Casal Interparroquial, propietat del Bisbat de Vic i
durant un temps anomenat “L’Espai dels
Somnis”, porta cinc
anys abandonat
en el centre i, per això, reclamen que es puguin ampliar les
places ofertades al Rusc.
L’Espai pels Somnis, la millor
ubicació
Tal i com ha explicat el regidor
Pau Ortínez, cal buscar una
nova ubicació per la llar d’infants del Rusc que sigui propera a l’actual i que en permeti
la seva ampliació i “el Casal
del Passeig, actualment abandonat i que en el seu moment
havia estat l’Espai pels Somnis,
compleix aquestes condicions”.
Aquest espai, propietat de les
parròquies de Santa Maria, la
Soledat i la Sagrada Família,
ocupa un extensió de més de

3000 m2, “alguns dels quals
poden servir per allotjar-hi la
nova llar d’infants el Rusc”.
L’antic Casal del Passeig porta
més de 5 anys abandonat
El 17 de juliol de 2013 un col·
lectiu de joves d’Igualada va
ocupar l’antic Casal del Passeig, després de molts anys

d’abandonament. En aquell
moment, s’hi va crear l’Espai
pels Somnis, un espai autogestionat que va acollir diferents
entitats i moviments socials
durant quasi quatre anys, fins
al 4 de maig de 2017, data en
la que els Mossos d’Esquadra
van entrar-hi de matinada per
a tapiar-ne l’accés. Durant els

últims cinc anys l’espai ha continuat tancat i abandonat, i per
això des de la Poble Actiu consideren que “ja és hora que la
ciutat recuperi aquest espai en
desús al centre de la ciutat i que
pugui donar cabuda a necessitats que té actualment la ciutat
com, per exemple, la de reubicar la llar d’infants el Rusc”.
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“L’abraçada d’Igualada”, nova iniciativa per a captar
visitants a la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU

L

a regidoria de Dinamització econòmica de
l’Ajuntament d’Igualada, fa una aposta pel desenvolupament i el posicionament estratègic de la ciutat
des de la perspectiva turística, convençuda que Igualada
té recursos patrimonials, culturals, naturals, comercials i
de restauració que cal posicionar i convertir-los en el motor econòmic de la ciutat i la
comarca.
En aquest marc, aquest vídeo
promocional és un element
que permet acompanyar tota
l’estratègia de l’Ajuntament
d’Igualada i el seu departament de Turisme per potenciar el turisme a través de la
multitud d’actius que té la
ciutat.
En la peça audiovisual, apareixen molts veïns i veïnes del
municipi. Aquesta proximitat

El film ha estat creat
amb gran participació
d’igualadins i entitats
socials i mostra molts
dels actius de la ciutat
és un dels valors més identitaris i rellevants del film, ja
que és la forma de projectar
l’estima igualadina als futurs
visitants de la ciutat. És sobre
aquesta idea que se sustenta
el lema “L’abraçada d’Igualada”.
A través de ciutadans de totes
les edats es mostren els indrets més icònics de la ciutat,
s’endinsa en l’essència de les
festes i tradicions, ens embolcalla de la seva cultura i fins i
tot permet tastar els productes locals. Uns protagonistes
que transmeten amor per
tots aquests detalls i ofereixen a l’espectador l’abraçada
d’Igualada.

Tal i com ha indicat l’alcalde
Marc Castells “amb aquest
vídeo busquem que els igualadins i igualadines ens estimem encara més la nostra
ciutat, perquè som els millors
prescriptors que hi pot haver”.
Un altre dels pilars del vídeo és les arrels de la creació
d’Igualada, un encreuament
de camins al mig de Catalunya, “una creu al mig del
mapa”, uns encreuaments que
avui encara són vigents i que
al llarg de la història han generat una riquesa cultural i

patrimonial única. Un exemple
que es reflecteix en el film és el
pas de pelegrins per la ciutat i
que enguany agafa especial rellevància per la celebració de
500è aniversari del pas de Sant
Ignasi per Igualada.
Aquest projecte audiovisual
ha estat creat per un grup de
joves íntegrament igualadins,
amb Maure Bisbal a la direcció
i Ariadna Montleón a la producció, i amb la participació
d’un gran nombre de persones
i organitzacions que n’han pres
part voluntàriament. El film ha

REFORMA

estat realitzat dins del projecte
de l’alberg de pelegrins de Cal
Maco, finançat pel Programa
Operatiu FEDER Catalunya
2014-2020 (Eix prioritari 6),
la Diputació de Barcelona i el
propi Ajuntament.
El passat 19 de juliol “L’abraçada d’Igualada” va ser estrenat
al cinema de l’Ateneu Igualadí, en un acte de presentació
oficial a representants polítics
i socials de la ciutat, i molt
especialment a tots els actors
i altres voluntaris que han fet
possible aquest vídeo.

Nuestra
prioridad
eres TÚ
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Molt ambient a la Marató de Nou
Centre, amb un sorteig i música

Participada trobada
de cotxes clàssics

REDACCIÓ / LA VEU

L

a Marató Comercial,
Musical i Gastronòmica Nou Centre és la
proposta amb què Nou Centre
ha volgut incentivar les compres d’aquest estiu a la zona
nord d’Igualada. La Marató va
començar el 14 de juliol i va
concloure dissabte passat amb
una vesprada musical i gastronòmica. En total hi va haver
tres actuacions: la del cantautor valencià Quim Sanç, la
del duet igualadí de versions
Marta Bossa i Eugeni Muriel
i la dels membres del conegut
grup Can Cantem, reconvertits en Sons del Mediterrani.
A més, els participants a la
marató comercial van poder
aconseguir una magnífica Bicicleta Monty Mountain Bike
Pro, gentilesa d’Abacicles; Tres
Lots Salut d’Estiu, de les farmàcies Adzet, Esteve i Tous;

REDACCIÓ / LA VEU

dos lots d’Estris de Cuina de
les ferreteries Anoia i Tools; i
un Pack de Llibres, de la Papereria l’Avet. Els premiats
van ser Argimina Elvira, Pere
Regordosa, Montserrat Guix,
Leila Aquilera, Amèlia Rossa,
Abril Rosich i Eugeni Muriel.
Finalment, l’Associació Nou
Centre, en el marc d’aquesta
campanya, va convidar a tots

els igualadins i anoiencs per
extensió a gaudir de l’àmplia
oferta gastronòmica de Nou
Centre: Restaurant Aqua,
Lokal Gastrobar, Bar Curucú,
Sumo Sushi, Cor Verd (les
Comes); Cafeteria Andorra,
Antiga Cafeteria Soler, Restaurant Canaletes, Emperador
(Poble Sec); Come dPizza, Mesón el Abuelo (Set Camins).

Els impulsors de Can Morera també
presenten al·legacions al Pla Director
REDACCIÓ / LA VEU

L

’empresa Adequa, promotora del D-hub Òdena
als terrenys de Can Morera, ha presentat al·legacions al
Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca
d’Òdena (PDUAECO). Segons
els seus responsables, “el document aprovat inicialment per la
Generalitat conté moltes irregularitats, és arbitrari i, sobretot,
contradiu els objectius i les conclusions del procés participatiu
del propi pla. Tot i que el plantejament inicial anava en consonància amb les línies d’acció

proposades pel propi Pla Nacional d’Indústria, Adequa denuncia que el pla aprovat demostra
que finalment s’ha renunciat a
aquests objectius de forma totalment incomprensible.
La raó principal que ha portat
Adequa a presentar al·legacions
és la constatació de que la Generalitat va cedir a les pressions
de l’Ajuntament d’Òdena i va
excloure Can Morera per raons
estrictament polítiques. De fet,
assegura que la documentació
publicada i d’altres evidències
enregistrades durant la redacció del propi pla demostren que
aquesta decisió ja s’havia pres,

inclús abans de l’inici del procés
participatiu. A més, els sòls escollits no garanteixen la viabilitat
econòmica dels futurs projectes
ni l’interès d’empreses concretes en instal·lar-se en el nou sòl
industrial, ja que “es continua
oferint el mateix tipus de parcel·les de sempre, i ara, a més, amb
molts condicionants tècnics que
s’han volgut obviar de forma interessada”.
Els responsables d’Adequa reclamen explicacions per saber la
raó d’aquest gir unilateral en els
usos, i a més, es mostren sorpresos per l’aparent consens polític a
l’Anoia amb la proposta.

L

a VII trobada de cotxes clàssics d’Igualada
es va celebrar, el passat
dissabte, amb un centenar de
participants, a la Rambla Sant
Isidre. Per segon any consecutiu l’esdeveniment s’organitza
conjuntament entre Igualada
Comerç i la comissió de Sant
Cristòfol.
Un dels objectius d’aquest esdeveniment és el de promoure
que els participants consumeixin a les botigues, cafeteries i
restaurants. El bon ambient i la
gran participació va fer possible que les terrasses i carrer de
la Rambla i voltants estiguessin
plens durant tot el matí del dissabte.
L’esdeveniment va començar
a les 9 del matí amb l’arribada
i exposició dels vehicles participants que venien de tot el
territori català. A les 11 estava
programada una sortida per la
comarca, que a causa de les restriccions de l’onada de calor, es
va haver de suspendre. Com a
alternativa els responsables de
turisme de l’Ajuntament varen
oferir unes visites al Museu de
la Pell, de Cal Granotes i a la
Basílica de Santa Maria.
Tot seguit es va fer el repartiment de premis (al vehicle més

antic que era de l’any 1931, al
vehicle que ve de més lluny que
era de Sant Andreu de Llavaneres, al vehicle més ben conservat/restaurat i el premi del
públic). El lliurament el varen
fer la Laura Llucià (presidenta
d’Igualada Comerç, en Jordi
Boria (comissió de Sant Cristòfol) i en Jordi Marcè (regidor
de l’Ajuntament d’Igualada).
A tots els participants se’ls va
donar un obsequi commemoratiu i convidar a una copa de
cava. El bon ambient va presidir tot l’esdeveniment amb
moltes ganes de repetir aquesta
trobada amb noves idees i propostes. En finalitzar diversos
participants es varen quedar
a dinar a Igualada, una molt
bona oportunitat per la restauració de la ciutat.
L’organització vol agrair a tots
els participants i col·laboradors
la seva implicació.
Sopar de cloenda de la Festa
de Sant Cristòfol 2022
El mateix dissabte a la nit va tenir lloc el sopar de cloenda de
la Festa de Sant Cristòfol 2022
a l’hotel Amèrica. Una àmplia
representació del sector de
l’automoció de la comarca de
l’Anoia, es va trobar en un ambient molt distès. Durant la nit
hi va haver diferents sortejos
dels col·laboradors.

Transformem el sol,
il·luminem el futur.
Dissenyem, elaborem i mantenim instal·lacions solars connectades a xarxa.
Construïm una nova cultura energètica més eficient, eficaç i respectuosa.
Patrocinador oficial de la Fundació UE Vic
C/ de Ripoll, 31 Vic T. 93 889 00 26
C/ de Santa Teresa, 14 Igualada T. 93 804 55 09
www.friotex.com
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FirAnoia es farà del 23 al 25 de
setembre amb més activitats que mai
REDACCIÓ / LA VEU

F

ira d’Igualada ha organitzat quatre certàmens
per al darrer cap de setmana de setembre que seran un
gran aparador de les iniciatives
del territori i que es preveu que
apleguin nombrosos visitants
de la comarca i d’arreu del país.
Els dies 23, 24 i 25 el centre
d’Igualada amb el Passeig Verdaguer com a eix principal serà
l’escenari de la Fira Multisectorial FirAnoia, que enguany Amb l’eslògan “Movem
arriba carregada de novetats.
l’Anoia”, la Fira incorD’entrada hi haurà un programa d’activitats més complet pora un complet prograque mai; l’organització presenma d’activitats perquè
tarà a principis de setembre tot
la visita a la fira esdeel calendari d’actes que tindran
lloc en el marc de la Fira, tant vingui una experiència
a l’Espai Servisimó destinat a
més completa
activitats com dins els propis
estands. Totes les activitats se- al llarg del recorregut. Seran
ran gratuïtes i algunes requeri- espais de descans amb food
ran inscripció prèvia. L’objectiu trucks i servei de begudes amb
de l’organització és que la visi- productes de proximitat perta a la Fira sigui cada vegada què tant visitants com exposimenys estàtica i més viva, i que tors puguin relaxar-se una esels visitants puguin viure una tona i fer networking abans de
experiència més completa i en seguir recorrent la fira.
Finalment, a Cal Font es reesiguin els protagonistes.
Amb l’eslògan “Movem l’Ano- ditarà l’Espai Automoció, amb
ia”, es posa enguany l’èmfasi en exposició i venda de cotxes.
les activitats esportives com el La xifra d’expositors creix cada
crossfit i la gimnàstica, però dia, encara no s’ha tancat el
també en la dansa, la zumba, el termini d’inscripció i l’organithip hop i els ritmes llatins, en- zació recorda a les empreses
tre d’altres activitats. L’eslògan, que encara poden participar en
però, té un doble sentit, ja que aquest gran aparador que és Fino només convida a “moure’s” rAnoia i que des de fa 69 edicials participants sinó que també ons suposa una oportunitat de
vol posar en valor totes aque- promoció per a les empreses de
lles empreses i serveis que es- la comarca.
tan llançant iniciatives per tirar
endavant en un context econò- Tasta’m: degustació i música
a l’Escorxador
mic complicat.
Una de les novetats més desta- L’antiga fira Tastanoia que cada
cades de la fira d’enguany és la any organitzava Fira d’Igualada
ai164881617110_Anunci_horitzontal_premsa_02.pdf
2
1/4/22
14:29
en “Tasinstal·lació
de zones Chill Out enguany es converteix
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Mercat d’Antiguitats
i Fira d’Artesania
D’altra banda, l’organització
ha decidit fer coincidir FirAnoia amb la Fira d’Artesania,
que estarà instal·lada al Passeig
Verdaguer durant el cap de setmana (dissabte 24 i diumenge
25) i comptarà amb una cinquantena d’estands. Coincidint
amb l’últim diumenge de mes,
també se celebrarà el Mercat
d’Antiguitats, que s’instal·larà
al parc de l’Estació Vella. Es
tracta d’una de les fires més importants de Catalunya del seu
sector, que agrupa a Igualada
uns 120 expositors al Passeig
Verdaguer i que suposa una
trobada molt esperada pels
amants de les antiguitats i el
col·leccionisme.

Empresa de treball
temporal i selecció
de personal

CY

CMY

K

ta’m”, un format més original i
complet que suma tastos i música en el marc dels actes de la
capitalitat cultural d’Igualada.
“Tasta’m” tindrà lloc al recinte
modernista l’Escorxador la nit
del divendres 23 de setembre i
la nit del dissabte 24, i consistirà en un maridatge a càrrec
de la DO Catalunya i l’actuació
musical d’un duet acústic. A
principis de setembre s’obriran
les inscripcions per a participar-hi.

93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com

Es busquen voluntaris
per a la Jornada de les
Plantes Oblidades
REDACCIÓ / LA VEU

E

l dissabte 17 de setembre es durà a terme la
7a edició de la Jornada
Gastronòmica de les Plantes
Oblidades, un esdeveniment
ja consolidat que té per objectiu donar a conèixer els usos
de les plantes silvestres comestibles i de les varietats agrícoles tradicionals en desús.
Un cop més, la ciutat d’Igualada viurà una jornada on es
replantejarà l’actual model de
producció, distribució i consum d’aliments i que plantejarà possibles alternatives per
aconseguir-ne un de més respectuós amb el medi ambient
i amb la justícia social.
Com cada any, a la comarca
de l’Anoia s’hi reuniran paradistes, cuiners, talleristes i
ponents experts d’arreu per
desenvolupar les més de 100
activitats previstes, totes elles
relacionades amb les plantes
oblidades.
Per tal de poder dur a terme
amb èxit aquesta jornada gastronòmica, que ha experimentat un gran creixement al llarg
dels darrers anys, el Col·lectiu

Eixarcolant anima a tothom a
participar-hi i a gaudir de la
festa des de dins com a voluntari o voluntària.
Totes les persones interessades poden trobar a la pàgina web del Col·lectiu www.
eixarcolant.cat la possibilitat
d’inscriure’s com a voluntaris
i voluntàries mitjançant un
petit formulari que tenen a la
seva disposició. També poden
fer-ho enviant un correu electrònic a l’entitat.
Els participants podran escollir l’horari, els àmbits en
els quals els vindria de gust
col·laborar, i diversos aspectes
per tal que l’experiència sigui
d’allò més gratificant.
En aquesta 7a edició seran
necessaris més de 150 voluntaris i voluntàries, per aquest
motiu, membres de l’entitat
animen a tothom a inscriure-s’hi i recorden que no cal
ser expert en plantes per participar-hi des de dins.
La 7a Jornada Gastronòmica
de les Plantes Oblidades properament presentarà el programa i obrirà les inscripcions
per a totes aquelles activitats
que així ho requereixin.
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Original Buff tanca l’exercici amb
una facturació de 50 milions
REDACCIÓ / LA VEU

O

riginal Buff, SA, referent mundial en accessoris de coll i cap
per a activitats a l’aire lliure, ha
tancat l’exercici econòmic del
2021-2022 amb una facturació
total de 49,6 milions d’euros.
La companyia que ja compta amb 420 empleats arreu
del món, exporta actualment
a més de 70 països i compta
amb filials als Estats Units,
Canadà, Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia. Mentre
que les seves oficines centrals
estan situades a Igualada, on
se centralitza el 90% de la
fabricació i comercialització
dels més de 1.300 models de
tubulars, gorres, gorres i headbands de què disposa el portfoli de BUFF®. El 10% restant
està actualment externalitzada, però es preveu que el 2025
el 100% del seu portfoli estigui
també fabricat a Igualada.
Això serà possible gràcies a la
inversió d’1,4 milions d’euros
que s’han destinat a ampliar
la fàbrica amb la construcció
d’un nou edifici de 3 plantes i
1.500m2; als quals cal sumar
200.000 euros més en maquinària. Aquest nou edifici, a
més de permetre augmentar
la producció de manera local,
ampliarà l’equip de fàbrica
de BUFF® amb 140 noves incorporacions a la plantilla de

Inscripcions per a una
formació gratuïta
d’auxiliar de magatzem

REDACCIÓ / LA VEU

l’àrea de confecció els propers
2 anys.
Segons David Camps, director general d’Original Buff,
SA: “l’exercici 2020-2021 va
ser excepcional perquè hi va
haver un boom al sector outdoor a causa de les restriccions del covid-19. A més,
incorporem al nostre portfoli mascaretes que en aquell
moment escassejaven al país.
L’empresa va saber adaptar-se
a la pandèmia per continuar
generant ingressos i ens va
permetre créixer fins a un
60% respecte a la facturació
del 2019. No obstant, i com
es preveia, BUFF® ha baixat
la facturació aquest any fiscal

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

2021-2022 a nivells prepandèmia a causa de la correcció
d’estocs a tota la cadena de distribució i com a conseqüència
de les restriccions als principals
mercats.”
Seguint el seu pla estratègic,
la companyia calcula créixer
el següent exercici 2022-2023,
consolidant-se als mercats ja
existents i incorporant mercats
directes a França i Itàlia. La
marca ofereix accessoris de coll
i cap per a la pràctica de qualsevol activitat esportiva a l’aire
lliure o per complementar qualsevol look els dies a la ciutat.
Més enllà dels objectius de vendes i facturació, Original Buff,
SA, té al centre de la seva estratègia empresarial la sostenibilitat, la producció responsable
i el compromís amb l’entorn i
la societat. Per això, en el marc
del programa “Do more now”,
la companyia està desenvolupant un conjunt d’accions dirigides a la conservació mediambiental, l’estalvi energètic i
la cura de la comunitat.

L

a polivalència en la gestió de magatzem és un
dels requisits més sol·
licitats per les empreses. Per
això, el Servei d’Inserció Especialitzat d’Àuria Fundació,
Punt Formatiu Incorpora de
Fundació la Caixa, organitza
una nova formació- gratuïta i
presencial- per a formar a persones que estiguin interessades en inserir-se laboralment
en un sector essencial.
Conèixer els sistemes d’emmagatzematge i de distribució, la
reposició d’estocs o l’adquisició de coneixements en els
acabats i manipulats industrials, són alguns dels continguts
que contempla l’equip del Servei d’Inserció.
El curs, però, vol donar resposta a les necessitats de les
persones que, al marge dels
continguts tècnics, volen incorporar competències transversals per complir amb les
expectatives requerides del
lloc de treball. L’autoconeixement, la comunicació, el
treball en equip, la gestió del

- 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.

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

temps, entre d’altres, formen
part d’un programa que contempla alhora coneixements
per la transformació digital,
un canvi cultural necessari
basat en la innovació dels processos industrials i logístics.
La formació, adreçada a persones en situació de vulnerabilitat, aposta per al seu
creixement des de la professionalització, per treballar en
un sector molt específic que
requereix
d’especialització
d’un món globalitzat.
Les persones interessades que
siguin majors d’edat i amb
domini de l’idioma, ja poden
inscriure’s al curs que s’iniciarà el 14 de setembre fins al
2 de desembre, incloent pràctiques no laborals i carnet de
manipulació d’aliments.
El SIE, dedicat a la intermediació laboral des de fa 12 anys,
combat l’estigma d’un col·lectiu des d’un enfoc capacitador, així ho reflecteixen les
209 insercions realitzades en
el decurs de l’any 2021.
Per a més informació o inscripcions https://www.auria.
org/noticies/
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Els centres educatius de la Conca
programen el doble de tallers
d’igualtat de gènere que fa un any
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Grup Basols aposta
per la marca Subaru a
Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

E

n només un curs, els
centres educatius de
primària i secundària
de la Conca d’Òdena han doblat el número de tallers i sessions de formació en igualtat
de gènere que han impartit
als seus alumnes. En total han
estat més de sis mil alumnes
-2.049 alumnes de 23 centres
de primària i 3.988 alumnes
de 20 centres secundària- els
qui han assistit a tallers de
contacontes com ara “L’Àlex
es maquilla”, “Que si rosa, que
si blau”, “Masclismes quotidians”, “Estereotips pantalla”,
“Iguals o diferents”, “Et controlen a través de la xarxa?”,
“Sexisme a les cançons” o “Ep!
Parlem de sexe”, entre molts
d’altres. També han participat
al programa 12 llars d’infants
que han programat la sessió de contacontes “Els dracs
també ploren”.
Tots els tallers, gratuïts per al
centre, formen part del Programa de Coeducació que organitza per la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena, a través
de la seva àrea d’igualtat. Així
doncs, la MICOD facilita tallers gratuïts per reflexionar
sobre les desigualtats de gènere als centres i equipaments
dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La
Pobla de Claramunt, Jorba i
Castellolí.

Més de 6.000 infants
i joves de la Conca
d’Òdena s’han format
aquest curs en igualtat
de gènere
Es tracta d’un projecte prioritari per la Mancomunitat, ja
que la coeducació potencia la
igualtat real d’oportunitats entre homes i dones, trenca amb
els estereotips i els rols sexistes, i permet prevenir i abordar les violències masclistes.
Amb els diferents tallers gratuïts que ofereix la MICOD i
que els centres poden programar, s’avança cap a un sistema
educatiu que té en compte la
perspectiva de gènere. El fet
que any rere any es multipliquin el nombre de centres que
programen les activitats demostra que el programa s’ha
consolidat i ha esdevingut una

La Diputació activa un
servei de geolocalització
immobiliària
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Àrea
Metropolitana
de Barcelona (AMB) i
la Diputació han presentat un acord per estendre
a totes les comarques de Barcelona el servei de geolocalització immobiliària Ubicaempresa. Aquest servei, impulsat
per l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB
des de 2015, recull en un únic
portal web informació actualitzada i contrastada de les
ofertes immobiliàries destinades a activitat econòmica.
El seu objectiu principal és
incrementar i millorar el tei-

xit empresarial dels polígons
d’activitat econòmica.
Ubicaempresa és un cercador gratuït d’alta qualitat que
ofereix amb precisió filtres i
informació estadística d’alt
valor per a les empreses inversores que volen implantar-se
al territori 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 concretes i permet
obtenir indicadors sobre l’evolució del mercat immobiliari
i descarregar informes personalitzats.

referència pels centres i el professorat. La MICOD es mostra
satisfeta pel creixent interès
i l’increment de demanda,
que veu com un pas clau per
avançar cap a la igualtat de
gènere i l’eradicació de violències masclistes. El programa
de coeducació forma part del
Pla d’Igualtat de gènere de la
Mancomunitat, que té l’encàrrec de treballar per l’eradicació
de les discriminacions de gènere.
De cara al curs vinent la
MICOD ofereix als centres un
nou Programa de coeducació
que inclou accions específiques per a totes les edats: des
de llars d’infants fins a segon
de batxillerat, incloent els centres de graus de formació professional. L’objectiu és trencar
els estereotips de gènere ja des
de la primera infància, a través de contes que presenten
personatges diversos i famílies
diverses, i tallers que treballen
les diferents identitats de gènere i orientacions sexuals.
Pel que fa a secundària es segueix treballant l’equitat de
gènere però es posa un èmfasi especial en la prevenció de
les violències masclistes i sexuals, un greu problema amb
profundes arrels culturals i
socials. Tots aquells centres
que hi estiguin interessats,
es poden posar en contacte amb la Mancomunitat a
igualtat@micod.cat.

AUTÉNTICO
VIDENTE

CON EXPERIENCIA,
ESPECIALISTA EN:
Amarres - Negocios - Limpieza
- Cura impotencia sexual Problemas sentimentales Recuperar pareja.
RESULTADOS GARANTIZADOS 100%

638 320 349
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A

mb la perspectiva de
seguir creixent, ara
Subaru Igualada, situat a l’Avinguda Europa 4,
forma part del Grup Basols.
Després d’una llarga trajectòria del sr. Joan San José, antic
propietari de Subaru Igualada i reconegut en el món del
motor anoienc, Grup Basols
aposta per la marca per seguir
oferint als seus clients un gran
ventall de possibilitats per satisfer la seva mobilitat. En la
fotografia podeu veure a Joan
San José acompanyat de Josep
Basols, propietari de Grup Basols, i l’Albert Torras, qui dirigirà l’equip Subaru.
Per garantir el millor servei
possible, s’ha ampliat l’oferta tant de vehicles nous com
d’ocasió, proporcionant al
client la possibilitat de comprovar in situ la varietat de
models que ofereix la marca.
Tot i que les instal·lacions es
troben a la mateixa ubicació,
s’ha ampliat la zona de taller
per tal de donar més cobertura

i espai als clients que necessitin realitzar els seus manteniments, proporcionant vehicles
de cortesia de manera gratuïta
en cas que sigui necessari. A
més, compten amb un servei
de planxa i pintura amb una
infraestructura de 2.000 metres quadrats amb servei gratuït de vehicle de cortesia.
Subaru és sinònim de fiabilitat
i seguretat, ja que tots els seus
models estan valorats amb 5
estrelles EURONCAP (Programa europeu de valoració
de vehicles). La seva avançada tecnologia proporciona
al conductor una experiència de sensació de control
sobre el vehicle en tot tipus
de terreny. És per això que,
segons l’estudi de la Unió de
consumidors d’EUA, Consumer Reports, l’han situat
com la marca més fiable del
2021.
En definitiva, si busques un
vehicle situat a l’avantguarda
de seguretat i fiabilitat, amb
un toc esportiu i adaptable
a qualsevol tipus de terreny,
Subaru Igualada t’està esperant!

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
PER OFICINES

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

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

P

#latevaveu
Portem al Parlament la reivindicació perquè
la Generalitat mantingui el tren d’Igualada a
Barcelona sense transbordament a Martorell.
Demanem que elimini aquesta mesura del Pla
d’Actuació de FGC. Registrem una Proposta de
Resolució que serà votada. Defensem Igualada.
Igualada Som-hi @IgualadaSomhi

1

Igualada, punt de partida
del viatge de l’anunci d’Estrella Damm

El Passeig Verdaguer passarà
Castells es mostra satis2 Marc
fet, però escèptic, amb el so- 3 a ser d’un únic carril
terrament de l’estació

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

#228 Maria Román Molina

FOTO: Cesc Sales

Em dic Maria Román Molina. Tinc 26 anys
i vaig néixer a Igualada i des d’ençà no he
viscut a un altre lloc.

El tema dels preus al supermercat s’ha desbocat
molt o m’hi sembla a mi?? cada setmana pujen
els preus de tot!!

Carmeta Gata Parda @trastomina
Comença a ser molt habitual veure púrria x
Igualada. Crits, baralles, violència, robatoris...
No hi estem acostumats, però és la realitat. Les
estadístiques diran el q vulgueu, però #Igualada
ja no és el que era. Qui tingui responsabilitat, q
actuï. I no ho utilitzeu políticament!

Bon dia @ajigualada estem amb restriccions
d’aigua passejant cap al centre tenim dos fonts
que fa molts dies que la perden una a la Rambla
i l’altre al Passeig Verdaguer abans del c/ Òdena
aquesta última amb la filtració fa malbé el terra
del passeig
Marta Pallarès @martapal_igd

En el meu temps lliure m’agrada estar amb
animals, anar a bons restaurants, fer ioga o
ballar, fer accessoris a @bdebolitas i sobretot viatjar amb la meva parella. Em considero
una persona molt reivindicativa, empàtica i les injustícies em fiquen molt nerviosa. Arrel
de la meva experiència a centres educatius públics, em vaig adonar que hi havia molt a fer
i que les noves generacions haurien de créixer amb certs valors i pensaments que l’escola
no els dona l’espai o la importància suficient.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Els centres educatius valoren adaptar les matèries al segle XXI, introduint educació
sexual i intel·ligència emocional.

@anoia_world

Marc Castells @marccastells

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

He estudiat Estudis Anglesos a l’Universitat
de Barcelona i he cursat el Màster de
Professorat online. Actualment treballo a
@montlingua, una acadèmia d’anglès de
Santa Margarida de Montbui. Hi porto
quatre anys i em fan sentir com a casa.
A més, he treballat en centres educatius,
empreses i vàries formacions.

#latevaveu

La seguretat és una prioritat a #Igualada: No
podem caure en informacions falses i bulos,
useu fonts oficials. Seguim incrementant agents
de Policia Local, reforçant el patrullatge a peu
de @mossos pels carrers, i instal·lant videovigilància. Tolerància zero amb les fake news.

Estic intrigada per saber quanta gent escandalitzada pels incendis i el canvi climàtic posa l’assecadora durant l’estiu

Helena @HelanLopez
científics i experts ens diuen que tindrem un futur complicat, que tot just estem a l’inici i... A
#Igualada estan fent un #biollac Es una “jugada”
per no perdre la feina? Es pura campanya electoral? Costa d’entendre!
Salvador Esquerra @0_vador

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

@pizzeria.munich

@uriii65
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Transports Bernadet: Servei logístic
integral amb màxima eficàcia

Amb la col·laboració de:

Més de 150 anys d’història són testimoni de la seva consolidació en el sector com a empresa líder en la logística i el
transport gràcies a la seva integració en els més avançats
sistemes tecnològics

T

ransports Bernadet fa més d’un segle que opera en el sector del transport; en concret, més de cent cinquanta anys que avalen el seu compromís, la seva confiança i la seva professionalitat al llarg de la seva
trajectòria. Constituïda als seus inicis com una empresa dedicada al
transport del tèxtil i del paper, s’ha consolidat al sector com a empresa líder
que integra els més avançats sistemes tecnològics. Transports Bernadet alberga
diverses generacions que han evolucionat cap a un negoci familiar que ha anat
creixent al llarg de la seva història.
Durant els darrers anys, l’empresa s’ha anat dirigint cap a una nova especialització que s’ha convertit, sense cap mena de dubte, en el seu valor afegit: oferir
un servei integral per als seus clients. Compromesos en donar un òptim servei
que compleixi amb els paràmetres de qualitat i seguretat, però basats també en
la innovació tecnològica, la puntualitat i l’ètica professional. La seva premissa és
la màxima eficàcia en les entregues, sense demores ni desperfectes.

Ubicació: Pol. Pla de les Gavarreres - Av. Madrid, 55

08711 Òdena
93 801 00 08
admin@transportsbernadet.com

www.transportsbernadet.com

De l’Anoia al món
Transports Bernadet treballa amb empreses d’arreu de l’Estat oferint serveis integrals de transport, gestió amb SGA (Sistema de Gestió de Magatzem), logística final i logística inversa. A més, també ofereixen gestió d’embalatges, Picking,
descàrregues i càrregues d’emergència, i basteixen a la indústria de l’automoció.
Una de les seves línies d’operació és el transport de productes d’importació. Prova d’això és el resultat de moure’s pels ports més importants de la nostra geografia. Principalment, els seus productes són forestals, i que provenen d’indrets com
Brasil, Xile, Canadà, Xina, Turquia, Estats Units d’Amèrica, entre altres països.

Transports Bernadet compta amb una àmplia flota -amb la més avançada tecnologia- per tal de satisfer les necessitats dels seus clients i que a més, en permeti
Compromís amb els clients, però també amb el medi ambient i la innovació la màxima seguretat i garantia per poder oferir i brindar una àmplia gamma de
Els valors que regeixen Transports Bernadet són els de compromís amb els serveis d’aprovisionament i distribució dels seus productes.
clients, però també amb el medi ambient i la innovació. L’empresa compta amb
les més completes instal·lacions logístiques, distribuïdes dins la comarca de Sempre un sí al client
l’Anoia.
Una de les claus del seu èxit és a l’hora d’oferir serveis, acompanyar-los específicament i de forma personalitzada. Per a Transports Bernadet, “la força de la
El gran repte latent de l’empresa és adaptar-se al medi ambient; conscients en nostra empresa resideix en l’entusiasme, el compromís personal amb el client,
aquest sentit, que cada cop ens desplacem i ens movem cap a un mercat més l’experiència i l’ambició de liderar un projecte d’èxit”, afirmen. A més, també
tecnològic, però també més ecològic alhora.
destaquen i posen en valor que el motor de l’empresa és la força del capital
humà que hi ha al darrere. I és que gràcies al bon treball en equip, s’obtenen
bons resultats.

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

Catalunya ha de ser un país clau a Europa en el desenvolupament de
l’hidrogen verd. Un ecosistema que ja genera una facturació de 426
milions d’euros i que és imprescindible per a la descarbonització de
l’economia

Espai patrocinat per

ORIOL AMAT @oriolamat

Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director de FeedBackGround
@cescalcal

ETS UN LÍDER GENERATIU?

M

D’una recerca intensiva sobre els
èxits del lideratge realitzada per BCG
(Boston Consulting Group) i que
dona fruit a aquest article, s’ha detectat un canvi de tendència en els
lideratges. Es passa d’un estil més extractiu (explotar els recursos interns)
a una aproximació més generativa,
enfocat a construir una capacitat que
s’adapti més ràpidament a les noves
situacions.
Els líders generatius tenen la creença que donar suport als empleats, la
societat i al planeta hauria d’estar en
el core business de la seva agenda.
Quines característiques té un líder generatiu?
- Al final de cada reunió, t’agafes el teu
temps per recordar el propòsit de l’organització?
- Preguntes regularment pels comentaris de clients, proveïdors i empleats
per conèixer punts de millora per as-

solir més impacte positiu?
- Has generat el repte de reduir, en 6
mesos, la petjada de carboni de la teva
organització?
- Consulteu els vostres equips per
assegurar-vos que disposen de la tecnologia i les dades que necessiten per
potenciar la seva feina?
Aquells líders que contesten afirmativament totes les preguntes s’acostuma
a dir que tenen un bon equilibri dels
tres components del comportament
generatiu:
1. Lead with the head (liderar amb el
cap). Implica estar constantment regenerant els productes i serveis que
ofereix l’empresa. Reinventa negocis,
fomenta el pensament creatiu i proposa incorporar noves tecnologies
2. Lead with the heart (liderar amb el
cor). Promociona la creació d’entorns
laborals cercant les millors experiències. Inverteix en aprofundir les relacions, especialment en moments de
dificultats. Coaching i desenvolupament del personal per treure el màxim potencial
3. Lead with the hands (liderar amb
les mans). Inclou crear equips multifuncionals, apoderats que executen
de forma àgil els projectes. Aquests
equips es mouen de forma ràpida i
coordinada per avançar-se cap a on
anirà el futur.
Liderem?

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

Bona notícia:
La internacionalització: un dels motors claus de l’economia:
Les exportacions es disparen fins als 8.611 Milions € durant el mes de maig
i van ser un 26,9% més altes que en 2021. Se situen molt per sobre de les
d’abans de la pandèmia

“Aquests equips es mouen de forma
ràpida i coordinada per avançar-se cap
on anirà el futur.”

és enllà de les majors
demandes de rendiment d’avui dia dels
negocis i de tot el que
ha suposat la pandèmia, els líder avui
dia estan patint moltes pressions. Des
del canvi climàtic, passant per la digitalització i AI (Artificial Intelligence),
riscos geopolítics, fins a peticions dels
empleats de diversitat, equitat i inclusivitat, entre altres.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

Desde hace unos meses, desde el 24 de Febrero, se está diciendo que
cada gramo de gas ruso que se gasta financia al ejército de RUS.
Mmmm. Y antes del 24 de Febrero, ¿a qué o a quién financiaba el gasto
de cada gramo de gas ruso?

“Un cop iniciat i obert el tràmit, s’avisa al
deutor que aboni les quantitats pendents o
procedeixi a abandonar l’habitatge.”
Eva Remolina
Economista

E

COMPRAR CASES EMBARGADES

ls habitatges embargats són
aquells immobles que han
passat a ser propietat d’un
banc a causa d’un procés reiterat d’impagaments de les quotes
de la hipoteca, per part de la persona
que era propietària fins aquest moment.

tre de la propietat les diferents càrregues.

Un cop iniciat i obert el tràmit, s’avisa al deutor que aboni les quantitats
pendents o procedeixi a abandonar
l’habitatge. Si el deutor paga abans
d’arribar a la subhasta, recupera el
seu habitatge, però una vegada coLa majoria dels habitatges embargats mençada la subhasta, ja no hi haurà
en l’actualitat, provenen d’aquelles hi- marxa enrere.
poteques constituïdes entre els anys
2005 i 2008, just abans que esclatés la Per poder participar en una subhasta
bombolla immobiliària i la posterior judicial, cal accedir al portal únic de
crisi econòmica, les quals van deixar subhastes judicials i administratives
a moltes famílies sense recursos per a de l’Agència Estatal Boletín Oficial
fer front a aquests pagaments.
del Estado i registrar-se.
Perquè un habitatge sigui embargat,
s’han de seguir una sèrie de passos.
El principal és que es compleixi el requisit mínim d’impagaments que se
situa en:

A partir d’aquí, quan hi ha un immoble que pugui interessar al comprador, aquest ha de fer un dipòsit
del 5% del preu total de l’immoble,
dipòsit que es recuperarà si al final
no és l’adjudicatari del bé. En el cas
- En la primera meitat del préstec: És de comprar finalment l’habitatge, la
requisit indispensable que hagin pas- resta del preu s’ha d’abonar com a
sat 12 mesos d’impagaments o supe- màxim quinze dies després de la cerar el 3% del deute pendent.
lebració de la subhasta.
- En la segona meitat del préstec: En
aquest cas són 15 mesos d’impaga- En el cas d’adquirir a més el bé, cal
ments o haver superat el 7% del deute tenir en compte que abans d’escrippendent.
turar, s’hauran d’aixecar les càrregues
que posseeixi l’habitatge, així com
Transcorreguts aquests 12 o 15 me- fer-se càrrec de les possibles despeses
sos (segons el cas), el banc és quan que s’originin o del cost de les rehabisol iniciar la via executiva i convoca litacions que calgui fer a l’interior o
la subhasta, a més d’afegir en el regis- exterior d’aquesta.
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Espai patrocinat per

Jordi Badia, alcalde de Calaf, encara un gran repte solidari
en benefici per la Fundació Althaia
Jordi Badia té previst
realitzar la North Cape
4000, una prova ciclista
de llarga distància de
3.800 quilòmetres que
s’ha de recórrer sense
cap tipus d’assistència
CALAF / LA VEU

D

emà dissabte, Jordi
Badia Perea, alcalde
de Calaf, comença un
ambiciós repte solidari en benefici de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Manresa, gestionat
per la Fundació Althaia, on
va ser tractat d’un ictus que
va superar. El desafiament
que s’ha proposat consisteix
en completar la North Cape
4000, una prova ciclista de
llarga distància que en l’edició
del 2022 anirà de Rovereto, al
nord d’Itàlia, fins al Cap Nord,
a Noruega, travessant sis països i recorrent 3.800 quilòmetres. Per tal de donar suport a
la iniciativa i recaptar fons, hi
ha oberta una campanya que
s’adreça a empreses, entitats

una aportació a través de Bizzum al número 11233. També
es poden fer donatius a través
de targeta de crèdit, transferència o en efectiu. Dins
l’apartat Col·labora de la pàgina web d’Althaia s’hi recull
tota la informació per participar-hi.
Gràcies a la col·laboració de
prop d’una quarantena d’entitats, empreses i persones a
títol individual ja s’ha aconseguit recaptar l’equivalent a
1.900 quilòmetres, la meitat
del recorregut. El repte té com

i persones a títol individual.
Per cada 10 euros de donatiu,
s’avança un quilòmetre en el
recorregut.
L’objectiu és assolir els 3.800
quilòmetres. Totes les persones que vulguin contribuir a
sumar quilòmetres poden fer

a patrocinadors Stern Motor,
The Cyclery i la Fundació La
Caixa. La padrina és l’esportista de trail running Núria
Picas. A banda de les donacions, hi ha l’opció d’organitzar
esdeveniments solidaris per
recaptar fons. Fins al moment,

L’objectiu de la iniciativa és donar a
conèixer l’ictus a través
d’un cas de superació
personal, així com
recaptar fons per a la
investigació i el tractament de la malaltia
se n’han celebrat quatre.
En paral·lel, hi ha dos productes solidaris vinculats al
repte. Per una banda, una samarreta, que es pot trobar al
quiosc de l’Hospital Sant Joan
de Déu i a la Joieria Copèrnic
de Manresa i pròximament
en altres punts de distribució.
També un mallot, rèplica del
que portarà Jordi Badia, i que
es pot aconseguir sota prereserva enviant un correu electrònic a mecenatge@althaia.
cat.
Els recursos que s’obtinguin
amb el repte es destinaran
al programa de mecenatge
d’Althaia sobre l’ictus i altres
malalties neurològiques. Això
permetrà impulsar la recerca
sobre aquest àmbit i també
posar en marxa una unitat
específica d’atenció integral a
l’ictus i les malalties neurològiques. L’objectiu és oferir una
atenció centrada en la persona
i de proximitat, tractaments
de rehabilitació integral i
acompanyament a pacients i
familiars. Cal tenir en compte
que aquest tipus de malaltia
comporta, generalment, un
gran nivell de discapacitat i
un impacte important tant en
la vida dels pacients com en la
de les seves famílies.

Un repte per donar a conèixer la malaltia i posar un
exemple de superació personal
L’any 2014 Jordi Badia Perea
va patir un ictus que va superar. En el seu cas, la rapidesa
a l’hora d’actuar i el seu bon
estat físic, fruit de la pràctica
de l’esport, van ser claus. Amb
el repte solidari que s’ha plantejat, en col·laboració amb la
Fundació Althaia de Manresa, vol donar a conèixer la
malaltia, posar el seu cas i el
ciclisme com a exemple de superació personal i estímul per
a totes aquelles persones que

s’hi hagin trobat, i recaptar
fons per a la investigació i el
tractament de la malaltia.
Una de les particularitats de la
prova que realitzarà és que els
participants han de ser autònoms, és a dir, que no poden
dur ni rebre cap mena d’assistència. L’anoienc tindrà un
temps màxim de 22 dies per
arribar a la meta de la North
Cape 4000.
Badia s’ha estat preparant
intensament per aconseguir
completar el repte. L’entrenament ha inclòs la participació en la Volta Ciclista a
Catalunya, que es va celebrar
el passat mes de març. Aleshores Badia va completar les
7 etapes de la prova, de 1.214
quilòmetres. L’esportista està
supervisat per professionals
del Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i
Rehabilitació (CIMETIR) de
la Clínica Sant Josep.
La Fundació Althaia agraeix
a Jordi Badia la implicació, a
la vegada que dona les gràcies
a totes les persones, entitats i
organitzacions que li donen
suport i se sumen en el repte
fent una donació o organitzant algun esdeveniment en
benefici del projecte.
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Punt i final d’una excel·lent
Festa Major de Montbui

Eva Granados, al Debat
a Taula del PSC Anoia
MONTBUI / LA VEU

L

MONTBUI / LA VEU

L

a Festa Major 2022 de
Montbui serà recordada com la del retorn a
la plena normalitat. També
serà recordada per ser una
Festa Major que va superar
amb escreix els objectius
plantejats: gran resposta de
públic, excels nivell organitzatiu, i una varietat de propostes que va satisfer plenament a petits i grans.
Els concerts, amb un ambient espectacular
La gran majoria d’activitats
organitzades al Nucli Antic
van tenir una resposta de
públic magnífica, però sense
cap mena de dubte van sobresortir els concerts. El concert
de final de Festa Major, amb
el grup de Valladolid “Destrangis” (“Tribut a Estopa”)
va omplir el bulevard de gom
a gom, essent una de les propostes més celebrades i multitudinàries. Els concerts de
la Nit Jove celebrada a Montmercat, amb les actuacions
de “DLocos” (“Tribut a “El
Canto del Loco”) i especialment el del grup “Starways”
van crear una atmosfera excel·lent, d’una extraordinària
comunió entre artistes i públic, com feia anys que no es
veia al municipi. Cal remarcar que paral·lelament, es va
celebrar el ball de gala a la
Plaça de l’Ajuntament, amb
l’Orquestra Marinada.
Montbui, plaça castellera
També cal remarcar la matinal castellera del diumenge,
on tant els Moixiganguers
d’Igualada com els Castellers de Barcelona van alçar
algunes de les seves millors
construccions
humanes.
Sense anar més lluny, els
Moixiganguers van alçar i

descarregar el 4 de 8 i el 3 de
8, demostrant un gran nivell,
i permetent que Montbui sigui plaça castellera de 8. Els
castellers de Barcelona, sense
arribar al nivell dels igualadins, també van carregar i
descarregar construccions de
7, tot i la forta calor que va
acompanyar tota la matinal
castellera, i que va començar
al ritme de les millors sardanes de la Cobla Reus Jove.
També en l’àmbit de la cultura popular i tradicional
cal remarcar la gran Cercavila musical i tradicional
celebrada dissabte a la tarda
pel Bulevard montbuienc
amb una gran representació
d’imatgeria festiva. Organitzada per la Colla El Xaragall de Montbui, la cercavila
va comptar amb la presència dels Capgrossos Maure,
Margarida i Bou, el gegantó
Bufonet, els Reis de Vistalegre i els Gegants de Sant
Maure, a més d’altres capgrossos. Igualment hi va ser
present l’entitat igualadina
“Dessota”, que va participar
amb els Petits Gegants de la
Ciutat d’Igualada, els Gegantons Pia i Tomeu i els seus
músics. També van amenitzar la cercavila els grallers
“Els Pelfort”, els “Grallers i
Tabals de Capellades” i la xaraga “Ho Peta”, com sempre

amb un ritme molt animat.
Els esports, protagonistes a
la Festa Major
La importància de les entitats
esportives montbuienques
va tornar a quedar palesada
en aquesta Festa Major, on
no hi van faltar competicions
de futbol, tennis taula, futbol
veterà, futbol sala, tennis i
petanca.
A més, es van aprofitar uns
dies tan especials i assenyalats com són els de Festa
Major per retre homenatges institucionals als equips
campions de l’esport montbuienc durant la temporada
2021-2022.
Dissabte al vespre es va disputar el tradicional partit de
futbol entre l’Agrupació Veterans Sant Maure-Montbui
i els Veterans Fàtima. Tradicional partit de Festa Major organitzat pels veterans
montbuiencs, que es van
acabar imposant per 2-0 als
veterans del FC Fàtima.
I també el dissabte al vespre van finalitzar al Pavelló
Mont-aQua les 24 Hores de
Futbol Sala organitzades pel
Club Futbol Sala Montbui.
Competició molt intensa i
disputada, amb triomf final
de l’equip Diverevent, que
va superar a la gran final a
L’Antiga Masia per 4-1.

a portaveu del grup socialista al Senat, Eva
Granados, ha estat la
convidada al cicle Debat a Taula organitzat pel PSC Anoia.
Es tracta de l’espai de reflexió
impulsat pels socialistes de la
comarca que cada mes compta amb personalitats rellevants
del partit com a ponents.
Durant el col·loqui, celebrat a
Santa Margarida de Montbui,
Granados ha explicat les polítiques que el Govern d’Espanya està impulsant per la classe mitjana i treballadora com
la rebaixa de l’IVA de la llum al
5%, l’ajuda de 200 euros per les
famílies amb baixos ingressos,
la gratuïtat dels abonaments
de transport de Renfe i Mitja
Distància a partir del setembre, l’abonament del 50% de
la resta de transport públic
a les comunitats autònomes,
la pujada de les pensions no
contributives, el límit del preu
de la bombona de butà i els

nous impostos a la banca i les
companyies elèctriques per recaptar 2.000 milions d’euros a
l’any.
Eva Granados ha destacat la
potent agenda legislativa del
Govern de Pedro Sánchez
on, a més d’aquestes mesures
preses ara, s’hi ha de sumar la
reforma laboral que, en el cas
de l’Anoia ha reduït l’atur de
les 7.293 persones al gener a
les 6.658 aquest mes de juny,
la pujada del Salari Mínim als
1.000 euros i la llei per acabar
amb la multireincidència dels
delinqüents que entrarà en vigor el dia 20 de juliol.
Granados ha aprofitat la seva
presència a Montbui, també,
per donar tota la força a l’agrupació local i s’ha mostrat convençuda de que el PSC guanyarà, altre cop, les eleccions
a Montbui i recuperarà l’alcaldia. El col·loqui ha comptat
amb la presència de diferents
regidores i regidors del PSC de
tota la comarca i també militants i simpatitzants del partit.

Diagnosi tecnològica
per a Montbui
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
ha rebut una diagnosi
tecnològica, que té per objectiu elaborar una anàlisi de
la situació actual de l’ajuntament tenint en compte els
recursos TIC disponibles, el
model de treball i els projectes i iniciatives en curs. Amb
les conclusions extretes, es
dissenya un pla de millora
que conté un conjunt d’actuacions per prevenir problemes,
corregir tendències i millorar
l’àrea TIC. El pla de millora
també incorpora un seguit de
recomanacions per a establir
un entorn tecnològic de teletreball segur.
La diagnosi tecnològica entregada a l’Ajuntament de
Santa Margarida de Montbui avalua l’estat d’execució

i implantació de les propostes que contenia la diagnosi
tecnològica elaborada per a
aquest mateix ajuntament a
inicis de l’any 2019. El document analitza les diferents
actuacions iniciades i redefineix les propostes que encara
no s’han dut a terme per adequar-les al màxim a les necessitats actuals del municipi.
La Governança de les TIC és
un dels recursos del Catàleg
de serveis que la Diputació
ofereix als ajuntaments de
municipis de fins a 50.000
habitants i a les entitats municipals
descentralitzades.
La Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius promou la governança de les TIC per ajudar
els ajuntaments a planificar
i gestionar eficientment els
seus recursos tecnològics.
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Vilanova del Camí
inaugura l’Espai Jove
Can Muscons

VILANOVA / LA VEU

A

hir, dijous 21 de juliol es va inaugurar de
manera oficial l’Espai
Jove Can Muscons en un acte
senzill que va comptar amb la
presència del diputat de Joventut Javier Silva Pérez. La
inauguració va ser a les sis de
la tarda i va ser l’acte d’iniciació de l’agenda de la Setmana
de la Joventut.
Les autoritats locals encapçalades per l’alcaldessa i la
regidora de Joventut, Noemí
Trucharte i Eva Vadillo, van
acompanyar el diputat Javier
Silva en un passeig inaugural
per l’equipament juvenil, que
des de fa algun temps també
és la seu de dues entitats del
municipi: el CF Vilanova i,
més recentment, de l’escola
del CFS Can Titó Vilanova
del Camí.
Així mateix, és la seu d’AMPANS, on es desenvolupa el
programa de Noves Oportunitats, en aliança amb la Fundació Intermèdia, i també
el lloc de reunió i d’algunes
activitats del Consell Jove La
Xispa.
L’Espai Jove es va traslladar
a la masia de Can Muscons
l’abril de 2019 donant resposta a les demandes que els
joves havien expressat a través d’un procés participatiu.
Durant el 2018 es van fer diferents actuacions de millora
i adequació de l’espai interior
i, el mateix setembre de 2019,
van començar les obres d’urbanització de l’espai exterior.
Un projecte que ha comptat
amb el finançament de la Diputació de Barcelona.
La inauguració de l’Espai
Jove Can Muscons estava
programada per a l’abril de

2020, coincidint amb el primer aniversari i aprofitant la
celebració del Dia Europeu
de la Informació Juvenil, però
la irrupció de la Covid, ho va
fer inviable. Des del govern,
però, consideraven “just i necessari”, fer aquest acte per
oferir l’espai a la ciutat, especialment als joves, i per agrair
a la Diputació de Barcelona la
seva contribució.
Can Muscons, Bé Comú
d’Interès Local
Can Muscons és una masia
del XIX que va ser declarada Bé Comú d’Interès Local
(BCIL) el 2009. L’edifici es va
aixecar sobre una construcció primigènia típica del segle XIV i XV. Durant aquesta
època, a la zona de Can Muscons hi havia vinyes i la masia es va dedicar durant molt
temps a les tasques relacionades amb el cultiu. De fet, hi
ha constància que, a la planta
baixa era on es dipositava el
raïm per trepitjar-lo i encara
es poden observar els cubs
que connecten amb el soterrani on es llençava el most.
El 1863, el propietari de la
masia, Miquel Castelltort i
Matei, va fer-hi reformes per
convertir el mas en segona residència i li va donar la seva
actual estructura.
El 1877, la fil·loxera va afectar
de manera important l’Anoia
i, el conreu de raïm va patir
una davallada important. A
partir de llavor, la masia va
passar a ser, a tots els efectes,
una casa residencial.
El 1978, el propietari d’aleshores, Josep Maria Adzet,
va fer una nova reforma en
l’immoble i el novembre de
1997, va vendre la propietat a
l’Ajuntament.
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Jorba continua celebrant aquests cap
de setmana la seva Festa Major
JORBA / LA VEU

J

orba va començar diumenge passat la seva
Festa Major amb el seu
format habitual després de
dos anys marcats per la pandèmia. Ho va fer amb la “9A
Tirada de bitlles catalanes,
memorial Èlia Badia Casas”.
Van participar 21 equips i un
total de 130 jugadors.
Els actes van continuar ahir
dijous 21 a la piscina municipal. A les 4 de la tarda es va
dur a terme la demostració de
cursets de natació i una hora
després una masterclass de
zumba, i la Plaça de la Font
va acollir un torneig de ping
pong. El mateix espai va celebrar a les 9 del vespre la botifarrada popular. La jornada
va finalitzar amb una festa
hawaiana.

XXXI Campionat de Truc al
Cafè de Jorba. A les 6 de la
tarda serà el torn pels més
petits amb la festa de l’escuma i xocolatada a la pista de
l’escola. A les 7 de la tarda
sonarà el repic de campanes
i a continuació, a dos quarts,
hi haurà la missa solemne
en honor de St. Jaume apòstol. Més tard, a les 23 hores,
a la pista de l’escola hi haurà
el teatre musical “Sister act”
amb la companyia 30-10 Escola de Teatre Musical.
Diumenge de cloenda
L’últim dia serà diumenge,
que començarà a les 11:30
hores amb la petita mostra
de productes artesanals de
Jorba a la Plaça de la Font. A
les 12 del migdia hi haurà el
programa de ràdio en directe

“El pregó” amb la companyia
Duo Fàcil, un programa que
serà emès per Ràdio Igualada on es parlarà de la Festa
Major de Jorba amb grans i
joves per conèixer els seus
orígens i qüestionar-los en
clau d’humor. A partir de les
13 hores, a la Plaça de la Font,
tindrà lloc el vermut de Festa
Major. A la tarda, de les 17 a
les 20 hores hi haurà inflables
aquàtics a la pista de l’escola i
finalment, el punt final, el posarà el concert de Festa Major
amb el conjunt “D’allò i més”.
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 pensant
en els més vulnerables”.

Actes cap de setmana
Avui divendres la Festa Major
continuarà amb el sopar de
pa amb tomàquet i pernil a
les 21:30 h a la pista de l’escola i a continuació hi haurà un
concert a càrrec de la “Banda
del Coche Rojo” i pels que
vulguin allargar, a les 2 de la
matinada la festa continuarà
amb “Karaokes’s Band”.
Dissabte
Dissabte seguirà la festa
de bon matí, a les 9, amb el

Primer acte de la FM Jorba . 9a Tirada de Bitlles Catales
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Carme González serà la
candidata del PSC a l’alcaldia de Piera

Sant Quintí de Mediona impulsa una
campanya per promoure la tinença
responsable d’animals
S.Q.MEDIONA / LA VEU

L

CALAF / LA VEU

L

’actual tinent d’alcalde
al govern de l’Ajuntament de Piera, Carme
González, serà la candidata
del PSC a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023.
Així ho ha anunciat el partit,
que ha escollit a González a
través d’una assemblea amb
el suport de la militància.
Carme González, casada i
mare de dues filles, empresària i vinculada al teixit associatiu local de Piera durant
més de vint anys, va iniciar-se
en política l’any 2015 sota la
llista del fins ara portaveu del
partit Javier Perellón, que ja
va anunciar fa unes setmanes que no repetiria com a
número 1 de la llista. La nova
candidata del PSC és tinent
d’alcalde al govern de l’Ajuntament de Piera, al capdavant
de les regidories d’Igualtat de
Gènere, Joventut i Atenció a

les persones i també forma
part del govern del Consell
Comarcal de l’Anoia com a
consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI.
Després de l’elecció, Carme
González s’ha mostrat “molta
il·lusionada pel projecte que
representaré, amb un equip
totalment renovat, generós i
que solucioni els problemes
de la vila. Som conscients que
hi ha molta feina a fer per
guanyar-nos la confiança dels
electors i obtenir el suport del
poble”. González destaca que
“la feina que estem fent des
del govern de Piera ja demostra quina és la nostra manera
d’actuar en política: al costat
de la gent, a cada barri, i solucionant els problemes reals
que hi ha. Amb aquest objectiu treballem cada dia i amb
aquest objectiu demanarem
la confiança de la ciutadania
l’any que ve. Seguim sumant
per Piera”.

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

’Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona ha
posat en marxa una
campanya per informar i
conscienciar sobre la tinença
responsable dels animals de
companyia al municipi. Amb
el lema Recull el que és teu, la
iniciativa promou el comportament responsable entre els
veïns i veïnes que tenen animals per garantir que els usos
de l’espai públic son compatibles amb la tinença responsable de les mascotes.
La campanya recorda la importància, entre d’altres aspectes, de recollir els excrements dels animals i els orins
per mantenir l’espai públic
en bones condicions i evitar
males olors. Per fer més fàcil
la recollida i neteja de les deposicions, l’Ajuntament ofereix, de manera gratuïta, un
kit de material format per una
ampolla per netejar els orins i
un dispensador de bosses a les

persones que tinguin la seva
mascota registrada al Cens
Municipal d’Animals de Companyia.
A més, la iniciativa també
incideix, entre altres aspectes, en la necessitat de portar
els animals lligats durant els
passeigs, respectar els espais
urbans per garantir una bona
convivència entre els vilatans i complir amb el registre obligatori dels animals de
companyia. Per això ofereix
informació a través de la web
i les xarxes socials de l’Ajuntament sobre les mesures que
cal adoptar per promoure la
cura responsable i cívica dels
animals de companyia.
L’Ajuntament de Sant Quintí
de Mediona disposa, des del
2012, d’una ordenança específica que regula la tinença responsable d’animals de companyia i determina els deures de
les persones que tenen mascota i les condicions que cal
complir per preservar el benestar dels animals.

Compromís del municipi
amb el benestar animal
A més, el consistori compta amb una àrea específica
de Benestar Animal que desenvolupa diferents accions
enfocades a la protecció i
benestar dels animals. Entre
les més destacades hi ha la
col·laboració amb el Centre
d’Acollida d’Animals Domèstics de la Mancomunitat
del Penedès-Garraf (CAAD
Penedès), el manteniment i
control de les colònies de gats
al municipi o el suport a entitats de la vila com l’Associació
Protectora de Sant Quintí de
Mediona per a la Defensa i
Drets dels Animals.

La Pobla de Claramunt adquireix
un vehicle per a l’ús de l’ADF
LA POBLA / LA VEU

A

mb la voluntat de donar suport a la tasca
que desenvolupa de

manera voluntària l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF) la Pobla de Claramunt, l’Ajuntament ha posat
aquest estiu a la seva disposició un nou vehicle.
Aquest ha estat equipat, a
més, amb un kit d’aigua de
600 litres per a donar suport
en les tasques d’extinció d’incendis que siguin necessàries.
Aquest nou vehicle estarà a
disposició de l’ADF al llarg

dels mesos d’estiu i després
servirà per a donar reforç a
les taques que duu a terme la
brigada municipal.
L’objectiu municipal és facilitar la feina que desenvolupa
l’agrupació i que és essencial al llarg de tot l’any, ja que
permet realitzar les tasques
preventives que, quan arriben els mesos de més calor,
garanteixen la seguretat de la
ciutadania i de l’entorn rural.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
assessoria@ceosl.cat

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
Per publicitat a
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c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)
93 805 58 44
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618 41 54 70

FruiteriaAndreuSerra

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
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Tot a punt per a la Festa Major dels Hostalets de Pierola
REDACCIÓ / HOSTALETS P.

E

ls Hostalets de Pierola
ja viu la Festa Major des
d’ahir dijous. Fins el 26
de juliol hi ha previstos força
activitats per a totes les edats.
La situació d’emergència que
viu el país amb el Pla Alfa en
fase 3 ha fet s’hagi decidit cancel·lar qualsevol activitat amb
foc al municipi. Això afecta
la intervenció del ‘Pau de foc’
després del pregó, la part de
tancament de l’espectacle final i,
especialment, el correfoc d’avui
divendres. Aquest acte s’ha
substituït per la Xaranga Màgic.
Aquesta és la relació d’activitats
prevista a partir d’avui.
Divendres 22 de juliol
18 a 22 h. Xtream race. Carrera
d’obstacles en una activitat recomanada a partir dels 12 anys.
Lloc: Camp de futbol
19 h. Inauguració exposició.
Mostra conjunta de talent local
dels Hostalets en la que hi participen Josep Millaret Valls, amb
la seva exposició d’escultures de
fusta «Mons orgànics. Connexions neuronals i geometries», i
la Jenn Galeote Carbonell, amb
la presentació dels treballs dels
alumnes del curs de dibuix i
pintura. Lloc: Cal Batista.
19.30 h. Espectacle infantil
itinerant. El meu amic Brutus
de la companyia Príncep Totilau. Teatre de carrer amb actors,
músics, jocs de cucanya tradicional i marionetes. Lloc: Plaça
Dr. Conde i carrer Isidre Vallés.
22.30 h. Xaranga Màgic amb
sortida des de la plaça Dr. Conde amb recorregut pel carrer
Església i el carrer Isidre Vallès i
final a la pista poliesportiva.
Mitjanit. Nit de Concert amb
Músics de carrer i Banda Neon
Espectacle de tribut a Txarango
amb les cançons més populars

del grup del Ripollès i les versions i show per a tots els públics.
Lloc: Carpa de la pista
poliesportiva.
Dissabte 23 de juliol
13 a 17h. Water Party. La millor
música petarda per continuar
la festa refrescant a l’entorn del
pedrís. Consumicions disponibles als establiments locals.
Lloc: Carrer Isidre Vallès.
18 h. Ballada de sardanes amb
la Cobla de l’orquestra Rosaleda. Com cada any hi haurà la
taula de recol·lecta de la secció
local de l’Associació Contra el
Càncer. Lloc: Plaça Cal Figueres.
20 h. Concert familiar. Visca
la xerinola amb en Rikus. Un
espectacle ple de sorpreses on
trobareu dinàmiques i balls.
Emoció constant, alegria, somriures i màgia. Lloc: Escenari
passatge Anselm Clavé.
22.30h. Concert i ball clàssic
amb l’Orquestra Rosaleda. Actuació amb una selecció de
temes i versions que conviden
a seguir les cançons més clàssiques de la Festa Major. Lloc:
Carpa de la pista poliesportiva. TIQUETS DE VENDA EL
MATEIX DIA DEL BALL: En-

trada a la graderia 5€ /persona
(disponibles 1/2 hora abans
del concert). OBERTURA DE
PORTES A LES 22.00.
23.30h Guateca amb els discjòqueis Jordis. Lloc: Escenari
passatge.
Mitjanit. Nit de discjòqueis per
als més joves. Lloc: Escenari
parc de Cal Ponsa.
Diumenge 24 de juliol
10h. Gimcana Fem poble apta
per a tots els públics. Lloc: Polígon Camp de la Serra.
18.30 h Festa de l’escuma amb
La sal dels mars. La placeta es
convertirà en un mar on grans
i petits acabaran ben remullats.
Lloc: Plaça Dr. Conde.
22.30 h. Espectacle d’humor:
Ni rastre del que vam ser. Amb
Carles Xuriguera i Fel Faixedas.
Dos vigilants d’escenari qualificats i autònoms han estat
contractats pel govern vigent.
Passen les hores de la seva feina
recordant el passat quan encara
aspiraven a tenir una certa personalitat dins el món cultural,
vivint un present de buidor i
desesperança
i projectant un futur d’una lluminositat més que improbable.
I així els veiem, un dia com

avui, que un error fa que el teatre sigui ple o gairebé. Preu de
l’entrada: 2€. A través de l’App
municipal o Entràpolis. Lloc:
Carpa.
Mitjanit. Silent disco. Uneix-te
al nostre equip i deixa’t portar
per la millor música i les coreografies més esbojarrades. Festa silenciosa amb cascos i dinamitzadors. L’activitat requereix
inscripció prèvia a través de
l’App municipal o Entràpolis.
Lloc: Pedrís
Dilluns 25 de juliol
10 h. Cercavila de convit a la
festa. Els músics que acompanyen els balls tradicionals volten pel poble per convidar a
tothom a participar actes de la
jornada. Lloc: Diferents carrers
del poble.
12h. Missa de Festa Major. Després, Repic de campanes de Fes-

ta Major i llançament de salves.
Actuació dels balls tradicionals
des de la sortida d’ofici i cercavila fins a la Torre del Sr. Enric.
Lloc: Església de Sant Pere.
13.30 h. Vermut amb música
tradicional. Lloc: Torre Sr. Enric.
16 h. Final del 2n Mundial de
Dòmino dels Hostalets de Pierola. Lloc: Terrassa Casal Català.
20h. Cercavila tradicional de
Festa Major. Recorregut festiu
amb els balls dels grups de Tradicions.
23h. Ball de plaça a ritme de
Músx. Lloc: Plaça Dr. Conde.
Dimarts, 26 de juliol
10.30 h. Inflables d’aigua. Rampa d’aigua i altres jocs refrescants per a totes les edats. Lloc:
Plaça Països Catalans.
19h. Conferència: «100 anys de
la Cooperativa. Història i memòria». Aprofitant el centenari
de la inauguració del local de
la Cooperativa Agrícola de Pierola l’any 1922, la historiadora
local Laura Valls Ribas presenta
una conferència sobre la història de l’entitat i l’edifici. Lloc:
Auditori Cal Figueres.
21 h. Havaneres amb el grup
Barcarola. Cantada de les havaneres clàssiques i cançons de
taverna. Rom cremat a la mitja
part. Tot seguit, espectacle de fi
de festa que començarà a la plaça de les Oliveres i acabarà a la
plaça dels Països Catalans. Lloc:
Plaça de les Oliveres

EDICTE
En compliment del que disposa l’article 17.3 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Ple de l’Ajuntament
de Calaf, en la sessió ordinària celebrada el dia 18 de juliol de
2022, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança
Fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per a la prestació del
servei d’escola bressol.
L’edicte restarà exposat en el tauler d’anuncis de la seu
electrònica de la corporació i l’expedient romandrà a la Secretaria Intervenció durant 30 dies comptadors des de l'endemà
de la publicació d'aquest anunci perquè els interessats
puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions
que considerin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d'aquest Ajuntament [http://calaf.eadministracio.cat].
Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, l’acord adoptat restaran elevat a
definitiu, sense necessitat d'adoptar acord d'aprovació definitiva.
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.
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Bellprat es rebel·la contra tres macroprojectes energètics que està previst que s’instal·lin al municipi

“L’any passat vam tenir la desgràcia de l’incendi i només faltaria
que ara ens instal·lin totes aquestes infraestructures”
BELLPRAT / MARC VERGÉS

E

l projecte del pas de la
línia de molt alta tensió
(MAT) per Bellprat ha
estat la gota que ha fet vessar
el got. El pas de la MAT es
suma al projecte de construcció d’un parc fotovoltaic de
65 hectàrees a escassos 500
metres de les masies i també
la previsió d’instal·lar 10 aerogeneradors de 200 metres d’alçada dins el terme municipal.

Davant aquesta situació, els
veïns de Bellprat van engegar
el passat 17 de juny una acció
simbòlica que restringeix l’entrada al municipi a les constructores i grans empreses de
l’IBEX-35 que volen tirar endavant tots aquests projectes.
Maite Pérez, veïna del poble
comenta a La Veu que “dona
la sensació que ens volen destrossar des de Madrid” i afegeix que el disseny del traçat
per on ha de passar la MAT
és l’exemple perfecte de que
només es busca el màxim benefici econòmic, “carregant-se
tots els pobles si fa falta”.
Una altra veïna del municipi,
Rita Baliu, també és molt contundent amb la feina dels polítics catalans, “és un fàstic tot
plegat, estem pagant a polítics
que no sé ni per què serveixen”.
Com en moltes de les manifestacions i concentracions
que s’han fet contra aquests
macroprojectes, tant Pérez
com Badia alcen la bandera
del “Renovables sí, però així

no”.
En relació amb la decisió
dels propietaris de cedir els
terrenys on s’hi instal·laran
algun dels projectes, Maite
Pérez està segura que la majoria d’ells no necessiten els
diners i està convençuda que
“alguns ja tenen mala consciència”.
Barreres que tallen el pas
Davant aquesta situació, els
veïns de Bellprat es van re-

unir per buscar una solució
al problema. És per això que
van decidir posar barreres
als tres accessos al municipi.
“Necessitàvem fer una acció
i tenir visiblitat als mitjans
de comunicació, i vam pensar que aquesta era una bona
idea”, comenta Maite Pérez.
Per aquesta veïna de Bellprat, una de les 13 persones
que actualment viuen tot
l’any al municipi, aquesta no
és només una acció simbòlica. Pérez assegura que en el
moment en què arribin les
màquines per començar a
tirar endavant el projecte, la
seva intenció és no deixar-los
passar de cap manera, “si he
d’anar a la presó hi aniré”,
comenta. “A part de la pèrdua pel territori, amb aquest
panorama que tindrem, les
nostres cases no valdran res,
els seus guanys son les nostres pèrdues”, s’exalta mentre
afegeix que “no tenim res a
perdre”.
En aquest sentit, Rita Badia
es queixa que “per una ban-

da ens envien missatges de la
importància de la pagesia i
del territori i per altra banda
ens volen posar totes aquestes
infraestructures”.
La Generalitat i les empreses
van a ritmes diferents
Un dels moviments de la Generalitat per tal d’evitar que
les grans empreses energètiques arrasin el territori sense
contemplacions és la redacció
del “Pla Territorial Sectorial

per a la planificació i implantació de les energies renovables a Catalunya”.
L’alcalde de Bellprat, Carles
Pol, lamenta que els projectes anteriors a l’aprovació
d’aquest pla tiraran endavant

igualment, com és el cas del
de Bellprat. “La Generalitat
i les empreses energètiques
van a ritmes diferents i quan
s’aprovi el pla d’aquí dos
anys, aquí a Bellprat els projectes segurament ja estaran
acabats”, comenta. En aquest
sentit, Pol creu que la Generalitat hauria de paralitzar
tots els projectes que estan
en marxa mentre no s’aprovi
el pla.
És de la mateixa opinió Maite Pérez, que comenta que la
nova llei d’energies renovables, que es va aprovar l’octubre de l’any passat, “és molt
maca, però a l’hora d’aplicar-la dona via lliure igual a
l’Ibex-35, no planifica el territori”.
Per parlar de tot el problema, dilluns passat els veïns
de Bellprat es van reunir
amb el delegat del Govern
a la vegueria del Penedès,
David Alquézar. Una reunió
en què els veïns van quedar
força decepcionats amb la
postura del govern català.
Segons ells, la Generalitat
està “resignada” a acceptar
els plans de Madrid i no faran una oposició frontal al
model energètic que es proposa actualment.
Per la seva banda, Alquézar
comenta que des del Govern
ja s’han presentat al·legacions al projecte de la MAT,
que considera que no té cap
sentit tenint una altra línia
de les mateixes característiques que ja està construïda
i va en paral·lel a aquesta a
una desena de quilòmetres.

Abús a municipis petits
Més enllà de l’esperança d’eliminar el projecte de la MAT,
David Alquézar també confia
en poder aturar el projecte
de 65 hectàrees de parc fotovoltaic, en què la Generalitat
podria tenir alguna cosa a dir.
“No pot ser que en un municipi li passin totes aquestes
infraestructures, és un abús
als poble més petits”, comenta Alquézar. El delegat de la
vegueria, per altra banda, no
veu alternativa a la construcció de 10 aerogeneradors de
200 metres, ja que la seva instal·lació depèn del Ministeri
de Transició Energètica.

Bellprat només té 13
veïns durant l’any i hi
ha projectats 65ha de
plaques solars, 10 aerogeneradors i el pas
de la MAT
Per tal d’evitar aquestes grans
concentracions
d’instal·lacions d’energies renovables,
el decret aprovat pel govern
català l’any passat pretén racionalitzar-ne la implementació, fomentar un model de
microparcs de proximitat. Un
model que, actualment, xoca
amb l’espanyol.
Tot i la poca confiança en
aquest decret de la Generalitat, els veïns del municipi,
tampoc es resignen i confien
que el projecte de la MAT
s’acabi aturant i que els projectes de parcs eòlics i fotovoltaics, com a mínim, es redueixin.
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“Bellprat és una monada.
L’any passat vam tenir la desgràcia de l’incendi a la Serra
de Queralt i només faltaria
que ens posin tot això a l’altra
serra”, sentencia Rita Baliu.
Un any de l’incendi
Just aquest diumenge farà un
any que es va iniciar, a Santa
Coloma de Queralt, l’incendi
que va cremar més de 1.600
hectàrees, 1.000 de les quals
van afectar al municipi de
Bellprat.
Un any més tard de la catàstrofe, l’alcalde de Bellprat
denuncia que les administracions ja no estan pendents de
la zona, “es va començar amb
molta empenta i ara han desaparegut tots”. Per Carles Pol,
el problema no és la reforestació, “que ja ve sola”, sinó el
bosc que hi haurà d’aquí a
cinc anys. L’alcalde comenta
que uns anys després d’un incendi, s’acumulen molts més
arbres al bosc i “no podem assumir aquesta superpoblació
forestal”. És per això que Pol
reclama a les administracions
més facilitats per tal que els
petits propietaris dels boscos
puguin explotar-lo.
Per la seva banda, David Al-

quézar, delegat de la vegueria
del Penedès, i també alcalde
de Sant Martí de Tous, un
altre dels municipis afectats
per l’incendi, assegura que la
gestió forestal post incendi
encara no ha finalitzat i recorda que s’hi han destinat 3
milions d’euros.
Alquézar assegura que des de

la Generalitat s’està treballant
en un pla que faciliti la generació d’un model productiu
al voltant dels boscos, per
tal que siguin rentables. En
aquest sentit, els pressupostos
d’aquest any destinen 18 milions d’euros a aquesta àrea,
6 vegades més que el pressupost del 2021.

No hi ha altra remei que
acostumar-se al nou paisatge
Des d’un punt de vista més
sentimental, Maite Pérez i
Rita Baliu lamenten que no
hi ha altra possibilitat que
acostumar-se a veure aquest
paisatge cremat. Tot i admetre que encara no s’hi ha ha-
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bituat del tot, Pérez explica
que “és una llàstima, el que
més trobo a faltar son els corriols quan surto a passejar”.
Per la seva banda, Baliu,
compungida, comenta que
“el problema és que la terra
té el seu temps i nosaltres
el nostre. A la terra no li ve
d’uns anys”.

Calaf aprova incorporar una partida d’un milió d’euros
pel finançament de la futura residència de la Gent Gran
CALAF / LA VEU

E

l Ple ordinari del mes
de juliol de Calaf es
va celebrar dilluns dia
18 a les 19.30h. En aquest va
tenir lloc l’aprovació definitiva del compte general del

2021, amb els vots en contra de l’oposició. Tant el GiC
com Junts per Catalunya van
manifestar “desconfiança” en
llegir a l’informe de secretaria que existeix una falta
de recursos per controlar de
forma estricta el pressupost.

En aquest sentit, el secretari
va explicar que als municipis
que es gestiona un pressupost
de més de 3M € les tasques
d’intervenció estan separades de secretaria mentre que
“a Calaf es fa el que es pot
amb els mitjans que es tenen”.

Ara el pressupost es trametrà
al Tribunal de Cuentas i a la
Sindicatura de Comptes perquè en facin la fiscalització
externa corresponent.
Un dels temes rellevants del
Ple va ser l’aprovació d’incorporar al pressupost una partida de 1.220.000€ provinent
del romanent de tresoreria
què es destinarà a la construcció de la futura residència de Gent Gran. L’alcalde
va detallar que aquests diners
corresponen a la venda de
l’abocador i que l’equip de govern havia d’acabar de valorar a quin projecte seria més
prioritari o estratègic destinar-los (futura biblioteca,
travessera o residència). Jordi
Badia va afegir que el finançament de la futura residència
es basarà en tres eixos: aquesta partida corresponent al pagament de l’empresa CAMPA
per la compra de l’abocador;
les subvencions i ajudes com
els Fons Next Generation als
que es puguin acollir; i la part
pendent, anirà via préstec i
endeutament o amb algun
tipus de concessió a tercers
per l’explotació del servei, tal
com s’ha fet amb el tanato-

ri. Aquesta punt va comptar
amb el vot a favor del GiC i
l’abstenció de Junts per Catalunya, ja que no veuen clares
les propostes de finançament.
D’altra banda, es va aprovar amb les abstencions de
l’oposició: una modificació
de crèdit per valor de 9.682 €
que, entre d’altres, inclou
una subvenció de la Diputació per a campanyes de
Medi Ambient, una partida
pel control de plagues i una
pels actes d’agermanament
amb Soual, i els pagaments
de complements retributius
a dos funcionaris de l’Ajuntament.
Finalment, es va aprovar
per unanimitat tres punts:
l’adhesió al Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya Central; modificar
l’ordenança fiscal núm. 23,
reguladora de la taxa de l’Escola Bressol, per incloure la
gratuïtat dels infants de P2;
prorrogar per un any el contracte de concessió del servei
de centre de dia a la Fundació Privada Àuria; i la moció
per a l’impuls de l’agenda rural de Catalunya presentada
per Junts per Calaf - AM.
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Jornada esportiva a la
Piscina Blava

Presentada la programació de la Festa
Major de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

A

CAPELLADES / LA VEU

D

esprés de la bona
acollida de la Piscina nocturna d’aquest
divendres, amb molts usuaris
i participants refrescant una
càlida nit del mes de juliol,
ara aquest dissabte s’ha preparat una jornada esportiva.
“Fem esport divertint-nos”
és una proposta per fer
aquest dissabte 23 de juliol,
amb diferents opcions i horaris.

Es podrà començar el dia
fent esport i divertint-se amb
els inflables que estaran dins
l’aigua des de les 11 fins les 2
de la tarda.
Per la tarda, de 6 a 7, aquagym dins l’aigua amb una
sessió dinamitzada pel Pol
Vergés Xaus.
Finalment, s’acabarà el dia
amb la segona Piscina Nocturna de la temporada, que
permetrà banyar-se de manera gratuïta de 8 del vespre
fins la mitja nit.

Capellades renova
l’acreditació Biosphere
com a destí sostenible
CAPELLADES / LA VEU

C

apellades ha renovat
altra vegada l’acreditació com a destí sostenible que atorga Biosphere
i que es va aconseguir per
primera vegada l’any 2019.
Aquesta Certificació Bi-

osphere Destination (BD)
dona fe que Capellades compleix amb els criteris, indicadors i millors pràctiques
establerts, fet que dona la
garantia que som una destinació turística preocupada
pel medi ambient i la sostenibilitat.

la fresca dels arbres
i amb l’alegria de la
guitarra de Pol Sánchez i la cantant Imma Ortiz
s’ha fet per primera vegada
la presentació de les propostes que es podran gaudir.
Com va dir la regidora de
Festes, Susana Moreno, “seran prop de 50 actes que es
podran gaudir entre la prèvia i la Festa Major del 6 al
17 d’agost”. Moreno va destacar l’alta implicació de les
entitats, amb 28 d’elles participant-hi activament. Per
això també varen tenir el seu
protagonisme en la presentació explicant algunes de les
seves iniciatives. Així es va
conèixer els actes de la Festa
Major Popular, que tornaran
després de dos anys d’aturada per la Covid. També el
matí de Cultura Popular es
tornarà a repetir per la bona
acollida de l’edició anterior i
el sopar i Bingo popular, organitzat per diferents entitats
i sempre molt participat. No
podrà faltar el Correfoc, amb
l’edició infantil el dia 12 i el
dels “grans” per al 14. També
tornarà el Capvespre d’art, ja
en la 6a edició, que aquesta
vegada comptarà amb la participació d’un gran nombre
d’artistes joves.

La regidora de festes, Susana
Moreno, també va presentar
al nombrós públic assistent
el programa de la Festa Major realitzat per la dissenyadora gràfica Iolanda Junyent
que amb colors alegres i festius vol recollir l’esperit de
la Festa de Capellades, incloent a les lletres elements
del patrimoni arquitectònic
i d’imaginari cultural de la
vila.
Després de la presentació
dels actes i de la música va
intervenir la regidora d’Equitat, Adela Morera, explicant
la 8a. edició de la campanya
“Estimo com vull”. En aquest
cas el cartell ha estat realitzat
per la dissenyadora Noelia
Blasco que li ha volgut donar

un aire de neó, que remet als
80 però que ara torna a estar molt vigent. “La campanya posa l’accent novament
en les agressions sexuals,
explica la regidora Adela
Morera, que continuen presents en els ambients festius.
Aquests dies als santfermins
hem conegut un nou sistema d’agressió amb xeringues
amb substàncies químiques.
Nosaltres seguirem apostant
per la prevenció amb campanyes com aquesta i amb els
punts lila durant la festa”.
Tots els actes es podran
conèixer en el programa de
la Festa Major que es repartirà gratuïtament per totes les
llars de la vila la darrera setmana del mes de juliol.

Inscripcions obertes a una nova edició
del vòlei sorra
CAPELLADES / LA VEU

El darrer cap de setmana de
juliol es farà una nova edició

del Torneig de Vòlei Sorra de
Capellades, novament organitzat des de l’Ajuntament de
Capellades en col·laboració
del Club de Vòlei La Torre de
Claramunt.
Començarà el dia 29 de juliol
per la tarda i s’allargarà durant tot el cap de setmana.
Divendres i Dissabte es jugaran totes les fases de grups de
totes les categories, 4×4 i 2×2,
masculí, femení i mixt.
Diumenge es juguen les eli-

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

minatòries per les finals que
tenen lloc a la tarda on finalitza el torneig amb l’entrega
de premis.
Hi haurà 5 pistes (ampliable
en funció dels equips inscrits)
per poder jugar totes les categories disponibles.
Hi ha zona d’acampada i zona
de dutxes habilitada pels jugadors i jugadores. Les inscripcions es poden fer en
aquest enllaç, a partir dels 14
euros per jugador.
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Veciana es va omplir de llum i cultura Conill recupera la Festa
amb els Festivals Alta Segarra
Major amb canvi de
dates: 30 i 31 de juliol
CONILL / LA VEU

E

ls propers dies 30 i 31
de juliol el petit municipi de Conill torna celebrar, després de dos anys sense fer-ho, la seva Festa Major,
organitzada per la comissió de
festes del municipi que opten
per una festa més fresca, és
dinàmica i renovada i amb
canvi de dates, per fer-la més
estiuenca.
El programa és el següent:

VECIANA / LA VEU

E

l passat cap de setmana el municipi de Veciana va ser la seu del
cicle de concerts inclosos
en els Festivals Alta Segarra
d’enguany.
Els espectacles que van tenir
lloc en el marc incomparable
del Casal de La Salle, al mas
de Pareres, van anar precedits d’uns magnífics tasts elaborats per l’entitat Anifalac i
els vins i caves de Bodegues
Maset.
El divendres 15 de juliol va ser
el conegut Manu Guix, acompanyat de la mítica banda The
Veterans, qui va fer vibrar al
nombrós públic assistent amb

les cançons del seu nou disc
“Moments” així com temes
d’altres discs o musicals com
fou el tema llargament ovacionat “Vaig aprendre” del musical del Petit príncep.
El dissabte 16 de juliol va
arribar el torn de l’espectacle Llum amb la veu de Pere
Martínez acompanyat per la
cobla Marinada, sota la direcció de Vicens Martín. Els assistents van gaudir d’un recull
de cançons i poemes musicats
que representen la lluita dels
pobles, amb diversitat geogràfica i temporal, però que
destaquen per la seva qualitat
i la seva importància emocional. Entre el repertori es van
poder sentir temes de Serrat,

Llach i una sorprenent versió
del cant dels ocells.
Durant la presentació de l’acte l’alcalde de Veciana, Jordi
Servitje, va agrair i elogiar la
tasca de l’entitat Casino de
Calaf com a organitzadors
dels Festivals Alta Segarra qui amb la seva empenta
omplen de música, cultura i
posen al mapa aquests petits
municipis de la zona nord de
la comarca. Servitje també
va agrair la gran acollida de
la comunitat de la Salle així
com l’assistència del públic
amb la qual es va dignificar
i donar valor i sentit a tota
la feina feta des de l’entitat
organitzadora i l’Ajuntament
de Veciana.

Montmaneu dona la benvinguda
a la Keila

Dissabte 30
- 16.30h a la plaça del Castell
INFLABLES AQUÀTICS (recordeu portar banyador!)
- 19.00h a la plaça del Castell
XOCOLATADA
- 20.00h
CERCAVILA I ESPECTACLE
Amb el Grup de Percussió
Fills de la Flama, Guanyadors
del Carnaval de Secà 2022 de
Cervera.
CONILLFEST, a la plaça del
Pi
- 21.30h
SOPAR. Food truck i tastets a
la fresca amb bales de palla.
- 23.00h
FOLKY WEIGHT Música
dels anys 60 i 70, incorporant
juntament amb la veu, les guitarres, la percussió, l’harmònica i un acordió.
- 00.30h

Dj SALMÓ FUMAT
Diumenge 31
- 10h
MISSA SOLEMNE
- 12.00H a la plaça de l’església
DUET LA CLAU. Concert
vermut. Músiques d’aquí i
d’allà, parteix de la rumba
com a referència, també veu
del reggae, pop-folk i ritmes
llatins.
- 14.00h, a la plaça del Castell
DINAR DE GERMANOR
Compra de tickets per avançat
- 16.00h a la plaça del Castell
BINGO FAMILIAR 18.00h
- 18:00h
TUSICA. Grup de versions
de músiques de diferents èpoques i estils, com ara el pop,
rock, funk, jazz i soul.

DIPÒSIT CONTROLAT
DE RUNES I VALORITZADOR
DE RC'D

MONTMANEU / LA VEU

L

’Ajuntament de Montmaneu dona la benvinguda a Keila Kolecaj
filla de la Cristina – Elena Gavrila i Pjeter Kolecaj, que va
néixer el passat dia 8 de juliol
de 2022.
Per aquest motiu, el Sr. Alcalde Àngel Farré Carulla, li va
fet un obsequi i com ja és costum, es plantarà un arbre per
aquest esdeveniment.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

FRUITA I VERDURA
Av. Barcelona, 5 IGUALADA

Tel. 93 8067711
627 628 508

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

93 876 44 44
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El dissabte 23 de juliol torna
el Tasta la plaça! a Calaf

Torna l’Òpera a la Pedra
a Pujalt

CALAF / LA VEU

PUJALT / LA VEU

C

alaf comptarà aquest
2022 amb una nova
edició del Tasta la plaça!!! en honor al seu patró Sant
Jaume. Després que durant els
anys 2020 i 2021 no es pogués
realitzar aquesta proposta gastròmica que pren la plaça porxada com a protagonista, enguany sí que es podrà celebrar
la sisena edició.
Tindrà lloc el dissabte 23 de
juliol de 20h a 24h a la plaça
Gran i comptarà amb la participació d’una dotzena establiments de l’Alta Segarra amb
una gran varietat de productes
d’alta qualitat del territori.
Les persones interessades podran comprar un tiquet de
10 € que tindrà 8 monedes de
pesseta de cartró. Amb aques-

E
tes, podran adquirir les tapes o
begudes que més desitgin de la
variada oferta.
Enguany, s’ha convidat a la xef
del restaurant Sempronianan
de Barcelona, Ada Parellada,
que farà d’ambaixadora de l’acte. Durant la vetllada, es sorte-

jaran entre els presents alguns
dels seus llibres de receptes que
ella mateixa lliurarà i signarà.
A més, la jornada gastronòmica també estarà acompanyada
de música en directe amb Eloi
Estany (piano) i Virginia Wet
(guitarra i veu).

Comencen les obres per rehabilitar
dues noves casetes dels mestres
CALAF / LA VEU

E

l passat dia 1 de juliol van començar les
obres de rehabilitació
parcial de les casetes dels
mestres número 26 i 28. Les
obres s’executaran durant
el 2022 i tindran un cost de
80.000 € amb IVA inclòs i es
finançaran íntegrament mitjançant una subvenció del
catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona.
L’objectiu de les obres és reformar-ne les instal·lacions
que estan obsoletes, realitzar algunes adequacions per
millorar-ne la funcionalitat
i implementar mesures d’efi-

l proper dissabte 23 de
juliol a les 22h, tindrà
lloc a l’encantador poble de l’Astor (Pujalt), el recital d’òpera que any rere any
s’ofereix als veïns i visitants
en un marc encisador de parets de pedra i sota la llum de
la lluna.
En aquesta ocasió tindrem el
plaer de comptar amb la Soprano Elena Martinell (Girona), el tenor Giorgio Elmo
(Roma) i el pianista Joan
Sadurní (Girona) que ens
oferiran un repertori variat
de les àries més conegudes
de Rossini, Puccini, Bellini,
Verdi o Mozart, un petit tast
de música catalana, i el tenor
italià ens oferira una mostra
de napolitanes.

La recollida selectiva a
Calaf augmenta fins al
82% amb el porta a porta

CALAF / LA VEU

ciència energètica, amb l’objectiu de què els acabats es

C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -

691590613

puguin finalitzar mitjançant
la licitació d’un contracte
de masoveria urbana, fixant
unes quotes de lloguer just a
preus per sota mercat.
D’aquesta manera, aquestes
dues noves cases s’afegiran
a les que es van rehabilitar
i adjudicar també per contracte de masoveria urbana
durant el primer trimestre
d’aquest 2022.

L

a recollida selectiva a
Calaf durant el primer
any de porta a porta
ha assolit el 82%. Aquest percentatge només té en compte
la recollida selectiva d’orgànica, paper i cartó, envasos, vidre i resta. Durant l’any 2020,
aquest valor era només del
32%. Així doncs, en un any
s’ha multiplicat per 2,5.
A més, la generació d’aquests
residus el 2020 va ser de 1.535

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

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

Masquefa, 21
Tel 93 805 12 87
Igualada

L’entrada és gratuïta i a l’acabar es servirà una copa de
cava i embotits de l’Alta Anoia a tots els participants.
Organitza l’ajuntament de
Pujalt amb el suport de la Diputació de Barcelona

tones, equivalent a 422 kg per
habitant i any. Amb el porta a
porta, aquesta xifra s’ha reduït fins a les 960 tones anuals,
de manera que la generació
per habitant va ser de 267 kg
anuals. Per tant, s’ha reduït la
generació de residus un 37%,
també gràcies al porta a porta.
L’Ajuntament està començant
a estudiar i avaluar, amb l’assessorament de l’Agència de
Residus de Catalunya, la implantació del pagament per
generació. Aquest sistema afavoreix que aquelles famílies
que generen menys residus,
paguin menys, en aplicació
del principi de qui contamina
paga.
El porta a porta es va implantar el dia 25 de maig de 2021
i, amb un any, s’ha millorat
la recollida selectiva i s’han
reduït considerablement els
residus generats.
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esports
Convocatòria oberta per sol·licitar els El Monbus CB Igualada
Premis a l’Excel·lència Esportiva 2022 ja coneix els rivals de la
o bé l’atleta de muntanya i els criteris per ésser puntua- propera temporada
ESPORTS / LA VEU

J

a fa cinc anys que l’Ajuntament d’Igualada reconeix l’esforç dels esportistes de màxim nivell
individuals de la ciutat,
aquells que hagin participat
en competicions internacionals o de màxim nivell. La regidora d’Esports, Patrícia Illa,
ha destacat que “es tracta de
reconèixer el talent, l’esforç i
els èxits d’aquells esportistes
que destaquen en disciplines
individuals, havent acreditat
resultats i títols importants
durant el darrer any”. Illa ha
recordat que l’Ajuntament ha
“pogut ajudar a grans esportistes com estat la corredora
de muntanya, Laura Orgué

esquiador de fons, Pol Makuri Redolad; o el jugador de
moda del tennis taula, Joan
Masip”.
Fins a final d’aquest mes de
juliol es poden sol·licitar els
Premis a l’Excel·lència Esportiva d’enguany per a esportistes d’esports individuals.
Aquests premis estan destinats a aquells esportistes individuals igualadins que hagin estat federats en un esport
individual, hagin participat
en competicions oficials de
categoria absoluta organitzades o emparades per la Federació Esportiva corresponent
i s’hagin obtingut algun resultat final en esdeveniments
esportius que s’estableixen en

ble en la temporada que hagi
finalitzat completament el dia
31 de desembre de 2021.
La valoració de cada esportista es farà seguint una taula
de puntuació per cadascuna
de les competicions on s’hagin obtingut resultats. Aquest
any es divideix la puntuació en competicions a nivell
Estatal, Europeu, Mundial i
Jocs Olímpics, essent aquesta
darrera la màxima puntuació
possible.
El procediment de tramitació
es farà, preferentment, de forma telemàtica, des de l’apartat
e-tràmits del web municipal
(tramits.igualada.cat), on es
podran consultar les bases i
la documentació a presentar.

BÀSQUET / LA VEU

L

a setmana passada es
van fer públics els calendaris dels diferents
grups de la Lliga EBA. El
Monbus CB Igualada, que
competirà en la quarta divisió del bàsquet espanyol per
vuitè any consecutiu, iniciarà la lliga el cap de setmana
del 2 d’octubre. Ho farà a casa
contra el CB Granollers, que
va quedar campió de Copa
Catalunya la temporada passada i va aconseguir l’ascens a
la Lliga EBA.
Un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari
serà el del 27 de novembre,
la jornada 9, amb l’enfrontament amb el CB Esparreguera, amb qui els últims anys hi
ha hagut força rivalitat. En
la primera volta es jugarà a
Esparreguera, mentre que a
Igualada es jugarà el dia 19 de
març.
Qui també passarà per la Sala
de Barri de Les Comes serà el
Barça B, segurament el rival
més potent del grup. El filial

blaugrana, que l’any passat
competia a l’altre grup de la
Lliga EBA, es va guanyar el
dret a pujar, però per projecte
esportiu del club blaugrana,
s’ha decidit continuar a la Lliga EBA. Així doncs, les promeses del club, alguns dels
quals és molt possible que
juguin alguns partits amb el
primer equip a l’ACB i Eurolliga, visitaran Igualada.
Serà en la darrera jornada del
campionat, el dia 22 d’abril.
Lliga Catalana EBA
Com ja s’ha anat fent en els
darrers anys, la Lliga Catalana EBA servirà de torneig
de pretemporada pels equips.
Aquest any el Monbus CB
Igualada ha quedat enquadrat
en el grup 1, juntament amb
el CB Tarragona, el CB Valls i
el CB Navàs. Aquesta primera
fase començarà el 3 de setembre i s’allargarà fins el 17 de
setembre. En cas de classificar-se com a primer o un dels
millors segons, es jugarà una
final a 8 el cap de setmana del
24 i 25 de setembre.

NOVETAT!

BH
ATOM X
Carbon
2022/23
Motor Brose 90Nm
Bateria 720wh
Fins 225km autonomia
Made in Europe
A partir de 285€/mes
en 20 quotes sense ineressos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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L’Igualada Femení HCP reforça la defensa i porteria
HOQUEI PATINS / LA VEU

ment, tant en funcions defensives com en tasques d’atac.
Prometo màxima intensitat
i treball tant en els entrenaments com en els partits”.

L

a portera Laia Navarrete i la defensa Paula
Molina son les noves
incorporacions de l’Igualada
Femení HCP.
Navarrete completa la porteria
igualadina, posició on l’equip
igualadí també compta amb
la incorporació de Carla Batlle, que també retorna al club
igualadí, en aquest cas procedent del Cerdanyola CH.
La portera va començar a
l’hoquei patins als 8 anys al
CP Monjos. Als 13 anys es va
incorporar al Reus Deportiu
i posteriorment va arribar a
l’Igualada Femení, on va militar a OK Liga durant tres temporades. Durant aquells anys
va aconseguir la medalla d’Or
en l’Eurohockey sub15 amb la
selecció espanyola.
Coincidint amb el descens
del conjunt igualadí a Nacional Catalana, Laia Navarrete
va fitxar pel Liceo de La Corunya i, posteriorment, pel
Cuencas Mineras asturià. La
portera penedesenca va jugar
aquesta darrera temporada al
Pla d’Urgell, a Vila-sana, on
va compartir titularitat amb
la portera portuguesa Sandra
Coelho.
Navarrete és una portera que
combina bona col·locació i
reflexes, i que compta amb
una important experiència a
OKLiga. En les seves primeres
declaracions com a nova jugadora igualadina, Navarrete va

assenyalar que torna a l’Igualada Femení Grupo Guzman
perquè “és el meu club, és casa
meva. Hi vaig estar molt a gust
i sempre he parlat molt bé de
l’Igualada Femení”. Navarrete
és una apassionada d’aquest
esport, i explica que “el meu
objectiu és poder tenir els màxims minuts possibles. Conec
a la Carla Batlle i sé que podrem tenir una bona rivalitat,
i que sumarem en positiu per
a l’equip”. Pel que fa als reptes esportius, Laia Navarrete
apunta que “m’agradaria lluitar per arribar a la Copa de la
Reina i competir-la si és possible”.
Pauli Molina, reforç per la
defensa
Pauli Molina Martínez, jugadora de 19 anys procedent del
Club Patín Fraga, i resident a
Sant Vicenç de Castellet, també s’incorpora al club igualadí.
La jugadora bagenca va contribuir durant la passada temporada al títol de lliga d’OK

Liga Plata assolit pel CP Fraga, i enguany és un dels reforços del conjunt blau.
Molina, malgrat la seva joventut, ha tingut destacada
progressió a les diferents categories de l’hoquei base català,
essent sempre una jugadora
important a tots els equips
on ha militat. Especialment
va ser destacada la seva progressió a l’etapa juvenil a Cerdanyola, on va coincidir amb
el tècnic de les igualadines,
Carles Marín.
El nou fitxatge igualadí sobresurt pel seu treball físic
i pel desplegament a pista,
condicions que la converteixen en una jugadora bàsica
en el sistema defensiu. Pauli
Molina ha valorat el seu fitxatge per l’equip igualadí remarcant que “tinc ganes de
treballar molt i de competir
amb l’Igualada Femení a OK
Liga i m’agradaria poder arribar a jugar la Copa de la Reina”. Molina es defineix com
una jugadora “que juga amb
màxima intensitat en tot mo-

Roció Ailén i Carolina Herrera no seguiran
Rocío Ailén “Piojo” Ramón
no continuarà a l’Igualada
Femení Grupo Guzman la
propera temporada. La davantera argentina va complir
els objectius plantejats amb la
seva incorporació; però condicionants de caire personal
i una proposta impossible de
rebutjar d’un altre club català
han fet que no pugui continuar a Igualada.
Ramón va convertir-se en
golejadora centenària a l’OK
Liga precisament jugant
amb l’Igualada Femení Grupo Guzman. Durant aquests
mesos va donar mostres del
seu talent golejador, especialment en el gran partit disputat per les igualadines a la
pista del campió HC Palau,
on “Piojo” Ramón va marcar
un gol només propi de les millors golejadores.
Per la seva banda, Carolina
Herrera deixarà la disciplina
del conjunt de l’Anoia després
de poc més d’una temporada
defensant de forma exitosa els
colors igualadins. La davantera va completar la temporada 2021-2022 marcant 12 gols
(segona màxima golejadora
igualadina) i essent una de les
jugadores més destacades.

3x3 d’hoquei patins
a Les Comes

L

’Igualada Femení Hoquei Club Patins va
organitzar aquest dissabte 16 de juliol el Torneig
3×3 Mixt d’hoquei patins al
pavelló Les Comes. La competició es va dur a terme a
les categories FEM13/Aleví,
FEM15/Infantil i FEM17-19/
Juvenil-Júnior. Hi van prendre part 14 equips en total.
La competició va estar plena
d’emoció a les diferents categories. Les regles del torneig
facilitaven l’espectacle i el dinamisme en el joc, així com
també l’esportivitat entre els
equips participants. Una de
les característiques del torneig és que en tot moment els
equips participants havien de
tenir tant jugadors masculins
com jugadores a la pista.
Després de 7 de hores d’intensa competició, a partir de
les vuit del vespre es van disputar les grans finals, on van
sortir guanyadors els equips
“Los trotamundos” a la categoria FEM13 Aleví, “Killer
Team” a la categoria FEM15
Infantil i “Rentadores” a la
categoria
FEM17-19/Juvenil-Júnior.
Un cop finalitzat el torneig
es va fer el lliurament de trofeus, que va comptar amb
la presència de la Regidora
d’Esports de l’Ajuntament
d’Igualada, Patrícia Illa, i del
president de l’Igualada Femení HCP, Jordi Besa.

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Montse Sanou

Pacient oncològica

Xavier Bisbal
Mossèn

Pol Esteller
Policia

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Laia Vicens

Periodista 'Diari ARA'
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Medalles per a Roger Súria i Àlex Gonzàlez al Campionat
d’Espanya Sub-20
ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes del C.A. Igualada Petromiralles, Roger Súria i Àlex Gonzàlez, assoliren les medalles
d’Argent i Bronze respectives
en la seva participació al 69è
Campionat d’Espanya Sub-20
disputat dissabte i diumenge,
a les pistes de Torrent (Valencia). Els cinc atletes del CAI
participants, assoliren dues
medalles i un lloc de finalista
en les proves corresponents,
amb una brillant actuació
global. Hi van participar els
atletes estatals capdavanters
nascuts els anys 2003 i 2004.
EL CAI Petromiralles va assolir una excel·lent 20a posició per equips, 4t club català,
amb 14 punts en la puntuació
global dels seus atletes, tots
ells sorgits de l’Escola Esportiva del CAI, entre 133 clubs
classificats.
Van sobresortir les actuacions de Roger Súria, 2n i
Argent a la final dels 3.000

m. obstacles amb 9’08”94,
darrera de Rubén Leonardo
(Playas de Castellón) guanyador amb 9’06”28. Per la
seva banda, Àlex Gonzàlez
era 3r i Bronze en el llançament de javelina, amb un millor intent de 57,44 m., prova
dominada per Pedro Fikadu
Santos (Viguesa Atl.), amb
62,50 m.
Aleix Llorens era 8è en el
llançament de disc, amb un
millor intent de 39,85 m., assolint plaça de finalista, en la
prova dominada per Marcos
Moreno (La Rioja Atl.), amb
56,16 m.
Isaac Baltà era 10è exaequo en el salt d’alçada, amb
un millor intent de 1,83 m.,
prova dominada per Daniel
Pérez (Txindoki Atl.) amb
2,01 m.
Júlia Solé era 5a en la 2ª s/f.
dels 800 m.ll., amb 2’20”12,
no accedint a la Final, dominada per Andrea Rodríguez
(Playas de Castellón). amb
2’11”45.

El Club Petanca Vilanova inaugura
el nou Espai Social

Bon RallySprint de la
Cerdanya dels dos equips
de Moto Club Igualada
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

P

untuable pel Campionat de Catalunya de
RallySprints d’asfalt
es va disputar la setena edició del de la Cerdanya, amb
la participació de dos equips
de Moto Club Igualada.
En aquesta prova reapareixia en ral·lis d’asfalt Miquel
Prat, que en anys anteriors
va guanyar el Volant RACC i
el campionat català de ral·lis
de terra. Prat, copilotat per
Joaquim Moreno amb Citroën C3, van aconseguir una
magnífica quarta posició absoluta.

PETANCA / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova ha finalitzat les
obres d’habilitació dels
antics vestidors de futbol de
La Pau per reconvertir-los
en 2 espais socials al servei
de cada una de les dues entitats que gestionen les Pistes
de Petanca Municipals.
El Club Petanca Vilanova, el
passat dissabte 16 de juliol,

31

va fer la inauguració oficial
de la nova seu. Ho va fer en
el decurs de la 3a jornada de
Melés d’Estiu que organitzen
els dissabtes de juliol al vespre.
L’acte es va dur a terme a partir de les 18 h. Hi foren presents els membres de la junta del club, acompanyats de
simpatitzants i socis i també
de representants municipals,
encapçalat per Rafael Gabar-

ri, regidor d’Esports
L’acte finalitzà amb coca i
cava, per brindar per la nova
estrena.
Seguidament, cap a 3/4 de
vuit començava la Melé del
dia. Unes 17 dupletes de
Vilanova, Olesa i Manresa
hi van prendre part fins a
quarts d’una de la matinada.
Bona valoració de l’activitat,
tot i la calor que encara fa en
aquestes nits de juliol.

Igualment molt bon ral·li del
també equip de MCI format
per la parella de Collbató,
Sergi García i Ariadna Martínez amb Citroën AX que
es classificaren en la novena
posició absoluta i primers de
grup 1 i que superaren a cotxes amb molt més potencial
mecànic.
Aquesta era la tercera prova
pel campionat català de rallysprints, que constava de dos
trams cronometrats que es
repetien tres vegades cadascun d’ells. De fet, era el mateix
tram que es feia tres vegades
amunt i tres vegades avall.
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Veterans del Fàtima i San Mauro s’enfronten en el partit de Festa
Major de Montbui
FUTBOL / LA VEU

B

ona disposició en el
terreny de joc per part
dels veterans del Fàtima i el Montbui, malgrat la
sufocant calor de la tarda. Els
mauristes havent pres nota
de la matinal jugada a fàtima
i els fatimencs esperant les
sensacions davant els mauristes en l`emmoquetat terreny
de joc.
Primera meitat incontestable
per part dels mauristes, que
van ser qui més i millor va
remenar el cuir per el terreny
de joc, com seves van ser les
immillorables i nombroses
ocasions de gol. L’inspiradíssim porter fatimenc Jordi va
aturar la pilota amb la mateixa autoritat que els atacs mauristes, superb sota pals. Per
contra, el veterans fatimencs
van acusar un xic la manca
d’arribada, malgrat tenir molt
bones propostes en el seu joc.
Pep Vallès i Carry van ser
els fils conductors dels seus
companys. Abans de marxar
al descans, Javi Triguero va

enviar una voleia impossible
al travesser, fent marxar ambdós equips al descans amb
empat a zero.
En la segona meitat, els veterans del Fàtima, van anar
agafant confiança i van sovintejar amb freqüència el portal
maurista. Tant estirar línies,
un contraatac maurista molt
ben corregut per Pepín, la
seva centrada era rematada al
segon pal per Joan Fabregat,
avançant en el marcador als
locals. No van defallir els veterans fatimencs i es van bolcar a l’atac, coneixedors de les

seves opcions i van començar
a posar en certs problemes
als mauristes. Una falta a la
frontal de l’àrea maurista era
llançada magistralment i el
cuir s’estavella al pal, tot i l’estirada del porter Tort. La nota
negativa va ser la lesió del
gran arquer fatimenc Jordi,
que per estalviar trepitjar en
una acció del joc a un jugador
maurista, el seu moviment
l’hi va ocasionar una distensió en el seu turmell i va haver
d’abandonar el terreny de joc.
La part anecdòtica del partit
va ser que, davant la manca

d’efectius del Fàtima i la lesió
del seu porter, el seu fill veient el partit des de la grada
va suplir al seu pare i va quallar una actuació espectacular, amb aturades de molt mèrit. La saga de bons porters
continua. A deu minuts per
acabar el matx, un xut creuat
d’Antonio Álvarez va donar
la tranquil·litat als mauristes
i els va fer justos vencedors
del torneig, malgrat les bones
sensacions que van deixar
els veterans del Fàtima en el
municipal. El Batlle de Santa Margarida de Montbui va

lliurar els trofeus als respectius capitans dels equips participants
Pels veterans del Fàtima van
jugar, Jordi, Pep, Sorbo, Ramon, Rucho, Loren, Alejandro, Guzmán, Toni Sanchez,
Manoplas, Joan Costa, Carry,
Kiku, Peluso, Cruiffito, Agus.
Assistent Andreu Palacios.
Pels veterans de Sant Maure van jugar, Tort, Ramon,
Toni, Isidre, Raul, David,
Triguero, Manuel L., Miki,
Rai, Fabregat, Pepin, Alvarez, Padró, Paco, Pedrin,
Germán, Ortego.
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Igualada crea uns nous domassos per la Festa Major per guarnir
els balcons i donar a conèixer la imatgeria
CULTURA / LA VEU

rer del Dr. Joan Mercader s/n,
amb telèfon 93 804 67 52 i horari de dimarts a divendres, de
10 a 14 h i dissabte i diumenge
d’11 a 14 h; al Punt d’Informació Cultural La Sala, al carrer
Garcia Fossas, 2, amb telèfon
93 801 91 16 i horari de dimarts a diumenge, de 18 a 20
h de la tarda i els matins dels
dissabtes i diumenges d’11 a
14 h.
Per dates, romandran tancats
els següents equipaments: la
Biblioteca Central el dilluns
15 d’agost i dilluns 29 d’agost,
el Museu de la Pell tots els dilluns i el Punt d’Informació
Cultural La Sala de l’1 al 21
d’agost.

E

l Departament de Promoció Cultural de
l’Ajuntament d’Igualada
proposa a tota la ciutadania
que engalani balcons i finestres dels edificis de la ciutat
amb la imatgeria municipal
durant els dies de Festa Major.
Per aquesta raó, s’han produït
4.000 domassos que es repartiran a diferents equipaments
de la ciutat perquè igualadins
i igualadines engalanin el seu
balcó, finestra o façana els dies
de Festa Major, del 22 al 29
d’agost.
Les imatges reproduïdes en els
domassos han estat creades
pel dissenyador i il·lustrador
Jaume Enrich, amb un total
de 12 models, i com a novetat, aquest any n’hi ha dos de
nous: l’Àliga i el Drac d’Igualada. Els models que ja s’havien
presentat anteriorment amb
els domassos representen les
figures del Gegant de la Ciutat i la Geganta de la Ciutat;
el Tonet Blanquer i la Conxita
Teixidora; els seus fills, la Pia
i el Tomeu i Sant Bartomeu.
També s’han inclòs a la sèrie
els capgrossos Martingales, el
músic; Petra, l’encantadora;
Mosca, l’aviador i Rufus, el
traginer.
Per recollir el domàs de forma

gratuïta caldrà tenir el domicili a Igualada, dirigir-se en un
dels sis punts de distribució
dels domassos i presentar el
DNI/NIE. Es podrà demanar
un domàs per domicili. Els sis
punts de recollida de domassos són l’Espai Cívic Nord,
l’Oficina del ciutadà, l’Arxiu
Comarcal de l’Anoia, la Biblioteca Central, el Museu de
la Pell i el Punt d’Informació
Cultural La Sala.
Finalment, aquelles persones
que vulguin més d’un domàs
podran adquirir-los a un cost

de 3 euros la unitat, als dos
punts que també s’han adaptat
per a la venda, el Punt de Difusió Cultural i el Museu de la
Pell. Tan la recollida gratuïta
com la venda de domassos començarà el 20 de juliol i s’allargarà fins a fi d’existències.
Calendari, horaris i contacte
dels punts recollida de domassos
Els llocs de recollida són l’Espai Cívic Nord, al carrer Sant
Martí de Tous, 6, amb telèfon
93 804 90 52 i horari de dilluns

a dissabte, de 9h a 13h i de 16
a 20h; l’Oficina del Ciutadà,
a la plaça de l’Ajuntament,
1, amb telèfon 93 803 19 50 i
horari de dilluns a divendres,
de 8 a 14 h; l’Arxiu Comarcal
de l’Anoia, a la plaça del Rei,
15, amb telèfon 93 804 44 56 i
horari de dilluns a divendres,
de 8 a 14 h; la Biblioteca Central, a la plaça de Cal Font, s/n,
amb telèfon 938 04 90 77 i horari de dimarts a divendres al
matí, de 10 a 13 h i tardes de
dilluns a divendres de 16 a 20
h; al Museu de la Pell, al car-

Jaume Enrich
El treball de Jaume Enrich
destaca pel tractament de figures geomètriques, fons llisos, trames, un joc subtil entre
primers plans i profunditats,
colors tardorals i una sobrietat difícil d’aconseguir, on la
senzillesa del disseny destaca
sobretot, per la claredat del
missatge i la delicadesa en el
retrat de la natura. De les seves mans han nascut les imatges en silueta i tramats que
conformen els 12 retrats de
la imatgeria municipal i que
conformen els models de domassos de la Festa Major.

L’Ajuntament d’Igualada presenta una nova aplicació per mòbil
que aglutina tots els actes i activitats de la ciutat
CULTURA / LA VEU

E

l regidor de promoció
de la ciutat, Miquel Vives i el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi
Marcè han presentat aquest
dimecres la nova aplicació
mòbil amb l’Agenda d’Igualada. Vives ha explicat que
l’Ajuntament ha creat aquesta
agenda digital “per a donar
una nova vida d’informació,
àgil immediata i actualitzada
de tot aquells esdeveniments
que s’organitzen o compten
amb la col·laboració de l’Ajuntament”.
Aquesta nova aplicació que ja

està disponible tant per Android com per IOS està creada
amb la col·laboració de tots els
departaments de l’Ajuntament
d’Igualada especialment per
Promoció Cultural, Turisme i
Promoció de la cIutat. El regidor Miquel Vives ha volgut
recordar que els fulletons específics de cada departament
continuaran existint però
es podran trobar també en
aquesta agenda central.
Les activitats estan disponibles de forma individual però
també s’agrupen per cicles
com poden ser la Festa Major,
l’European Balloon Festival,
o la Mostra de Teatre. En el

cercador es poden buscar activitats per temàtica, horari o
ubicació. Aquetsa aplicació,
ha explicat el regidor de Pro-

moció de la Ciutat, “s’ha creat
amb la voluntat que sigui molt
intuïtiva, clara i amb visibilitat
de tots els actes amb la seva in-

formació principal”.
El regidor de Comerç i Turisme, Jordi Marcè, ha explicat que aquesta agenda actualitzada i centralitzada que
compta amb la implicació de
tots els departaments “donarà
servei a la nova web de turisme d’Igualada que s’obrirà
a la tardor i que de moment
ja conté el nou vídeo de promoció de la ciutat :L’abraçada
d’Igualada. El nou web mostrarà tot el potencial i la informació turística d’Igualada
i el seu entorn”.
L’aplicació ja es pot descarregar de
forma gratuïta de de Google Play
d’android i l’App Store de IOS.
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L’Ateneu Igualadí produeix la sarsuela “La corte del Faraón”
que es presentarà per la Festa Major
TEATRE / LA VEU

plica preservar i recuperar
la memòria d’uns fets que
havien quedat esborrats pel
pas del temps, així com reconèixer un format teatral musical tan característic com la
sarsuela, que dona les notes
de color al ritme del ‘¡Ay, ba!
... Ay, babilonio que marea...’.
En definitiva es tracta de
mostrar un fet històric real,
a partir de l’experiència de la
ciutadania igualadina i de la
Junta de l’Ateneu al 1910. Tenim un Ateneu històric, que
farà història , i que convida
a la ciutadania a gaudir de
l’obra per Festa Major.

L

’Ateneu Igualadí ha presentat aquest dilluns 18
de juliol, el cartell de la
sarsuela ‘La Corte del Faraón’
que es representarà a Igualada per Festa Major, els dies
25, 26 i 27 d’agost.
El cartell, que no deixa indiferent, és una idea d’en Pau
Duran, i ha comptat amb la
col·laboració de Jordi Valldaura Mateu en la fotografia
i amb Eulogi Domènech per
la maquetació. El personatge que representa és el ‘Casto
Jose’, un dels protagonistes de
l’obra. El cartell l’han destapat
l’Alcalde de la ciutat, Marc
Castells, el Regidor de Promoció Cultural, Pere Castells,
junt amb els membres de la
Cia, i de l’Ateneu.
S’ha presentat també l’obra
per donar a conèixer i anant
fent boca de cara a l’estrena i
representacions que es realitzaran durant la Festa Major.
Pau Duran, expressa que la
representació és un homenatge a l’erotisme de l’obra i
a la censura del moment. Pep
Farrés, el director de l’obra, es
mostra content de reparar la

cancel·lació de l’obra fa més
de cent anys a partir d’una
hipòtesi del per què no es va
arribar a representar. Ens diu
que l’obra parla de les insatisfaccions, d’allò que no s’arriba a aconseguir, tot a partir
de l’escenari social i històric
igualadí del moment. Marc
Castells, Alcalde d’Igualada,
ha vist aquest projecte com
una manera més de fer que
Igualada sigui Ciutat de la

Cultura, i ha posat de manifest la importància que la iniciativa sorgeixi de l’Ateneu i
les possibilitats de fer-ne més
representacions en el futur.
Mireia Claret, Presidenta de
l’Ateneu, ha posat de relleu
el repte de produir des de
l’Ateneu aquesta obra emblemàtica, que mostra un bocí
d’història de la nostra ciutat i
de les persones que hi vivien,
amb la col·laboració de dife-

rents persones i entitats, més
de cent persones, cosa que fa
molt més rica la participació
i l’atractiu de la proposta. És
un projecte global, transversal, en el sentit que implica
tots els àmbits de la cultura
de la ciutat, trobarem sobre
el escenari actors, músics, ballarins... fent evident l’elevat
nivell del talent cultural de la
nostra Ciutat.
Finalment, la proposta im-

EXPOSICIONS
20è ANIVERSARI
DE LA COLLA DEL BISBALET

Enguany fa vint anys de compromís i fidelitat a
la cultura popular catalana i als actes festius que
s’han dut a terme a Igualada.
Del 14 al 31 de juliol a la Sala Municipal d’Exposicions

CENTENARI
DE CHARLES M. SCHULZ

Commemora el centenari del naixement del dibuixant 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

VISIONS I PROJECTES.
PASSAT, PRESENT I FUTUR
DEL DISSENY ANOIENC

Exposició sobre el disseny contemporani de la comarca de l’Anoia i el seu futur.
Del 8 d’abril al 18 de setembre a la Sala d’Exposicions del Museu de la Pell

TERRITORIS

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

HYPNAGOGIA

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

IN-CERTESES

Nova exposició de la Lourdes Fisa amb la presència de l’artista i del poeta Carles Duarte. Tots dos
presentaran també el seu llibre Cartes.Silencis, un
diàleg entre gravats i poemes .
Fins el 30 de juliol a Artèria, espai d’art

PALEOAMBIENTS MARINS
DE L’ANOIA

Una selecció dels fòssils més rellevants de la donació que el Sr. Josep Llansana Marcè ha fet al
Museu
Del 22 de juliol al 25 de setembre al vestíbul del
Museu de la Pell

REAPROPIANT-NOS
DE LES NOSTRES VIDES

L’exposició Reapropiant-nos de les nostres vides.
Visibilitzem per transformar creada per l’entitat

Enruta’t, explica històries LGTBI per reflexionar
sobre les sexualitats, les relacions amoroses i les
identitats de gènere.
Fins el 30 de juliol a la Kaserna

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

ELS NOSTRES CORREFOCS

Dolors Delgado
Mostra en quadres de gran format sobre un dels
elements més emblemàtics de les nostres festes: els
correfocs.
Del 4 de juliol al 5 de setembre al Punt de lectors
de la Biblioteca
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Més d’un centenar de
Els Moixiganguers tanquen el primer
diables van formar part tram convertint Montbui en plaça de 8
de l’espectacle Rius de foc
MÓN CASTELLER / LA VEU

CULTURA POPULAR / LA VEU

U

na riuada de 120 quilos de pólvora va cremar al centre de la
ciutat el passat dissabte amb
l’espectacle Rius de foc. Una
activitat organitzada amb motiu de la Capital de la Cultura
Catalana, de la mà de les colles
de diables Mal Llamp, Diables d’Igualada i Petits Diables
d’Igualada i Pixapólvores.
L’espectacle va començar amb
els Rius de foc des de diferents punts de la ciutat creant
quatre itineraris diferents que
recorrien els carrers del centre
d’Igualada. Els rius es van entrecreuar i van convergir en un
aiguabarreig de foc final, a la
plaça de Cal Font, amb un gran

espectacle final teatralitzat on
no hi van faltar les sis bèsties
infernals, la pólvora, els focs
artificials i els nous ceptrots
dels Diables d’Igualada, que
són un homenatge a la ciutat.
Centenars de persones es van
concentrar a la plaça de Cal
Font per seguir el gran espectacle i continuar donant força a aquesta tradició, flama i
bandera de l’expressió popular més genuïna de la cultura
mediterrània.
Rius de foc va ser una de les
propostes guanyadores del
procés participatiu per les activitats d’Igualada Capital de
la Cultura Catalana, va quedar en quarta posició amb un
total de 146 vots, dels 4020
totals emesos.

A

quest diumenge al
migdia, els Moixiganguers d’Igualada celebraven l’última actuació del
primer tram a la Festa Major
de Santa Margarida de Montbui. Ho feien acompanyats
dels Castellers de Barcelona
en una diada marcada per la
calor, però protagonitzada
pels castells.
Tres pilars de 4 dels morats
donaven el tret de sortida a la
diada. Després, a la primera
ronda els igualadins van descarregar el 3 de 8, el primer
castell de vuit que es veia a
Santa Margarida de Montbui,
que fins llavors només havia
vist castells de 6 i de 7. Els barcelonins van apostar pel 2 de
7, que també van descarregar.
A la segona ronda els morats
es van treure l’espina clavada
que tenien des de l’actuació a
Sant Cugat i van tornar a descarregar el 4 de 8, un castell
molt especial perquè suposava
el record històric d’estructures de 8 descarregades en un
primer tram per la colla amb
21, superant les 20 del 2018. A
més a més, també era el castell
de 8 número 200 carregat pels
Moixiganguers. A la mateixa
ronda, Castellers de Barcelona

va descarregar el 5 de 7.
La tercera ronda va mostrar
dues estructures de 7: el 7 de
7 dels moixis i el 4 de 7 dels de
Barcelona. Per acabar, abans
del pilar de sortida, els morats
volien intentar una fita històrica per la colla: descarregar
el pilar de 6 a plaça, però va

acabar en carregat. Els de la
camisa morada ja l’han descarregat en 17 ocasions a assaig, però a plaça només han
aconseguit carregar-lo i deixa
deures pendents de cara al
segon tram. Per finalitzar la
diada les dues colles van descarregar un pilar de 5.

40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf

El 1997 devia ser un any de molta feina, perquè no tinc massa imatges per fer la tria. Al final he escollit dues imatges d’Igualada.
La primera -aprofitant que aquest més hem pogut assistir a la vint-i-sisena edició de l’EBF- és una foto de la primera vegada que es va celebrar aquest festival.
Un globus vola tocant els espectadors al parc de l’Estació Vella, on hi havia una diana de la competició. És una imatge que pràcticament podríem fer passar com
a actual, si no fos per les diferències en els estils i dissenys de la roba amb que ens vestíem.
La segona foto no la podríem fer passar de cap manera com una imatge de la Igualada moderna. Hi veiem l’edifici de la Rambla St Isidre, cantonada amb el
carrer García Fossas, on hi havia la caserna de la Policía Nacional fins pocs dies abans i que ja s’havia començat a enderrocar. A part del mal estat general de
l’edifici, crida l’atenció que encara podem veure a la façana el rètol pintat de Radio Juventud, un aparador de l’Archivo Fotográfico Municipal i pòsters de películes enganxats al “pirulí” publicitari.
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Beth & Laura Andrés i Joana Serrat actuen a Calonge de Segarra
en el marc de la 5a edició dels Festivals Alta Segarra
MÚSICA / LA VEU

A

l’església de Santa Fe
de Calonge de Segarra aquest divendres
hi actuaran Joana Serrat, a
duet amb la seva germana
Carla, a les 22.00h. Serrat,
amb cinc discos publicats,
l’últim ‘Hardcore From The
Heart’, ens deixarà escoltar el
seu folk intimista i evocador.
El dissabte 23 de juliol, a la
mateixa hora, aquest escenari tindrà com a protagonistes
Beth Rodergas i la pianista
Laura Andrés que presentaran el seu darrer treball ‘Na-

tural women’, on versionen
reconegudes veus femenines
de la cançó amb temes de
Cindy Lauper i Nina Simone,
entre d’altres.
La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra, que enguany organitza el Casino de
Calaf, viatja al llarg de quatre
caps de setmana, un més que
en l’última edició del 2019,
per Calaf, Veciana, Calonge de Segarra i Copons, que
aquest any se suma al circuit
itinerant de concerts.
El primer cap de setmana,
el Bosquet del Rentador de
Calaf es va tornar a vestir de
gala per acollir les actuacions d’El Petit de Cal Eril, la
banda de Guissona liderada
per Joan Pons, que va presentar el deu darrer treball
‘No Sabràs com Acabarà la
Història’, i de Salva Racero
en format trio acústic per
deixar-nos escoltar ‘Torno
a respirar’. Una nit inoblidable per recordar-nos que,
malgrat tots els obstacles (la
pandèmia l’últim), sempre
hem de tirar endavant.
Pereres, a Veciana, va ser l’escenari dels Festivals el passat
cap de setmana. Divendres
Manu Guix hi va presentar

Els concerts es faran a
l’església de Santa Fe de
Calonge de Segarra els
dies 22 i 23 de juliol

‘Moments’, el seu darrer treball, amb la seva banda The
Veterans, i d’altres temes de
la seva carrera, en un concert ple d’energia de principi a final. Dissabte va ser el
torn de ‘Llum’, un espectacle
d’una gran bellesa amb poemes i cançons musicats que
representen la lluita dels pobles. Damunt l’escenari, en
perfecta sintonia, la Cobla
Marinada amb l’excel·lent
veu de Pere Martínez, sota la
direcció de Vicens Martín.
L’últim cap de setmana, el
Gorg de Nafre de Copons
s’estrenarà com a escena-

ri d’aquest certamen itinerant amb la Dream Big Funk
Band, el 29 de juliol. El dissabte 30 de juliol clourà el
festival el pianista i compositor Marco Mezquida, que hi
presentarà ‘Letter to Milos’
(Carta a Milos), el seu projecte més personal dedicat al
seu fill.
Entrades a
www.entrapolis.com
Les entrades es poden comprar a través del portal www.
entrapolis.com.El preu és
de 20 € i 17 € per als socis
del Casino de Calaf (entra-

des numerades). També hi
ha l’opció d’agafar-les amb
o sense tast gastronòmic. El
tast té un cost de 10 euros i
un any més estarà organitzat pel Grup Anifalac amb
el qual es podran degustar,
abans o després de cada concert, productes de proximitat de gran qualitat, incloent
menjar i beguda.
Una fórmula triomfadora
La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra repeteix la
fórmula que l’ha fet créixer i
consolidar-se com a cita estiuenca de referència a la Catalunya Central. Un certamen
itinerant que busca posar en
valor els pobles de l’Alta Segarra i els seus indrets més
emblemàtics, oferir una proposta cultural de qualitat als
veïns i als turistes que visiten
aquest territori i ser un referent gastronòmic apostant
per tastos amb productes
quilòmetre zero.

Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.
DÈCADA DE 1920.
CELEBRACIÓ DEL 12 D’OCTUBRE, DIA DE LA VERGE DEL PILAR,
AMB L’AMBIENT DE FESTEIG A LA POPULAR BALCONADA DE “CAL BOTINES”.

Es tracta de les Festes del Barri de La Font Vella, que
glorificaven la “històrica capelleta” de la Verge del Pilar, que hi havia al mur del gran balcó presenciant tota
la plaça. Era un festeig amb Ofici religiós, amb Ball de
Gegants, i també el famós “Ball de la Crespella”, etc.,
organitzat any rere any gràcies a una compromesa i
organitzada Associació de Veïns.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
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A Artèria, “IN-CERTESES”, de Lourdes Fisa,
una vegada més excepcional...

U

na vegada més, Artèria, i fins al 30 de juliol,
ens convida a contemplar el talent creatiu de
Lourdes Fisa. Això és, la seva creativitat artística de Fisa ens proposa de moure’ns en diverses esferes de l’univers plàstic, la pintura i el gravat –sobretotestètiques que s’embolcallen d’un intel·ligent domini
de la cultura i dels processos d’instal·lació artística. Al
capdavall, des d’un àmbit especialment experimental
i d’un llarg procés d’investigació, aquesta simbiosi de
recursos tècnics i disciplines artístiques convenen a
confeccionar un oportú diàleg artístic entre els conceptes d’espai i de temps; de fet, el que apunta a ser una
autentica poètica de la imatge.
Pas a pas, l’espai Artèria ens endinsa, a través d’una
encadenat d’obres, dins dels paràmetres de l’abstracció, una abstracció aconseguida gràcies al domini de
la matèria pictòrica, del color, de les línies, traços helicoïdals, elements simbòlics i signes, fusionats amb
alguns fragments de cartes, poesies i fins i tot figures
humanes esquematitzades, que semblen allunyades
de la realitat actual. De tot plegat, a propòsit d’una
profunda introspecció, se’n deriva l’interès de l’artista envers un món de l’antiguitat que sembla voler ser
protagonista del present, un present que no amaga
una profunda fragilitat humana. En suma, aquestes
abstraccions conviden realment a un diàleg entre el
present i el passat, o el passat i el present, especialment
a partir del controvertit llegat històric de les civilitzacions.
De retruc, i a resultes d’aquesta exposició de la Lour-

des Fisa, aquests dies a la
Biblioteca Central es va dur
a terme la presentació del
llibre “CARTES. SILENCIS.
2021”. I per a l’ocasió, el crític
d’art, museòleg i historiador,
Ramon Casalé, va fer una exhaustiva introducció al llibre
i a l’obra del Carles Duarte,
definint-lo com a poeta del
somni i de l’oblit, i amb constants referents al paisatge
Mediterrani, endemés de ser
lingüista i fotògraf. Quant a
Lourdes Fisa, aquesta va ser
presentada com a una artista
plàstica i visual de llarg recorregut; una dona que, de
sempre, ens ha regalat una obra plena de lirisme i d’un
pregon sentiment envers l’ésser humà. I, per extensió,
en aquest acte, la mateixa Lourdes Fisa i el Carles Duarte van parlar d’aquesta obra i, sobretot, de com van
anar construint aquest projecte literari i gràfic -CARTES. SILENCIS. 2021- a la manera d’una correspondència epistolar que, posteriorment, havia d’esdevenir
una sorprenent i molt intimista publicació. Definitivament, un veritable acte de comunicació, dut a terme
conjuntament per aquests tres protagonistes.
Un indispensable perfil biogràfic de Lourdes Fisa
(Corbera de Llobregat, 1964) ens situa davant d’una

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

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

certificada artista visual catalana, llicenciada en Belles Arts (Universitat de Barcelona) en l’especialitat de
gravat i estampació, a l’any 1987; i que compta amb un
sòlid perfeccionament professional realitzat respectivament a Alemanya, als Estats Units i a Anglaterra.
Amb una extensa i incansable trajectòria professional,
ha exposat la seva prolífica obra per arreu del món.
Actualment resideix a Manresa, on hi té el seu estudi,
un taller de gravat, de pintura i una sala d’exposicions;
espais d’art que, des del 2011, obre al públic amb la
finalitat de compartir trobades amb persones de versemblants o diferents inquietuds artístiques.
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES

EL GUGENHEIM: UNA ICONA DE LA GRAN BILBAO

U

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista historiadora

na de les apostes més ambicioses i de més atrevida modernitat de
tombants del segle XX, va ser el projecte de reconversió de la ciutat de
Bilbao a propòsit de la creació del Museu Guggenheim. Una favorable
conjuntura econòmica i el superior “símbol” o “idea” Guggenheim van contribuir a què aquesta ciutat, en el trànsit del 1997 al 1998, hagués estat mereixedora de rebre la distinció de “ciutat del futur”.
Si bé, al decurs de la proppassada centúria, els museus Guggenheim van consolidar-se com a complexos arquitectònics i artístics d’incomparable magnitud
i de renom internacional, com és ara el de Nova York, el de Venècia o el de Los
Angeles, per exemple, aquest nou Guggenheim a la ciutat bilbaïna apuntava a
denotar un delirós esperit de projecció urbana en una urbs d’escassa trajectòria
artística i cultural. Aquesta empresa futurista (ideada per a superar el repte dels
segles) i espectacular -que incorpora l’essència dels museus del segle XXI a l’Estat espanyol- sense precedents ha concedit a la ciutat un potent protagonisme i
unes sòlides expectatives de reconeixement a escala mundial.
Òbviament, però, al costat de la gran acceptació i del suport d’uns quants (el
Govern Basc, la Comunitat Europea i el mateix Club d’Amics del Museu) les
apreciacions a l’entorn de la realitat Guggenheim van ser dispars i no absents
de polèmica, atès que hi havia qui considerava si valia la pena de preservar i recuperar l’entorn de la Ria per a l’ocupació d’espais públics en lloc de decantar-se
per un pla tan agosarat i tan prohibitiu econòmicament, capaç d’atemptar contra altres necessitats del poble bilbaí i per extensió del poble basc; o fins i tot que
la imposició d’un museu d’aquestes característiques irremeiablement pogués
fer ombra a futures figures del País. En summa, aquestes raons van contribuir a
què la creació del Museu Guggenheim fos de difícil digestió.
Tanmateix, sorprenentment, aquella Bilbao de la Ria que, a la dècada dels vuitanta, et parlava des de la desolació més espantosa, de seguida va passar a la
història; i, en contrapartida, el Guggenheim et proposava tot un concepte de
novetat lligat a la imperiosa necessitat de recuperar aquella històrica zona deprimida -després de la crisi de la Siderúrgia i la irreversible paralització de l’activitat industrial de la Ria- i de posar en marxa –des d’un obsessiu propòsit del
Govern Basc- la maquinària del Bilbao del segle XXI, amb la planificació final
de construir el Museu Guggenheim i altres equipaments i serveis a l’entorn de
la zona portuària de la urbs bilbaïna.
En aquest sentit, i per a tal fi, el Museu es troba emplaçat sobre un impressionant solar davant de la ribera del Nervión, que –avui- pots contemplar esplendorosa tan ben acompanyada d’un majestuós passeig. Des d’una insòlita
i espectacular presència, l’edifici ocupa una respectable superfície de més de
24.000 metres quadrats i s’aixeca en una desafiadora monumentalitat gràcies
a un recobriment (a la manera d’escames) d’unes gegantines plaques de titani
i d’altres materials com la pedra o el vidre, que en el seu conjunt veus reflectint-se en unes rabioses lluentors argentades que es desdibuixen en rítmiques
ziga-zagues sobre les serenes aigües del Nervión.
L’efecte visual de tot el complex Guggenheim supera amb escreix a qualsevol
provocació estètica, ja que en un joc de fusió perfecte –segons les hores del dia,
un cel de sol o de núvols, o bé la mateixa pluja- donen unes impressions òptiques de llum, colors, ombres, penombres i formes del tot enlluernadores. Tant
és així que a tothora cedeixes davant d’unes percepcions visuals úniques, i quan
no captivadores sí hipnòtiques, sempre segons el punt de vista, l’angle de visió, l’enfocament de la mirada, etc. Així, d’un primer cop d’ull, aviat endevines
aquella intencionada silueta de “peix” que acull una bona secció del cos de l’edifici, un perfil harmoniosament cohesionat amb el vell sentit de la Ria; si bé se’t
poden passar pel cap altres perfils, com el d’una nau o un submarí, entre d’altres. I, les més insòlites impressions vénen d’aquell cúmul de corbes, de formes
distorsionades, d’arestes apuntadíssimes i de tota mena d’irregularitats lineals
que hi són per a què t’acompanyis d’una persistent sensació de moviment, una
bellugadissa en llibertat que impulsa i dóna vida a tota l’estructura de l’edifici.

Això no obstant, des de l’esfera estrictament arquitectònica, l’edifici que no és
altra cosa que una monumental escultura que traspua tot l’esperit i l’estètica del
Cubisme; una tendència artística que certifiques cada cop que t’adones que tot
element nou i distint comença just on acaba l’anterior. Emperò, a l’ensems, en
tant que escultura que és, t’envaeix amb una precisió acuradíssima un visionat
tridimensional, aconseguit a partir d’un disseny arquitectònic intel·ligentment
digitalitzat arran de la configuració d’aquella primera maqueta prèvia que feia
anys, ja, havia dissenyat el canadenc, Frank O. Ghery, el seu arquitecte.
Quant a l’interior del Museu, aquest se’t presenta com a un colossal espai disposat
al voltant d’un gran pati de llums, que s’obre a tres nivells d’alçària i et convida a
fer un traspàs excepcional envers altres horitzons... En aquest sentit, una nova
dimensió del món de les obres d’art se t’imposa des dels espais, des de les parets,
des dels vidres, des del sostre..., alhora que et vas implicant en una atenta observació de copioses col·leccions d’obres de l’Art Contemporani. Totes aquestes
obres, doncs, se’t proposen a primera vista des dels ascensors de vidre o bé
des de la mirada atenta mentre passeges per les galeries, per les passarel·les,
per les escales, pels ponts, etc. I, per últim, acaben de completar tot aquest extraordinari i transgressor aparador un afegit annex de luxe, configurat per les
àrees destinades a la lectura, al descans, al lleure, a la degustació de menjars i
begudes; i, molt particularment, a la reunió del gran públic en les respectives
sessions de l’Auditori.
El “Guggen” –tal i com familiarment l’ha popularitzat el seu veïnatge més proper- s’imposa i t’imposa per sempre més en el seu desafiament de qualsevol
estampa quotidiana.
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Les millors sèries
“Sin límites”, 500 anys de la primera volta al món en vaixell
REDACCIÓ / LA VEU

D

els 239 mariners que
van salpar de Sevilla el 1519 cap a les
Índies, només 18 van tornar
a Espanya. Aquella travessia
cap al desconegut va durar
tres anys i va estar liderada
per Fernando de Magallanes i
Juan Sebastián Elcano, la seva
lluita oceànica va permetre
descobrir una ruta comercial
que va fer rica a la Corona espanyola. Cinc-cents anys després, Amazon Prime Video
estrena Sin límites, la minisèrie que narra l’apassionant
aventura dels primers homes
que van donar la volta al món
solcant mars que fins llavors
no apareixien en els mapes. El
cineasta britànic Simon West
(Amb Air, Els Mercenarios 2)
dirigeix els sis episodis que
componen aquesta coproducció hispano-estatunidenca que més endavant s’emetrà
en RTVE i fins i tot arribarà
a molts altres països gràcies a
la televisió pública alemanya
ZDF. De moment, Sin límites
està disponible en Amazon
Prime Video.
Sinopsis
Sin límites, també coneguda
sota el nom extens de Sin límites: Hacia los confines del
mundo, compta amb el guió

La història de
Magallanes i Elcano i
la seva lluita transoceànica per fer d’or a la
corona d’Espanya
de Patxi Amezcua (Desaparecidos, La sombra de la lei, El
aviso) i ens presenta un ambiciós Fernando de Magallanes
(Rodrigo Santoro), frustrat i
cansat que el monarca portuguès ignorés la seva petició
de finançar la seva expedició
a la recerca d’un nou estret
al sud de les Amèriques que
permetés obrir una nova ruta
cap a les illes de les espècies
(les actuals Illes Moluques).
Magallanes decidirà buscar
el finançament necessari a
Espanya. Malgrat les condicions imposades pel rei Carles, permetrà a Magallanes
liderar una de les expedicions
més ambicioses de la història
de la Corona Espanyola, i que
acabarà amb una de les fites
històriques més rellevants de
l’Edat Moderna.
Així, doncs, 239 mariners van
salpar des de Sanlúcar de Barrameda (Cadis, Espanya) el
20 d’agost de 1519. Tres anys
més tard, només 18 marins
famèlics i malalts van tornar
en l’única nau que va resistir
el viatge, liderats pel marí espanyol, Juan Sebastián Elca-

no. Havien recorregut 14.460
llegües, sempre d’oest a est,
completant la volta al món;
una missió gairebé impossible que pretenia trobar una
nova ruta cap a les “illes de
les espècies” i que va acabar
canviant la història de la humanitat en demostrar que la
Terra és rodona.
Protagonistes d’elit
Els dos protagonistes Álvaro Morte (Elcano) i Rodrigo
Santoro (Magallanes) són
dos grans actors i la sèrie
Sin límites és capaç de treure
tot el seu poder interpretatiu. Tots dos personatges estan executats a la perfecció,
mostrant-nos en sis capítols

el creixement i evolució que
van experimentar aquests dos
personatges històrics al llarg
de tota la travessia. L’espectador empatitzarà des d’un
primer moment amb les ambicions i reptes que tots dos
persegueixen. Però no són els
únics que brillen. L’elenc en el
seu conjunt amb actors com
Adrián Lastra (Capità Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Pare Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez
d’Espinosa), Gonçalo Diniz
(Duarte Barbosa), és capaç
de mostrar-nos a la perfecció l’ampli ventall d’emocions i estats d’ànim pels quals
els veritables protagonistes
d’aquesta fita històrica van
haver de passar fa cinc-cents
anys.
Entre Espanya i la República
Dominicana
La ficció, que coincideix amb
el cinquè centenari de l’expe-

dició original, compta amb
quatre episodis de 60 minuts
que van començar a rodar-se
el 26 d’abril de 2021 al País
Basc i Navarra en localitzacions de Azkoitia, Azkorri,
Lazkao, Olite i la Catedral
de Pamplona, abans de traslladar-se a la República Dominicana on es va realitzar
el rodatge de les seqüències
marítimes en els coneguts
Estudis Pinewood. Més endavant van gravar a Espanya,
específicament a Sevilla i Madrid. A més, per recrear l’èpic
viatge, es van reconstruir les
naus Victoria i Trinidad, i
es va utilitzar la rèplica de la
Nao Victoria, l’únic dels cinc
vaixells de l’expedició que va
tornar a port i, per tant, el
primer vaixell a fer la volta al món. Només per tot
aquest nivell de producció,
Sin límites ja es troba entre
les millors sèries espanyoles
d’Amazon Prime Video.

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia
www.jobanoia.cat
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Un nou amor
A Abrera • Un novio para mi mujer
REDACCIÓ/

L

a trama de la pel·lícula transcorre entorn d’un matrimoni
que travessa una crisi. Diego,
té clar que vol separar-se de Lucía,
però no troba ni la manera ni el valor per a dir-l’hi i seguint l’inusual
consell d’un amic, decideix contractar el Corb Flores, un famós seductor “dels d’abans”, interpretat per
Hugo Silva, que intentarà conquistar
a Lucía i que sigui ella qui acabi amb
el seu matrimoni.
La barcelonina Laura Maña ha dirigit aquesta divertida comèdia, que
reflecteix la vida d’una parella sense sucumbir als estereotips clàssics
del gènere romàntic. En la seva filmografia apareixen altres pel·lícules

d’èxit com Te quiero, imbécil (2020) o
Clara Campoamor, la mujer olvidada
(2011).
Durant 92 minuts es viatjarà a través
d’una relació a la vora del col·lapse.
Serà una opció perfecta per a gaudir
d’un dia relaxat de cinema gràcies al
magnífic càsting amb el qual compte i el seu divertit guió, on es mostra
una perspectiva diferent i actualitzada de les relacions i, en concret, de
les parelles de més de trenta anys que
s’enfronten a moments complicats de
crisis o ruptura.
Aquesta pel·lícula produïda per Universal Pictures marcarà el retorn
d’Hugo Silva a la pantalla gran després de dos anys des que va participar en el film Ningú mor d’Ambrosia, dirigida per Héctor Valdez.

Combatre el dolor
A Tous • Delicioso

Tornen els Minions
Estrena • Minions: el origen de Gru
REDACCIÓ /

S

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

REDACCIÓ /

D

elicioso (Délicieux) és una pel·
lícula dirigida per Eric Besnard
i protagonitzada per Grégory
Gadebois, Isabelle Carré i Benjamin
Lavernhe. Es tracta d’un drama històric francès ambientat en el preludi de la
Revolució Francesa, s’inspira en la fundació del primer restaurant del món.
Va ser estrenada a les sales de cinema
espanyoles el 5 de gener de 2021.
Delicioso ens situa a la França del segle
XVIII. En les albors de la Revolució

a la resta, desplegaran el seu potencial per a construir el seu primer cau,
experimentar amb les seves primeres
armes i dur a terme les seves primeres missions. Quan Els Salvatges Sis
decideixen expulsar al seu líder, el
lluitador de llegenda Artells Salvatges, Gru decideix acudir a l’entrevista per a entrar com un nou membre.
Clar que res acabarà anant bé en l’entrevista i donarà lloc a tota una aventura en la qual Gru descobrirà que
fins i tot els més malvats necessiten
l’ajuda dels seus amics.

Francesa, el prestigi d’una casa noble
depèn sobretot de la qualitat de la seva
taula. Quan el talentós cuiner Manceron és acomiadat pel Duc de Chamfort,
perd el gust per cuinar i decideix tornar
a la seva casa en el camp. Allà coneix
a la misteriosa Louise, qui li retorna la
passió per la cuina i l’ajuda a obrir el
primer restaurant a França. Delicioso no sols és una pel·lícula divertida,
també està esquitxada d’imatges belles, paisatges de les diferents estacions
de l’any i de natures mortes que obren
l’apetit a cada moment.

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

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

APRENDREM I ENS DIVERTIREM FENT BÀSQUET!
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JURASSIC WORLD: DOMINION
Estats Units. Ciència-ficció. De Colin Trevorrow. Amb:
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern,
Quatre anys després de la destrucció d’Illa Ennuvolar, els
dinosaures ara viuen i cacen al costat dels humans a tot el
món. Aquest fràgil equilibri remodelarà el futur i determinarà, d’una vegada per sempre, si els éssers humans continuaran sent els depredadors màxims en un planeta que ara
comparteixen amb les criatures més temibles de la història.
MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Estats Units. Animació. De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val.
Són els anys 70, i el jove Gru creix en un barri residencial de
la ciutat, el seu somni és ser un vilà i per això idolatra al grup
de supervillanos coneguts com Els Salvatges Sis. Per a unir-se
a ells, Gru idea un pla prou malvat amb l’ajuda dels seus fidels
seguidors, els Minions, sempre disposats a sembrar el caos.
Juntament amb Kevin, Stuart, Bob i Otto, un nou minion amb
brackets i una desesperada necessitat de complaure a la resta,
desplegaran el seu potencial per a construir el seu primer cau.
LIGHTYEAR
Estats Units. Animació. De Angus MacLane.
La pel·lícula explica els orígens de Buzz Lightyear, l’heroi
que va inspirar la joguina, i ens dona a conèixer la història
d’aquest llegendari Guardià Espacial narrada com una apassionant aventura intergalàctica.

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 Takagi, la qual es veu interrompuda per un assalt del qual acaba emportant-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 disfressada que acaba posant-li un collaret explosiu..
ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
Bélgica. Drama. De Giordano Gederlini Amb Antonio de
la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet
Leo Castañeda, espanyol establert a Brussel·les, treballa com
a conductor de metre. Una nit presencia el suïcidi d’Hugo,
el seu fill, del qual portava més de dos anys sense saber res.
Després del succeït, Leo comença a indagar en les causes de
la seva mort i descobreix que va estar implicat en un atracament. La cerca de respostes ho conduirà a una perillosa recerca i a enfrontar-se al seu propi passat.
BLACK PHONE
Estats Units. Terror. De Scott Derrickson. Amb Ethan
Hawke, Mason Thames, Jeremy Davies, James Ransone,
En una ciutat de Colorado, en els anys 70, un emmascarat
segresta a Finney Shaw, un noi tímid i intel·ligent de 13 anys,
i li tanca en un soterrani insonoritzat on de res serveixen els
seus crits. Quan un telèfon trencat i sense connexió comença
a sonar, Finney descobreix que a través d’ell pot sentir les veus
de les anteriors víctimes, les quals estan decidides a impedir
que Finney acabi igual que elles.
ELVIS
Austràlia. Drama. De Baz Luhrmann. Amb Austin Butler,
Tom Hanks, Richard Roxburgh, David Wenham
La pel·lícula explora la vida i la música d’Elvis Presley a través
del prisma de la seva complicada relació amb el coronel Tom
Parker, el seu enigmàtic manager. La història aprofundeix en
la complexa dinàmica que existia entre Presley i Parker que
abasta més de 20 anys, des de l’ascens de Presley a la fama
fins a la seva fama sense precedents, en el context de la revolució cultural i la pèrdua de la innocència als Estats Units



Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
SALA GRAN
THOR. LOVE AND THE THUNDER
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 17:30
Dll: 20:15
Dc: 17:30
Dj: 20:15
PADRE NO HAY MAS QUE UNO 3
Dv: 20:15
Ds: 17:30
Dg: 20.15
Dll: 17:30
Dc: 20:15
Dj: 17:30
SALA PETITA
PIG
Dv: 20:30
Ds: 17:45
Dg: 20.30
Dll: 20.30
Dc: 20:30
Dj: 20:30 (VOSE)
ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
Dv: 17.45
Ds: 20.30
Dg: 17.45
Dc: 17:45

Casal
St. Martí de Tous
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/PADRE NO HAY MAS QUE
UNO 3
Dv i Ds:
16:00/18:20/20:30/22:40
Dg a Dj:
16:00/18:15/20:25/22:35
3/UN NOVIO PARA MI MUJER
Dv a Dj:
16:35/18:45/20:50/22:45
4/ MINIONS: EL ORIGEN DE
GRU
Dv a Dj:
16:15/18:15/20/15/22:15
5/ MINIONS: EL ORIGEN DE
GRU
Dv a Dj: 17:00
5/ PADRE NO HAY MAS QUE
UNO 3
Dv a Dj: 19:00/21:15
5/ TOP GUN: MAVERICK
Dv i Ds: 23:25
6/THOR: LOVE AND THUNDER
Dv i Ds:
15:50/18:30/21:00/23:30
Dll a Dj: 15:50/18:30/21:00
7/JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv a Dj: 16:20/19:10
7/ELVIS
Dv a Dj: 22:00
8/LA MEMORIA DE UN ASESINO
Dv a Dll Dc i Dj:
16:30/19:00/21:30
Dt: 16:30/19:00
8/LA MEMORIA DE UN ASESINO (VOSE)
Dt: 21:30

NORA
Ds i Dg: 17:30
ALCARRÀS
Ds: 19:05
DELICIOSO
Dg: 19:05
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

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

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. El temps, no en la concepció d’en Proust sinó en la d’en Molina / 2.
Veniu de gust, com a aperitiu. El matemàtic com la quadra! / 3. La més flamenca. Fa anar
la informació no pas a gust del consumidor. I la més esquerdenca / 4. Pans malmesos pel
remenat de naps. Ortiga gairebé idèntica a una xirivia / 5. Veu perfectament el cuc de l’orella. Quina tos més lletja! / 6. Indicis de narcotràfic. Colorant que tenyeix tant per darrera
com per davant / 7. De la manera que somica és per la camisa de nit. Matèria primera del
paper patriòtic / 8. Víctima freqüent del càncer del colonialisme. Unitats de mesura tavernària / 9. Causen ansietat. Equivalent italià de Lloret. La fi dels fils / 10. Unitat de mesura
de l’addicte afectuós. Quasi en total atonia, l’Antònia / 11. Un pèl de tonto. Bruta i greixosa
com una coca. Tercera en discòrdia / 12. Típic riu de crucigrama eslau. És al nas com al
coll la faringitis / 13. Psicodèlics en plena via pública. La religió del poble.
VERTICALS: 1. Si no fos perquè ja dorms no et deixaria dormir, una història així. Poden
quedar cucats, els amics del germà de l’Snoopy / 2. Dintre els ceps. Premsa el tabac a cops
de sabata. La cosa llatina / 3. Xàfec amb una ventada que s’endú el mínim contracte. O d’ou
o Dhul / 4. Hidrocarburs liquidant poliuretans. Herba diurètica que fa festa cada set anys
/ 5. Part interior de la boina. Sal natural en defensa de l’Abel. Símbol de la lluita anti càries
/ 6. Ruixats de pocs segons?: no, àncores petites. Quina barra, el tossut el té més fort! / 7.
Ressona en el motor. Tan beneit que fa de l’oli una micció. Anunciar de paraula la direcció
/ 8. Prou radical per unir la Laura i en Gil. Del franciscà encara per pelar / 9. Emmarqui
una foto de l’estació parisenca. Psicosi del peix, aquesta afecció de la pell / 10. Més barroer
que en Sergi de Cavall fort. Nota, d’alguna manera, la base americana / 11. Intravies. Estil
del gust de la Clara Simó. Setze catorze tres / 12. Plànol de l’edifici tot just llevat. Es passa
quasi tota la pel·li d’incògnit.

13

Sudokus

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
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Nivell mitjà

Nivell alt

GUIA LEGAL
advocats i assessors

ANDRÉS IGLESIAS
Advocat
Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

·Dret de la Segona
Oportunitat

·Concurs de creditors

NOVETATS BREUS NOTARIALS:

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

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

andresiglesias.cat

VILARRUBIAS
& MARTÍ
Gabinet jurídic

David Ramentol García

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

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

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

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

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL
I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Morillas i Associats
Advocats

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

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

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

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

IURIS TRIVIUM ADVOCATS
TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

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

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

629 77 31 01

GUIA DE RESTAURANTS

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

· De dilluns a
dissabte sopars
a la carta

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

NOVETAT!

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

· Obrim a partir
de les 19h
· Diumenges
tancat

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
--

TROBA EL TEU MENÚ
Restaurant

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

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

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

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

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

Per publicitat a

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

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

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

938 03 18 64

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

ESPAI DE FE |
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Reflexions, posant la mirada en l’Assemblea Sinodal
ROMÀ CASANOVA / BISBE
DE VIC

L

a nostra Església de
Vic té en el Sínode
Diocesà una oportunitat d’or per a reflexionar
sobre ella mateixa i la seva
missió, per a viure la pròpia vocació i oferir al nostre
món el missatge d’esperança
que tant necessita. El treball
que en els grups sinodals
d’arreu del bisbat s’ha fet,
recollit en l’Instrumentum
laboris, serà el punt de partença de l’Assemble Sinodal,
dins el procés del Sínode per
l’Esperança que estem celebrant. En aquests moments
de grans transformacions
en la societat i en l’Església
se’ns demana la renovació de
la nostra vida i de la nostra
missió pastoral i evangelitzadora. Certament que el camí
de renovació per a viure el
do rebut i portar-lo
als nostres germans no pot
ser mai per a l’Església el de
la «regeneració d’ella mateixa i abraçar novíssimes i

En aquests moments de
transformacions en la
societat, se’ns demana
la renovació de la
nostra vida i de la
missió pastoral
impensades formes de vida»
(St. Pau VI, Ecclesiam suam,
10), sinó aquell anunci renovat «el centre i l’essència del
qual és sempre el mateix, el
Déu que va manifestar el seu
amor immens en Crist mort
i ressuscitat» (Francesc, EG
11). Renovació des del centre i l’essència de la fe cristiana, sabent que «la proposta
cristiana mai no envelleix,
perquè Jesucrist pot trencar
els esquemes avorrits en els
quals intentem de tancar-lo
i ens sorprèn amb la seva
constant creativitat divina»
(ib.)
El fonament que fa possible
el camí sinodal de l’Església
és la comunió. La vida que
brolla de la fe en Crist i de

El Bisbe de Vic nomena
els nous rectors de les
parròquies anoienques
RELIGIÓ / LA VEU

C

om cada any, a mitjan
del mes de juliol, el
bisbe de Vic signa els
nomenaments per atendre
les diferents parròquies del
bisbat.
El tousenc David Compte
Verdaguer deixa la parròquia
de Sant Joan de les Abadesses i es nomenat rector de les
tres parròquies de Manlleu.
Per altra banda, el fins ara vicari de les parròquies de Santa Maria i la Sagrada Família
d’Igualada, Aquileu Nzamurambaho, ha estat destinat
com a rector de Viladrau i
Sant Hilari Sacalm.

Per últim, l’igualadí Mn.
Pere Oliva March ha estat nomenat administrador
parroquial de Sant Julià de
Vilatorta i Santa Maria de
Vilalleons.

la recepció dels sagraments
de salvació és la participació
de la vida divina, en el cor
dels creients i en el cor de
la mateixa Església. La vida
divina és trinitat, comunió
de les persones divines. La
comunió en l’Església no és
pas fruit d’un consens entre
nosaltres, ni fruit de cap dinàmica de grups; la comunió
eclesial és do de la vida trinitària. L’Església, com deia
sant Cebrià de Cartago, es

manifesta com a «poble unificat en la unitat del Pare i
del Fill i de l’Esperit Sant».
Necessitem, doncs, en el
camí sino al avançar i aprofundir en l’espiritualitat de
comunió. Ja sant Joan Pau II,
l’any 2000, en el document
Novo millennio ineunte afirmava: «Fer de l’Església la
casa i l’escola de la comunió,
aquest és el gran desafiament
que tenim davant nostre en

el mil·lenni que comença,
si volem ser fidels al designi de Déu i respondre a les
profundes esperances del
món»(núm. 43). La comunió
en el si de l’Església, que és
participació en la comunió
de la Trinitat Divina, està a
la base de la sinodalitat. Comunió i unitat són sinònims.
La unitat és expressió de la
comunió. I la comunió porta
a la unitat.
Millor encara, és la unitat.

El català com a llengua de pregrària
RELIGIÓ / ACN

E

l Govern ha signat un
acord amb les principals confessions religioses de Catalunya per impulsar el català.
L’església catòlica i ortodoxa i
les comunitats jueva, musulmana, hindú i sikh de Catalunya, així com altres grups
religiosos, s’han compromès
a promoure l’ús social del català en l’àmbit litúrgic, a introduir-lo en aquelles comunitats on gairebé encara no
és present, a augmentar-lo
on és incipient i a enfortir-lo
en la seva acció quotidiana.
Per formalitzar l’acord i parlar sobre la seva posada en
pràctica, el president de la
Generalitat, Pere Aragonès,
i la consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, s’han reu-

nit amb representants de les
principals confessions de
Catalunya.
La iniciativa forma part del
Pla de foment de la llengua
catalana en l’àmbit de les
comunitats religioses, impulsat per la Direcció General d’Afers Religiosos, que
depèn del Departament de
Justícia. L’acord al qual s’ha
arribat amb les confessions
religioses i que s’ha plasmat
en un document signat pels

seus principals representants
s’ha anomenat ‘Religions per
la llengua’.
El document, signat per catòlics, jueus, musulmans,
hindús, sikhs, protestants i
budistes, reivindica que la
majoria de tradicions religioses del món són presents
a Catalunya i que la cultura
catalana no ha estat mai deslligada de la dimensió espiritual dels ciutadans.

GUIA DE SALUT

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

Espai patrocinat per

FARMÀCIES
DE TORN
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

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

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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

psicologa col. num 8.396

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

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

ALEXIS ANDREU
Consulta de psicologia
Hores concertades
621 267 183
CONSULTA DE PSICOLOGIA

DIVENDRES 22:

SECANELL
Òdena, 84

DISSABTE 23:

MISERACHS

Rambla Nova, 1

DIUMENGE 24:
ORTOPÈDIA
ALMENAR

BAUSILI
Born, 23

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

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

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

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

Hores convingudes

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

DILLUNS 25:

CASAS V.

Soledat, 119

DIMARTS 26:

PILAR

Av. Mestre Montaner, 26
ORTOPÈDIA CASES
Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

DIMECRES 27:

• 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

ROSA VALLÈS
-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

Av. Pietat, 25

DIJOUS 28:

PAGÈS

Pau Muntadas, 58
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Aquest estiu no et preocupis
per les taques!
Genar Esteve

V

al més prevenir que curar,
per això durant l’estiu has
de prestar molta atenció a
la cura de la teva pell per
evitar l’aparició de taques!
El sol és el principal enemic de la pell durant l’estiu i el responsable de les
taques més freqüents: els
lentígens solars i el melasma. Els lentígens solars són
taques de color marró que
surten a la cara i a les zones
del cos més exposades al
sol, com l’escot i les mans.
El melasma, en canvi, és
un conjunt de taques fosques i de vores irregulars
que apareixen normalment
al front, les galtes i al llavi
superior. Aquestes últimes
són conseqüència directa
del sol, però també es veuen alterades pels canvis
hormonals, sigui per embaràs o per la ingesta de
determinats fàrmacs anticonceptius.
Com prevenir l’aparició de
taques a l’estiu?

Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

o sèrums que s’utilitzen
diàriament. Hi ha cremes
que portin actius amb acció
despigmentant o actius exfoliants, que són totalment
incompatibles amb el sol i
4. Presta atenció a deter- poden provocar reaccions a
minats medicaments i cos- la pell, com per exemple la
cosmètica formulada amb
mètics
Sabies que els fotoprotec- retinol, gran afavoridora de
tors caduquen? Encara que cremades i taques.
estiguin per estrenar, cal
renovar els fotoprotectors Pel que fa als medicaments,
d’un any per l’altre. Cadu- cal donar un cop d’ull a
cada, la fotoprotecció perd tots aquells que puguin ser
antila seva eficàcia i per tant, no fotosensibilitzants:
et protegeix de la radiació conceptius orals, antidepressius, antihistamínics,
2. Evita la sobreexposició solar.
corticoides, i alguns laxants
al sol
Si evites jornades llargues També és important fer es- i diürètics. Tots ells poden
al sol, sobretot durant les pecial atenció a les cremes produir reaccions fototòhores de més risc (12.00 i
16.00 hores), que són generalment les hores de més
intensitat de radiació ultraviolada (UV), evitaràs
l’aparició de taques. Recorda que també és de gran
ajuda utilitzar gorra, barret
o pamela amb ala àmplia i
roba protectora, sobretot si
la teva pell és de fototipus 1,
és a dir, molt clara. Un altre
element que no has d’oblidar si et trobes a la platja o
la piscina durant les hores
de més incidència solar és
el para-sol.
UVA, UVB i els IR-A, que
inflamen la pell i en potencien l’envelliment cel·lular.
Els efectes nocius de l’exposició solar, responsable
de la pigmentació i aparició de taques a la pell, es
poden prevenir aplicant
fotoprotector mitja hora
abans de l’exposició al sol
i renovant-ne l’aplicació
cada dues hores. Cal no
oblidar que és igualment
important aplicar-lo després de cada bany i fins i tot
durant els dies ennuvolats.

Evita bronzejar-te en excés, ja que pateixes el risc
de provocar l’aparició de
taques i altres alteracions a
la pell.

1. Fes ús del fotoprotector
solar
El protector solar d’alt espectre és el que protegeix la
pell dels raigs més nocius: 3. Evita les cremades solars

636 480 200

xiques i provocar picor i
coïssor, a més de taques.
5. Nutricosmètica per
protegir-te del sol
La nutricosmètica és el
complement perfecte per
reforçar la protecció de
cara a l’exposició solar
continuada. Aquests suplements nutricionals estan formulats a base de
vitamines i antioxidants
i són aptes per a tot tipus
de pells i característiques
cutànies.
La pell perdona, però no
oblida. Tingues-ho present i gaudeix d’un estiu
lliure de taques solars!

Philippe Eberlé Lamas /

Espai patrocinat per:

Director General de Distribuidora
de Primeras Marcas SA
Divendres, 22 de juliol de 2022

“El món del consum del vi ha canviat
molt en els darrers deu anys”
Soc nascut a Suïssa, però fa molts anys que visc a Catalunya. Tinc 57 anys d’edat i en fa 14 que treballo a Distribuidora de
Primeras Marcas SA, ubicada al polígon de les Comes. Actualment soc el director general de l’empresa. Anteriorment,
vaig treballar durant 15 anys a Nestlé a diferents països (Espanya, Suïssa, Egipte i Tailàndia).

H

e vist que abans de la pandèmia havíeu crescut
molt, fins a arribar a facturar 19 milions d’euros.
De quina manera us ha afectat la covid?

Això permet beure molt bones ampolles a preus molt competitius. Això a França és molt difícil, perquè allí multipliquem per tres o quatre, fàcilment.

Gairebé el 80 per cent de la nostra facturació ve de la restauració. És clar, durant la pandèmia es van tancar restaurants
uns mesos, després només podien obrir les terrasses... Va ser
un any de molta incertesa per a aquest canal de venda. La segona conseqüència és la baixada molt important del turisme.
I nosaltres venem molt en zones com Màlaga, com Eivissa,
Barcelona o Madrid, Girona, allí on hi ha turisme. Hem pogut anar compensant perquè hem començat a exportar, obrir
nous canals de venda, hem entrat també a les grans superfícies, encara que això és un procés lent. Al final, aquesta baixada només ha sigut del 15 per cent. El 2020 vam passar de
19 a 16,5 milions de facturació, l’any següent ja van ser 21, i
esperem tancar aquest any amb 30. L’empresa va molt bé, ara.

Encara vesteix més demanar un Champagne francès o un
vi de Bordeus o la Borgonya, o les coses han canviat?

Us dediqueu bàsicament a distribuir material de begudes
prèmium a l’hostaleria i mercat especialitzat.
Sí, i també a grans superfícies com el Gourmet d’El Corte
Inglés, que és un client molt important per a nosaltres, amb
més de 50 referències. Ara comencem a obrir una miqueta
el canal particular, però en això hi ha molta feina al davant.
Que Primeras Marcas sigui un bon negoci és perquè hi ha
gent amb molts, molts diners, o també perquè la gastronomia ha fet un pas de gegant els darrers anys al nostre país i
és ara més a l’abast de la majoria de consumidors?
Estic convençut que en el món hi ha tres països en els quals
la gastronomia és superlativa en pràcticament totes les zones.
Parlo de França, Itàlia i Espanya. Això atreu un turisme de
qualitat. D’altra banda, en el món de la restauració a Espanya
s’ha estat molt intel·ligent, molt més que a França, en el moment de posar preus. Aquí no multipliquen el preu de l’ampolla a preus desorbitats, sinó per 1,3 o 1,5, com a màxim.
Com més cara és l’ampolla, el multiplicador és més baix. Hi
ha un marge de benefici, és clar, fan diners, però és raonable.

El món del consum del vi ha canviat molt en els darrers 10
anys. Jo recordo quan vaig començar a Primeras Marcas que
es parlava de les tres R i la C, és a dir, Rioja, Ribera del Duero,
Rueda, i Cava. Aquest era el mercat. Això és el que es veia a
la majoria de les cartes. Ara s’ha diversificat molt. Hi ha una
tendència al quilòmetre zero. O sigui, en molts restaurants
de Girona tens molts vins de l’Empordà, als de Tarragona,
del Priorat, Terra Alta o Montsant... Aquest efecte de regionalització de quilòmetre zero és molt positiu per a tots els
joves productors locals, i per això hi ha molts projectes nous
vitivinícoles.
Com és que una empresa com la vostra, lligada a la família
Juvé Camps de Sant Sadurní, tingui la seva seu a Igualada?
Es va fundar el 1986 amb tres socis. Un era Joan Juvé, accionista principal i dos eren d’Igualada. De fet, eren enginyers i
directors de fàbrica de Punto Blanco, Francesc Muray i Josep
Maria Llorach. A finals dels vuitanta, importar vins francesos o conyac cap a Espanya era insòlit. Van ser uns precursors. I ho van aconseguir!
Teniu 60 persones en plantilla. Déu n’hi do.
Sí. Els últims quatre anys hem doblat l’equip de venda. També perquè en moltes zones prefereixo treballar amb els meus
equips de plantilla, que amb distribuïdors. Exportem, si bé
no és la línia principal del negoci.
Existeix una moda, també, amb les begudes prèmium?
Hem vist que s’ha posat molt de moda la ginebra, quan fa
segles que existeix... i quant més prèmium, millor.
Si parlem d’espirituosos, han sofert molt, i de diverses coses. Per exemple, la prohibició de fumar al restaurant. En el

moment de la sobretaula és l’hora del conyac, del brandi, de
l’armanyac... i de fumar-te un bon cigar. El carnet per punts,
també ha estat un impediment. Això ha afavorit el consum
del gintònic, que en realitat és una qüestió psicològica, perquè no per posar-hi tònica beuràs menys alcohol... Però no
cal fumar-se un cigar o una cigarreta, prenent-se un gintònic.
Respecte noves tendències, no ha canviat gran cosa.
Quin és el perfil del client de begudes prèmium?
En general, el consumidor espanyol és un adult de més de 40
anys, amb poder adquisitiu alt. En moltes ocasions utilitza
la targeta de l’empresa al restaurant. Acostuma a saber més
de vins que fa deu o quinze anys. Però comparativament, el
consumidor belga, suís o francès, en sap molt més. En part
perquè van començar abans, podríem dir. El perfil del consumidor turista és diferent, té també un alt nivell i ve a provar vins espanyols i catalans, mostra molta curiositat i avui
demana un rosat, i l’endemà un blanc o un negre. I en tres
setmanes fa un recorregut pel nostre territori vitivinícola.
Quin és el producte més car que veneu?
És una ampolla d’una anyada de Petrus, que és un vi de Bordeus, que és un dels grans vins mítics del món. Les anyades
2005 o 2009, que són molt bones, es venen entre 4.500 i 5.000
euros l’ampolla. Però hi ha vins més cars. Per exemple, és difícil trobar una ampolla de Romanée Conti, de la Borgonya,
per sota dels 15.000 euros. Potser a Espanya es venen 150
ampolles a l’any, com a molt. Quan tens un vi així al catàleg,
és com una súper joia. Nosaltres, en el cas de Petrus, som
l’importador exclusiu.
Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Els morts de Melilla són “culpa” de les màfies. El Dies Irae del Requiem de Mozart utilitzat per Educació pel “Judici Final”. El TSJC dient
que “ara” no pot fer aplicar el 25% de castellà a l’escola i per això envia el Decret de la Generalitat al “Constitucional”. El Càrtel de Constructores “serveix a la societat”. La “llosa” de la benzina beneficia “el clima”. La Princesa es rebuda “entusiàsticament” a Figueras. Marchena
“aclamat” al Col·legi d’Advocats per parlar de la “intel·ligència “artificial”. Ara que “no calla” l’espia del que tothom “renega”, assenyala
la “visió política” del jutge Andreu. Tots són “avatars” de carn i ossos en un “metavers” ben “real”. La “tangibilitat” que pinten no amaga
la “cort bubònica” de rates i pudors, que “toquen el que no sona” i representen un “espectre musical” (no espectacle) que dissimula la
“realitat” (que alguns la voldrien “republicana”). Els del “metavers” no mengen, però aquests continuen vivint bé i “actuen” pel “premi”.
Però cada vegada resulta més car i insostenible. A poc a poc, es radicalitzen les postures. Tombar “l’estaca” és qüestió de temps. Per molt
que s’escarrassin invisibilitzar els sense veu, els incrèduls “esgarriacries” cada dia són més. I “tomba, tomba...”

