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Els comptes del 2023, de 72 milions d’euros, seran els més alts de la història

Tiren endavant els pressupostos de Junts 
per Igualada amb el suport de Som-hi

  PÀGINA 18

Els socialistes pacten diverses propostes 
amb el govern municipal per aprovar-los

Esquerra i Poble Actiu critiquen 
les presses i la “falta d’idees”

Dissabte, torna 
la festa de la 
tapa amb el 
“Fàtima té 
Salsa”

Can Muscons 
es converteix en 
el referent del 
jovent vilanoví

  PÀGINA 23

  PÀGINA 8

Comencen les 
obres de reforma 
de l’Hospital de 
Dia Oncològic

Una vintena 
de Punts Lila a 
l’Anoia durant 
l’estiu

  PÀGINA 21

Es preveu que s’allarguin durant tres mesos i beneficiarà a 250 malalts i les seves famílies cada any.   PÀGINA 12

Emissions CO₂ (g/km): 107 – 117 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 4,7 – 5,2 (WLTP).
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L’EDITORIAL

El biollac
Estem patint una sequera que s’està fent ja molt 

llarga. Els camps i boscos s’han anat engro-
guint per la manca d’aigua i les perspectives 
per al futur proper no són gens esperança-

dores. Fa anys es va treballar per afegir a la xarxa les 
aigües de la Llosa del Cavall, si l’aqüífer de Carme era 
insu�cient i, encara que mai s’ha obert l’aixeta de la 
connexió,  ara tampoc és la solució perquè, aquest i la 
majoria dels embassaments, estan per sota de les re-
serves habituals. L’Agència 
Catalana de l’Aigua ens 
avisa que la falta de pluges 
està afectant greument co-
marques com l’Anoia i per 
això els avisos de restricci-
ons sovintegen més i més. 
Molts són els ciutadans 
que veuen com els seus jardins s’esmorteixen per ser 
respectuosos amb les indicacions de l’administració. 
També algunes empreses estan preocupades per les 
afectacions que poden arribar i que s’afegirien a d’al-
tres que fa tota la �la que patiran la propera tardor. I 
ara veuen amb sorpresa les obres que es fan en el Parc 
Central d’Igualada, on sembla que la construcció d’un 
controvertit estany segueixen endavant. No sembla el 
millor moment per fer aquests tipus de treball, quan 
algunes de les mesures per mitigar la sequera són no 

omplir fonts ornamentals ni piscines. Entenem que un 
“biollac”, nom que hi ha posat l’Ajuntament, no està 
tècnicament inclòs en les prohibicions de l’ACA, però 
tampoc sembla que sigui el millor exemple, encara que 
es faci i no s’empleni en aquest moment.
La Conca d’Òdena havia estat un llac fa milers d’anys, 
però en els dos darrers mil·lennis ha estat una zona 
de secà i eixa característica ha fet d’aquesta terra un 
lloc on els seus habitants han hagut d’utilitzar l’enginy, 

l’esforç i el treball per 
superar aquestes cir-
cumstancies adverses. I 
això ha con�gurat molt 
el caràcter de la gent de 
l’Anoia.
Aquells ocupen càr-
recs electes han de 

recordar que hi són en representació de la ciutada-
nia i per tant han de donar explicacions de què fan i 
dels cabals que destinen a cada actuació, no oblidant 
que periòdicament es fan eleccions i que els ciuta-
dans valoraran les seves conductes. Ara que s’acosta 
aquest moment, molts són els que pensen que han de 
culminar els “seus projectes” amb l’esperança de que 
serveixin per la seva reelecció. Però també és possible 
que es converteixin en un element negatiu que els faci 
perdre el càrrec.  

L’ACA ens avisa que la falta de 
pluges està afectant greument 

comarques com l’Anoia 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Anna Gabriel, exdiputada del Par-
lament a l’exili, en presentar-se al TS 
va dir “Calia regularitzar la situació, 
però el meu pensament i compro-
mís polític roman inalterable.”

Dolores Delgado, Fiscal General 
de l’estat, va dir que “la renúncia 
ha sigut una decisió difícil on he 
hagut de sospesar, d’una banda, la 
meva inequívoca vocació de servei 
públic amb un alt sentit del deure 
i la responsabilitat i, de l’altra, les 
condicions físiques que requereix el 
càrrec”.

Adriana Lastra, número dos del 
PSOE, també dimiteix “per motius 
de salut, tinc un embaràs de risc i 
he de fer repòs i això m’impedeix 

continuar amb les meves respon-
sabilitats.”

Tània Verge, consellera de Femi-
nismes, i Josep Pagès, diputat de 
JxCat al Congrés han sabut que 
l’Audiència de Barcelona ha orde-
nat ara repetir el judici als cinc sín-
dics del 1’O,  després que la �scalia 
recorregués la seva absolució !al 
considerar que hi va haver un error 
en l’apreciació de la prova”. Aques-
ta decisió provocarà un con�icte 
competencial ja que en ser aforats 
s’haurà de dirimir si el judici es fa 
al TS, al TSJC i no en el jutjat penal 
que els havia jutjat i declarat inno-
cents. 

Francesc de Dalmases, vicepresi-
dent de Junts i diputat al Parla-
ment, arrel dels fets a FAQS ha 
decidit proposar “la suspensió 
temporal de la meva tasca coma 
portaveu de JxCat a la comissió 
parlamentària de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) �s que es resolgui l’expe-
dient que s’ha obert.” 

Pere Aragonès, President de la 
Generalitat, ha dit que “No es pre-

veu cap supressió d’impostos. S’ha 
demanat per un  partit, però ni és la 
meva, ni és al pla de Govern.”

Jèssica Albiach, portaveu dels Co-
muns al Parlament, va posicionar-se 
dient “Quan Catalunya ho necessita 
nosaltres hi som, però no entrarem 
a negociar uns pressupostos que eli-
minen els impostos de successions, 
donacions i patrimoni, ni que rebai-
xin els tipus de l’IRPF a les rendes 
més altes, del 50% al 45%.”

José Manuel Villarejo, excomissari 
de policia, va enregistrar una con-
versa que ara surt a la llum on par-
lava amb el número dos del minis-
teri de l’Interior i li deia: “Si teniu la 
intenció de �car a la nevera la pre-
sentació d’una nova denúncia per 
muntar una causa judicial contra els 
independentistes catalans, portaré 
al notari les proves que tots estàveu 
en aquesta moguda”.

Francisco Martínez, número dos 
del Ministeri de l’Interior en època 
del ministre Jorge Fernández Díaz, 
va dir-li “No hi ha problema en ju-
dicialitzar-ho quan abans millor, no 
hi ha cap problema”.

Burrocràcia, 
amb tres erres
Dediquem moltes estones a comentar 
grans temes, i tot sovint ens oblidem 
dels assumptes petits que ens afecten 
cada dia. La burrocràcia -amb tres erres- 
de les administracions públiques se’ns 
menja. Se’ns imposen peatges burocrà-
tics injustos i mancats de sentit comú, 
que serien fàcilment evitables. Polítics 
i funcionaris no semblen ser conscients 
que els seus capricis burocràtics perjudi-
quen la societat al servei de la qual estan, 
i no fan res per evitar-ho. Prenen deci-
sions surrealistes que van clarament en 
contra de facilitar les gestions ciutada-
nes, i sovint un té la sensació que estem 
en mans de persones que no trepitgen 
mai el carrer, que semblen viure en un 
món estrany que no és el meu.
Amb un exemple s’entendrà millor. Ne-
cessitava presentar una instància a la Di-
recció Provincial de la Seguretat Social, i 
volia fer la gestió presencialment. Abans, 
però, et fan demanar cita. Si la demanes 
per telèfon -el número comença per 91- 
constates que a Madrid no sempre tenen 
el costum d’agafar el telèfon. Així que 
vaig demanar la cita per Internet, però 
veient que tres setmanes més tard enca-
ra no m’havien dit res, em vaig presentar 
a les o�cines, sense cita prèvia. Només 
pretenia que un funcionari em posés un 
segell a la còpia de la meva instància. Ho 
vaig explicar al segurata de la porta que 
m’impedia entrar a les o�cines. L’home 
em deia que s’havia de seguir el procedi-
ment, i que si no m’havien contestat, ca-
lia tenir paciència i esperar. Però tenint 
les vacances a tocar, seguir esperant ho 
considerava arriscat. L’alternativa que 
em va donar passava per enviar aquella 
instància des d’una o�cina de correus, 
on ja tenen establert el procediment per 
fer-ho.
Vaig anar a una o�cina de correus que, 
sortosament, es trobava molt a prop. A 
banda dels treballadors, allà no hi havia 
ningú més. Em va atendre una funcio-
nària que em va dir que tot i ser l’únic 
client, havia d’agafar tanda. Més burro-
cràcia. Vaig agafar el tiquet, però aque-
lla senyora ni se’l va mirar. I tot i les 
seves evidents di�cultats lingüístiques, 
la funcionària va complir amb la seva 
obligació i es va esforçar a atendre’m en 
la llengua pròpia de Catalunya. Emple-
nats uns impresos, va ensobrar la docu-
mentació i, feta la feina, em va demanar 
sis euros i els hi vaig pagar. Mitja hora 
més tard vaig rebre dos emails, un amb 
el justi�cant de l’enviament, i l’altre era 
el rebut dels sis euros.
Tota aquesta burrocràcia inútil desa-
pareixeria si destinessin un funcionari 
a rebre directament la documentació 
dels ciutadans.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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En el context actual de sortida 
d’una de les situacions més com-
plexes de la història recent, com 
ha estat la pandèmia de la covid, 

i davant d’un escenari econòmic mundial 
marcat per la invasió d’Ucraïna, l’incre-
ment de preus i possible recessió, l’aprova-
ció del pressupost per a l’any 
vinent garanteix que la ciutat 
d’Igualada continuï invertint 
en millores, no deixi ningú 
enrere i referma els projectes 
estratègics de futur amb l’ob-
jectiu de continuar exercint 
el lideratge entre les ciutats 
mitjanes del país la dècada 
vinent.
El pressupost aprovat aquesta 
setmana situa un cop més les 
polítiques de Junts per Igua-
lada al costat de les persones 
i les seves necessitats, desti-
nant 5,7 milions d’euros per 
a polítiques socials i d’habi-
tatge, i 6,1 milions d’euros en 
millores a tots els barris de 
la ciutat. Les actuacions més 
destacables, entre altres co-
ses, són continuar millorant 
el dia a dia de la gent, treballar per a l’ac-
cessibilitat i fer més amables les zones ver-
des i els espais urbans. Generar polítiques 
d’impuls del comerç, com la creació de no-
ves zones d’aparcament gratuïtes blanques 
i taronges que facilitin l’activitat econòmi-
ca de la ciutat i donin servei a veïns. I en 

aquest sentit, el pressupost també preveu 
un increment important en polítiques de 
seguretat: més agents de policia patrullant 
al carrer i més recursos per ser encara més 
contundents contra l’incivisme.
Les ciutats que tenen futur són aquelles 
que aposten pel coneixement, i fa anys que 

tenim molt clar el projecte universitari que 
aviat farà que Igualada disposi, amb el nou 
Campus Salut del Passeig, de dos equi-
paments universitaris públics i de quali-
tat. Aquesta aposta farà que el 2025/2026 
Igualada pugui arribar als 1000 estudiants 
universitaris, una xifra impensable anys 

enrere. El futur que estem projectant passa 
per la formació professionalitzadora, amb 
el Milà i Fontanals al capdavant. 
El canvi climàtic és també un dels reptes 
de futur, i és per això que apostem per 
la creació d’illes climàtiques i sosteni-
bles, com el futur biollac que aprofitarà 

l’excés d’aigües freàtiques o 
l’ampliació del Parc Central, 
entre d’altres. I en la matei-
xa línia hem liderat projectes 
com l’acabament enguany de 
l’Anella Verda o el de les Vies 
Blaves de l’Anoia que ja està 
en licitació, i que tenen l’ob-
jectiu de seguir l’aposta verda 
del govern de Junts per Igua-
lada.
Per altra banda, la bona ges-
tió d’aquest Ajuntament, que 
actualment té tots els indica-
dors econòmics en verd, ha 
aconseguit reduir en 22 mili-
ons el deute heretat i moderar 
la pressió fiscal als igualadins. 
Això és gràcies a la capacitat 
que, des del primer dia, ens 
ha definit com a govern, ges-
tió rigorosa i solvent.

La gestió política i econòmica de l’Ajunta-
ment ha permès aprovar el pressupost de 
l’any vinent amb un exemple de bon go-
vern i que prepara la ciutat per als reptes 
il·lusionants del 2030. N’estic molt satisfet 
i dono les gràcies a tot l’equip de Junts per 
Igualada que ho ha fet possible.
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Bon govern i bona gestió. 

Som garantia de futur!

Creus que s’haurà de reduir el consum d’aigua 
per la sequera?

Sí 85,2% No 14,8%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

MARC CASTELLS
Alcalde d’Igualada
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DEFENSADA LA PRIMERA TESI DOCTORAL EN INFER-
MERIA AL CAMPUS UDL

La tesi porta el títol “Anàlisi de les actituds estigmatitzants en els 
estudiants d’infermeria envers les persones amb problemes de sa-
lut mental” i l’autora n’és la professora i investigadora Rosa Giralt 
Palou.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

ENS HA DEIXAT LA NÚ-
RIA FELIU, ICONA DE 
LA MÚSICA CATALANA
Agrupació Sardanista d’Igualada

Sí, el passat divendres dia 22, a l’edat 
de 80 anys, ens deixava per sempre 
Núria Feliu, per causa d’un ictus que 
va patir fa un any i mig. Nascuda el 21 
de setembre de 1941 al barri de Sants 
de Barcelona, comença la seva activi-
tat professional, i el 1965 es passa a 
la cançó, iniciant una de les carreres 
més extenses de la música catalana. 
Antoni Ros-Marbà descobreix el po-
tencial de la seva veu i el pianista Tete 
Montoliu li obre la porta al món del 
jazz. Feliu ha destacat sempre pels 
seus discs de cançons populars, els 
boleros i pels cuplets. Entre la seva 
dilatada trajectòria musical no falten 
els vincles amb la sardana, tret distin-
tiu del seu compromís amb la cultura 
popular de Catalunya.
L’any 1994 grava el disc de sardanes 
‘Us ho devia’, un àlbum molt apreci-
at per la crítica que conté onze can-
çons. El 2001 organitza una trobada 
d’instrumentistes de tenora de diver-
ses edats, compromesa amb el relleu 
generacional al món de la sardana. 
I l’any 2007, continua amb la seva 
aportació sardanista. Al llibre amb 
CD titulat ‘Núria Feliu recita les sar-
danes més populars’, l’actriu i cantant 
reuneix les sardanes més conegudes 
amb motiu del centenari de l’estrena 
de ‘La Santa Espina’, l’emblemàtica 
obra d’Àngel Guimerà amb la música 
d’Enric Morera. De fet, Núria Feliu té 
vàries sardanes dedicades, entre les 
que destaquen la d’en Jordi Paulí que 
porta per títol ‘Núria Feliu és sarda-
na’, estrenada l’any 2009. El 2020 va 
participar a l’acte cultural anomenat 

‘Projecte fer de músic’ a La Casa de 
la Sardana. Feliu, sempre ha donat 
suport a la Sardana perquè sigui re-
coneguda com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat per la 
UNESCO.
Durant l’octubre del 2011, als seus 
70 anys, Núria Feliu va celebrar 50 
anys de trajectòria professional al 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
amb l’espectacle “Núria Feliu 50/70”. 
Un homenatge en el que van partici-
par artistes com Joan Manuel Serrat, 
Sílvia Pérez Cruz, Marina Rossell, 
Peret, Luis Cobos i l’Elèctrica Dhar-
ma, a més de la Cobla Maricel i els 
Castellers de Sants, tot sota la direc-
ció d’Enric Majó i Abel Folk. L’actriu 
i cantant del barri de Sants ens deixa 
una llarga obra. Feliu ha gravat més 
de 50 discos i més de 400 cançons, i 
ha interpretat tota mena de gèneres 
musicals: jazz, boleros, sardanes, cu-
plets, cançons de pel·lícules, adapta-
cions de poetes i �ns i tot estàndars 
nord-americans. Sempre, amb lletres 
en català. 
A Igualada, i més concretament en 
el món de la sardana, la recordarem 

sempre, quan el 13 de juny de 2009 
va fer acte de presència al Espai Cívic 
Centre, per fer la presentació del seu 
llibre titulat: Núria Feliu recita les sar-
danes més conegudes.
També la recordarem per l’escrit que 
ens va dedicar i escriure al llibret del 
79è aplec l’any 2007,  el qual reprodu-
eixo a continuació: 
“Es podria dir que vaig néixer amb les 
espardenyes de sardanista calçades. Ja 
el meu pare ensenyava la dansa als 
alumnes de l’Orfeó, a Sants, abans que 
jo treies el cap. I des de dins del ventre 
de ma mare, jo ja comptava i repartia 
al so de la cobla. La sardana és i ha 
estat un referent identitari viu, neces-
sari durant molts anys per mantenir la 
força del catalanisme, símbol i senyera 
de la terra que trepitgem sobre la que 
dansem forts i agafats en senyal d’unió. 
Un referent constant del que som i el 
que hem estat. Un impuls decidit cap 
al que volem ser.
La cultura urbana del país, de la Barce-
lona del disseny i de Carlinhos Brown, 
de la Catalunya de la bossa-nova i del 
reggeton, ens ha fet perdre progressiva-
ment els darrers trenta anys la signi�-

cació del símbol. Cultures cosmopolites 
provinents d’arreu del món han entrat 
amb força a casa nostra, amb gairebé 
tanta propaganda i màrqueting que 
han fet oblidar el que és ben nostre. 
Això, i una política progressiva de la 
darrera administració del país poc 
centrada en mantenir la �ama de la 
catalanitat, ben poc quantiosa en les 
subvencions i obcecada per la idea que 
tot el que ve de fora i és nou és millor 
que el que tenim, ha menystingut i des-
prestigiat el valor de la sardana.
I malgrat la poca consideració i interès 
per part de molts, perviu gràcies a la 
feina de milers de persones que, setma-
na rere setmana, viuen amb passió el 
so de la terra, es calcen unes esparde-
nyes i fan rotllana viva. Aquesta és la 
meva rotllana.
La sardana és dansa. I també és músi-
ca. La tenora, amb el seu timbre únic 
que dóna al nostre país una sonoritat 
peculiar és la música que ens pertany. 
Una música que ballen gent compro-
mesa amb Catalunya, veïns i veïnes 
que han après que el país serà sarda-
nista o no ho serà. Entre ells molta gent 
gran, però també joves, que senten com 
a seva aquesta tradició, i que s’entes-
ten en seguir l’estela deixada per tan-
tes generacions darrere seu. Joves que 
són l’esperança del país per mantenir 
part del que és nostre, del que ens fa 
diferents. Catalunya serà el que vulgui 
ser, i jo, i molts més, volem que sigui 
sardanista.
La sardana és ben viva. I vius els sar-
danistes!”.
Núria, des d’allà a on estàs ara, con-
tinua desglossant amb la teva tendra 
veu les sardanes més entranyables, 
però això sí, acabant dient sempre: 
Som i serem!
Et recordarem sempre, Núria. 
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Al nord de Praga, a la 
regió de Bohèmia, els 
nazis hi varen muntar 
un dels seus camps de 

concentració, �erensienstadt, 
apro�tant l’existència d’una for-
talesa imperial del segle XVII. 

Per aquest camp hi varen passar gairebé 300.000 
jueus notables, dels quals només en varen sobre-
viure 23.000. Tot i que Teresienstandt no va ser un 
camp d’extermini pròpiament dit, les condicions 
de vida eren tan dures que els deportats hi varen 
morir de fam, fred i malalties. La majoria però 
moriren en ser deportats cap al camp d’extermini 
d’Auschwitz. També el tristament cèlebre doctor 
Menguele hi va realitzar algunes de les seves cri-
minals experimentacions amb infants.
�erensienstadt era denominat o�cialment “as-
sentament de retir” i tenia una mena de coadmi-
nistració dels nazis i un consell d’ancians jueu, 
però l’ordre públic era competència de les SS. En 
aquest camp hi deportaven als artistes i intel·lec-
tuals jueus dels països que anaven caient sota el 
domini militar nazi. Quan es varen palesar els 
dubtes en la victòria d’Alemanya, Hitler i Him-
mler varen idear un rentat de cara i Terensienstadt 
va esdevenir una mena de decorat per  acollir les 
visites d’inspecció de la Creu Roja internacional i 
�ns i tot s’hi varen rodar pel·lícules i reportatges 
per blanquejar el model nazi de deportacions i ne-
teja ètnica. 
El més sorprenent de tot és que en el projecte 
de blanqueig hi varen col·laborar activament els 
jueus que tenien responsabilitat en la gestió del 
camp. Fins i tot els artistes deportats muntaren 
espectacles de cabaret i concerts que eren degu-
dament enregistrats per les càmeres de la premsa 
alemanya. A cap d’ells els va servir per salvar la 
vida, car molts foren afusellats al mateix camp, 
amb acusacions insigni�cants o foren deportats 
just acabar el concert a Auschwitz, on els esperava 
la cambra de gas.

Aquesta situació m’ha vingut a la memòria en 
veure el trist paper que estan fent els “nostres” po-
lítics blanquejant el regim borbònic, aprovant-los 
uns pressupostos que no es compliran a Catalu-
nya, reunint-se amb un president que ens nega 
els drets bàsics, compareixent davant d’uns jutges 
que ens reprimeixen, cessant presidents... Viuen 
per escapçar a qualsevol líder que destaqui, volen 
uns Jocs Olímpics que ens facin més espanyols 
o manipulen els nostres mitjans de comunicació 
amb subvencions, publicitat, imposició o veto de 
“tertulians” segons parlin a favor o en contra del 
règim autonòmic.
Ja els ho avanço ara: ni l’Espanya borbònica els ho 
agrairà, ni la història de Catalunya els deixarà en 
un bon lloc. Catalunya potser no tracta prou bé 
als seus màrtirs, però menysprea �ns a la nàusea, 
els col·laboracionistes, als que es venen per una 
cadira, un escó o un cotxe o�cial. 
Els col·laboracionistes es mereixen tot el menys-
preu del poble de Catalunya, car han dilapidat el 
52% dels vots que els vam donar. 

Catalunya potser no tracta prou bé 
als seus màrtirs, però menysprea �ns 
a la nàusea, als col·laboracionistes

JORDI CUADRAS
Regidor portaveu d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta)

�eresienstadt No perdem el tren

Aquesta és la brutícia que s’acumula a la part del darrere del Canaletas que afecta sobretot els veïns. 
A més de la porqueria produïda pels animals, s’hi afegeix la que es llença, les rates, els coloms morts... 
Un  greu problema de salubritat.

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotogra�a

 i les donarem a conèixer públicament.
Envia’ns un correu a: fotodenuncia@veuanoia.cat

Igualada som una ciutat on 
el tren mai ha acabat d’arri-
bar com nosaltres voldríem 
i arrosseguem el fet de sentir 

que vam perdre el “tren important” 
quan aquest va passar per Manresa 
i Calaf enlloc de per la nostra ciu-

tat. Per això és un debat recurrent entre aquells que 
estimem la ciutat, que volem que avanci i que cre-
iem en el tren com a sinònim de progrés.
El tren va trigar 40 anys 
a arribar a Igualada des 
dels primers intents al 
1852 �ns a ser una reali-
tat al 1893; al 1977 vam 
estar  apunt de perdre’l; 
se’ns ha promès un munt 
de vegades el soterrament 
del pas a nivell sense que 
hagi arribat; al 2010 es 
va aprovar el projecte de 
l’Eix Transversal Ferrovi-
ari per fer realitat el tren 
gran tot vorejant l’autovia 
A-2 però no s’ha fet; i la 
darrera notícia és que la 
Generalitat preveu, dins 
el Pla d’Actuació de FGC 2022-2026, la supressió 
dels trens d’Igualada a Barcelona perquè siguin 
d’Igualada a Martorell i allà fer transbordament 
amb un altre que ens porti �ns a Barcelona.
De seguida que vam poder llegir aquest Pla de Fer-
rocarrils, vam alçar la veu i ens vam plantar. No po-
dem acceptar una regressió del servei. Si ara triga 
1 hora i 29 minuts, no podem acceptar que s’hi su-
min minuts de viatge mentre es fa el canvi de tren 
a Martorell. En plena emergència climàtica és in-
comprensible que la Generalitat, enlloc de millorar 
el tren perquè sigui una alternativa de mobilitat en 
transport públic e�cient, 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 per-

dre’n, quan el que cal és guanyar-ne. Hem iniciat un 
seguit d’accions amb la resta de municipis afectats 
al Parlament i a l’Ajuntament per defensar Igualada, 
fer un pacte de ciutat i lluitar la qüestió �ns a que 
FGC elimini el transbordament a Martorell del seu 
Pla d’Actuació. 
I mentre juguem aquesta lliga, també juguem la 
lliga on ens juguem el nostre futur: el tren gran. 
Així és com n’hi diem a l’Eix Transversal Ferrovi-
ari que connectarà Lleida amb Girona passant per 

Igualada i des de la nostra 
ciutat en sortirà un ramal 
que arribarà a Barcelona 
seguint el traçat de l’A-2. 
Un projecte que l’alcalde 
Jordi Aymamí va aconse-
guir que quedés aprovat i 
dibuixat però que el canvi 
de govern a la Generalitat 
i a l’Ajuntament va provo-
car que tornés al calaix. 
La fórmula que nosaltres 
proposem per aconse-
guir-lo és aliar-nos amb el 
Port de Barcelona i el Port 
Sec de Saragossa per re-
clamar, junts, una línia de 

tren que uneixi aquests dos pols econòmics i passi 
per Igualada. Hem de buscar aliats i aquests hi són. 
Europa posarà diners per a construir línies de tren, 
estiguem alerta i aixequem el dit dient que la nostra 
ha de ser una de les que s’impulsi més aviat que tard 
perquè seria, també, un a�uent del Corredor Medi-
terrani des de l’interior de la península.
Mentre lluitem per no perdre l’actual carrilet, llui-
tem també per guanyar el tren gran. Hem de ser 
hereus d’aquells visionaris que, al 1852, van engegar 
la lluita pel tren tot i trigar 40 anys a veure’l arribar 
a Igualada. Sense la perseverança de tants anys mai 
hagués arribat. Aprenguem que els somnis s’acon-
segueixen si de manera constant es somien i es llui-
ten. El tren no és cap somni impossible, és possible, 
i és un somni que volem fer realitat per Igualada. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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MARC VERGÉS / LA VEU

Aquest dimarts es va 
celebrar el ple muni-
cipal d’Igualada del 

mes de juliol, que va servir 
per aprovar els pressupos-
tos del 2023 i les ordenances 
�scals. Com ha passat en les 
ocasions d’aquest mandat, els 
comptes municipals van tirar 
endavant amb els vots favo-
rables de Junts per Igualada 
i l’abstenció d’Igualada Som-
hi, mentre que la resta de 
grups hi van votar en contra.
En els dotze anys de govern 
Castells mai s’havien aprovat 
els comptes tan aviat, tenint 
en compte que encara queden 
cinc mesos perquè es comen-
cin a executar les partides 
aprovades aquest dimarts. 
Tant Esquerra com Poble Ac-
tiu i Ciutadans van criticar la 
pressa per aprovar els núme-
ros, i creuen que això només 
es deu a interessos polítics. El 
regidor de Poble Actiu, Pau 
Ortínez, argumentava que “al 
govern i a Igualada Som-hi 
els interessa posar distància 
entre l’aprovació dels pres-
supostos i les eleccions (del 
maig del 2023), perquè no es 
noti aquest pacte entre Junts i 
el PSC a pocs mesos dels co-
micis”.

El pressupost aprovat pel 
consistori és de 60,6 milions 
d’euros, que augmenta a 72,4 
si es compta el pressupost 
consolidat, que inclou tam-
bé les societats municipals, 
els organismes autònoms 
i el Consorci Sociosanita-
ri d’Igualada. La regidora 
d’Hisenda, Montse Duch, va 
remarcar que es tracta d’un 
pressupost “continuista, que 
permet fer front a les inver-
sions estratègiques que ne-
cessita la ciutat alhora que 
contempla els increments de 
preus que estan patint els ma-
terials i les matèries primeres 
des de fa mesos”.
Entre els aspectes millor va-
lorats pel conjunt dels grups 

municipals hi ha l’augment 
d’un 15% respecte el 2022 de 
la despesa destinada a les po-
lítiques d’habitatge, tot i les 
crítiques d’Esquerra i Poble 
Actiu a no tirar endavant el 
POUM i la compra d’alguns 
terrenys per destinar-lo a la 
construcció d’habitatge so-
cial. L’augment del 6% del 
pressupost per Acció Social 
i entorn comunitari que se 
situa en 5’7 milions d’euros, 

també va ser elogiat per tots 
els grups municipals.
Pel que fa a les inversions més 
destacades, es van aprova 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’o�-
cina de l’habitatge, 250.000€ 
per una nova fase del pla de 
modernització del polígon 
de Les Comes. En aquest 
sentit, Esquerra i Poble Ac-
tiu conclouen que el capítol 
d’inversions demostra que “el 
govern Castells és un govern 
desgastat, sense idees”. “Es 
tracta d’un �nal d’etapa, un 
pressupost de tràmit i sense 
projectes il·lusionants”, co-
mentava el portaveu republi-
cà, Enric Conill.
Per la seva banda, des de Po-
ble Actiu van criticar la poca 
inversió en els centres edu-
catius públics, que passen de 
100.000 euros de pressupost 
a la meitat, la reducció de la 
despesa en cultura un cop 
hagi passat la Capitalitat de la 
Cultura Catalana o l’augment 
elevat del cost de la Policia 
Local.

Disparitat d’opinions res-
pecte a l’augment de les ta-
xes

Pel que fa als impostos i ta-
xes, la tinent d’alcalde i regi-
dora d’Hisenda, Montserrat 
Duch, va comentar que el go-
vern segueix amb la política 
de contenció �scal. El pressu-
post manté l’IBI al 0’84 mal-
grat l’increment general dels 
preus de l’energia, combusti-
bles i matèries primeres actu-
al, l’elevada in�ació del 9,7% 
interanual del juny passat i la 
baixada d’ingressos per plus-

vàlues que es contempla en 
-700.000€.
Es mantenen els tipus de 
l’impost d’Activitats Econò-
miques (IAE), l’Impost sobre 
Construccions i Instal·laci-
ons i l’Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica. Pel que fa 
a les taxes (escombraries, en-
trada de vehicles, taxes pis-
cines, cursos centres cívics, 
recollida d’animals abando-
nats…) se’ls aplicarà el 3%, 
un percentatge que Duch ha 
quali�cat de “molt moderat”, 
tenint en compte la in�ació 
interanual del 9,7% ja esmen-
tada.
El portaveu d’Esquerra Igua-
lada, en aquest sentit, va re-
batre a la regidora d’Hisenda, 
“es pagarà més que l’any pas-
sat, per molt que vulguin ca-
mu�ar-ho com a resultat de 
la in�ació” i també va criticar 
que el govern “és incapaç de 
fer que qui més guanya, més 
pagui”.

Som-hi permet l’aprovació 
per “responsabilitat de go-
vern”
Com ja s’havia anunciat el 
dilluns, un dia abans del ple, 
el grup municipal d’Igualada 
Som-hi va tornar a facilitar 
l’aprovació dels pressupos-
tos, com ja va fer en els al-
tres anys d’aquest mandat. 
El grup format per PSC, Co-

muns i Igualada Oberta di-
uen que ho fan “amb respon-
sabilitat i vocació de govern” 
i que el pressupost inclou 
diverses mesures que formen 
part del seu model de ciutat i 
que ha introduït apro�tant la 
minoria del govern de Junts 
per Igualada.
Les polítiques incloses per 
Igualada Som-hi són la bo-
ni�cació de l’IBI pels pro-
pietaris que posin el seu pis 

a lloguer social a la Borsa 
d’Habitatge de l’Ajuntament, 
comprar carcasses d’habitat-
ges buides per a fer-hi pisos 
de lloguer assequible, crear 
una Targeta de Compra Lo-

cal pels joves, instal·lar punts 
de recàrrega per vehicles 
elèctrics a tota la ciutat, re-
novar les escales mecàniques 
del carrer de Sant Magí per 
evitar les constants avaries, 
reformar el carrer d’Òdena 
perquè sigui de plataforma 
única amb prioritat pels vi-
anants i iniciar la construc-
ció de la xarxa de carrils bici 
prevista al Pla de Mobilitat.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament d’Igualada, Jor-
di Cuadras, a�rma que “hem 
encarat la negociació del 
Pressupost amb la capacitat 
d’acord que ens caracterit-
za quan es tracta d’impulsar 
polítiques que bene�cien, 
directament, les persones. 
No hem perdut l’oportunitat 
de condicionar el Pressupost 
per l’any que ve apro�tant que 
el govern de Marc Castells es 

troba en minoria. Malgrat 
partir de models de ciutat 
oposats i que som l’oposició, 
hem trobat la manera d’inci-
dir en el Pressupost i donar 
resposta a problemàtiques 
que té la nostra ciutat”.

Altres acords de ple
El ple d’aquest dimarts tam-
bé va servir per aprovar la 
pròrroga del contracte de la 
gestió del servei de recollida 
de residus i neteja viària. El 
punt va comptar amb els vots 
favorables de Junts per Igua-
lada, Igualada Som-hi i Ciu-
tadans i el vot contrari d’ERC 
i de Poble Actiu, que en van 
criticar la falta de previsió.
En l’apartat de Qualitat 
Urbana, el ple va aprovar 
l’adopció d’acords en rela-
ció al servei públic d’aparca-
ments, zona blava i retirada 
de vehicles d’Igualada. Ho 
va fer amb els vots favora-
bles de tots els partits a ex-
cepció de Poble Actiu que es 
va abstenir.
El ple del mes de juliol tam-
bé va aprovar la modificació 
del termini de les concessi-
ons demanials de les parades 
i botigues del Mercat Muni-
cipal de la Masuca amb els 
vots de Junts per Igualada, 
Igualada Som-hi i Ciutadans 
i l’abstenció d’ERC i Poble 
Actiu.
Seguidament el ple va apro-
var també, en aquest cas 
per unanimitat, el contracte 
programa 2022-2025 per a la 
coordinació, la cooperació i 
la col·laboració entre el de-
partament de Drets Socials 
de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament d’Igua-
lada en matèria de serveis 
socials i altres programes re-
latius al benestar social.
També va quedar aprovat 
el Pla Local d’Habitatge 
d’Igualada 2022-2027 amb 
els vots favorables de Junts 
per Igualada, Igualada Som-
hi i Ciutadans i les abstenci-
ons d’ERC i Poble Actiu.
Finalment a la part final del 
ple es va aprovar per unani-
mitat una Moció no resolu-
tiva presentada per Igualada 
Som-hi que demanava a Fer-
rocarrils de la Generalitat de 
Catalunya que no elimini els 
trens directes entre Igualada 
i Barcelona.

El ple d’Igualada aprova els pressupostos de Junts 
amb el suport de Som-hi

L’oposició va criticar 
que s’aprovessin els 

comptes 5 mesos 
abans de començar a 

exectuar-los “per inte-
ressos polítics”

Som-hi n’ha facilitat 
l’aprovació a canvi de 

boni�cacions de l’IBI o 
una targeta de compra 
local per a joves, entre 

altres propostes
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L’ACA ha declarat aquest 
dimarts l’alerta hidro-
lògica a la capçalera del 

Ter, el Llobregat mitjà i l’Ano-
ia-Gaià arran de la seque-
ra pluviomètrica que estan 
acumulant aquestes zones en 
els darrers mesos. La mesura 
afecta 15 municipis de l’Ano-
ia, a més de 120 pobles més 
de les comarques  d’Osona, el 
Ripollès, l’Alt Penedès, el Ba-
ges, el Berguedà, el Moianès i 
el Vallès Occidental. Segons 
informa l’ACA, els municipis 
afectats no depenen de l’ai-
gua dels embassaments ni de 
grans aqüífers i el seu abasta-
ment es calcula a partir de la 
pluviometria, ja que disposen 
de captacions pròpies -pous, 

aigua super�cial o basses- 
per garantir les demandes. 
La mesura inclou limitacions 
com ara la reducció d’aigua 
per a reg agrícola, per a usos 
ramaders, industrials i també 
recreatius.

En concret, la reducció del 
consum d’aigua que ha es-
tablert l’ACA pels diferents 
usos és la següent: un 25% en 
el regadiu agrícola, un 10% 
en els usos ramaders, un 5% 
en els industrials, un 30% en 

els recreatius que impliquin 
reg i un 5% per als altres usos 
recreatius.
Pel que fa als usos d’abasta-
ment domèstic, l’ACA esta-
bleix restriccions a particu-
lars per a determinats usos 

l’ACA, tot i que en els darrers 
mesos el nivell s’ha mantin-
gut força estable, s’ha decidit 
mantenir en l’escenari d’aler-
ta, una mesura que afecta 15 
municipis de l’Anoia i un de 
l’Alt Penedès.
Pel que fa al sistema Ter-Llo-
bregat, amb les reserves al 
45%, continua en l’escenari 
de prealerta, així com també 
Darnius-Boadella, que està a 
prop del 47% de la seva capa-
citat. L’ACA informa que des 
del mes de febrer les dessali-
nitzadores catalanes han pro-
duït 33 hm3 d’aigua, un fet 
que ha alentit el descens de 
reserves dels embassaments. 
Sense la seva aportació, avui 
els embassaments estarien 5 
punts per sota.

Ús de fonts d’aigua alterna-
tives
El Pla de Sequera estableix 
que, en cas que sigui possible, 
les unitats que se situïn en l’es-
cenari d’alerta puguin emprar 
fonts d’aigua alternatives per 
garantir les demandes i alen-
tir així el descens de reserves. 
En el cas de l’aqüífer de Car-
me-Capellades es de�neixen 
mesures per coordinar les 
extraccions de l’aqüífer amb 
la captació provinent del sis-
tema Ter-Llobregat. Per tant, 
mentre duri la situació d’aler-
ta, els municipis que disposin 
d’una connexió a aquest siste-
ma reduiran les seves extrac-
cions de l’aqüífer incremen-
taran el consum d’aigua de la 
xarxa Ter-Llobregat.

urbans com ara les limitaci-
ons en el reg de jardins i zones 
verdes, la prohibició d’omplir 
les fonts ornamentals, la pro-
hibició a particulars de nete-
jar els carreres amb aigua de 
la xarxa, limitacions en l’om-
pliment de piscines o també 
en la neteja de vehicles. Tam-
bé es de�neix una xifra per al 
consum global d’aigua a un 
màxim de 250 litres per habi-
tant i dia.

Segueix l’alerta al Car-
me-Capellades i la prealerta 
al Ter-Llobregat
Actualment, l’aqüífer de Car-
me-Capellades continua, 
des del mes de maig, en es-
tat d’alerta. Segons informa 

L’ACA manté l’alerta per sequera a 15 municipis anoiencs

REDACCIÓ / LA VEU

La setmana en què 
l’Agència Catalana de 
l’Aigua mantenia l’aler-

ta per sequera a 15 municipis 
de l’Anoia, han arribat, per �, 
les precipitacions. Després que 
dimecres les temperatures no 
fossin tant altes com ho havien 
estat en dies anteriors, ahir al 
matí encara refrescava més. I 
tot i que a primera hora encara 
no s’havia escapat cap gota, a 
partir de les 9 van començar 

les primeres precipitacions a la 
comarca, amb especial intensi-
tat a la Conca d’Òdena.
Segons dades d’AnoiaMeteo, 
tot i caure algun raig algun 
dia puntual en algun munici-
pi, des de �nals de maig que 
no hi havia precipitacions 
considerables a la comarca. 
Una absència de pluja que su-
mada a les altes temperatures 
d’aquest estiu feia més que 
necessària la pluja d’ahir, que 
es preveu que es pot allargar 
durant el dia d’avui.

Pluja, per �
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La Festa Major d’Igualada tornarà a l’absoluta normalitat 
amb 130 activitats
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada viurà, del 22 al 
29 d’agost, la celebració 
de la Festa Major de Sant 

Bartomeu que, aquest any, 
recupera totalment la nor-
malitat després de dos anys 
marcats per les restriccions 
de la covid.

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i el regidor de Pro-
moció Cultural, Pere Camps, 
han estat els encarregats de 
presentar els principals actes 
del programa d’aquest any. Ho 
han fet al terrat de Cal Maco 
que serà un dels espais que 
formarà part del recorregut 
de visites guiades de la Festa 
Major que aquest any ense-
nyarà terrats amb vistes privi-
legiades de la ciutat.
Marc Castells ha explicat 
que el programa de la festa 
d’aquest any arriba “amb for-
ça i amb la voluntat recupe-
rar i tornar a viure les millors 
èpoques i dies de celebració 
de la Festa Major de la nostra 
ciutat”. Castells també ha ex-
plicat que des de l’Ajuntament 
s’està treballant “per tenir 
una festa segura i amb espais 
lliures d’agressions”. Aquest 
dimecres mateix, ha explicat 
l’alcalde, s’ha dut a terme una 
reunió de seguretat pública 
per prevenir i preparar actu-
acions que ha comptat amb la 
participació de la tinent d’al-
calde Regidora de Governació 
i cossos de seguretat.

130 activitats per a tots els 
públics
El regidor de Promoció Cul-
tural, Pere Camps, ha explicat 
que aquest any, més que mai, 
“el programa és un mosaic per 
a tots els públics on no hi fal-
taran l’entreteniment, la cul-
tura, l’oci ni la tradició”.
Les visites guiades enguany 

ofereixen un a proposta in-
novadora de visita a diferents 
terrats de la ciutat, i com nota 
destacada la visita del nou Al-
berg de Cal Maco. La confe-
rència institucional, la durà a 
terme el Dr. Josep M. Torras 
i Ribé a la Biblioteca Central 
sobre el context històric en 
què Igualada va comprar per 

3.000 lliures l’any 1622, el do-
mini que el monestir de Sant 
Cugat tenia sobre la vila i pas-
sà a dependre de l’autoritat del 
rei i un batlle de la seva pròpia 
elecció, en substitució del que 
nomenava el monestir.
Seran un total de 130 activi-
tats que es desenvoluparan al 
llarg dels dies de la festa amb 
un total de 44 activitats musi-
cals on destaquen els concerts 
de La Pegatina; el destacat 
grup de versions Di-versio-
nes, pel dia de Sant Bartomeu; 
el “Va parir Tour de Flaix FM”, 
pel públic més adolescent i les 
Street Battle Show i Street Ses-
sions Show; els populars  Lá-
grimas de Sangre, seguit de la 
sessió de Djs We are the Ones 
al Parc Central amb el millor 
reggaeton i els hits llatins del 
moment.
També destaca  el tribut a 
Lady Gaga a cal Font; l’actu-
ació del grup mític dels anys 
setanta Los Diablos, també a 
cal Font, i el  concert de tarda 
i ball de nit amb La Principal 
de la Bisbal el diumenge de 
la Revetlla de les places. Les 
sardanes seran amb la Cobla 
Ciutat de Terrassa, les hava-
neres amb el grup Ultramar, 
swing amb Mon Petit Món, 
la cobla Almogavarenca i el 
concert de la Banda de Músi-
ca d’Igualada.
Pel que fa als actes tradicio-
nals, n’hi ha un total de setze, 
els principals amb la partici-
pació d’imatgeria de la ciutat. 
Destaquen la Processó del 

dimecres 24 d’agost, a les 19 
h; La Cercavila Tradicional, 
el dissabte 27 d’agost, a les 
18 h. La cercavila menuda el 
dilluns 29 d’agost a la tarda. 
Tornen també els Versots i el 
Ball parlat de la colla del Ball 
de Sant Miquel i els Diables 
d’Igualada i la Passacalle de la 
vigília del Sant.

Aquest any el correfoc coor-
dinat per Diables d’Igualada 
serà especial, amb més colles 
que mai: els Pixapólvora i el 
drac Bufarot; el Grup Mal 
Llamp amb el Flameus; els Di-
ables d’Igualada amb la Víbria 
Jove d’Igualada; el Ball de Sant 
Miquel i els Diables, d’Iguala-
da, amb les colles convidades 

del  Ball de Diables de Tarra-
gona i el Ball de Diables del 
Vendrell. El dissabte al vespre 
els Diables d’Igualada faran 
el seus versots i ball parlat a 
la plaça de l’Ajuntament. La 
Diada Castellera comptarà 
amb la Colla Joves Xiquets de 
Valls, Xiquets de Reus i Moi-
xiganguers d’Igualada.
El pregoner de la Festa Major 
serà el comunicador, guionis-
ta i humorista amb vincles 
amb Igualada, Quim Mora-
les, veu de “L’última hora” del 
programa El matí de Catalu-
nya Ràdio, que des del balcó 

de l’Ajuntament farà lectura 
del pregó i donarà pas a l’es-
pectacle de circ Koselig.
Una de les novetats d’aquest 
any és el Piromusical Aqua-
lata que retorna a l’Estadi de 
futbol de les Comes. Per des-
plaçar-s’hi hi haurà servei de 
bus gratuït directe des de dife-
rents punts de la Ciutat que es 
poden consultar al programa 
d’actes que es repartirà a totes 
les cases a partir de la setma-
na vinent.

El programa de la Coll@
nada tindrà 37 activitats i 
tornen les Barraques al Rec
Els acte programats per la 
Coll@nada, compten amb 
un total 37 activitats, i com a 
novetat, cal tenir en compte 
que �ns el dijous, les activitats 
nocturnes es traslladen de la 
plaça Pius XII al pati del Mu-
seu de la Pell. 
També es recuperen després 
de dos anys sense fer-se, les 
Barraques de Festa Major del 
divendres 26 al 28 d’agost al 
carrer Dr. Joan Mercader, amb 
el Tast al Rec el divendres,  el 
Rrrrec Festival i el Festival 
Igualada Rock City 22.
Les activitats  infantils i fa-
miliars, compten amb  15 
propostes, on destaquen el 
“Fili busters”, de la companyia 

Mortelo & Manzani (Xarxa); 
el “Bassal Rock”, de la com-
panyia Ambauka, que en cas 
de restriccions per sequera, 
duran a terme l’espectacle “De 
cap per avall”, “La di�erent 
orchestra” al carrer Sant Jordi, 
programats per Xarxa Iguala-
da.
Com a actes especials de la 
Capital de la Cultura Catala-
na, hi haurà la inauguració de 
la Petita Biblioteca del Barri 
de Sant Agustí amb l’especta-
cle “La petita festa”, i els Dià-
legs Capitals, també per Festa 
Major, en que es parlarà de la 

noció de tradició, amb els an-
tropòlegs Manuel Delgado i 
la igualadina M. Àngels Trias. 
També es recuperen els actes 
dirigits a la gent gran que està 
en residències, els “Gegants i 
dracs visiten la Gent Gran”.
Cal destacar l’exposició de 
la Biblioteca Central “Bas 
d’Igualada, estamper”, un re-
corregut per la vida i el tre-
ball de Pere Bas Vich, que 
va ser impressor d’Igualada. 
La mostra estarà comissaria-
da per Teresa Miret. Destaca 
també la producció de l’Ate-
neu  Igualadí, “La Corte del 
Faraón” amb més de cent per-
sones entre actors, cantants, 
ballarins i músics, que  pugen 
a l’escenari del Teatre Munici-
pal l’Ateneu Igualadí per cele-
brar la història de l’entitat i la 
ciutat.

Cartell i Estampa del Sant
El cartell de la Festa Major 
d’enguany ha estat realitzat 
per en el decurs de la sessió 
de treball impulsada per l’Es-
cola Municipal de Disseny i 
Art La Gaspar. La proposta 
escollida va ser la realitzada 
per Aina Martín Mora (Igua-
lada, 2002) i David Pérez Ro-
dríguez (Igualada, 2002)que 
han estudiat Tècnica de CF 
de Grau Superior de Grà�ca 

Publicitària cursat a l’Escola 
la Gaspar d’Igualada. El con-
cepte del cartell prové dels 
orígens d’Igualada i de la seva 
història. Igualada, denomi-
nada anteriorment Aqualata, 
signi�ca “on el riu s’eixampla”. 
L’autor de l’Estampa del Sant 
que es lliura a la sortida de 
Santa Maria el diumenge dia  
és obra de Roger Costa Cam-
po (Igualada 1997) graduat 
en disseny grà�c per la Uni-
versitat de Barcelona. Aquest 
any també es renova el vestu-
ari de la �gura del Salero amb 
teixits més frescos.
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L’equip d’Igualada Som-
hi (PSC - Comuns - 
Igualada Oberta) ha 

celebrat el sopar d’estiu a la 
plaça de Cal Font. La trobada 
ha comptat amb la presència 
dels regidors del grup muni-
cipal Jordi Cuadras, Montse 
Montaña, Quim Roca i Irene 
Gil, i gran part de l’equip de 
persones implicades en aquest 
projecte per Igualada que for-
men PSC, Comuns i el grup 
ciutadà Igualada Oberta.
En un marc informal, l’equip 
d’Igualada Som-hi ha refer-
mat l’objectiu de “continuar 
consolidant-se com l’alterna-
tiva política a la ciutat amb la 
mateixa vocació de servei i de 
ser útils que hem practicat des 
del primer moment del man-

dat amb una política munici-
pal feta a peu de carrer i escol-
tant a tothom”. 

Igualada Som-hi celebra 
el sopar d’estiu

REDACCIÓ / LA VEU

Aquests últims dies, el 
CAP Anoia ha remo-
delat l’espai d’atenció a 

la ciutadania, situat a la planta 
baixa, per fer-lo més proper i 
àgil i per millorar la privacitat 
de les consultes. Els usuaris 
que arribin al centre es troba-
ran el taulell com a punt d’in-
formació ràpida i quatre taules 
d’atenció personalitzada per a 
les consultes més llargues que 
requereixin una atenció indi-
vidualitzada, alhora que se’n 
garanteix la con�dencialitat.
L’actuació bene�ciarà els 
usuaris i els professionals 
de l’equip d’atenció primària 
(EAP) Igualada Urbà, la re-

cepció del punt d’atenció con-
tinuada (PAC) Anoia i tots els 
serveis que s’ofereixen a l’edi-
�ci. Yolanda Estany, referent 
d’atenció a la ciutadania de 
l’Igualada Urbà, explica que 
el canvi permet que “l’usuari 
sigui atès de manera més diri-
gida i, a la vegada, més ràpida 
i pel professional administra-
tiu que li correspongui”.
L’EAP Igualada Urbà de 
l’Institut Català de la Salut 
(ICS) a la Catalunya Central 
va ser un centre pioner a tot 
el país a potenciar l’atenció 
personalitzada fa més de deu 
anys. Aquesta remodelació 
ja estava prevista feia temps, 
però la pandèmia va obligar 
a ajornar-la.

El CAP Anoia amplia 
l’espai d’atenció a la 
ciutadania

REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa Vesismin 
Health ha utilitzat les 
instal·lacions del 4D 

Health, centre de simulació i 
recerca situat a Igualada, per 
a desenvolupar un projecte de 
divulgació i formació relaci-
onat amb Vesismin-UV, una 
làmpada de desinfecció UV-
C, altament e�cient, gràcies al 
seu disseny que garanteix un 
ús segur, senzill i e�caç. 
L’empresa ha escollit les ins-
tal·lacions i l’equip humà de 
4D Health, com a centre inno-
vador dins l’àmbit de la salut, 
per a desenvolupar un projec-
te divulgatiu relacionat amb 
aquest equipament, amb el 
propòsit de garantir excel·lèn-
cia en l’assessorament, forma-
ció i suport cientí�c de forma 
continuada als seus clients, 
contribuint així a la millora de 
les pràctiques i protocols dins 
d’aquest àmbit. El desenvo-
lupament d’aquesta tecnolo-
gia permetrà a la companyia 
ampliar els seus serveis amb 

l’objectiu de fer front a la des-
infecció de superfícies hospi-
talàries.
La làmpada Vesismin UV es 
tracta d’un equip dissenyat 
per a la desinfecció de super-
fícies mitjançant l’emissió de 
radiació ultraviolada en la 
banda germicida UV-C. L’ ús 
d’aquest tipus de tecnologia 
ha augmentat durant els dar-
rers anys, especialment en el 
sector hospitalari.  
El 4D Health té l’objectiu de 
millorar la seguretat en l’en-
torn salut i especí�cament la 
seguretat dels pacients, i ho 
duu a terme mitjançant una 
adquisició més segura i e�ci-
ent de les competències dels 
professionals de la salut, pa-

cients i cuidadors, així com 
la prevenció dels errors en 
aquest àmbit.
L’empresa Vesismin Heal-
th està especialitzada en el 
desenvolupament i comercia-
lització de solucions innova-
dores per al control d’ infec-
cions en l’àmbit hospitalari. 
El seu principal objectiu és 
col·laborar amb els centres 
sanitaris en la seva lluita di-
ària per reduir les infeccions. 
Actualment té presència en 
més de 400 hospitals a nivell 
nacional, i exporta a més de 
40 països. Es troba en procés 
d’expansió en altres sectors, 
tals com veterinària, indús-
tria i laboratoris farmacèu-
tics, entre d’altres.

El 4D Health ajuda en el llançament 
d’un equip de radiació ultraviolada 
que combat les infeccions hospitalàries

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
PER OFICINES

Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2

Inclou: 
-Calefacció

-Neteja 
-Wi�

Disposa:
-Llum Natural

-WC
-Sostres alts

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

Preu mensual lloguer 200€ 

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803
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Aquest dilluns dia 25 de 
juliol van començar 
les obres de reforma 

de l’Hospital de Dia Oncològic 
d’Igualada (Hospital Universi-
tari d’Igualada), que es preveu 
que �nalitzin a mitjan d’octu-
bre. Aquesta reforma, valora-
da en prop de 400.000 euros, 
convertirà l’àrea oncològica en 

un espai més acollidor i íntim 
per als més de 250 malalts que 
s’hi atenen anualment i els seus 
familiars.
Durant els 3 mesos que, apro-
ximadament, durarà l’obra, es 
trasllada l’activitat de l’Hospi-

tal de Dia Oncohematològic 
per tal de mantenir el servei 
amb normalitat. La Sala de 
tractaments es trasllada pro-
visionalment a l’Àrea Ambu-
latòria Quirúrgica, per tant, 
els pacients que hagin d’ac-
cedir-hi hauran de fer-ho per 
l’entrada del C/Guimaraes i 
dirigir-se a la primera planta. 
Les consultes d’oncologia tam-
bé es duran a terme en aquest 

espai provisional de l’àrea 
ambulatòria, de moment, du-
rant els mesos de juliol i agost 
(amb alguna excepció puntu-
al, que serà noti�cada als pa-
cients). Els usuaris trobaran 
senyalitzat de color taronja 

aquest accés provisional.
Pel que fa a les consultes d’He-
matologia, es duran a terme a 
Consultes Externes, amb accés 

des de l’entrada principal de 
l’hospital igualadí (Av. Catalu-
nya i C/Lecco).

El nou Hospital de Dia Onco-
lògic
La reforma de l’Hospital de 

dia Oncològic parteix d’una 
premissa: que els pacients i fa-
miliars se sentin com a casa. I 
és per això que, sense oblidar 
el compliment dels estàndards 
hospitalaris, el projecte arqui-
tectònic vetlla per crear un am-
bient amable, emprant materi-
als i dissenys propis d’una llar.
Per tal de donar més priva-
citat als usuaris, se separa la 
Sala de tractaments de l’espai 
de consultes, amb dos circuits 
totalment diferenciats. La zona 
de tractaments mantindrà la 
capacitat actual, amb vuit buta-
ques oncològiques i dues habi-
tacions que permeten atendre 
pacients especialment vulne-
rables. Tot i que la capacitat 
serà la mateixa, les butaques es 
renovaran per complet, adqui-
rint-les en format de càpsula, 
el que permet al pacient estar 
menys exposat, sense necessi-
tat de fer servir mampares per 
separar les butaques i, alhora, 
facilita l’activitat assistencial.
L’àrea de butaques s’orienta cap 
a una zona exterior enjardina-
da, on actualment hi ha una 
terrassa sense accés. Aquest 
pati facilita la il·luminació na-
tural, cuidant cada detall de 
l’espai perquè sigui un lloc re-
laxant; amb tons càlids, pre-
sència de fusta als paviments, 
vegetació i mobiliari urbà que 
evoca la idea de plaça. La cura 
per crear un entorn acollidor, 
va acompanyada d’elements 
pràctics per fer més amenes 
les estades dels pacients, tenint 
en compte que els tractaments 
poden durar hores, com ara 
endolls, punts de connexió 
USB i plataformes per recolzar 
els dispositius mòbils i tauletes, 
així com una il·luminació per 
facilitar la lectura.
La reforma també contempla 
la millora dels circuits assisten-

Comencen les obres de reforma de l’Hospital de Dia Oncològic
cials, amb una central d’infer-
meria oberta i en contacte amb 
la Sala de tractaments, facili-
tant un tracte més directe amb 
els pacients.

Una campanya de mecenatge 
ciutadà per fer-ho possible
El dia 1 de març el Consorci 
Sanitari de l’Anoia va donar el 
tret de sortida a la campanya 
de mecenatge per reformar 
l’Hospital de dia Oncològic. 
Sota el lema “La seva lluita és 
la nostra lluita” es fa una crida 
a empreses, ciutadania i teixit 
cultural, esportiu i associatiu 
de les comarques de l’Anoia, la 
Conca de Barberà i la Segarra 
–àrea d’in�uència del centre– 
a col·laborar per fer realitat la 
transformació d’aquest equipa-
ment.

Amb la campanya, l’Hospital 
Universitari d’Igualada inter-
pel·la a la ciutadania per impli-
car-se en una causa col·lectiva; 
la lluita dels malalts contra el 
càncer és, també, la nostra llui-
ta, perquè a tots ens pot tocar 
de molt a prop.
Les persones, empreses i enti-
tats que vulguin posar el seu 
granet de sorra, poden fer una 
aportació econòmica a través 
de la web del www.eslanos-
tralluita.cat, mitjançant targeta 
de crèdit o transferència ban-
cària. Cada aportació, des de la 
més petita �ns a la més gran, és 
important per aconseguir una 
zona de tractaments més ama-
ble per als pacients.

La reforma està 
valorada en 400.000 
euros i beneficiarà a 
250 malalts i els seus 

familiars cada any

Segueix oberta la cam-
panya de mecenatge 

del projecte i es poden 
fer aportacions econò-

miques a la web
eslanostralluita.cat

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

Patrocinador oficial del C.F. Igualada

Conservem el temps, 
preservem la qualitat.

Refrigeració industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

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

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

www.friotex.com
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El Campus d’Igualada 
acull la defensa de la 
primera tesi doctoral 

en Infermeria del Campus 
d’Igualada – UdL en un acte 
que va tenir lloc el passat 13 
de juliol a la Sala d’Actes de 
l’edi�ci del Pla de la Massa. 
La tesi per compendi d’arti-
cles porta el títol “Anàlisi de 
les actituds estigmatitzants 
en els estudiants d’infermeria 
envers les persones amb pro-
blemes de salut mental” i l’au-
tora n’és la professora i inves-
tigadora Rosa Giralt Palou.
La tesi ha obtingut un Excel-
lent Cum Laude i ha sigut co-
dirigida per la Dra. Gemma 
Prat, psicòloga de la Funda-
ció Althaia i la Dra. Glòria 
Tort-Nasarre, infermera de 
l’Institut Català de Salut i 
professora de la Facultat d’In-
fermeria i Fisioteràpia de la 
UdL a Igualada.
La Dra. Judith Roca, de la 
Universitat de Lleida, el Dr. 
David Ballester, de la Uni-
versitat de Girona i la Dra. 
Susanna Ochoa, del Parc Sa-
nitari de Sant Joan de Déu de 
Sant Boi van ser els membres 
del tribunal.
Augment de places d’In-

fermeria i el nou edi�ci del 
Campus d’Igualada
La Universitat de Lleida 
(UdL) oferirà 80 places més 
d’accés al Grau d’Infermeria 
el curs 2022-2023, de les 
quals 40 s’oferiran al Campus 
Universitari d’Igualada i a la 
unitat docent de l’Hospital 
Universitari d’Igualada. Amb 
aquestes noves places, el total 
de places d’accés als estudis 
d’Infermeria a la capital de 
l’Anoia ascendeix a 85.
Aquesta nova oferta de places 
a preu públic a Igualada s’em-
marca dins l’ampliació a tot 
Catalunya de les places del 
grau d’Infermeria amb la qual 
el Departament de Recerca i 
Universitats dona resposta a 
l’alta demanda d’aquests es-
tudis i al dè�cit de personal 
infermer a Catalunya, accen-
tuat per la pandèmia.
Per aquest curs vinent 2022-
2023, el Campus d’Igualada 
també espera poder estrenar 
el nou edi�ci del Campus 
d’Igualada al Passeig Verda-
guer, el qual està previst que 
estigui enllestit a �nals d’any. 
L’edi�ci tindrà una capacitat 
per a 500 estudiants i acollirà 
el Grau en Infermeria i el Do-
ble Grau en Nutrició Humana 
i Dietètica i en Fisioteràpia.

Primera tesi doctoral en 
Infermeria del Campus  
d’Igualada – UdL
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L’Anoia és una de les 
comarques de la de-
marcació de Barcelona 

on més d’una quarta part de 
les empreses industrials són 
exportadores. En un món, 
on cada cop més, les empre-
ses són més internacionals, i 
copsant aquesta inquietud de 
les empreses de l’Anoia per 
professionalitzar els seus de-
partaments o obrir-se al mer-
cat estranger, la Universitat 
de Lleida i la Unió Empresa-
rial de l’Anoia han engegat 
l’aposta conjunta per impul-
sar un postgrau en comerç 
internacional.
Es tracta del primer postgrau 
impartit conjuntament i s’ha 
�nalitzat amb èxit i satisfac-
ció per a l’alumnat. Una for-
mació universitària que ha 
estat adreçada tant a persones 
que actualment formen part 
dels departaments interna-
cionals de petites i mitjanes 

que no compten amb una for-
mació especí�ca; però també, 
per a persones que han volgut 
potenciar els seus estudis i 
coneixements en aquest sen-
tit, i d’altres que no tenen ex-
periència professional, però 
que han volgut formar-se en 
comerç internacional.
Aquest postgrau, que s’ha 
impartit des del mes d’octu-
bre de 2021 fins al mes de ju-
liol de 2022, s’ha realitzat al 
Campus Universitari d’Igua-
lada -UdL i ha comptat amb 
la participació d’11 alumnes 
de diverses empreses de la 
comarca i de sectors molt di-
versos i heterogenis.
Aquest postgrau ha servit a 
l’alumnat per dotar-los de les 
eines necessàries per poder 
dirigir el departament d’im-
portació i exportació de la 
seva empresa, així com per 
ajudar-la a créixer al mercat 
internacional, en diverses 
matèries com l’entorn econò-
mic internacional, la gestió 

administrativa, duanera i fis-
cal; la gestió financera i mer-
cat de divises; la contracta-
ció internacional; la logística 
i transport internacional, i 
l’estratègia internacional de 
vendes, i també ha comptat 
amb un treball final de post-
grau.

Aposta conjunta pel talent
El primer programa formatiu 
impulsat per la UdL i la UEA 
es remunta ja al 2018, amb 
un Programa d’Operacions 
en Entorns de Producció, 
impulsat també al Campus 
Universitari d’Igualada-UdL.
Amb aquest primer postgrau 
i les altres formacions rea-
litzades, s’espera poder con-
tinuar oferint formació de 
qualitat per a persones treba-
lladores de la comarca, amb 
l’objectiu de seguir apostant 
per la retenció del talent a 
la comarca i continuar una 
millora de les competències i 
habilitats professionals.

Finalitza amb èxit el primer Postgrau 
de la Universitat de Lleida i la Unió 
Empresarial de l’Anoia

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal

Empresa de treball 
temporal i selecció 

93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com
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L’Ajuntament d’Igualada 
i la Unió Empresarial 
de l’Anoia signen la re-

novació de l’acord de col·la-
boració amb la voluntat de 
continuar sumant esforços 
per cooperar i col·laborar en 
diversos aspectes importants 
que ajuden a vertebrar, dina-
mitzar i desenvolupar i evolu-
cionar el territori i la ciutat.
Gràcies a aquesta estreta 
col·laboració que té com a 
fórmula la cooperació publi-
coprivada, es poden continu-
ar impulsant conjuntament 
accions i iniciatives que per-
meten unir esforços amb di-
versos objectius: el progrés 
de les persones treballadores i 
dotar d’oportunitats a les per-
sones que cerquen feina; però 
també, la competitivitat de les 
empreses del territori.
Unes accions que no només 
tenen un impacte directe a 
la ciutat d’Igualada, sinó de 
retruc, tenen un bene�ci per 
la comarca, amb la implan-
tació de polítiques actives 
que permeten una promo-
ció i reactivació de l’Anoia. 
Són exemples: la Setmana de 
l’Ocupació, l’Igualada Pre-

para’t – un programa que ja 
compleix aquest 2022 la seva 
11a edició consecutiva i que 
permet dotar d’eines, recursos 
i competències a les persones 
que cerquen feina, que estan 
en situació d’atur o que volen 
fer un canvi o gir professional, 
a través de conferències, ta-
llers i entrevistes de feina amb 
empreses de la comarca i de la 
ciutat. Gràcies a la seva conso-
lidació, però també, per oferir 
més oportunitats laborals, 
se’n disputen dues edicions 
cada any des del 2021-; l’Igua-
lada Mentoring – un progra-
ma nascut el 2020, en plena 
pandèmia, per donar suport a 
les micropimes i professionals 
autònoms de la ciutat gràcies 
al mentoratge i evitar la des-
trucció de negocis. El progra-
ma té per objectiu consoli-
dar, fer créixer i impulsar els 
seus projectes empresarials. 
Aquest 2022 es realitza la seva 
3a edició consecutiva-; el Fò-
rum Empresarial de l’Anoia – 
l’acte acadèmic anual impul-
sat per la UEA, que compta 
també amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada, i que 
permet l’elaboració i confec-
ció de l’estudi econòmic i em-
presarial Empresa i Progrés, 

un document que plasma les 
inquietuds i preocupacions 
del teixit empresarial, i que 
exposa eixos a seguir i un full 
de ruta per fer-hi front. Al-
guns exemples: la sostenibili-
tat, la transformació digital, el 
talent, les infraestructures, la 
mobilitat, el sòl industrial... I 
on es presenta en el marc del 
Fòrum Empresarial de l’Ano-
ia. Aquest any tindrà lloc la 6a 
edició consecutiva- i de la Nit 
Empresarial UEA, l’acte social 
de referència, que és alhora, 
l’altaveu, batec i escenari de la 
situació empresarial del ter-
ritori, i que �ns el dia d’avui, 
s’han realitzat vint-i-dues edi-
cions.
Prèviament a aquesta signa-
tura de renovació, es va dur a 
terme una reunió amb l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells; 
el regidor de Dinamització 
Econòmica, Jordi Marcé; el 
president de la UEA, Joan 
Domènech, i membres de la 
Junta Directiva de l’entitat; 
per fer arribar les inquietuds 
de les empreses de la comarca 
i de la ciutat, i poder establir 
una resposta unitària per fer-
hi front. Especialment, per la 
formació, el talent, i la manca 
de sòl industrial.

L’Ajuntament i la Unió Empresarial 
renoven l’acord de col·laboració

REDACCIÓ / LA VEU

L ’edició d’hivern de 
la Botiga al Carrer 
d’Igualada ja ha co-

mençat la seva preparació. 
Igualada Comerç l’encara 
amb moltes ganes de conti-
nua mantenint l’èxit de par-
ticipació que manté aquest 
emblemàtic esdeveniment.
Com sempre, es celebrarà 
el primer dissabte del mes 
de setembre al Passeig Ver-
daguer, a més dels diferents 
comerços que exposaran da-
vant mateix dels seus esta-
bliments.
La Botiga al Carrer és una 
activitat tradicional que s’or-

ganitza sempre al final de les 
rebaixes, tant d’estiu, com 
d’hivern. Els comerciants 
surten al carrer i venen els 
productes de la temporada 
amb importants descomptes.
Aquesta serà la 52a edició, la 
més veterana de tota Catalu-
nya i un referent pel comerç 
local.
Les inscripcions estan ober-
tes a tothom que vulgui par-
ticipar, només cal posar-se 
en contacte amb l’organitza-
ció per telèfon: 93 805 14 19, 
per mail: info@igualadaco-
merc.cat o bé a les mateixes 
oficines d’Igualada Comerç 
situades a la Rambla Nova, 
22 d’Igualada.

Obertes les inscripcions 
per a la botiga al carrer 
de setembre

REDACCIÓ / LA VEU

L’Institut d’Estadística 
de Catalunya ha fet pú-
blics aquesta setmana 

la llista de noms més posats 
a Catalunya, també donant 
el detall per comarques. A 
l’Anoia, hi ha hagut relleu en 
el nom de nena més posat, 
que ha passat de ser Ona l’any 
2020 a Júlia el 2021. En canvi, 
en el nom dels nens, Nil se-
gueix encapçalant la classi�-
cació, tal i com ho va fer l’any 
anterior.
Així doncs, l’any passat a 
l’Anoia van néixer 14 Nil, 12 
Jan, 11 Júlia i 10 Martina. I 

una curiositat, d’entre els 25 
noms més posats, n’hi ha 17 
que tenen 4 lletres o menys. 
Així que la tendència de po-
sar noms curts als fills i filles 
sembla que va a l’alça. D’entre 
els 25 primers només Júlia, 
Martina, Lucía, Aleix, Ar-
nau, Martí, Valentina i Leire 
tenen cinc lletres o més.
Pel que fa al conjunt de Ca-
talunya, Júlia també és el 
nom més posat, mentre que 
en nens Marc segueix al cap-
davant de la classificació, un 
lideratge que ha mantingut 
des de l’any 1997 quan es 
va començar a fer pública 
aquesta estadística.

Nil i Júlia encapçalen la 
llista de noms més posats 
a nadons anoiencs

SUPORT FAMILIAR INTEGRAL

Tel. 623 561 301

Acompanyament i atenció 
domiciliària integral a persones 

grans, dependents i infants

Sumem Igualada
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Aquesta setmana s’han 
iniciat les obres d’as-
faltatge del Passeig 

Verdaguer d’Igualada. Els 
treballs s’han iniciat a la cal-
çada nord i a partir del pro-
per dilluns es realitzaran a la 
banda sud. Aquesta millora 
del ferm d’una de les vies més 
importants de la ciutat, obliga 
a modi�car el recorregut i les 
parades del transport públic 
que hi ha en aquesta zona. 
Així doncs, aquesta setma-
na totes les expedicions de 
Monbus provinents de Bar-
celona han �nalitzat el seu 
recorregut a l’estació d’auto-
busos ja que la part nord del 
Passeig és on s’ubiquen les 

parades de tornada.
La setmana vinent la situació 
serà la inversa, els autobusos 
de Monbus cap a Barcelona 
sortiran de l’estació ja que les 
parades prèvies estan situades 
a la zona que s’asfaltarà del 
Passeig. La tornada ja es po-
drà fer a les parades habituals.
De la mateixa manera, els 
busos transversals urbans 
seguiran realitzant el seu re-
corregut per la rambla per tal 
d’evitar el Passeig Verdaguer.
Com aquesta primera setma-
na, es recorda a tots els ve-
ïns de les zones on es canviï 
l’asfaltatge que els treballs 
obligaran a tancar els trams 
en obres de les 8h a les 20h 
dels dies laborables durant 
una setmana.

Ja ha començat l’asfaltatge 
al Passeig, amb 
afectacions de trànsit

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest dissabte 30 de 
juliol el Centre Cívic 
de Fàtima organitza 

la 26a edició del tradicional 
Fàtima té Salsa que es reprèn 
amb normalitat després de les 
restriccions per la covid.
Les persones interessades a 
participar en el concurs de 
tapes hauran de portar la 
seva tapa entre les 12.30 h i 
les 13.30 h, al Centre Cívic de 
Fàtima. Hi haurà obsequi per 
a tots els participants i premi 

econòmic per a les tres millors 
tapes.
Els infants i joves que vulguin 
participar al 6è Concurs po-
pular de tapes infantil i juve-
nil tenen temps per inscriure’s 
�ns avui trucant al Centre 
Cívic de Fàtima 93.805.26.21, 
enviant un correu a l’adreça: 
centre.civic@aj-igualada.net 
o per WhatsApp al telèfon 
680.523.366, donant el nom 
de l’infant o jove, el curs esco-
lar que ha cursat i un telèfon 
de contacte. Hi haurà un obse-
qui per a tots els participants 

i premi per a les tres millors 
tapes de cada categoria.
A la tarda, arribarà el torn 
la Festa de la tapa, al Parc de 
Valldaura, a partir de les 20.30 
h, es podran degustar les tapes 
elaborades per les entitats del 
barri col·laboradores: Con-
fraria de Fàtima i Associació 
Cultural Virgen del Rocio.
A les 22 h, es farà l’entrega de 
premis els diferents concursos 
de tapes seguida del concert 
del grup �e Walkmans. La 
festa acabarà amb animació 
musical amb DJ.

Aquest dissabte arriba la 26a edició del Fàtima té Salsa

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de 
l’Anoia, a través de l’ens 
Anoia Turisme i amb 

el suport de la Diputació de 
Barcelona ha editat una se-
gona guia Espais de l’Anoia 
per descobrir amb infants. Es 
tracta d’una nova publicació, 
que recull 12 caminades per 
diferents municipis de la co-
marca. Una guia turística de 
rutes especialment adreçades 
als infants, per conèixer dife-
rents racons amb encant de la 
comarca de l’Anoia.
Les 12 propostes presenten 
�txes amb detalls del seu re-
corregut, com arribar-hi i 
altres informacions d’interès, 
com ara restaurants, les co-
ordenades, la distància o si 
es poden fer o no amb cot-

xet. Els itineraris són la Font 
de l’Ocata dels Hostalets de 
Pierola, el Camí vell de Can 
Ribera al Bruc, la Passejada 
al Pou de Glaç a Argençola, 
la Passejada �ns a la Font de 
Castellfollit de Riubregós, la 
Barraca de Cal Lleó a Calon-
ge de Segarra, el Roure i Font 
del Pou Bord a Pujalt, la Mare 
de Déu de Mas Bonans a Vall-
bona d’Anoia, la Font de Can 
Macià i Raval d’Aguilera a 
Òdena, l’Església de Sant Pere 
i la Santa Creu a Masquefa, 
la Font de Sant Romà a San-
ta Maria de Miralles, el Parc 
eòlic de Rubió i la Torre de la 
Manresana als Prats de Rei.
A través d’un personatge 
simpàtic i proper que fa de 
guia, la guineu Dufa, s’ofe-
reixen consells perquè els 
animals i plantes que viuen 

al bosc i tota la població en 
general puguin gaudir du-
rant molts anys de l’entorn 
natural de la comarca. A més 
la Dufa, al llarg de les rutes, 
proposa alguns jocs a fer al 
llarg de camí.
Aquest recull de caminades 
és fruit de la iniciativa de 
Blanca Roma, educadora de 
la llar d’Infants La Rosella 
d’Igualada, que cada mes 
suggeria a les famílies una 
sortida per infants a algun 
indret proper. La guia Es-
pais de l’Anoia per desco-
brir amb infants es podrà 
trobar als diferents ajunta-
ments i punts d’informació 
de la comarca, com ara ho-
tels, museus, allotjaments o 
restaurants. També es podrà 
descarregar al web 
www.anoiaturisme.cat

El Consell Comarcal edita una segona 
guia ‘Espais de l’Anoia per descobrir 
amb infants’
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Aquest dissabte, 30 de 
juliol, serà la inau-
guració de La Roca 

Pastisseria, un nou local 
a Igualada a on gaudir de 
pastes dolces i salades, pas-
tissos artesanals que poden 
ser totalment personalitzats 
al gust del client, entrepans 
i altres delícies, productes 
amb ingredients naturals i 
de proximitat. En parceria 
amb la fruiteria ‘’L’hort de 
l’avi’’, s’hi trobaran sucs de 
fruites 100% naturals fets al 
moment i granissats de frui-
tes congelades, una alterna-
tiva natural i saludable per 

combatre la calor que encara 
ens acompanya. A La Roca 
pastisseria també hi troba-
reu l’açaí bowl, un sorbet 
cremós de bayes d’açaí, que 
és un superaliment, i xarop 
de guaranà, acompanyat de 
fruites fresques i muesli, que 
pot ser un esmorzar, postre 
o berenar, molt saludable, i 
energètic. També es podran 
degustar pans artesanals i 
gaudir de Cafè i infusions 
ecològiques. 
La Roca Pastisseria obrirà 
portes a l’avinguda Dr. Pas-
teur, 32, d’Igualada i estarà 
obert tot l’agost, en horari 
de 08:00 a 14:00 i de 17:00 
a 20:00

Aquest dissabte, 
inauguració de La Roca 
Pastisseria
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El Consell Comarcal de 
l’Anoia proporciona 
assessorament tècnic 

especialitzat a empreses del 
territori amb l’objectiu de mi-
llorar la seva competitivitat. 
L’acció es desenvolupa nova-
ment en el marc del Projecte 
Anoia Activa, subvencionat 
per la convocatòria Treball a 
les 7 Comarques del Servei 
Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) i, més concreta-
ment, dins dels Programes de 
Suport al Desenvolupament 
Local.
Cinc empreses seran les be-

ne�ciàries de la subvenció 
en aquesta convocatòria, que 
es va resoldre a principis de 
març. El per�l de les empre-
ses és el següent: fabricació 
i reparació de maquinària 
agrícola, agència de comuni-
cació, fabricació de packaging 
alimentari, escola de Ioga i 
dansa oriental i fusteria.
El passat mes de juny va �-
nalitzar la primera fase de 
diagnosi, amb el suport dels 
consultors sènior de Secot-
BCN, una anàlisi que va evi-
denciar que tres d’aquestes 
empreses necessiten treballar 
en la millora de procediments 
i gestió de la qualitat, una ha 

de millorar la seva estratègia 
de màrqueting digital i pro-
ducció audiovisual i una altra 
ha de millorar la seva estratè-
gia de negoci i comercial.
El vicepresident primer del 
Consell Comarcal, Jordi 
Cuadras, assegura que “des 
del Consell Comarcal tenim 
molt clar que hem de posar 
els màxims esforços en el 
suport i l’acompanyament 
a les nostres empreses; ens 
trobem en un moment d’in-
certesa econòmica i necessi-
tem tenir un teixit econòmic 
fort i competitiu, que poten-
ciï totes les seves capacitats, 
generi llocs de treball de 
qualitat i superi les possibles 
adversitats. La valoració del 
programa l’any passat va ser 
molt positiva a totes les em-
preses que vam ajudar i espe-
rem repetir l’èxit”.
Des del Consell Comarcal 
ja s’està treballant en la con-
tractació de les tres empreses 
consultores, una per cadas-
cun dels àmbits d’assesso-
rament, que acompanyaran 
aquestes empreses en el seu 
procés de millora. I l’ens 
comarcal preveu publicar 
també, la propera tardor, les 
noves bases i convocatòria 
perquè les empreses que hi 
estiguin interessades s’hi pu-
guin inscriure.

El Consell Comarcal proporciona 
assessorament tècnic per millorar la 
competitivitat de les empreses
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La Fundació Pinnae ha 
fet públic els 24 pro-
jectes seleccionats de la 

4a Convocatòria d’Impuls pel 
Territori. La convocatòria va 
estar oberta del 20 d’abril al 
18 de maig d’aquest any i els 
projectes els han pogut pre-
sentar entitats d’àmbit soci-
al així com també les que es 
dediquen a l’àmbit cultural, 
artístic, mediambiental i/o 
esport inclusiu, que desenvo-
lupen les seves activitats dins 
les comarques de l’Alt Pene-
dès, l’Anoia, el Baix Penedès i 
el Garraf. De l’Anoia s’han se-
leccionat 4 projectes, l’Asso-
ciació Axioma, de propostes 
esportives i de promoció de la 
salut, Salut Mental Catalunya 
Anoia, i l’Associació És Lle-
genda, de propostes culturals 
i artístiques.
Amb l’ajuda i l’assessorament 
de la Fundació Pere Tarrés, 
entitat reconeguda i amb una 
llarga experiència en aquest 
tipus d’accions, s’ha fet l’ava-
luació �nal dels projectes se-
guint uns criteris i requisits 
establerts a les bases, com per 
exemple la seva viabilitat tèc-
nica, la capacitat de treballar 
en xarxa, la viabilitat econò-
mica i la difusió, però molt 
especialment l’impacte en el 
territori i en les persones.
Aquesta quarta Convoca-

tòria de projectes d’impuls 
pel territori ha suposat un 
important esforç per a la 
Fundació Pinnae, ja que du-
rant l’exercici 2021 no es va 
poder realitzar i, de nou, 
mostra el fort compromís de 
la Fundació Pinnae amb la 
societat. Per això, amb una 
dotació de 300.000 euros i 
la voluntat de poder donar 
cobertura al màxim nombre 
d’entitats l’edició d’enguany 
s’ha obert a les entitats cul-
turals, mediambientals i es-
portives, a més de les de cai-
re social que fins ara atenia 
la convocatòria, sempre amb 
un impacte social i inclusiu 
de tots els projectes que es 
podien presentar, i ha seguit 
la divisió de dues modalitats 
de presentació: Modalitat A 
per a suport a projectes fins 
a 6.000 euros i Modalitat B 
per a suport a projectes fins 
a 15.000 euros.
Aquestes línies de suport 
es reparteixen en projectes 
que es desenvolupen en les 
quatre comarques de la Ve-
gueria Penedès. La decisió 
dels projectes seleccionats 
es va prendre el passat 13 
de juliol de 2022 en la sessió 
del Patronat de la Fundació 
Pinnae celebrada a Vilafran-
ca del Penedès que, actuant 
com a Jurat, va atorgar els 
ajuts sol·licitats a 24 projec-
tes amb major puntuació. 

Tres projectes anoiencs 
reben el suport de la 
Fundació Pinnae

AUTÉNTICO
VIDENTE

CON EXPERIENCIA, 
ESPECIALISTA EN:
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-  C u r a  i m p o t e n c i a  s e x u a l  -  
Prob lemas sentimentales -  

R e c u p e r a r  p a r e j a .
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P #latevaveu
Quina mandra els protocols de “fem-ho així pq 
ningú s’enfadi”.

Bon dia per recordar que durant les municipals 
del 2019, el cap de llista d’Igualada Som-hi re-
petia reiteradament que votar a ERC era donar 
suport al govern de Marc Castells.

Certament no cal acabar un ple a les 00:30, per 
aprovar, al mes de juliol, els pressupostos del 
proper 2023... Ni debat hi ha hagut... (La previ-
sió era acabar a les 2) #Igualada Perdoneu, però 
algú ho havia de dir!

I quina #FMMasquefa22 En teníem moltes ga-
nes i s’ha notat. Gràcies a tothom qui l’ha fet 
possible; en especial, als meus companys de co-
lla: per les hores de treball, pel compromís, pels 
magní�cs balls i per voler fer gegant Masquefa.

Malauradament, ja ho podem dir, el riu #Anoia 
esta sec el seu pas per #Igualada i només hi ha 
petits tolls. La sequera és força important i si no 
ho ha pluges, això serà un desastre

El darrer estiu abans de les eleccions a Igualada 
tot són obres. Com es facin no importa. Com 
aquí, al Passeig, on no han habilitat una zona 
perquè passin vianants i ciclistes. Per què els 
preocupa tan poc tenir una mobilitat segura? 
#desgovern

Tres quarts d’onze del matí, i a #Igualada ja es-
tem a 35ºC. Per cert, que el moment més fresc de 
la nit ha estat a tres quarts de set de la matinada, 
amb 20,4ºC.
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xarxes: El més destacat

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

@sonixsba @latossademontbui @arxiu_castelloempuries

www.veuanoia.cat

3 Igualada llança un vídeo per 
atraure el turisme a la ciutat1 El Passeig Verdaguer passa-

rà a ser d’un únic carril 2 Denunciat un home per en-
lairar-se en globus aerostàtic 
a Òdena

Soc Mau, músic i tallerista  @mau_ruido. 
Criat al barri de Sants de Barcelona, ara 
resideixo a Capellades en família. Tinc 
46 anys i he apostat per tota mena de 
projectes col·lectius: polítics, laborals o de 
vida. Aquesta tria m’ha permès aprendre 
molt, viatjant, coneixent altres cultures, 
qüestionar-me constantment, nodrir-me 
d’altres realitats, indrets etc... propiciant 
un creixement personal i la possibilitat 
d’iniciar un procés de deconstrucció 
del qual em sento molt privilegiat. Crec 
fermament en la necessitat i possibilitat 
d’un canvi polític i estructural global. 
Per a mi la utopia radica en pensar que 
amb el model polític actual anirem a bon port. I no en la idea de d’introduir models 
diferents. Treballo al llarg del territori impartint tallers d’exploració sonora i producció 
musical amb noves tecnologies. Amb l’objectiu de generar espais diversos i segurs de 
socialització on practiquem una mirada lliure i crítica des de l’exploració i producció 
de peces musicals o sonores. També sóc dinamitzador dins del projecte de la Gatera, el 
primer obrador col·lectiu de l’Anoia.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Que el valor de la cultura i el pensament se situen per damunt del $.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#229 Maurici Pascual
FOTO: Cesc Sales

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

cristina closa martinez @cristinaclosa

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce

Montserrat Argelich @montseargelich

Roger Vázquez Claravalls @RClaravalls

Daniel Macia Marti @Macia_daniel

Pau Ortínez Martí @pauortinez

Josep Closa @josep_closa



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)
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Què pot suposar per a les empreses 
l’acomiadament d’una persona treballadora 

en situació d’Incapacitat Temporal?
Puc canviar la meva hipoteca 

de variable a fixa?

In�ación a pie de calle. Una localidad de ESP. 1 Kg. de tomates de en-
salada adquiridos directamente a productor. Julio 2021: 1,50 €. Julio 
2022: 2,50 €. Incremento: 66,6%.

Mobile i Barcelona, units �ns el 2030. Avui hem formalitzat la presència 
del Mobile World Congress a @Fira_Barcelona per continuar situant 
Catalunya com a actor clau en l’ecosistema digital mundial.

Bona notícia:
El nou Pacte Nacional per la Indústria preveu invertir 2.800 milions en in-
dústria �ns al 2025.
Si és compleixen les previsions la indústria pot fer un salt important.

“Si el que un vol és tranquiŀlitat sabent 
que no l’afectarà la pujada de l’Euribor, és 

millor un interès fix. ”

“Una recomanació és evitar les cartes 
d’acomiadament “tipus o genèriques”.”

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

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

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

El passat dia 14 de juliol va entrar 
en vigor la Llei 15/2022, de 12 de 
juliol. Aquesta norma aspira a 
ser l’eix vertebrador del dret an-

tidiscriminatori del nostre país, de forma 
que desenvolupa amb profusió els distints 
camps d’actuació derivats de l’art. 14 de la 
Constitució, que té per objecte garantir i 
promoure el dret a la igualtat de tracte i no 
discriminació de les persones.

En aquest cas, ens trobem amb una nove-
dosa causa de discriminació: la malaltia 
d’una persona.

Aquesta norma amplia els motius de dis-
criminació recollits a la normativa cons-
titucional, incorporant l’expressió “malal-
tia o condició de salut, estat serològic i/o 
predisposició genètica a patir patologies i 
trastorns”, (art. 2.1.), el que podria portar, 
arribat el cas, a una possible declaració 
de nul·litat de l’acomiadament (readmis-
sió obligatòria) efectuat a una persona en 
aquestes circumstàncies.

Entre d’altres articles relacionats, l’art. 26 
ens de�neix quan un acte serà nul de ple 
dret: ”Son nuls de ple dret les disposicions, 
actes o clàusules dels negocis jurídics que 
constitueixin o causin discriminació per 
raó d’algun dels motius previstos en l’apar-
tat primer de l’article 2 d’aquesta Llei”.

Així, de la interpretació combinada dels 
preceptes normatius exposats, es pot 
extraure que s’obre una nova via per sol-
licitar la nul·litat de l’acomiadament d’una 
persona pel simple fet de trobar-se de 
baixa per incapacitat temporal, amb inde-
pendència de la seva durada.

Els nostres tribunals socials han dictat 
copiosa doctrina jurisprudencial �ns a la 
data en aquest àmbit. El Tribunal Superi-
or, en sentències per a la uni�cació de doc-
trina, ha determinat que l’acomiadament 
disciplinari d’un treballador de baixa per 
incapacitat temporal (si no hi ha motius 

Els últims 4-5 anys la majoria 
de les hipoteques que s’han 
signat han estat a interès �x, 
però entre els anys 2005 a 

2018 van ser a interès variable (gaire-
bé sempre Euribor + un diferencial). 
Amb la baixada dels tipus d’interès 
dels darrers anys hem tingut quotes 
mensuals més reduïdes però ara amb 
la pujada tan ràpida de l’Euribor, 
moltes persones tenen por, ja que 
pot augmentar molt la quota a pagar.

Quina és la diferència entre un inte-
rès �x i un variable? 
• L’interès �x es manté constant du-
rant tota la hipoteca, des del primer 
any a l’últim passa el que passa en 
l’economia mundial. 
• L’interès variable està vinculat a un 
índex de referència (avui l’Euribor). 
Per tant, si aquest índex puja, l’inte-
rès augmenta, mentre que si baixa, 
l’interès disminueix. 

Com es fa el canvi?
Es pot fer de diverses maneres, una 
vegada acceptat pel banc, ja que pot 
no fer-ho i llavors no podrem modi-
�car l’escriptura.

1) Novació de la mateixa hipoteca:
s’arriba a un acord amb el mateix 
banc creditor i es modi�ca canviant 
de variable a �x mitjançant una es-
criptura, però les despeses de nota-
ria, Registre de la Propietat i gesto-
ria els assumeix el banc. Cal tenir en 
compte que el tipus d’interès �x sem-
pre serà més car que el variable que 
tenim, el que passa és que guanyem 
tranquil·litat ja que no ens afectaran 
les pujades de l’Euribor.

2) Subrogació de creditor: canviant 
la hipoteca de banc, també les des-
peses de notaria, Registre i gestoria 
les assumeix el banc nou. S’haurà de 
veure la comissió que té aquest can-

que justi�quin l’acomiadament) ha de ser 
declarat improcedent, però no nul.

En canvi, de la redacció dels articles desta-
cats de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, cal-
dria valorar, si la mera malaltia en sí ma-
teixa ja es discriminatòria, i que qualsevol 
actuació empresarial, sense justa causa, 
portada a terme durant aquest procés i 
que perjudiqués els interessos del conva-
lescent, podria comportar la nul·litat de 
ple dret i, per tant, la readmissió obligatò-
ria.

Aquesta normativa, que no modi�ca 
directament l’Estatut dels Treballadors, 
planteja interrogants per a les empreses 
a l’hora d’afrontar l’acomiadament d’una 
persona treballadora en situació d’incapa-
citat temporal.

En la pròpia normativa, a través del seu 
article 30.1, estableix “..., correspondrà a la 
part demandada o a qui s’imputi la situa-
ció discriminatòria l’aportació d’una justi-
�cació objectiva i raonable, su�cientment 
provada, de les mesures adoptades i de la 
seva proporcionalitat”.

Una recomanació és evitar les cartes d’aco-
miadament “tipus o genèriques”. Òbvia-
ment haurà d’existir un motiu cert, divers 
a la simple malaltia, que motiva la decisió 
extintiva.

Un principi bàsic de la nostra normativa 
legal es fonamenta en el fet que no tota 
desigualtat de tracte és discriminatòria, ja 
que el denunciant haurà de demostrar-la o 
apuntar-la indiciàriament.

El que ja es pot apuntar, és que aquesta 
nova Llei incrementarà exponencialment 
les al·legacions de discriminació en les 
demandes d’acomiadament buscant nul-
litats en les decisions extintives, motiu pel 
qual cal extremar el rigor i assessorament 
en la presa de decisions davant la insegu-
retat jurídica en aquest aspecte.  

vi, que ve en l’escriptura signada an-
teriorment.

3) Canceŀlació i nova hipoteca: és 
una altra possibilitat, cal pagar les 
despeses de la canceŀlació (nota-
ria, registre, gestoria i la comissió 
d’amortització) però en el nou prés-
tec hipotecari aquestes despeses s’as-
sumeixen pel banc nou.

Quina hipoteca és millor? Interès 
�x o variable?
Si els ingressos són molt elevats en 
proporció al préstec pot interessar 
variable per amortitzar-la entre 10-
15 anys. 
Si el que un vol és tranquil·litat sa-
bent que no l’afectarà la pujada de 
l’Euribor, és millor un interès �x. 

Particularment penso que en cas 
d’hipotecar l’habitatge familiar i 
amb uns ingressos normals val la 
pena l’interès �x ja que la diferència 
en quota és mínima, al contrari del 
boom immobiliari en què era exage-
rada aquesta diferència.  

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

Lluís Palomas
Director de l’Àrea Laboral de Grup Carles
@grup_carles
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comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

LA POBLA DE C. / LA VEU

E l festival Anoia Folk 
que té com a marc el 
Castell de Claramunt, 

es dura a terme el proper  
dissabte dia 3 de setembre. 
Com sempre, la primera part 
del festival estarà dedicada al 
públic familiar a les 20,30 h, 
amb “Els músics del Parc” i 
contes amb Laia Forcadell. 
La formació va sorgir quan 
una colla de pares i mares, es 
troben al parc Garcia Fassas 
d’Igualada tots els dijous a la 
tarda per acompanyar la seva 
mainada. Què millor que 
portar instruments musicals 
i fer sonar a l’aire lliure unes 
boniques melodies infantils?
Doncs així van néixer “Els 
Músics del Parc” i així ha 
sigut durant deu anys. Pas-
sat tant de temps, la maina-

da s’ha fet gran, com també 
l’amistat i tot el que han vis-
cut. Això els ha empès a se-
guir tocant junts. Ara però, 
sobretot amb versions del 
Pop Acústic, amb aires de  
bluegrass, tot amanit amb al-
gunes sorpreses... 
Un concert enèrgic però 
tendre al mateix temps, un 
cant a la vida comunitària i 
a l’amistat. Un concert que 
anirà acompanyat de la con-
tista Laia Forcadell.
A les 21,45h, Indie Folk amb 
Mimi Rose. La igualadina 
Míriam Riba Rossy presenta 
les seves cançons en solitari 
en el seu debut musical en 
el festival. L’artista donarà 
pas a les 22,30h al concert de 
Mireia Vives i Borja Penal-
ba, acompanyats dels músics 
Sergi Carós -baix i veus- i 
Marta Margaix -violinista 

i molt més-, Mireia Vives i 
Borja Penalba fan un viatge 
pels camins que junts han 

L’Anoia Folk es consolida al setembre i aquest any serà el dia 3 
amb Mireia Vives i Borja Penalba

trepitjat al llarg dels últims 
cinc anys, i ens ho mostren 
en forma de cançons, amb 
la peculiar coherència de 
les pròpies contradiccions, 
amb la passió de qui estima 
la terra, amb la ràbia de qui 
veu llibertats empresonades, 
o amb l’estima per l’univers 
poètic de Montserrat Roig, 
Joanjo Garcia, Maria Mercè 
Marçal, David Caño, Sal-
vat-Papasseit, Roc Casagran, 

Bob Dylan o Leonard Co-
hen. Eclèctics i heterogenis, 
pinten l’escenari amb notes 
de folk, cançó d’autor, pop-
rock, cabaret gamberro o co-
bla republicana i feminista. 
És així com Mireia&Borja 
veuen i entenen el món, amb 
cançons que els colpegen i 
doten de sentit el què els en-
volta. Això sí, dins de tanta 
varietat el duet té un objectiu 
clar: Compartir el seu camí 
amb tu.
El preus del festival són po-
pulars, a partir de 16 anys: 
10€, de 6 a 15 anys: 5€ i de 
0-5 anys: gratuït. Amb el 
Carnet Jove s’aplicarà un 
50% de descompte al preu de 
l’entrada. El lloc del festival, 
serà com sempre el Castell 
de Claramunt (20 minuts a 
peu i servei d’autobús davant 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt de les 2/4 de 8 a 
22,30h i de les 00 a 1h de la 
matinada). Tot i que recoma-
nem pujar a peu, només són 
20 minuts. La venda antici-
pada es farà al  Posa’l Disc a 
partir de l’1 d’agost. ( Pl. del 
Rei, 1, 08700 Igualada) telè-
fon: 938 05 15 31LA POBLA DE C. / LA VEU

El PSC de la Pobla de 
Claramunt ja té candi-
data a l’alcaldia per les 

eleccions municipals del 28 de 
maig del 2023. L’escollida pel 
grup ha estat Jésica Maturana 
Garcia, veïna del barri de les 
Garrigues, que agafa el relleu 
de Frederic Marí que ara és 
tinent d’alcalde del municipi i 
que ha estat el portaveu socia-
lista a l’Ajuntament els darrers 
mandats.
Maturana és Llicenciada en 
Psicologia per la UAB, ha tre-
ballat sempre amb i per donar 
servei a les persones, dins del 
departament de RRHH, a em-
preses de l’Anoia i l’Alt Pene-
dès, tant al sector públic com 
privat. Degut a la passió que 
sent per la seva professió, a�r-
ma que “tinc la il·lusió de ser-
vir en aquesta ocasió als meus 
veïns i veïnes, conjuntament 
amb tot l’equip i treballar per 
un objectiu comú que és la co-
hesió del nostre poble”.
La nova candidata socialis-
ta considera que “el poble el 

formen cadascuna de les per-
sones que viuen a ell, per tant 
tots i totes ens hem de sentir 
representats pel nostre Ajun-
tament. L’empatia és un dels 
valors que des del PSC volem 
aportar per arribar a cadascú 
de vosaltres”. El PSC de la Po-
bla vol situar les persones al 
centre, seguit de la proximitat 
i dels projectes pel municipi.
Jésica Maturana es compro-
met a “treballar per acon-
seguir millorar les comu-

Jésica Maturana serà la candidata 
del PSC a la Pobla de Claramunt

nicacions, promocionar i 
dinamitzar els espais cultu-
rals i esportius de la Pobla, 
oferir nous serveis i millorar 
camins, espais i infraestruc-
tures. Hem de donar un pas 
endavant, treballar pel pro-
grés i la modernització del 
poble. Amb un grup renovat, 
fresc i amb moltes ganes, vo-
lem aconseguir del nostre 
municipi un lloc on vulguis 
viure i quedar-te per sempre. 
Si tots sumem, tots guanyem”.
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MONTBUI / LA VEU

Aquest dimarts, coin-
cidint amb un des-
cens tèrmic notable 

i amb l’actualització de les 
mesures de prevenció es-
tablertes per la Generalitat 
de Catalunya (que ha redu-
ït de 200 a 30 els municipis 
afectats per restriccions per 
risc d’incendi), s’han pogut 
reobrir els accessos a l’en-
torn natural de La Tossa de 
Montbui, els quals havien 
estat tancats a la ciutadania 
entre els dies 15 i 26 de ju-
liol per l’onada de calor que 
s’ha viscut arreu de Catalu-
nya durant les darreres dues 
setmanes. 

Els accessos per camins i 
carretera han estat tallats du-
rant aquest important perí-

Reoberts els accessos a l’entorn natural de la Tossa 
de Montbui

ode de temps, fruit de dues 
prórrogues necessàries per 
les condicions meteorològi-

MONTBUI / LA VEU

Carolina Telechea i Lo-
zano ha estat escollida 
com a candidata a l’al-

caldia per part d’Esquerra Re-
publicana a Santa Margarida de 
Montbui. En el decurs de l’as-
semblea celebrada el 20 de juliol 
es proposava i s’escollia per una-
nimitat com a cap de llista per a 
les pròximes eleccions munici-
pals del 2023 a l’actual diputada 
i portaveu adjunta d’Esquerra 
Republicana al Congreso. 
Des d’Esquerra Republicana 
Santa Margarida de Montbui, es 
valora molt positivament el pas 
endavant de Telechea per en-
capçalar una candidatura forta i 
renovada a la qual aportarà tota 
l’experiència adquirida com a 
diputada al Congreso. Telechea, 
llicenciada en dret per la Uni-
versitat de Barcelona, ha estat 
diputada al congrés la XII, XIII 
i XIV legislatures i actualment 
és la portaveu adjunta del grup 
republicà.
Durant l’assemblea que va es-
collir Telechea com a candidata 
per unanimitat, també es va dur 
a terme una valoració molt po-
sitiva de la tasca realitzada pel 
grup municipal d’ERC a l’Ajun-
tament de Montbui, que en els 
darrers temps ha estat encap-
çalat pel regidor Joel Serrano. 
El regidor d’Esports i Joventut, 
a més de quart tinent d’alcalde, 
va agrair l’esforç de l’equip i va 
celebrar la tria de la Carolina 
Telechea com a candidata per 
emprendre encara amb més 
força el repte i compromís que 
signi�quen les pròximes elecci-
ons municipals del 28 de maig 
del 2023. Joel Serrano va re-
fermar el seu compromís amb 
el municipi i amb la formació 
republicana i seguirà formant 
part del projecte treballant en 
el nou equip encapçalat per la ja 
nova candidata, Carolina Telec-
hea i Lozano.

MONTBUI / LA VEU

Acostar les activitats 
culturals a la ciuta-
dania ha estat un dels 

objectius en què ha treballat 
l’Ajuntament montbuienc du-
rant aquest estiu, i que s’ha 
aconseguit de forma molt 
positiva amb la realització de 
diferents cicles i activitats.
D’una banda, les diferents 
places de Montbui han es-
tat protagonistes durant els 
darrers dos mesos del cicle 
“Dijous, Cultura”, on els di-
ferents gèneres musicals han 
estat protagonistes. Cobles 
de cançó espanyola amb Ja-
vier Ginés a la Plaça del Pi; 
versions �amenques de Luis 
Sánchez a la Plaça de la So-
lidaritat; música de DJ per 
celebrar la Revetlla de Sant 
Joan a la Plaça de Can Lledó, 

música variada d’orquestra 
amb “Zamba Show” a la Pla-
ça de la Unió; cançons de tota 
la vida amb “La bona vibra” a 
la Plaça Espanya i música per 
escoltar i ballar a la Plaça del 
Safareig del Nucli Antic, amb 
“Quartet Vintage”. 

Montbui vibra amb la cultura de proximitat

Va �nalitzar el cicle musical 
‘Dijous, cultura!’ dijous pas-
sat a la plaça Santa Anna, 
amb un sensacional i parti-
cipat concert de “Secuencias 
(80-90)”, amb el millor pop 
rock en espanyol i anglès 
d’aquella època. 

Carolina Telechea, 
alcaldable per ERC 
a Montbui

ques extremes. Cal tenir en 
compte que durant aquests 
dies les autoritats pertinents 
han tingut en compte l’evo-
lució del Pla Alfa de risc 
d’incendi en el territori, 
sempre d’acord amb les re-
comanacions i criteris de 
prevenció de la Generalitat 
de Catalunya. L’onada de 
calor extrema que ha viscut 
el territori, amb temperatu-
res mínimes superiors als 20 
graus i màximes fregant els 
40 durant molts dies, sumat 
a la forta sequera que pateix 
el territori obligaven a “blin-
dar” un entorn natural que 
viu una de les situacions me-
teorològiques més extremes 
dels darrers anys.

Gran acollida de les activi-
tats culturals a la Plaça San-
ta Anna
Precisament el concert de “Se-
cuencias (80-90)” que tancava 
el cicle “Dijous, Cultura!”, a la 
vegada donava inici a tres dies 
d’intensa activitat de lleure a la 
Plaça Santa Anna. El concert 
de “Secuencias (80-90)” va 
aplegar més d’un centenar de 
persones que van gaudir amb 
alguns dels temes més recor-
dats del pop/rock espanyol i 
també algunes de les cançons 
internacionals més destacades.
L’endemà divendres, la matei-
xa Plaça Santa Anna va acollir 
un espectacle d’animació in-
fantil, especialment adreçat a 
la mainada. I el dissabte 23 de 
juliol a partir de les onze de la 
nit va tenir lloc un concert de 
rumba que va fer les delícies 
dels assistents.

MONTBUI / LA VEU

Diumenge passat es va 
celebrar la tradicio-
nal Festa Major dels 

nuclis montbuiencs del Saió i 
del Coll del Guix, organitzada 
a l’entorn de l’ermita de San-
ta Anna, per l’AAVV Coll del 
Guix-Saió amb la col·labora-
ció de Mas Buret i l’Ajunta-
ment montbuienc.
Els actes van començar amb 

la tradicional Missa Solemne 
a l’ermita de Santa Anna del 
Saió, amb l’acompanyament 
musical de l’Aula Orquestra 
de Montbui. I va continuar la 
matinal amb un Concert ma-
tinal de Festa Major, que va 
cloure amb un refrigeri. Tant 
l’Alcalde Jesús Miguel Juárez 
com el regidor de Promoció 
Econòmica Jordi Bòria van 
ser les autoritats municipals 
presents en aquesta activitat.

Celebrada la Festa Major 
del Saió i Coll del Guix



COMARCA  | 21Divendres, 29 de juliol de 2022

CONCA / LA VEU

Els Ajuntaments de la 
Conca d’Òdena, amb el 
suport i l’acompanya-

ment de la MICOD, posen 
a disposició de la ciutadania 
més d’una vintena de Punts 
Lila durant els mesos d’estiu – 
de juny a setembre. La posada 
en marxa d’aquests disposi-
tius forma part de la campa-
nya de prevenció de les vio-
lències masclistes al voltant 
de les zones d’oci i festives 
nocturnes d’aquests mesos.
Des del mes de juny i �ns 
avui s’han habilitat cinc Punts 
Lila a Igualada amb motiu de 
l’Anòlia; dos a Santa Margari-
da de Montbui per la Setma-
na Jove i la Festa Jove FM; dos 
més a la Pobla de Claramunt 
per la Setmana de la Joventut 
i la Festa Major; i un a Jor-
ba, també per la Festa Major. 
Durant el que queda d’estiu 

també s’habilitaran múltiples 
Punts Liles durant les Festes 
Majors de municipis com 
Igualada, Vilanova del Camí, 
Òdena i Castellolí. 
Els Punts Lila estan destinats 
a informar, sensibilitzar, pre-
venir i atendre les actituds 
masclistes i els comporta-
ments sexistes que es pro-

La Conca d’Òdena disposa de més d’una vintena 
de Punts Lila durant els mesos d’estiu

dueixin en espais públics, i 
compten amb la presència de 
dues educadores que s’encar-
reguen de fer les atencions i 
l’abordatge de les agressions 
que es puguin donar a les 
festes nocturnes.
Des de la MICOD s’han co-
ordinat els diferents disposi-
tius i s’ha posat a disposició 

JORBA / LA VEU

L’Ajuntament de Jorba 
ha col·laborat un any 
més amb la Fundació 

Esclerosi Múltiple en la ini-
ciativa solidària ‘Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple’, que va te-
nir lloc diumenge 11 de juliol 
a la piscina municipal. La re-
captació total va ser de 1538 
euros: les entrades a la piscina 
van sumar 934 euros, la venta 
de productes de marxandat-
ge van sumar 529 euros (445 
en efectiu i 84 per Bizum) 
i els donatius, 75 euros (45 
en efectiu i 30 per Bizum). 
L’Ajuntament considera que 
aquesta recaptació va ser tot 

un èxit i va agrair l’esforç dels 
8 voluntaris que es van orga-
nitzar en dos torns.
Aquest any, a banda de des-
tinar l’import de totes les 
entrades de la piscina muni-
cipal venudes al llarg de diu-
menge, també es va comptar, 
de 11 a 2 del migdia amb un 
grup de voluntaris de Jorba 
que van ser a la piscina per 
posar a disposició dels jor-
bencs productes de marxan-
datge com una tovallola, sa-
marretes per a home, dona, 
joves i infants, una bossa, 
un necesser i llibretes amb 
la imatge d’aquest any de la 
campanya.
‘Mulla’t per l’esclerosi múl-

Jorba recapta més de 1500 euros per a la iniciativa 
solidària Mulla’t per l’esclerosi múltiple

dels Ajuntaments els dife-
rents materials de prevenció i 
sensibilització necessaris per 
oferir el servei –carpes dels 
Punts Lila, telèfon de con-
tacte amb els Punts i maletes 
Lila de materials amb xapes, 
adhesius, postals, opuscles, 
díptics, etc.-.
Per altra banda, la Manco-
munitat també organitza 
sessions de formació a enti-
tats per la prevenció i l’abor-
datge de les violències mas-
clistes i sexuals, en les quals 
s’explica com detectar-les 
i atendre-les. En aquestes 
formacions també es detalla 
el funcionament dels Punts 
Lila per garantir la correc-
ta coordinació de tots els 
agents. La primera formació 
es va dur a terme el passat 
mes de juny, i hi ha previs-
ta una segona sessió el 22 
d’agost per a entitats d’Igua-
lada i Vilanova del Camí.

tiple’ és la campanya anual 
més important de la Funda-
ció Esclerosi Múltiple i per-
met millorar la vida de les 
9.000 persones que tenen 
esclerosi múltiple a Catalu-
nya amb serveis d’atenció a 

les persones recent diagnos-
ticades, neurorehabilitació, 
formació laboral i recerca, 
per alentir la progressió de la 
malaltia. Jorba és un dels 600 
municipis catalans que hi ha 
participat aquest 2022.

MONTBUI / LA VEU

La mel de muntanya que 
elabora l’apicultor Josep 
Ma Oliva a Mas Buret 

(Anoia), ha rebut un nou reco-
neixement en la segona edició 
del concurs de “Les millors 
mels catalanes”.
El concurs reconeix les 4 mi-
llors mels de les modalitats de 
romaní, de mil �ors, de mun-
tanya i mono�oral, i la mel més 
ben puntuada amb el guardó 
“La reina de les mels”.   I en 
aquesta ocasió, ha rebut el se-
gon premi en la categoria de 
Mel de muntanya.
Per decidir quines són les mi-
llors mels, un jurat d’experts en 
apicultura valoren el �aire, l’as-
pecte, el color, el tacte i  el gust 
de totes les mels presentades.

Aquest concurs l’organitza la 
Unió  de Pagesos de Catalunya, 
Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya  (JARC), l’Asso-
ciació Catalana  d’Apicultors, 
Apícola Tarragonina, Apicul-
tors Lleidatans, Apicultors Gi-
ronins, l’Associació  d’Apicul-
tors de Barcelona, Apicultors 
Ecològics Associats i la Fede-
ració de Cooperatives Agràries 
de  Catalunya  (FCAC).
Aquest premi implica també 
un agraïment a totes les perso-
nes compromeses amb els pro-
ductes de proximitat.
Mas Buret vetlla per poder 
oferir unes mels de qualitats al 
consumidor i aquest reconei-
xement és un premi dolç per 
continuar en aquest propòsit.

Nou reconeixement 
a la mel de proximi-
tat Mas Buret

TINTORERIA- BUGADERIA
La Taqueta Fuig - Centre 

Comercial Esclat - Igualada.
HORARI D’ESTIU:

- Dissabtes de JULIOL i AGOST tancat

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

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

de 17 a 20
- Tardes: dimarts, dijous I divendres 

de 17 a 20
- Tardes:

- Rentat ecològic. 

- Especialitat amb 
 edredons I anoracs 
 de ploma. 

- Neteja de Catifes.

- Neteja de peces 
 de pell.
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ÒDENA / LA VEU

L’O�cina Mòbil d’Infor-
mació Juvenil del Con-
sell Comarcal de l’Ano-

ia serà el dijous 28 de juliol a 
Òdena per oferir a les perso-
nes joves informació i orien-
tació sobre diverses temàti-
ques que són del seu interès, 
com per exemple les oportu-
nitats per marxar a l’estranger 
(voluntariat, camps de treball, 
treball temporal, aprenentatge 
d’idiomes, pràctiques laborals 
...), la tramitació de carnets 
juvenils internacionals que 
permeten gaudir de descomp-
tes en allotjaments, museus, 
transport o establiments co-
mercials (carnet d’alberguista, 
d’estudiant, de professor i jove 
internacional).
En aquesta o�cina mòbil tam-
bé s’ofereix orientació acadè-
mica sobre sortides formati-
ves i sobre els centres que les 
ofereixen, i s’informa de les 
beques per a estudiants i els 
processos de tramitació. A 
més, les tècniques dinamit-

zadores de Joventut donen a 
conèixer el programa de Ga-
rantia Juvenil i facilitaran la 
inscripció als i les joves, a més 
d’informar sobre diferents 
propostes de lleure i esport 
que poden fer.
Gràcies al conveni subscrit 
entre el Departament de Jo-
ventut del Consell Comar-
cal de l’Anoia i l’Ajuntament 
d’Òdena, trobareu l’O�cina 
Mòbil d’Informació Juvenil el 

L’Oficina mòbil d’informació juvenil 
farà parada a Òdena

dijous 28 de juliol, en horari 
de 10 h a 13 h a l’Espai Jove 
d’Òdena (Carrer Pompeu Fa-
bra, 14).
Per més informació sobre 
l’O�cina Mòbil d’Informació 
Juvenil o per demanar cita 
podeu contactar amb l’O�ci-
na Jove de l’Anoia enviant un 
correu electrònic a anoia@
o�cinajove.cat o bé trucant 
o enviant un WhatsApp al 
679.964.669.

ÒDENA / LA VEU

El cap de setmana de la 
Mare de Déu del Carme 
se celebrà la festa del car-

rer de la Guixera d’Òdena. Va 
ser en un entorn i ambient aco-
llidors i hi va participar tothom 
qui ho va desitjar. El matí del 
dissabte 16 de juliol es va dur 
a terme un taller de bombolles 
pensat per a totes les edats tot 
i que el públic més madur va 
gaudir de com, sobretot, els més 
menuts van acabar sent els pro-
tagonistes. Al vespre es va cele-

brar el sopar popular on gairebé 
un centenar de persones es van 
entaular tot escoltant la músi-
ca ambient del grup Mystics. I, 
diumenge, va ser el dia de � de 
festa amb les tradicionals hava-
neres que el grup l’Espingari, 
que feia 20 anys que venien a 
la festa, va omplir el carrer amb 
peces tradicionals com “El canó 
del Palamós” i els tres compo-
nents van cantar peces noves 
com alguna sardana. No hi va 
faltar el rom cremat i en acabar 
l’actuació hi va haver xocolata 
desfeta per a tothom.

Acollidora festa del carrer de la Guixera 

LA POBLA DE C. / LA VEU

Amb la voluntat de do-
nar suport a la tasca 
que desenvolupa de 

manera voluntària l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF) la 
Pobla de Claramunt, l’Ajunta-
ment ha posat aquest estiu a la 
seva disposició un nou vehi-
cle. 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 muni-
cipal.
L’objectiu municipal és facili-
tar la feina que desenvolupa 
l’agrupació i que és essencial al 
llarg de tot l’any, ja que permet 
realitzar les tasques preventi-
ves que, quan arriben els me-
sos de més calor, garanteixen 
la seguretat de la ciutadania i 
de l’entorn rural.

L’Ajuntament adquireix 
un vehicle per a l’ús de 
l’ADF la Pobla

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av . P aï sos Catalans, 28
Ig ualada ·  B cna

Tel. 93 803 01 7 9 -  93 803 54 39
Mò bi l. 6 39 37  31 87  -  6 16  6 2 6 7  53

w w w .marcelclaramunt.com

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

El bon ambient i la mi-
llor música dels vui-
tanta van omplir els 

jardins de Can Muscons en 
una nova sessió dels “Diven-
dres a la fresca”. Ha estat la 
penúltima del programa que 
es tanca aquesta setmana (úl-
tima de juliol) amb l’actuació 
de la monologuista Lourdes 
Bayonas.
La festa remember amb Javi 

Avui, últim divendres a la fresca a Can Muscons

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Aquest dijous es va in-
augurar o�cialment 
l’Espai Jove Can Mus-

cons, un equipament que fa 
tres anys que funciona a ple 
rendiment i que ja és una refe-
rència per als joves de Vilano-
va del Camí i la Conca. L’acte, 
que va comptar amb una no-
drida representació de joves 
del municipi, integrants del 
Consell de Joves La Xispa, va 
obrir l’agenda de la Setmana 
de la Joventut.
L’acte va encetar-se amb una 
visita inaugural per l’equipa-
ment i una explicació breu de 
com es va anar gestant i con-
cretant l’Espai Jove. Explicaci-
ons que van anar a càrrec del 
tècnic de Joventut i Educació, 
Carles Palet.
La regidora de Joventut, Edu-
cació i Festes, Eva Vadillo, va 
ser l’encarregada d’obrir la 
roda d’intervencions. Ho va 
fer explicant la història de la 
masia Can Muscons, origi-
nalment lligada al conreu de 
la vinya i, que amb els anys ha 
esdevingut un referent per al 
jovent. Can Muscons, va a�r-
mar la regidora, ha esdevingut 
la porta d’entrada dels joves a 
l’ajuntament.  

Actualment, l’equipament 
compta amb 4 convenis de 
col·laboració amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia, en virtut 
del què s’ha posat en marxa: 
serveis com la Consulta Jove, 
el Grup de Promoció a la Salut 
o la �gura DINAMO. També, 
és la seu de dues entitats es-
portives, el FS Can Titó i el CF 
Vilanova i, el punt de trobada 
habitual del Consell de Joves 
La Xispa.
Així mateix, és l’espai des d’on 
la Fundació AMPANS Inter-
mèdia, porta a terme el Pro-
grama de Noves Oportunitats 
per a Joves.

Més recursos per joventut
L’Espai Jove Can Muscons, va 
concloure la regidora Eva Va-
dillo, és un equipament dels 
joves i per als joves, i un espai 
per dissenyar i plani�car polí-
tiques de joventut actives que 
possibilitin l’emancipació del 
jovent.
Al seu torn, el diputat de Jo-
ventut, Javier Silva, va felicitar 
l’Ajuntament vilanoví per la 
seva ferma aposta per l’equi-
pament juvenil. Un espai im-
portant, va dir el diputat, per 
desenvolupar polítiques efec-
tives de joventut i per oferir 
als joves un punt de trobada i 

Can Muscons esdevé la porta d’entrada dels joves a l’Ajuntament 
i un espai de referència i de trobada 

d’intercanvi.
Javier Silva va anunciar a Can 
Muscons que la Diputació de 
Barcelona, incrementarà en 
els pròxims pressupostos la 
partida de Joventut amb la 
voluntat d’ajudar als ajunta-
ments a pal·liar els efectes que 
la pandèmia ha provocat en el 
jovent, especialment en el seu 
benestar emocional. 
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
va ser l’encarregada de tancar 
la roda d’intervencions i ho va 
fer amb un agraïment a la re-

gidora Eva Vadillo, promotora 
i impulsora del projecte. L’al-
caldessa va reconèixer la tasca 
que ha fet Vadillo durant els 
darrers anys al capdavant de 
Joventut i els vincles que s’han 
teixit amb altres institucions i 
entitats.
Trucharte va assegurar que 
les polítiques de joventut 
sempre han estat prioritàri-
es pel govern vilanoví, i per 
això va agrair a la Diputació 
de Barcelona, la seva impli-
cació i suport tant tècnic 

Mancebo va ser tot un èxit. 
Com destaca la regidora de 
Cultura, Carlota Silva, el pú-
blic va respondre a la petició 
de vestir de blanc i va donar 
un aire molt estiuenc a la vet-
llada.
El vilanoví Javi Mancebo va 
engrescar tothom a ballar i 
cantar temes que continu-
en desa�ant el pas del temps 
amb altres més actuals. I no 
només va aconseguir que pas-
sessin una nit ben animada, 

sinó que els va deixar amb ga-
nes de repetir, com assegura 
Carlota Silva.  

Monòleg per l’últim diven-
dres
Avui serà l’últim del cartell 
dels Divendres a la fresca que 

la regidoria de Cultura ha 
programat per aquest mes de 
juliol. En aquesta ocasió ac-
tuarà a Can Muscons la mo-
nologuista reusenca Lourdes 
Bayona Una artista completa 
i multidisciplinària capaç de 
cantar, actuar, fer riure i que 

a més a més, escriu. 
L’horari de la funció serà 
com sempre a les deu de la 
nit, però les portes de Can 
Muscons es tornaran a obrir 
a dos quarts de nou, amb el 
servei de bar a càrrec del CF 
Vilanova.

com econòmic.
Així mateix, va tenir parau-
les d’agraïment per als joves, 
especialment per a La Xispa, 
perquè van dir són el futur 
del municipi. 
L’acte va acabar-se amb un 
refrigeri a la terrassa de Can 
Muscons i tot seguit l’assem-
blea juvenil va donar el tret 
de sortida de la Setmana de 
la Joventut. Al vespre, a les 
piscines de Can Titó hi va 
haver projecció de cinema i 
bany nocturn.
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

Dijous 21 de juliol l’as-
sessora d’imatge co-
lomina i membre de 

la comissió per l’elaboració 
del Pla d’Acció contra la pres-
sió estètica Marta Pontnou, 
ha ofert la xerrada “Moda i 
pressió estètica » a la Plaça de 
l’Església de Santa Coloma de 
Queralt.
La xerrada s’ha organitzat 
amb motiu del nou Pla d’Ac-
ció que ha aprovat el Depar-
tament d’Igualtat i Feminis-
mes del Govern en contra la 
pressió estètica, que vol do-
nar una resposta política a la 
violència dels cànons estètics 
que produeixen i perpetuen 
estereotips i discriminacions 
de gènere.
Mitjançant eines de consci-
enciació es pretén visibilitzar 
i erradicar la violència que 

agents externs i les pròpies 
persones exerceixen sobre 
elles mateixes en forma de 
pensament o prejudici pel 
fet de no encaixar en uns cà-
nons de bellesa que s’allunyen 
dels cossos reals. Cal actuar 
de manera transversal des de 
tots els àmbits del món estè-
tic: la indústria de la moda, la 
publicitat, les xarxes socials, 
el món audiovisual, l’educació 
i la política.
“Queden moltes accions per 
fer com canviar els referents, 
actualitzar les talles, controlar 
les càrregues socials i inclús 
canviar el llenguatge. La roba 
no és únicament un element 
amb què vestir-nos, sinó que 
és una forma d’expressió amb 
la qual ens identi�quem, per 
això ha de ser accessible a to-
tes les persones siguin quines 
siguin les seves siluetes”, co-
menta Marta Pontnou.

Xerrada sobre la pressió 
estètica a Santa Coloma

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

L es festes de Santa Ma-
ria Magdalena, la fes-
ta de la Plaça, és una 

antiga festa de barri que es 
celebra a la Plaça Major de 
Santa Coloma de Queralt.
Enguany dijous 21 de juliol 
es va fer l’engalanada de la 
plaça amb la col·locació de 
les banderoles i lluminàries. 
El divendres 22 a la tarda 
els amics de Folk al carrer 
omplien la plaça major de 
somriures, ball i música. A 
les vuit del vespre es va fer 

la missa en honor a la pa-
trona a la capella de Santa 
Magdalena, i a dos quarts 
de deu es va fer la ballada de 
gegants de la Plaça amb els 
Grallers de Santa Coloma. 
La jornada va acabar amb 
el correfoc amb els diables 
Keresus i el Bram de foc 
d’Abrera.
Dissabte el sopar popular al 
centre de la plaça va aplegar 
unes 250 persones i les ter-
rasses dels bars de la plaça 
estaven plenes. La festa va 
acabar amb una sessió mu-
sical amb DJ Pèrill.

Celebrada la Festa 
de la Plaça

HOSTALETS DE P. / LA VEU

El dijous 21 d’abril va 
arrencar la Festa Major 
amb el Mundial de Dò-

mino, les samarretes el pregó 
a càrrec del Club de Patinat-
ge, els balls tradicionals, so-
par a la fresca i bingo popular.
Recull d’imatges i vídeo del 
pregó
El segon dia de la Festa Ma-
jor va comptar amb l’Xtrem 
Race en una divertida prova 
d’obstacles, in�ables i aigua al 
camp de futbol. A la sala de 
Cal Batista es va inaugurar 
conjunta de talent local amb 
treballs de Josep Millaret 
Valls i Jean Galeote Carbonell 
amb presentació dels treballs 
dels alumnes del curs de di-
buix i pintura que es pot veu-
re �ns al 26 de juliol de 12 a 
14h i de 18 a 21h. L’espectacle 
infantil ‘El meu amic Brutus’ 
omplia la placeta i la xaranga, 
que substituïa el correfoc, va 
animar el carrer abans de la 
nit de concerts amb Músics 
de Carrer i Banda Neón que 
tancaven la jornada.
El dissabte 23 de juliol vam 
tenir la Water Party a partir 
de l’hora del vermut al car-
rer Isidre Vallès, ballada de 
sardanes amb la Cobla Rosa-
leda a la plaça Cal Figueres i 
concert familiar amb Visca 
la xerinola d’en Rikus. A la 
nit, concert i ball clàssic amb 
l’Orquestra Rosaleda a la pis-
ta poliesportiva, Guateca a 
l’escenari del carrer Anselm 
Clavé i nit de disjòqueis per 
als més joves a l’escenari del 
parc de Cal Ponsa amb molt 
bona resposta.
El diumenge es va fer l’estrena 
pública de la gimcana «Fem 
poble». A la tarda va tenir 
lloc una participada festa de 
l’escuma a la placeta. El teatre 
amb «Ni rastre del que vam 
ser», amb els actors Carles 
Xuriguera i Fel Faixedas, i la 
«Silent disco» van ser les al-
tres activitats de la jornada.
Coincidint amb la diada de 
Festa Major, el 25 de juliol 
(Sant Jaume) va arrencar amb 
cercavila de convit a la festa, 
la Missa de Festa Major, repic 
de campanes i vermut mu-
sical a la Torre del Sr. Enric. 
Una gran cercavila pels car-
rers amb balls populars i el 
ball de plaça a la nit tanquen 
el penúltim dia de la progra-
mació d’enguany.
L’últim dia de la Festa Major, 
dimarts 26 de juliol, va comp-

tar amb in�ables d’aigua a la 
plaça dels Països Catalans que 
petits i grans van apro�tar per 
refrescar-se. A primera hora 
de la tarda es van conèixer els 
guanyadors del 2n Mundial 
de Dòmino i, més tard, l’hos-
taletenca Laura Valls va oferir 
la conferència «100 anys de la 
Cooperativa. Història i me-
mòria» en un auditori de Cal 
Figueres ple de gom a gom i 
que es pot recuperar a  You-
tube. Les havaneres amb el 
grup Baracola i rom cremat 

Els Hostalets va viure una exitosa 
Festa Major

van reunir un gran nombre 
de veïns que van poder seguir 
també els clàssics. L’edició del 
2022 va acabar sense castell 
de focs però amb una batuca-
da espectacular que combina-
va ritme, llums i que va posar 
punt i �nal a les festes.
Recordem que la situació de 
risc d’incendi amb l’activació 
del Pla Alfa en fase 3 va fer 
cancel·lar qualsevol activitat 
amb pirotècnia com el previst 
en el Pau de Foc, el correfoc o 
l’espectacle �nal.
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CARME / LA VEU

Dissabte es va tancar la 
Festa Major de Car-
me d’enguany. Una 

festa molt participada i que va 
comptar amb la col·laboració 
de vàries persones i col·lectius 
que es van sumar a l’organitza-
ció dels actes. Es notava que hi 
havia ganes de passar-s’ho bé 
després de dos anys amb una 
festa de mínims.
El programa s’iniciava el pas-
sat 14 de juliol amb les hava-
neres al Pati de Missa i �na-
litzava el dissabte 23 amb la 
representació de l’obra “Tar-
tan de la Selva”, a càrrec del 
grup de teatre Set Vetes.
Entremig, tot un seguit d’actes 
variats adreçats a tota la ciu-
tadania, des dels clàssics con-
certs joves, l’espectacle famili-
ar, el partit de futbol i el ball 
de vetlla, passant pel correfoc 
i el sopar popular i introduint 
elements nous com ara la cer-
cavila de capgrossos, amb l’ob-
jectiu de recuperar-los, el petit 
pregó i la gimcana de tractors.
Agraïm a totes les carmetanes 
i carmetans la seva participa-
ció i contribució al gaudi de la 
Festa Major de Carme 2022.

Acaba la Festa Major de Carme

LA TORRE DE C. / LA VEU

El PSC de la Torre de 
Claramunt ha celebrat 
l’assemblea ordinària 

de militants per escollir can-
didat per les eleccions mu-
nicipals del 28 de maig del 
2023. L’escollida ha estat la 
torredana Carla Suárez Nie-
to, actual portaveu del grup 
municipal socialista des que 
Jose Martín va renunciar al 
seu càrrec per motius de salut 
fa un any i mig, amb l’objectiu 
de ser la primera alcaldessa 
de la Torre.
Carla Suárez té 37 anys, està 
casada i es mare d’un nen. És 
llicenciada en Economia i va 
cursar un màster i postgrau 
en Hisenda Autonòmica i 
Local, ja que des de ben jove 
li apassiona la política mu-
nicipal. Ha alternat feines al 
sector privat �ns que al 2015 
va fer el salt a l’administració 
pública guanyant unes oposi-
cions. Va decidir fer el pas a 
la part política des de feines 
tècniques tot col·laborant 
en l’àmbit de política local 
del PSC a la comarca amb el 

govern d’Òdena. En aquesta 
etapa és on va poder desen-
volupar projectes i conèixer 
més a fons el que implica ser 
servidor públic. Amant dels 
animals i de la natura, va ar-
ribar a la Torre de Claramunt 
fugint de les masses, desitjant 
calçar-se les bambes i fer ruta 
amb els seus dos gossos, que 
són part de la família.
Un cop escollida candidata a 
l’alcaldia, Carla Suárez a�rma 
que “vull aportar el meu co-
neixement i experiència tan 
al sector públic com al privat 
i treballar conjuntament amb 
tot l’equip per fer que els tor-
redans i torredanes gaudeixin 
molt més de viure al nostre 
municipi i puguin gaudir de 
més serveis”. Suárez considera 
que “Junts està governant el 
municipi per inèrcia, nosaltres 
representem un projecte fresc 
i amb noves idees per la Torre. 
El municipi pot ser molt mi-
llor i pot estar molt més ben 
gestionat. Després de quatre 
anys treballant des de l’opo-
sició, estem preparats, tenim 
l’equip i tenim el projecte per 
guanyar i governar la Torre”.

Carla Suárez, candidata 
a l’alcaldia pel PSC de la 
Torre de Claramunt

CABRERA D’A. / LA VEU

Salus Monteagudo serà el 
candidat del PSC a l’al-
caldia de Cabrera d’Ano-

ia per les eleccions municipals 
el 28 de maig del 2023. La de-
cisió s’ha pres a l’assemblea de 
l’agrupació local socialista que 
ha escollit Montegaudo per-
què pugui recuperar l’alcal-

dia del municipi després que 
al 2019, tot i que guanyar les 
eleccions, un pacte entre ERC 
i Ciutadans va impedir al PSC 
poder governar.
Un cop escollit, Salus Mon-
teagudo ha explicat que “és 
un honor i tinc la il·lusió, les 
ganes, les idees i la capacitat 
per ser el proper alcalde de 
Cabrera de Cabrera d’Anoia”. 

El PSC de Cabrera destaca que 
“vol transmetre als veïns i veï-
nes seguretat i compromís per 
desbloquejar Cabrera amb un 
projecte potent i transversal, 
on es trobi còmode tothom, 
per les properes eleccions Mu-
nicipals del 2023”. Montegau-
do ja va ser alcalde de Cabrera 
del 2008 al 2009 i també entre 
el 2015 i el 2019.

Salus Monteagudo intentarà recuperar 
l’alcaldia de Cabrera per al PSC
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CAPELLADES / LA VEU

El 15 d’agost comença 
la Festa Major de Ca-
pellades, però abans hi 

haurà els actes de La Prèvia. 
Tal com va destacar la regido-
ra de Festes, Susana Moreno, 
durant la presentació que es 
va fer a Casa Bas, “hem de 
posar en valor que enguany 
recuperarem totalment la 
normalitat, que serà una Fes-
ta Major com les d’abans de 
la pandèmia. I també estem 
molt contents que 28 entitats 
de la nostra vila participin 
activament organitzant pro-
postes”.
Precisament la primera pro-
posta, encetant La Prèvia, ar-
riba el dissabte 6 d’agost de la 
mà de la Festa Major Popular, 
entitat plenament integrada 
dins la festa i organitzadora 
de diferents actes. A les 10 
del matí es farà al carrer de 
Garbí la ja tradicional pin-
tada del mural de la FMP i a 
dos quarts de 7 de la tarda la 
cursa d’orientació familiar de 
la FMP.
També dins La Prèvia es 
manté el Capvespre d’Art que 
reuneix més de 40 artistes de 

Capellades o vinculats amb la 
vila.
Les activitats d’enguany seran 
variades, amb espectacles in-
fantils per la tarda, concerts 
vermut al migdia, sardanes i 
havaneres al vespre i anima-
ció per les nits.
Cal destacar com l’abric Ro-
maní  celebra 40 anys d’ex-
cavació i per això acollirà un 
taller el 16, un concert amb 
les Tarta Relena el dia 15, el 
pregó mapping del 13 amb 
l’Eudald Carbonell i l’equip 
d’arqueòlegs. 
Hi ha activitats consolidades 

que en aquesta edició recu-
peren la normalitat. Aquest 
és el cas, per exemple, sopar 
Bingo/Disco que organitzen 
les entitats -enguany Gegants, 
Club de Futbol Sala, Capella-
des Hoquei Club i el Club de 
Futbol Capellades- a la plaça 
Catalunya.
En aquest mateix espai tam-
bé es repetirà la Nit de les 
Barraques on també hi hau-
rà parades de menjar i beure 
de les entitats i actuació de 
Mambo Jambo, La Séptima 
Trastada i els Pelukas la nit 
del dissabte 16 d’agost.
Aquesta festa major tindrà 
novament la Plaça de la In-
fància, on hi haurà actuaci-
ons i ambientació proposada 
pels consellers i conselleres 
del Consell d’Infants.
Els matins també oferiran 
propostes com el matí de 
cultura popular que es re-
editarà a la Font Cuitora, el 
dilluns 15 d’agost, el tobogan 
aquàtic al carrer Garbí del 
dia 16 i el concert vermut de 
l’Escola de Música el 17.
Tota la informació es pot 
trobar a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Capellades, 
capellades.cat

50 actes i 28 entitats participen 
a la Festa Major de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquest mes d’agost es 
farà una nova cam-
panya d’excavació a 

l’Abric Romaní de Capella-
des, que enguany arriba ja a 
l’edició número 40.
Aquestes 4 dècades d’exca-
vacions continuades han 
permès descobrir un munt 
de restes que han convertit 
l’Abric Romaní en un dels 
jaciments de referència per 
estudiar la vida dels nean-
dertals.
Coincidint amb aquest tre-
balls d’excavació, durant el 
mes d’agost es començarà a 

celebrar l’aniversari amb di-
ferents propostes com xerra-
des, un concert vermut per 
la Festa Major i una exposi-
ció que recollirà tots aquests 
anys d’activitat i que ja s’ani-
ran anunciant.
L’excavació 2022 es farà del 
8 al 26 d’agost, i del 9 al 25 
d’agost es podrà visitar el ja-
ciment en procés d’excavació  
amb visites guiades a les 11 i 
a les 12 (3€/p) i visita lliure 
per la tarda de 5 a 7 (gratu-
ït). Els dies 13 i 20 d’agost es-
tarà tancat i el dia 16 per la 
tarda es farà un taller d’eines 
prehistòriques (amb reserva 
prèvia a entrapolis.com).

Quaranta anys d’excava-
cions a l’Abric Romaní

CAPELLADES / LA VEU

Aquest estiu arribem ja 
a la vuitena campanya  
“Estimo com vull”, 

que cada any edita l’Ajunta-
ment coincidint amb la Festa 
Major. Una vegada més l’ob-
jectiu és totalment pedagògic, 
intentant donar visibilitat a 
totes les violències masclistes 
i LGTBI-fòbiques que es pro-
dueixen en el context festiu. 
Aquest estiu es torna a produir 
el material de sensibilització 
amb bosses, adhesius de roba, 
got reutilitzable i polseres. Un 
recordatori que, malgrat estar 
en un ambient festiu i desim-
bolt, només les relacions con-
sentides són acceptables. 
Tal com destaca la regidora 
d’Equitat, Adela Morera, “No 
podem passar per alt totes 
aquelles actituds menys visi-
bles però per això no menys 
importants, que sustenten 
l’estructura patriarcal. És un 
problema social i com a tal 
és imprescindible fer-hi front 
col·lectivament. Aturar aques-
tes violències esta a les mans 
de cada veí i veïna de la Vila. 

És tant senzill com no riure i 
parar els peus a qui fa un co-
mentari sexista o Lgtbifòbic. 
És tan senzill com educar des 
de casa que les relacions sexo-
afectives han de ser desitjades 
i consentides i que tot el que 
queda fora d’aquest concepte 
és un abús”. 
En la mateixa línia dues nits, 
la del 15 i 16 d’agost, hi haurà 
en ple escenari festiu, un punt 
lila que s’encarregarà de fer 
arribar informació i on tam-
bé es podrà adreçar qualsevol 
persona que hagi patit una 
agressió sexista.

Es presenta la campanya 
“Estimo com vull”

CAPELLADES / LA VEU

A partir del 6 d’agost torna 
a Capellades una activitat 
que l’any passat va tenir molt 
bona acollida: les visites per 
la Cinglera del Capelló.
Enguany es proposa fer una 

visita comentada per la Cin-
glera, els dies 6, 7,8,9,10, 11, 
20, 21, 27 i 28 d’agost o bé el 3 
i 4 de setembre. S’ha habilitat 
3 horaris: les 21.30, les 22.15 
o les 23h. Per assistir-hi cal 
comprar els tiquets  - 5 € per 
persona- a entrapolis.com

Visites guiades a la 
Cinglera del Capelló

CAPELLADES / LA VEU

La Llar d’infants ha po-
gut oferir aquestes dues 
darreres setmanes de 

juliol un casalet per als seus 
petits infants.
El període lectiu de l’escola 
�nalitza el 19 i el casal es fa 
del 20 al 29 de juliol, de 9 a 13 
hores. Està dirigit als infants 
escolaritzats a la mateixa es-
cola, als nivells I1 i I2. Hi han 
pogut participar 26 infants, 
de manera totalment gratuïta. 
Això ha estat possible gràcies 
a la subvenció rebuda dins el 
Programa Temps Cures, que 
vol garantir, entre d’altres, la 
conciliació familiar especi-
alment per part de les dones. 
Aquest servei s’emmarca en 
el que estableix la Resolució 
IFE/3877/2021, de 29 de de-
sembre, per la qual s’aprova el 
�nançament als ajuntaments 
de més de 20.000 habitants i 
als consells comarcals per im-
pulsar la prestació de serveis 
de cura puntual per a nenes i 
nens dels 0 als 14 anys a tot el 
territori català. 

El casal d’estiu a l’escola bres-
sol municipals Vailets s’ha 
plantejat com una ampliació 
del servei d’escola. 

Darrera setmana Casal per a 
nens i nenes 
Aquestes dies 219 nens i nenes 
han pogut participar a les 5 
setmanes de casal que s’ha fet 
els matins de dilluns a diven-
dres.
La segona i la tercera  setma-
nes han estat les més partici-
pades, però les altres hi hagut 
una mitjana d’una cinquante-

Casals d’estiu per a totes les edats

na de nens i nenes.
L’eix temàtic han estat els pla-
netes que s’han anat treballant 
des de perspectives diferents. 
Hi ha hagut moltes estones de 
joc, tallers i diversió a la pis-
cina blava o passejant per di-
ferents indrets de Capellades.
El preu d’aquest casal ha si-
gut més baix gràcies a la sub-
venció del Programa Temps 
Cures que ofereix la Gene-
ralitat de Cataluya amb l’ob-
jectiu d’afavorir la concilia-
ció de les famílies, durant el 
període no lectiu.
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VECIANA / LA VEU

En els darrers dies el 
Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada 

(CECI) ha realitzat una cam-
panya d’excavació a les restes 
arqueològiques situades a 
l’entorn de ponent de l’esglé-
sia romànica de Santa Maria 
de Veciana.
Aquesta campanya de recer-
ca dona continuïtat a la que 
es va realitzar l’any 1999, per 
part de la Generalitat de Ca-
talunya, i a la duta  a terme 
els passats anys 2020 i 2021 
pel propi CECI.

En les tasques realitzades 
aquests dies per voluntaris, 
sota la direcció de l’arqueò-
loga de Cat Patrimoni Núria 
Cabañas, s’ha continuat exca-
vant la necròpolis visigòtica 
trobada ara fa dos anys sota 
les restes de l’edi�ci del baix 
medieval que es construí se-
gles més tard al seu damunt.
Per tal de donar a conèixer les 
troballes realitzades amb la 
campanya d’enguany el pro-
per dissabte dia 30 de juliol a 
les 19 hores hi haurà una xer-
rada informativa organitzada 
pel CECI amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Veciana.

Xerrada sobre la 
campanya d’excavació 
arqueològica

CALAF / LA VEU

El dissabte 23 de juliol, 
Calaf va recuperar la 
sisena edició del Tasta 

la plaça!!!, una iniciativa que 
combina l’excel·lent gastrono-
mia de l’Alta Segarra amb la 
música en directe i el patri-
moni.
Després de dos anys d’aturada 
a causa de la pandèmia, aques-
ta edició va comptar amb ca-
torze establiments, entre res-
taurants, productors i cellers. 
El funcionament del Tasta la 
plaça!!! va ser el de cada any, 
cada persona havia d’adquirir 
un val amb 8 pessetes per un 
valor de 10 euros. Cada res-
taurador oferia tres opcions 
de tastos que podien ser plats 
freds, calents o postres per un 
preu d’entre 1, 2, 3 i 4 pessetes 
cada un, que la persona havia 
d’escollir i bescanviar. Durant 
tota la nit es van vendre �ns 
a 695 vals, que van suposar 
servir prop de 3.000 tastos. 
Per això, es calcula que hi van 
assistir prop de mig miler de 
persones.
A més, aquest any la vetllada 
va comptar amb una invitada 
especial per l’ocasió, la cuinera 

i xef del restaurant Sempro-
niana Ada Parellada. Com a 
ambaixadora de la jornada 
gastronòmica l’Ada va difon-
dre a través de les seves xarxes 
socials les diferents propostes 
i va amenitzar la jornada con-
versant de cuina amb els dife-
rents restauradors, productors 
i assistents. A les 22 h de la nit, 
a més, ella mateixa va realitzar 
un sorteig entre el públic i va 
obsequiar amb un llibre seu 

signat a les persones guanya-
dores.
A banda de la variada i delicio-
sa oferta gastronòmica, el Tas-
ta la plaça!!!, també va comptar 
amb dues propostes musicals 
a càrrec de dos joves de l’Alta 
Segarra: Eloi Estany amb un 
repertori de piano amb grans 
clàssics del jazz i Virginia West 
que va oferir un reguitzell de 
cançons de música d’autor i 
pop molt conegudes.

El Tasta la plaça!!! de Calaf torna 
a ser un èxit 

CALONGE DE S. / LA VEU

El passat 22 i 23 de juliol, 
en el marc dels Festivals 
Alta Segarra, Calonge 

de Segarra va gaudir d’un cap 
de setmana musical amb els 
concerts de la cantautora Joana 
Serrat, divendres; i de Beth i la 
pianista Laura Andrés, dissabte.
L’església de Santa Fe de Calon-
ge de Segarra i el seu entorn es 
va decorar amb una il·lumina-
ció única, dissenyada especial-
ment per a l’ocasió.
Abans del concert es va poder 
gaudir d’un tast gastronòmic 
organitzat per l’entitat Anifalac.
L’Ajuntament de Calonge de 

Segarra agraeix el Casino de 
Calaf per la gran organització 
dels Festivals Alta Segarra, el 
Grup Anifalac per l’elaboració 

Santa Fe de Calonge va acollir 
els Festivals de l’Alta Segarra

del tast gastronòmic, i totes les 
entitats, ajuntaments i empre-
ses que han col·laborat en l’or-
ganització d’aquest festival.

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

D I P Ò S I T C O N T R O L A T
D E R U N E S I V A L O R I T Z A D O R

D E R C ' D

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 
Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



28  |  ESPORTS Divendres, 29 de juliol de 2022

esports

ATLETISME / LA VEU

L ’atleta  del C.A. Iguala-
da Petromiralles Roger 
Suria, ha estat seleccio-

nat pels responsables tècnics 
de la RFEA per participar en 
el Campionat del Món de ca-
tegoria Sub-20 que es durà a 
terme dels propers dies, de 
l’1 al 6 d’agost, a la població  
de Cali (Colòmbia), defen-
sant els colors de la Selecció 
Espanyola Sub-20.
Roger Suria, atleta format a 
l’Escola Esportiva del CAI, 
va assolir el passat 18 de juli-
ol a Torrent, la medalla d’Ar-
gent al Campionat d’Espanya 
Sub-20 en la prova dels 3.000 
metres Obstacles, prova en 
què té una millor marca de 

Roger Súria (CAI), seleccionat 
pel Campionat del Món Sub-20

8’55”61, mínima per al Mun-
dial Sub-20, assolida el pas-
sat 15 de juny al Serrahima 
de Barcelona.

Campionat del Món 
En aquest Campionat in-

ternacional hi participaran  
1500 atletes de 175 països  
en les diferents proves, entre 
ells 38 atletes  de la Selecció 
estatal, 22 nois i 16 noies,  6 
dels quals són atletes cata-
lans, 3 nois i 3 noies.

Jana Planell (CAI), sisena 
posició en el Campionat
d’Espanya

ATLETISME / LA VEU

L’atleta Sub-16 del Club 
Atlètic Igualada Petro-
miralles/Jocnet Jana 

Planell, va assolir un merito-
ri sisè lloc en el salt de per-
xa, en la seva participació al 
21è Campionat d’Espanya 
Sub-16, que es va dur a ter-
me a l’Estadi Yago Lamela 
d’Avilés (Asturies) en doble 
Jornada de dissabte i diu-
menge matí i tarda, amb la 
participació dels atletes es-
tatals capdavanters nascuts 
els anys 2007/08.

Jana Planell va assolir la sise-
na posició exaequo -plaça de 
finalista- en el salt de perxa, 
amb un millor intent de 3,02 
metres. La campiona estatal 
va ser Noa Martínez (A. Ca-
talunya). 

Cursa de tanques 
Jana Planell era a més vui-
tena amb 52”63 en la terce-
ra s/f. dels 300 m. tanques, 
perjudicada per una caiguda 
soferta durant la cursa, no 
accedint a la final, domina-
da per Alaine Aguerralde 
(Super Amara Bat).

L’Igualada Rigat jugarà a 
Europa la propera temporada
HOQUEI / LA VEU

L’Igualada Rigat jugarà 
la World Skate Europe 
Cup aquesta propera 

temporada. Així ho ha comu-
nicat aquest mateix matí el 
Comité Nacional de Hockey 
Patines de la RFEP al club, 
que ha acceptat la oportuni-
tat.
Tot i que l’Igualada Rigat va 
quedar eliminat del play-o� 
per la WSEC davant el CP 
Voltregà Stern Motor, la Wor-
ld Skate Europa ha atorgat 
una plaça més a la Parlem Ok
Liga per a la WSE Champions 
League, fet que provoca que 
hi hagi una plaça extra per a 
la WSE Cup.
Per accedir a la fase de grups, 
els arlequinats hauran de ju-
gar una fase prèvia durant el 
mes de desembre, rival enca-
ra per determinar.

Xavi Bosch, nou jugador de 
l’Igualada Rigat 
El jugador Xavier Bosch Gor-
gues serà un dels porters de 
l’Igualada Rigat de cara a la 
temporada 2022/23. El juga-
dor nascut i fet a Juneda va 

interessar-se per la porteria 
des de ben petit, fet que l’ha 
ajudat a convertir-se en un 
porter molt complert, àgil i 
intuïtiu.
Ha participats diversos anys 
als Campionats de Catalu-
nya amb el CH Juneda, �ns 
que ara fa dues temporades 
el Lleidantet HC Alpicat es 
va interessar en aquest jove 

porter, que principalment ha 
jugat a l’equip júnior però que 
també ha entrat en la discipli-
na del primer equip durant 
aquesta passada campanya.
Xavi Bosch, de 18 anys, ha 
estat pre-seleccionat per la 
Selecció Espanyola Sub-19 
per participar en els World 
Roller Games d’Argentina 
d’aquest 2022.

Salvador Simón, ascendeix 
a Blue Badge
TENNIS TAULA / LA VEU

L ’àrbitre de l’Escala 
Salvador Simón ja és 
àrbitre Blue Badge, la 

categoria més alta de l’arbi-
tratge internacional. Simón 
ha aconseguit tots els requi-
sits per ascendir de catego-

ria després d’estar en procés 
més de tres anys degut a la 
crisi sanitària, que va aturar 
la competició internacional. 
Simón és un col·legiat de 
primer nivell i ara ja consi-
derat Blue Badge es veu re-
compensada la seva qualitat 
i categoria.
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Sort diversa dels anoiencs a la Baja Aragó i al Ral.li 
francès de Langres
JOSEP M. VIDAL / LA VEU

Com ja es tradicional 
al mes de juliol es 
disputa la Baja Ara-

gó puntuable pel mundial de 
Bajas i que com cada any hi 
havia una bona participació 
de pilots i copilots anoiencs.
Presencia d’anoiencs que a 
més de ser nombrosa, és exi-
tosa com ho demostra la del 
pilot de Capellades, habitual 
d’aquesta prova, Dani Vilà 
que amb el Yamaha Raptor 
aconseguí el segon lloc ab-
solut tant sols superat pel 
francès Alexandre Giroud, a 
la categoria de Quads.
A la categoria de Buggis, cin-
quena posició dins el grup 
T4 de l’equip format per Mi-
quel Prat copilotat per Àlex 
Haro amb Yamaha YXZ 

1000R. Setzè lloc al grup 
T3 de la pilot saudí Masha-
el Alobaidan copilotada per 
l’igualadí Armand Monleon 
amb Can-Am Maverick X3.
Terol va ser el centre neuràl-
gic d’aquesta prova guanyada 
a la categoria de cotxes per 
Nasser Al Attiyah i Mathieu 
Baumel amb Toyota i a la de 
motos per Tosha Schareina 
amb GasGas. Baja Aragó que 
constava de tres llargs trams 
cronometrats, dos el dissab-
te i un el diumenge.

Problemes elèctrics van 
frenar a Marcel Abad i Pere 
Requena al Ral.li de Lan-
gres
Puntuable pel campionat es-
tatal francès de terra es va 
disputar el Ral·li de Langres 
en el que hi va participar el 

pilot igualadí Marcel Abad 
copilotat per Pere Requena 
d’Alcover amb Renault Clio 
Rally5.
Aquest ral.li constava de sis 
trams cronometrats el dis-
sabte i quatre el diumenge. 

Entre els més de 30 partici-
pants al Trofeu Clio francès, 
Abad després de tres trams 
anava classificat en una fe-
nomenal quarta posició, fins 
que un problema elèctric 
el va fer abandonar. El diu-

menge ja amb el problema 
solventat però penalitzat per 
l’abandonament del dissabte, 
va tornar a competir aconse-
guint bons cronos, però ja 
sense possibilitat d’obtenir 
un bon resultat.

Dani Vilà. Baja Aragó 2022 / JOSEP M. VIDAL

Un juliol de Crossfit a Capellades
CROSSFIT / LA VEU

Aquest mes de juliol 
17 nens i nenes han 
pogut gaudir amb 

les sessions de crosfit que 
s’han fet els dilluns i dijous 
a la Font Cuitora de Capella-
des. Sota les instruccions del 
Suso López, els joves d’ESO 
han après les millors rutines 
per entrenar, alhora que han 
passat una bona estona amb 
els companys i companyes.
Tal com detalla la regido-
ra d’Esports, Anna Xaus, 
“els joves a l’estiu tenen més 
temps lliure. A molts els hi 
agrada entrenar i per això 
volíem poder oferir una pau-

ta d’entrenament per un pro-
fessional com el Jesús López, 
que en sap molt i que ho 

sap presentar d’una manera 
amena i entretinguda per als 
nois i noies.”

Torneig de Vòlei Sorra 
aquest cap de setmana
VÒLEI / LA VEU

Encara són obertes les 
inscripcions per les 
persones que vulguin 

inscriure’s al Torneig de Vò-
lei Sorra de Capellades, no-
vament organitzat des de 
l’Ajuntament de Capellades 
en col·laboració del Club de 
Vòlei La Torre de Claramunt.
Avui, divendres 29 de juliol 
per la tarda i durant tot el 
cap de setmana Capellades 
serà el municipi del vòlei. 
Divendres i dissabte es juga-
ran totes les fases de grups 
de totes les categories, 4×4 i 

2×2, masculí, femení i mixt.
Diumenge es jugaran les eli-
minatòries per les finals que 
tenen lloc a la tarda on fina-
litza el torneig amb l’entrega 
de premis.

5 pistes i zona d’acampada
Hi haurà 5 pistes (ampliable 
en funció dels equips ins-
crits) 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.

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

BH 
ATOM X 
Carbon 
2022/23
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A partir de 285€/mes 
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Bateria 720wh
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Finalitza a Piera el Curs 
de Monitor Esportiu

PIERA / LA VEU

La formació permetrà 
a les persones titula-
des exercir com a mo-

nitor de poliesportiu o com 
a àrbitre en partits dels Jocs 
Escolars.

Aquest mes de juliol, les ins-
tal·lacions de l’Institut Esco-
la Piera han acollit la segona 
part del  CIaTE  (Curs d’Ini-
ciació a Tècnic Esportiu). La 
primera, que es va impartir 
durant les passades vacances 
de Nadal, va comptar amb 25
persones inscrites, i totes 
elles van aprovar aquell pri-
mer bloc del curs.
Davant l’èxit de la convoca-
tòria, la Regidoria de Joven-
tut va prendre el compromís 
d’impulsar la segona part 

del curs perquè l’alumnat no 
s’hagués de desplaçar fora de 
Piera per poder finalitzar la 
titulació. 
En aquest segon bloc, que 
ha tingut una durada de 
dues setmanes, l’alumnat ha 
rebut formació teòrica que 
s’ha complementat amb una-
part  pràctica  en pista i un 
curs de primers auxilis. El 
CIaTE inclou un treball final 
per grups en el qual els nois 
i les noies planificaran un 
projecte de gestió esportiva 
per a Piera adaptat a la rea-
litat, amb pressupostos, pos-
sibles subvencions i gestió de 
l’esdeveniment.
La  titulació  obtinguda per-
metrà al jovent participant 
exercir com a monitor
de poliesportiu o àrbitre 
d’activitats extraescolars.

VILANOVA / LA VEU

Esports Vilanova amb 
l’equip de treball de Di-
versport estan a les aca-

balles de l’Esportiguay 2022. 
L’activitat esportiva d’estiu ja 
corre per la 5a setmana de la 
seva programació. A dos dies 
de �nalitzar, l’equip organit-
zador es permet fer un pri-
mer balanç molt satisfactori.
Enguany s’han pogut repren-
dre bona part de les sortides 
i activitats especials de l’Es-
portiguay, segons asseguren 
des d’Esports amb molt bona 
acollida. Sortides de natura, 
tutorials de clubs, Paintball, 
sortida a la Granja, les pis-
cines de Montbui, l’escalada 
a l’Ingràvita, el Salting de 
Manresa, l’Humor Amarillo 
de Castellolí, la platja de Sit-
ges… Tot plegat ha estat molt 
atractiu per als infants que 
han participat amb molt d’in-
terès de les propostes. La set-
mana passada va ser especi-
alment reeixida l’acampada i 
bivac que es va fer a Can Titó, 
amb jocs i activitats de nit. 
Aquesta cinquena setmana 
l’activitat estrella és la compe-
tició de les Esportiguades.
En general els més de 130 in-
fants i joves en fan molt bona 
valoració i tenen ganes de re-
petir l’estiu vinent. Els amics 

L’Esportiguay enfila la cinquena 
i última setmana amb satisfacció

i amigues, l’esport, l’aigua i la 
diversió en són el motiu, però 
també les activitats diàries, 
les especials, i l’equip humà 
que les porta i acompanya 
els infants en aquesta mogu-
da estiuenca. Segons a�rmen 
des d’Esports Vilanova tot 
suma i esdevé la clau de l’èxit 
d’aquesta proposta de lleure 
estiuenca, plenament conso-
lidada.

Divendres, jornada de clo-
enda dels cursos de Natació
També els cursos de natació 
d’estiu estan a punt de �na-
litzar. Després de 4 setmanes 
i 20 sessions d’aprenentatge, 
aquest divendres Esports pre-

para amb Aquasos, la jornada 
de cloenda, que és prevista de 
celebrar-se a Les piscines Can 
Titó en els dos torns de l’ac-
tivitat: a les 12:30 i a les 19 h.
Com és habitual no hi faltarà 
l’exhibició de natació, els jocs, 
les fotogra�es i el lliurament 
de diplomes, per acabar amb 
un refrigeri i la felicitació pel 
treball realitzat a tots i totes 
les participants.
Cal assenyalar que el diven-
dres dia 29, les famílies dels 
participants poden assistir 
gratuïtament a la grada de les 
piscines Can Titó per presen-
ciar la cloenda dels cursos i 
veure de ben a prop els pro-
gressos de la mainada.

Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada
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MÚSICA / LA VEU

El Gorg de Nafre de 
Copons s’estrenarà com 
a escenari dels Festivals 

aquest cap de setmana amb 
la Dream Big Funk Band, di-
vendres 29 de juliol (22.00h), 
que ens farà reviure la música 
de grans artistes com Prince, 
Michael Jackson i Stevie Won-
der. Un concert potent i festiu 
amb quatre cantants i una Big 
Band sota la direcció de Vi-
cens Martín. 
Dissabte, també a les 22h, 
clourà els Festivals el pianista 
Marco Mezquida, recentment 
guardonat als premis BMW 
Welt Jazz Award a Munich, 
un dels guardons privats més 
importants de l’escena jazzísti-
ca europea, amb el premi del 
públic i el del jurat. Presentarà 
‘Letter to Milos’ en format trio, 
al costat dels músics Martín 
Meléndez (violoncel) i Aleix 
Tobías (bateria i percussions). 
El seu projecte més personal 
dedicat al seu �ll Milos.
El primer cap de setmana, el 

Bosquet del Rentador de Ca-
laf 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’es-
cenari dels Festivals el segon 
cap de setmana. Divendres 
Manu Guix hi va presentar 
‘Moments’, el seu darrer tre-
ball, amb la seva banda �e 
Veterans, i d’altres temes de 
la seva carrera, en un con-
cert ple d’energia de principi 
a �nal. Dissabte va ser el torn 
de ‘Llum’, un espectacle d’una 
gran bellesa amb poemes i 
cançons musicats que repre-

Copons s’estrena als Festivals Alta Segarra amb els concerts 
de la Dream Big Funk Band i el guardonat Marco Mezquida

senten 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.
El passat cap de setmana, va 
ser el torn de l’església Santa 
Fe de Calonge de Segarra, que 
va acollir els concerts de la 
cantautora Joana Serrat, que 
va actuar a duet amb la seva 
germana Carla, per presentar 
el seu darrer disc ‘Hardcore 

From �e Heart’, i de Beth 
Rodergas i Laura Andrés que 
van presentar ‘Natural wo-
men’, un tribut a grans veus 
femenines de la cançó que 
han fet història.

Entrades a 
www.entrapolis.com
Les entrades es poden com-
prar a través del portal www.
entrapolis.com.El preu és de 
20 € i 17 € per als socis del 
Casino de Calaf (entrades nu-
merades). També hi ha l’opció 
d’agafar-les amb o sense tast 
gastronòmic. El tast té un cost 
de 10 euros i un any més esta-
rà organitzat pel Grup Anifa-
lac de Calaf amb el qual es po-
dran degustar, abans o després 
de cada concert, productes de 
proximitat de gran qualitat, 
incloent menjar i beguda. 

LLIBRES / LA VEU

L ’escriptor Oriol Solà 
i Prat ha vist com un 
dels seus poemaris ha 

rebut un nou reconeixement 
destacat a l’illa de Mallorca, 
en aquesta ocasió el Premi 
literari “Joan Guasp” Vila de 
Consell que atorga l’Ajun-
tament d’aquest municipi 
ubicat a una vintena de qui-
lòmetres de Palma. D’entre 
totes les que es presentaven 
a concurs, el jurat de l’edició 
d’enguany escollí per unani-
mitat l’obra de Solà, un tre-
ball que té sempre l’existència 
humana en el punt de mira, 
abordada des de diferents 
perspectives.
La coherència, la constàn-
cia, la paciència... però tam-
bé l’optimisme, la cautela, el 
sentit comú; són tan sols al-
gunes de les temàtiques so-
bre les quals versen els trenta 
sonets que con�guren el po-
emari, i que s’apleguen sota 
el títol global de “Camí cap 

a l’ataràxia”. L’ataràxia és un 
terme vinculat a àmbits com 
la Filoso�a, la Medicina i la 
Psicologia, que designa un 
estat de tranquil·litat i d’im-
passibilitat de la persona, que 
no és torbat per cap desig ni 
passió. Així, hi ha també poe-
mes que parlen de les virtuts, 
de la valentia, de l’empodera-
ment, de l’amistat, etcètera.
El poemari premiat serà pu-
blicat properament per Edi-
cions Balèria. Previsiblement 
serà durant les festes de Sant 
Bartomeu (que és també pa-
tró d’aquesta vila mallorqui-
na), coincidint amb l’acte de 
lliurament del premi que s’ha 

d’efectuar en aquesta localitat 
a �nals d’agost. Serà el segon 
poemari que Edicions Balè-
ria li editi a Solà, després que 
l’estiu passat ja publiqués el 
treball titulat “Remuntant les 
aigües del Mississipí”, gua-
nyador del Premi de poesia 
Vila de Porreres.

De la seva banda, Solà conti-
nua eixamplant la seva pro-
ducció literària i refermant el 
compromís amb la literatura 
catalana, ja sigui a través de 
la poesia o de la narrativa: 
aquest reconeixement a les 
Balears rubrica la suma d’èxits 
d’aquest any 2022, en el trans-

curs del qual s’han premiat 
també altres treballs de l’es-
criptor anoienc en diversos 
municipis de l’Alt Penedès, del 
Baix Llobregat, de Barcelona 
capital, del Baix Empordà, del 
Garraf, del Gironès, de La Sel-
va, d’Osona, del Ripollès i del 
Vallès Occidental.

L’escriptor Oriol Solà i Prat torna a ser premiat a Mallorca

El Gorg de Nafre de 
Copons serà l’escenari 
on es faran els concerts 
els dies 29 i 30 de juliol

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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



   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’Ex-
posicions

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

VISIONS I PROJECTES. 
PASSAT, PRESENT I FUTUR 
DEL DISSENY ANOIENC
Exposició sobre el disseny contemporani de la co-
marca de l’Anoia i el seu futur.
Del 8 d’abril al 18 de setembre a la Sala d’Expo-
sicions del Museu de la Pell

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

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

IN-CERTESES
Nova exposició de la Lourdes Fisa amb la presèn-
cia 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 do-
nació 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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CARMEĿLA PLANELL

Certament tal i com 
apunta el “Xospi”, 
Josep Costa, en una 

conversa que hem mantingut: 
“L’amistat i la memòria cons-
titueixen un patrimoni que 
cal preservar”. Acte seguit, 
aquella colleta de pre-ado-
lescents dels anys 50’, em van 
tornar a posar en situació ...
I, sí, tot va començar, a la 
dècada dels anys 50’, a partir 
d’una foto en blanc i negre que 
es van fer en els seus dies de 
la pre-adolescència set amics; 

set amics d’entre tots els que 
quotidianament es trobaven 
per a jugar en un espai que els 
era molt proper, per raons de 
veïnatge, la Plaça de la Creu. 
D’aleshores ençà, entre jocs 
i unes primeres con�dències 
es va anar escrivint la història 
d’una més que sòlida amis-
tat. Una amistat, inscrita en 
els valors de la innocència, 
l’honestedat i la generositat; 
conformada de primer, per 
set amics (X. Roig, C. Para-
dell, Xospi, A. Tomàs, J. Va-
liente, R. Paradell i P. Soler); 
i, en qüestió de temps, per 
uns quants més �ns arribar 
a deu (R. Paradell, X. Roig, J. 
Carpi, P. Soler, C. Paradell, J. 
Valiente, A. Tomàs, Xospi, P. 
Aribau, J. Barrieres). 
Després d’anys i anys, i amb 
uns vincles cada cop més 
ferms, la història d’aquests 
protagonistes sempre ha es-
tat focalitzada a l’entorn del 
records viscuts i compartits a 
la seva Plaça de la Creu; atès 
que, a partir dels 7 o 8 anys, 
aquests nens van convertir 
aquesta plaça en el seu punt 
de trobada i se la van fer seva 
-a les hores lliures, de torna-

da de l’escola- per a jugar a 
l’amagatall, a les �etxes, a les 
boles, a patacons, a les xapes, 
a cavall fort, al mocador, etc.
Al cap d’uns anys, la vida els 
havia portat òbviament per 
diferents camins... Emperò, 
en arribar la jubilació, arran 
d’una trobada fortuïta, es va 
promoure la idea de tornar 
a repetir la mateixa seqüèn-
cia d’aquella fotografia en 
blanc i negre. Seguidament, 
tot va ser fomentar el retro-

A propòsit d’una entranyable fotografia dels anys 50’...  
tota una història d’amistat

bament de la resta d’amics i 
convocar-se, novament, a la 
plaça de la Creu; i, ningú no 
va faltar a la cita. De retruc, 
independentment que el pas 
dels anys els havia canviat 
el semblant,  tots van coin-
cidir en què havien guanyat 
en experiència i tal vegada 
en saviesa;  apuntant, si més 
no, que la riquesa més gran 
havia estat el conreu d’una 
amistat que mai no s’havia 
desdibuixat. 

El records d’aquells dies de 
pre-adolescència i de joven-
tut retornaven i es feien ben 
presents aportant a l’hora 
molta perspectiva de vida. No 
cal ni dir-ho que posar en va-
lor l’amistat sempiterna els ha 
convidat a anar-se convocant 
-salvat el parèntesi de la pan-
dèmia- en puntuals dinars i 
sobretaules any rere any... tal 
i com –tots ells- apunten, re-
vivint les històries de: ”Quan 
jugàvem al carrer”.



Capítol per afegir al meu llibre de circ (10)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Circs i aeronautes - He relle-
git els programes de la Festa 
Major i he trobat notes sobre 

aviació i circs que no vaig esmentar 
en el meu volum. Crec que al ci-
tar-los avui ajudarà a completar el 
llibre “Circ a Igualada 1883-2020”.
Ho farEm cronològicament: 
- 1927, Dia 24 d’agost, arribada d’un 
aeroplà de “Fomento de la Aviación” 
(Madrid) que saludarà  Igualada exe-
cutant  vistosos vols sobre la ciutat. 
Dia 25, a les 6, Festa de l’Aviació, en 
els terrenys que foren Camp d’Es-
ports junt a la carretera de Manresa 
i que avui són propietat de l’Artur 
Garcia Fossas, realitzant vistosos 
vols acrobàtics sobre la ciutat, aca-
bant amb l’emocionant  espectacle de 
descens amb “paracaigudes” a càrrec 
del cèlebre “paracaidista” Sr. Fernàn-
dez Moreno, al final del Passeig Ver-
daguer.

- 1930  Dia 25, tarda, a les 5, al camp 
de la “Massa, Festival d’Aviació. 
“L’aviador Sr. Bonamusa, farà diver-
sos exercicis amb el seu aparell com 

part importantíssima del seu progra-
ma de divulgació, que per compte 
seu s’ha emprès la Catalana d’Avi-
ació, que dirigeix  el Sr. J. Canudes. 
Es recomanava molt de senys del pú-
blic. Era molt important que, de cap 
manera, ningú travessi els límits  que 
necessiten els avions.
- 1942,  Gran Circo Trebol. Actuarà 
durant dos dies de la Festa Major, en 
el lloc de costum, en el Passeig  Ver-
daguer.
- 1943, Gran Circo Trebol instal·lat 
en el Passeig Verdaguer. Atraccions 
importades de l’estranger.
- 1944, Dijous, dia 24 Circo Trebol 
i Circo Captol Extraordinàries sessi-
ons. Notem que aquell any els igua-
ladins gaudiren de dos circs i una 
exhibició aèria.
Recordem que els dos circs (Trebol 
i Capitol) signaren, precisament per 
la Festa Mjor d’Igualada, un acord de 

crear una sola empresa que, al llarg 
de més de 30 anys, funcionà amb el 
nom “Hermanos Amorós - Silvestri”, 
que havíem vist molts anys a Iguala-
da
- 1945 Circo Trebol. Festa Major, ins-
tal·lat en el lloc de costum (“Camp de 
l’Escorça” Passeig Verdaguer. Atrac-
cions importants i de l’estranger.
Confirmació sobre el Circo Puerto 
Rico - Josep Elies Viles, publicà a la 
revista “Mirador”, un escrit sobre el 
pas del Circo Puerto Rico per una 
petita població, a l’estiu de 1933. Era 
un dels habituals a Barcelona. Solia 
instal·lar-se a la plaça Joni, de Grà-
cia.
(Ramon Bech, “La història del Circ a 
Barcelona “ - pàgina 274)
Aquesta nota ve a confirmar les me-
ves sospites sobre l’existència d’aquell 
circ que, de forma borrosa, recordà-
vem dels anys 30, del segle passat! 
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MÚSICA / LA VEU

El mestre Jordi Savall, in-
vestigador, divulgador i 
reivindicador de reper-

toris abandonats de música 
antiga, actuarà acompanyat 
del famós intèrpret i especia-
lista en instruments històrics 
Xavier Diaz-Latorre, el pro-
per dissabte dia 6 d’agost en 
l’11è Festival de les Nits Mu-
sicals de la Brufaganya amb el 
concert Folias&Romanescas. 
Oferiran un programa variat 
i suggestiu en el que desta-
ca l’àmbit de la Folía, la dan-
sa popular i també l’art de la 
improvisació. Amb autors de 
l’època del renaixement i de 
transició al barroc, segles XVI 
i XVII, amb temes musicals 
que viatgen pel territori hispà-
nic, anglosaxó, italià….
Un programa molt lligat a 
la seva manera d’entendre la 
música, com instrument d’ex-
cel·lència cultural pel retro-
bament entre cultures i com 
eina que contribueix a la pau 
del món.
Bona part de la música que 
podrem escoltar és contem-
porània a l’època de màxima 
esplendor del convent de Sant 
Magí a partir de comença-
ments del segle XVII amb l’ar-
ribada dels frares dominics. 

Potser �ns i tot ens pot ser fa-
miliar escoltar aquelles melo-
dies que en aquells temps eren 
interpretades en danses po-
pulars, com populars eren els 
balls que amb tota seguretat es 
feien durant les festes i aplecs 
d’aquella època a la Brufaga-
nya. Només caldrà posar-hi 
una mica d’imaginació. 
Jordi Savall canalitza les se-
ves activitats a través de la 
Fundació CIMA (Centre  In-
ternacional de Música Anti-
ga) que organitza i coordina 
no tan sols la seva agenda de 
concerts sinó també els seus 
festivals com el de Fontfroi-
de a França o el Festival Jordi 

Jordi Savall serà a les Nits Musicals
 de la Brufaganya el 6 d’agost

Savall que aquest any per se-
gona vegada es desenvolupa a 
Santes Creus, Montblanc i al-
tres llocs de la Ruta del Cister. 
Sant Magí de la Brufaganya, 
també incardinada dintre de 
la mateixa Ruta del Cister, no 
deixa de forma part en certa 
manera de les activitats que 
Jordi Savall des de fa anys, 
quan va començar el festival 
de Poblet, vol centrar de for-
ma expressa en aquest nostre 
territori.
Les entrades per aquest con-
cert ja fa setmanes que estan 
exhaurides, mostra palpable 
de l’interès que el mestre Sa-
vall desperta entre el nostre 
�del públic. Només en cas 
d’anul·lació d’alguna se’n po-
drà obtenir.
Com sempre es podrà bere-
nar durant la tarda i tindrem 
l’oportunitat única de com-
partir la xocolata desfeta de 
després del concert amb el 
mestre Savall i amb Xavier 
Díaz-Latorre. 

Acompanyat del famós 
intèrpret i especialista 

en instruments his-
tòrics Xavier Diaz-La-

torre oferiran el concert 
Folias&Romanescas
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La Lliga, amb l’ànim 
d’oferir noves propos-
tes culturals, presenta 

un projecte educatiu: La Tra-
ma. Es tracta d’una Aula de 
difusió cultural, associada a 
AFOPA. Hi haurà una con-
ferència-col·loqui mensual 
(d’octubre a juny) a l’abast de 
tothom amb professorat uni-
versitari i es farà un dijous de 
cada mes a les 18:00 al Saló 
Rosa.
Per assistir-hi, cal fer ins-
cripció a La Trama online a 
societatlalliga.cat o al telèfon 
722673649. Preus: socis 25€ 
tot el curs, no socis 30€ tot el 
curs.
- Dijous 13 d’octubre Confe-
rència-col·loqui inaugural de 
La Trama a càrrec de  Carme 
Ruscalleda: Cultura cuina 
i salut. Farà la presentació 
Pere Castells. 
- Dijous 10 de novembre 
Conferència-col·loqui a càr-
rec de  Joan Manuel del Pozo: 
El camí de la felicitat o la fe-
licitat del camí. 
- Dijous 15 de desembre 
Conferència-col·loqui a càr-
rec de Salvador Cardús. Co-
hesió i fractura social a la 
Catalunya del segle XXI.
A patir de desembre anunci-

arem els altres sis conferen-
ciants i treballarem per man-
tenir el nivell dels ponents i 
l’interès dels temes. 
Ja podeu fer la vostra ins-
cripció, que serà vàlida per a 
les 9 conferències.   

La Trama, nou projecte 
de La Lliga de Capellades
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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

Els primers banys que hi va haver a Igualada van estar 
localitzats a la llera del riu Anoia a l’entorn del Molí 
Nou, i eren de caràcter particular. Tanmateix, la pri-
mera Piscina Municipal, projectada per l’arquitecte 
Bonaventura Bassegoda, no s’acabaria de construir 
�ns a l’any 1934. 
Val a dir que, més enllà d’esdevenir un espai per als 
afeccionats a la “natació”, la primera Piscina Munici-
pal va estar summament defensada com a espai de sa-
lut i de lleure, als afores de la ciutat, per alguns metges 
de família de l’època, entre els quals: el Dr. Ortínez i 
el Dr. Botet.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a his-
toriadora i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Foto-
grà�c Municipal i Fons de Documentació de l’Agru-
pació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material recent-
ment digitalitzat.

ANYS 1933-1934
PRIMERS PASSOS EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL MOLÍ NOU

CULTURA / LA VEU

El Govern d’Espanya ha 
obert aquest dilluns 
25 de juliol el termini 

per sol·licitar el Bo Cultural 
Jove, un ajut de 400 euros 
per a totes les persones que 
compleixen 18 anys al llarg 
del 2022 per adquirir i gau-
dir de productes i activitats 
culturals.
El Bo Cultural Jove, a més de 
ser un impuls econòmic per 
descobrir la cultura en totes 
les seves disciplines, també 
té com a objectius generar 
hàbits de consum de produc-
tes culturals entre el jovent i 
revitalitzar el sector cultural 
a Espanya després de la pan-
dèmia de la COVID-19.
Amb l’objectiu de fomentar 
el descobriment i l’accés a di-
verses expressions culturals, 
el Bo Cultural Jove es divi-
deix en tres apartats: 200€ 
per a arts en directe, arts au-
diovisuals i patrimoni cultu-
ral; 100€ per a productes cul-
turals en suport físic; i 100€ 
per a productes culturals en 

suport digital.
D’aquesta manera, qualsevol 
persona nascuda l’any 2004 
podrà gaudir, per exemple, 
de 200€ en entrades a con-
certs o visites a museus, 100€ 
en llibres o videojocs i 100€ 
en e-books o subscripcions a 
plataformes de streaming.
El Govern d’Espanya oferirà 
una targeta de prepagament 
virtual amb 400€ a utilitzar 
durant els 12 mesos següents 
a la seva concessió per a totes 
aquelles persones que sol·lici-
tin l’ajut des de la pàgina web 
bonoculturajoven.gob.es.

S’obre el termini per 
sol·licitar els 400€ 
del Bo Cultural Jove per 
als nascuts l’any 2004IMATGERIA / LA VEU

L’entitat portadora de la 
imatgeria festiva d’Igua-
lada impartirà dues 

sessions al Museu de la Pell 
d’Igualada enfocades a la sen-
sibilització i re�exió davant 
d’actituds masclistes i sexistes 
i, així, prendre consciència i 
posar atenció al coneixement 
i reconeixement de situacions 
i actituds en els diferents actes 
de l’entitat i de la vida quoti-
diana. Des d’entendre què són 
actituds i conductes sexistes, 
passant per què són els este-
reotips de gènere i acabant 
amb què podem fer cadascú 
de nosaltres per ser millors 
persones.
Amb aquestes dues formaci-
ons, l’entitat vol celebrar els 
seu 15è aniversari i implicar, 
al màxim, la població d’Igua-
lada. Per aquest motiu, amb-
dues formacions estaran ober-
tes a la població igualadina.
La primera d’aquestes for-
macions serà el proper dis-
sabte 30 de juliol a les 12:00 
a la sala d’actes del Museu de 
la Pell. L’altra serà el dissabte 
20 d’agost a les 12:00, previ a 
la Festa Major d’estiu d’Igua-
lada.

A més, la comissió especí�-
ca sobre les actituds envers 
els altres, durà a terme altres 
accions durant la Festa Major 
d’estiu d’Igualada.
Aquest acte se suma als que, 
ja des de principi d’any, Des-
sota està duent a terme. Entre 
les seccions, les vocalies, les 

Dessota forma contra les actituds 
masclistes i sexistes

comissions de treball i la Jun-
ta, un bon gruix de persones 
estan dedicant molts esforços 
en totes direccions perquè la 
nostra imatgeria faci el goig 
que es mereix, ubicada en 
una Casa de la Festa amb la 
cara neta, i que ens sentirem 
més nostra que mai.
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El meu adeu, amb gratitud, a la Núria Feliu 
i Mestres: una extraordinària activista de la 
llengua i cultura catalanes

Del “Se’n va anar” a ... Te n’has anat, Núria!

Has estat una dona excepcional, lliure i 
independent, i una gran comunicadora. Compro-
mesa amb el teu veïnatge i els teixits associatius, i 
summament enamorada de Catalunya i de la seva 
cultura popular. Però, sobretot, has estat aquella 
cantant, i artista de cap a peus, que més ha contri-
buït a normalitzar la nostra llengua a través de la 
cançó, bo i incorporant-hi una llista inesbor-
rable de temes internacionals.... Perquè, tal 
com tu deies: “Tot es pot cantar en català”. És 
cert, i ho vas clavar!
Al cap i a la fi, doncs, la millor manera de te-
nir-te present i que no te’n vagis mai del tot 
serà seguir escoltant les teves cançons; tal 
com ho he anat fent des d’aquells dies de la 
meva adolescència, en què me les va desco-
brir la meva mare. Perquè, en mi, sempre se-
ràs immortal, Núria! 
Tanmateix, i perquè se n’ha anat una de les 
grans de Casa Nostra, val la pena de redes-
cobrir la seva prolífica trajectòria; aquella 
d’una dona que, més enllà de ser filla pròdiga 
i estimada del seu Barri de Sants, i –per ex-
tensió- de tota Catalunya, deixa molt més que 
un extens patrimoni musical; esdevenint amb 
la seva bonhomia una persona d’una perseve-
rança i una resolució grandioses en la convic-
ció de persistir i lluitar per a una Catalunya 
lliure, arran del seu inviolable compromís 
amb la nostra llengua i amb el nostre patri-
moni cultural.
Això és, amb un inequívoc esperit vital fins 
ben a darrera hora; des dels primers dies de 
les seves cançons, per allà la dècada dels 60’, 
sempre posant per bandera el català va mos-
trar indissociable aquesta llengua amb la seva 
condició de ciutadana i patriota catalana. A partir 
d’aquí, i a propòsit de la llengua, amb una de les 
seves sentències: “En català es pot i s’ha de cantar 
de tot”, va propiciar la traducció al català d’aque-
lles lletres (nord-americanes, franceses, italianes, 
etc.) de fama universal, bo i conreant una molt 
respectable i inesborrable discografia; una casuís-

tica que, de retruc, va convertir-la en pionera en la 
normalització de la nostra llengua. 
En un altre sentit, entusiasta de l’herència musi-
cal catalana va ser de les primeres a rescatar mol-
tes cançons memorables que gairebé romanien a 
l’oblit per a fer-les novament públiques. Així, in-
terpretant els tradicionals cuplets i algunes peces 
populars de diferents procedències, va contribuir, 
entre els anys 70 i els 80, a retre uns sentits home-

natges a les “estrelles” que havien deixat petjada a 
velles èpoques daurades del Cafè-Concert El Mo-
lino, alhora que restablint els valors del gènere del 
“Cuplet”.
Impulsora de l’obra poètica de Casa Nostra, va 
recitar i entonar unes testimonials i emotius ver-
sos en diferents escenaris de pobles de Catalunya, 
sempre participant a tothom de la seva passió per 

l’univers poètic català. Un context de difusió de 
la cultura pel nostre territori que, a l’ensems, va 
encaminar-la a posar en valor i a potenciar el món 
de la Sardana
També, la seva incursió en el camp de la interpre-
tació va mostrar-la com a una afamada protago-
nista del món del cinema; del teatre, esdevenint 
fundadora del Teatre Experimental Català; i, fins i 
tot, arribant a ser conductora d’un exitós progra-

ma de televisió.
Inalterable i constant defensora de la cultura 
popular, fidel seguidora de totes les celebraci-
ons culturals de les nostres contrades, mai no 
va tenir un no per ser la pregonera, padrina, 
col·lega, simpatitzant, etc., de qualsevol gremi 
o associació; raó per la qual va participar de la 
seva imatge i persona a entitats i associacions 
amb la finalitat de fer-les més i més notables 
i imprescindibles. Aquest mateix tarannà co-
operatiu i divulgador de la cultura, també va 
empènyer-la a concórrer en diferents festeigs 
i celebracions d’arreu dels Països Catalans, bo 
i accentuant la transcendència de formar part 
d’un gran territori amb una llengua que ens 
agermana.
Amb tot, des de l’esfera de les reivindicacions 
polítiques, socials i laborals, endemés de ser 
protectora en concret dels drets dels músics 
en tant que directiva de l’Associació d’Intèr-
prets i Executants; va ser una valerosa acti-
vista de país, compromesa amb algunes de les 
principals entitats defensores d’una Catalunya 
lliure, com: l’Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana, si bé ja venia d’un llarg 
camí de recolzament no solament al President 
Josep Tarradellas, sinó també a Convergència 
Democràtica de Catalunya i als seus legataris.

I, al capdavall, ha estat una egrègia, eminent i 
insigne ambaixadora i emissària de Catalunya al 
món i del teu estimat Barri de Sants, i com no: una 
dona estimada i admirada per tothom. En summa, 
un dels personatges primordials i exclusius de la 
cultura catalana durant més de sis dècades, o el 
que és el mateix: la Núria Feliu i Mestres ha estat 
tot un regal per a Catalunya! 
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Un viatge a la Belle Époque, a l’entorn de “El Sardinero”. CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista historiadora

La platja de la Magdalena es troba a unes passes del cor de la capital de Can-
tàbria, deixant-se abraçar en els seus gairebé dos quilòmetres pels marges 
del cap Menor i de la Península de La Magdalena; mostrant tot el resplen-
dor de la seva �na i blanca sorra i les seves encalmades i cristal·lines aigües. 
I, és en aquest punt, allà on havia estat popularment un important calador 
de pesca de sardines, i d’aquesta tradició i elogiable feinegi mariner, en 
deriva des de fa anys i anys el topònim de “El Sardinero”. 

Tanmateix aquesta extensió de platja tan propera a la Península de La Mag-
dalena, amb la seva perdurable mirada al mar, va guanyar tots els adeptes 
�ns a ser considerat aquell racó de món tan estratègic com captivador per a 
atraure a la Casa Reial espanyola; tal i com havia succeït amb San Sebastián, 
quan la reina María Cristina (mare d’Alfons XIII) va convertir la ciutat en 
la seva cort d’estiu. Aquesta aposta, doncs, va suposar un enorme canvi per 
a la capital càntabra; perquè aquí, Santander hi va construir un casino, un 
camp d’esports, un hipòdrom i un gran hotel; totes elles unes instal·lacions 
expressament ideades per a satisfer les més novelles tendències de l’època, 
recreant l’ambient palatí que s’hi instal·lava durant uns mesos, i situant la 
ciutat en la categoria d’altres destinacions tan selectes com Biarritz, Sant 
Sebastià  i –per què no- París.

Això no obstant, als nostres dies, passejar per aquestes belles contrades 
palesa que no són precisament una destinació de platja amb interessos tu-
rístics; tot al contrari, “El Sardinero” s’ha anat con�gurant com aquella fa-
bulosa localització per al gaudi exclusiu de tota la ciutadania santanderina, 
complementada amb el conjunt arquitectònic que formen la Península amb 
el Palau Reial de La Magdalena -el palau que l’Ajuntament va regalar, a l’any 
1912, a la Casa Reial; i, convertit en dies de la II República en la prestigi-
osa Universitat Internacional Menéndez Pelayo- i el turó contigu tan ben 
abillat amb elegants �nques senyorívoles endemés d’uns frondosos jardins 
sobre el mar. Tanmateix, no es pot negar que, en aquests dominis, sigui el 
Palau de La Magdalena la joia del patrimoni arquitectònic i urbanístic, obra 
dels arquitectes Javier González Riancho i Gonzalo Bringas Vega, que més 
convida a uns amables passeigs i a unes entretingudes parades, quan no 
visites a l’interior del Palau.

Gran Casino de “El Sardinero”.
Sobre la plaça d’Itàlia, hi ha l’enclavament neuràlgic d’aquest primer apara-
dor de “El Sardinero”, el blanc i radiant edi�ci del Gran Casino; una edi�ca-
ció de l’arquitectònica clàssica de l’any 1916, de l’arquitecte Eloy Martínez 
del Valle. Tot i que no va ser el casino originari en que hi varen tenir cita 
els grans de l’Espanya de llavors, una aparença imponent sobre la qual són 
d’inexcusable mirada la seva escalinata central i les monumentals torres, 
autèntiques guardianes de l’edi�ci, en dos laterals.

L’Hotel Reial, o “La Dama Blanca”, de “El Sardinero”.
Majestuós i incomparable, sobre un discret promontori, i amb unes vistes 
panoràmiques a tota la Badia, s’imposa la presència selecta de l’Hotel Reial 
de Santander; un onerós edi�ci de l’any 1917, obra de l’arquitecte Javier 
González de Riancho Gómez, i construït a proposta del monarca Alfons 
XIII, el qual el va idear com a residència de vacances de la Casa Reial i de 
tot el seu seguici. 

“El Reial”, com s’anomenava a seques, és una construcció en forma d’escaire 
amb braços iguals i set plantes, i una espectacular cúpula. D’estil neo-fran-
cès i inspirat decorativament en l’estil de Lluís XVI, volia seguir el model 
arquitectònic i funcional del Palace Hotel, de Madrid, i del Reina Maria 
Cristina, de Sant Sebastià, aconseguint consolidar-se com a una excepcio-
nal icona en aquestes contrades.

Més enllà, entre jardins i paratges d’un verd rabiós, i sempre vestits de �ors, 
no pots esquivar un passeig per un bellíssim escenari paisatgístic de pe-
nya-segats que, per la seva ubicació, s’endevinen acaronats o sinó assotats 
per les onades del Cantàbric, desdibuixant de vegades la retallada i graciosa 
cala de Mataleñas. I, en un extrem, t’enlluerna l’esveltesa del Far del Cap 
Major, de 30 metres d’alçada; assentat sobre un Camí de Ronda que és una 
oportuna invitació a recórrer con�ns d’unes sensuals siluetes marineres.



Les millors sèries

REDACCIÓ / LA VEU

Jurassic World: Campa-
ment Cretàcic (Jurassic 
World Camp Cretaceous) 

és una sèrie de televisió web 
d’aventura i de ciència-�cció 
estatunidenca animada per 
computadora, que es va estre-
nar a Net�ix el 18 de setembre 
de 2020, essent la primera sè-
rie o�cial de la franquícia Ju-
rassic Park.
Ambientada durant els esde-
veniments de la pel·lícula Ju-
rassic World, la sèrie segueix 
a sis adolescents que queden 
encallats a l’illa Nublar des-
prés que diversos dinosaures 
escapen dels seus hàbitats.  El 
9 d’octubre de 2020, Net�ix va 
anunciar la renovació de la sè-
rie per a una segona tempora-
da, que es va estrenar el 22 de 
gener del 2021. L’11 de març, 
novament Net�ix va anunciar 
la renovació de la sèrie amb 
una tercera temporada pro-
gramada per estrenar-se el 21 
de maig de 2021. El 15 d’octu-
bre es va anunciar o�cialment 
que la sèrie comptaria amb 
una quarta temporada, la qual 
es va estrenar �nalment el 3 
de desembre del 2021. I ara, 
Net�ix ha llençat la cinquena 
i última temporada. Jurassic 

“Jurassic World Camp Cretaceous”, els dinosaures 
més famosos en format d’animació 

World: Campament Cretàcic 
és obra dels showrunners Scott 
Kreamer i Lane Lueras, men-
tre que compta amb la pro-
ducció executiva del mateix 
Steven Spielberg, Frank Mars-
hall i Colin Trevorrow. La sè-
rie animada ens porta directa-
ment al parc temàtic ambiciós 
i perillós que hem conegut en 
les pel·lícules.

Més enllà dels dinosaures
La franquícia de Parc Juràs-
sic sens dubte és per a tota la 
família, tot i que algunes es-
cenes són fortes per al públic 
més jove, la veritat és que 
la temàtica dels dinosaures 
i el somni cientificogenètic 
de tornar a la vida a aquests 
éssers fascinants atrau a tota 
classe de públic. No obstant 
això, la sèrie animada de 
Netflix presenta certes re-
flexions ètiques sobre aquest 

tema i s’enfoca en altres te-
màtiques que tenen què 
veure amb la vida dels ado-
lescents, és a dir: l’amistat, 
la solitud, la popularitat, els 
aspectes familiars que cada 
personatge aporta a la trama.
Els personatges principals 
que veiem en acció en Juras-

sic World: Campament Cretà-
cic són sis jovenets que visi-
ten abans que ningú el famós 
parc temàtic, on en comptes 
de diversió i sorpresa troben 
crits i persecucions. 

Personatges entranyables
El grup d’adolescents que 
conformen el grup protago-
nista presenta, a més de les 
perilloses aventures al parc 
temàtic, diverses maneres 
d’enfrontar la vida; tant en 
l’àmbit familiar, com en el 
social, fins i tot els infalta-
bles reptes emocionals que 
en aquesta etapa creixen. 
El grup d’amics són de dife-
rents cultures; és a dir que 
en aquest sentit compten 
amb una representativitat 
que a poc a poc, i per fortu-
na, s’han tornat un element 
comú en els títols actuals. 
Però no es tracta d’una mera 
quota de representativitat, 
sinó d’un grup eclèctic, com 
és el planeta i en particular 
la societat estatunidenca a 
la qual pertanyen els prota-
gonistes. El millor és que el 
grup de nois aconsegueix ser 
entranyable, sí amb alguns 
llocs comuns, però amb una 
lleugeresa que arriba a ser 
divertida.

Adults? Infants? 
És cert que en els últims 
anys les sèries animades per 
a adults han proliferat amb 
resultats extraordinaris, Ju-
rassic World: Campament 
Cretàcic, en canvi, no forma 
part d’aquests títols. 
Es tracta d’una sèrie poc am-
biciosa en aquest sentit, no 
obstant això, per al públic 
més jove pot resultar divertit 
i tal vegada com a introduc-
ció a l’univers de les pel·lícu-
les de la franquícia. 
D’altra banda, cal dir que 
les sèries infantils moltes 
vegades les podem gaudir 
els adults. Exemples sobren, 
Gravity Falls, El meravellós 
món de Gumball o la preci-
osa i única Steven Universe.

Última temporada
Després de cinc entregues, 
la producció arriba al seu 
final. Els dotze episodis que 
porten la sèrie a la seva con-
clusió estan plens de traïció 
i perdó i d’una èpica baralla 
de dinosaures que podria ri-
valitzar amb els seus homò-
legs de la pantalla gran. 
Fins al moment, la tempora-
da final, estrenada a princi-
pis de mes, ja ha estat vista 
per milers d’usuaris. 

Ambientada en els 
esdeveniments i la 

trama de la pel·lícula 
Jurassic World, la sèrie 

segueix a sis adoles-
cents que queden enca-

llats a l’Illa Nublar

El grup protagonista 
presenta les perilloses 

aventures al parc temà-
tic i diverses maneres 

d’enfrontar la vida i els 
seus problemes
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Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat
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Un petit tresor
A Tous •  Luzzu

Clavegueres del sistema
Estrena •  Un escándalo de estado

REDACCIÓ / 

Octubre de 2015. La Duana 
francesa incauta set tones de 
cànnabis en el cor de la capi-

tal. El mateix dia, Hubert Antoine -un 
antic talp amb un fosc passat- es posa 
en contacte amb Stéphane Vilner, pe-
riodista de Libération. El motiu de 
la crida és demostrar l’existència del 
narcotrà�c estatal liderat per Jacques 
Billard: �gura mediàtica i d’alt rang de 
la policia francesa. Sospitós al prin-

cipi, el jove periodista �nalment se 
submergeix en la recerca i el porta als 
racons més foscos de la República.
A mig camí del thriller polític, la re-
cerca periodística i la cinta judicial, 
en ‘Un escàndol d’estat’, com en ‘�e 
Wire’ –referent amb el qual està em-
parentat tonal i narrativament–, tot 
són ombres, res sembla del tot clar. I 
menys els seus personatges, carregats 
de clarobscurs que van revelant-se a 
mesura que l’acció s’embulla i tot desa-
pareix en la foscor de la nit.

REDACCIÓ / 

Jesmark, un pescador maltès, 
s’enfronta a una nova via d’ai-
gua en Luzzu, el seu vaixell de 

fusta. El vaixell a penes dona per a 
sobreviure i Jesmark veu com el seu 
mitjà de vida i una tradició familiar 
de generacions estan en perill per la 
disminució de la feina, una indústria 
pesquera despietada i un ecosistema 
estancat. Desesperat per mantenir a 
la seva dona i al seu fill nounat, que 
necessita d’un tractament mèdic es-
pecial, Jesmark s’implica a poc a poc 

en una xarxa de pesca il·legal en el 
mercat negre. De Malta ens arriba, 
per mar, aquesta pel·lícula sensi-
ble que acapara premis en els festi-
vals de cinema independent. Deu el 
seu títol a una embarcació típica de 
l’illa mediterrània, que es remunta a 
l’època fenícia i que, com gairebé tot 
allò clàssic, és una espècie amenaça-
da. Una de les subtrames de la cinta 
és, de fet, la temptació que tenen els 
pescadors d’acceptar la subvenció 
europea a canvi de renunciar a la lli-
cència, destruir el seu mitjà de vida i 
buscar-se’n un altre.

REDACCIÓ/ 

A lex Lewis (Liam Neeson) és 
un experimentat assassí amb 
una gran reputació a la seva 

esquena. Planeja retirar-se aviat, 
però se li assigna una última missió 
abans que pugui complir el seu de-
sig. L’objectiu és simple: matar una 
persona. Però llavors descobreix que 
el seu objectiu és una nena. Atrapat 
en un dilema moral, Alex es nega 
a completar un treball que viola el 
seu codi ètic i després demana que 
es cancel·li el contracte. No obstant 
això, descobreix que la noia ha estat 
assassinada per un altre professio-
nal. Començarà, llavors, un camí de 
venjança personal, mentre és assetjat 
per un agent del FBI (al qual dona 

vida Guy Pearce).
Adaptació ‘made in Hollywood’ 
d’una pel·lícula belga que es va estre-
nar aquí amb el mateix títol i que se 
suposa que ara porta un parell d’asos 
en la màniga: el director Martin 
Campbell i l’actor Liam Neeson, que 
ja va tenint una edat però que enca-
ra s’apanya per a aquests personatges 
que entren al thriller d’una puntada 
a la porta.
El protagonista és un assassí a sou 
amb la particularitat que comencen a 
afectar-lo en la seva feina els primers 
símptomes de l’alzheimer, i els detalls 
de la trama abasten des de la prostitu-
ció infantil �ns als problemes morals 
d’aquest sicari, que ha d’anar escri-
vint-se notes als braços per no oblidar 
les seves rutines criminals.

�riller amb Alzheimer
Estrena •  La memoria de un asesino
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Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Dv a Dj: 15:45/17:55/20:10
1/JURASSIC WORLD: DOMINION 
Dv a Dj: 22:00

3/MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Dv a Dj: 16:00/18:00/20:00
3/TOP GUN: MAVERICK
Dv a Dj: 22:00

4/ DC LIGA DE SUPERMASCOTAS 
(CAT)
Dv a Dj: 16:15
4/ PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 
3
Dv a Dj: 18:15/20:30
4/ LA MEMORIA DE UN ASESINO
Dv a Dj: 22:45

5/ PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 
3
Dv a Dj: 17:00/19:15/21:30

6/DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Dv a Dll Dc i Dj: 16:45/19:00
Dt: 19:00
6/DC LIGA DE SUPERMASCOTAS 
(VOSE)
Dt: 16:45
6/ELVIS
Dv a Dj: 21:20

7/THOR: LOVE AND THUNDER
Dv a Dj: 17:20/19:45/22:15

8/DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Dv a Dll Dc i Dj: 21:15
8/MINIONS: EL ORIGEN DE GRU 
Dv a Dll Dc i Dj: 17:10/19:20
Dt: 17:10
8/DIOS MÍO, ¿PERO QUE NOS 
HAN HECHO?
Dt: 20:00
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   DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Estats Units. Animació. De Jared Stern, Sam Levine,  
Krypto el Superperro i Superman són amics inseparables 
que comparteixen els mateixos superpoderes i lluiten junts 
contra el crim en Metròpolis. Quan Superman i la resta de 
la Lliga de la Justícia són segrestats, Krypto ha de convèncer 
a un variat grup d’un alberg –Ace el sabueso, PB la cerdita 
barrigona, Merton la tortuga i Xip l’esquirol– de dominar 
els seus nous poders i ajudar-ho a rescatar als superherois..

   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 �dels 
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.

   LA MEMORIA DE UN ASESINO
Estats Units. �riller. De Martin Campbell. Amb Liam Ne-
eson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal
Un assassí a sou descobreix que s’ha convertit en un objectiu 
després que es nega a completar un treball per a una perillo-
sa organització criminal... Remake de la pel·lícula belga “De 
zaak alzheimer”

   PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb  Santiago 
Segura, Toni Acosta, Loles León, Martina D’Antiochia
S’acosta Nadal. Els nens trenquen accidentalment una �gu-
rilla del Betlem de col·lecció del seu pare i han d’aconseguir 
per tots els mitjans una igual, el problema és que és una peça 
única d’antiquari. Sara, la �lla major trenca amb el seu nuvi, 
Vuit, que intentarà recuperar els seus favors amb l’ajuda del 
seu sogre, Javier.

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

   EL ESCÁNDALO DE ESTADO
Francça. �riller. De �ierry de Peretti. Amb Pio Marmai, 
Roschdy Zem, Vincent Lindon, Valeria Bruni Tedeschi, 
Octubre de 2015. Els agents de duanes francesos es con�s-
quen de set tones de cànnabis en el cor de la capital. El mateix 
dia, Hubert Antonie, un antic talp amb un passat nebulós, 
contacta amb Stéphane Vilner, periodista de Libération. As-
segura que pot demostrar l’existència d’un narcotrà�c d’Estat 
liderat per Jacques Billard, �gura mediàtica i policia francès 
d’alt rang.

   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 
�ns a la seva fama sense precedents, en el context de la re-
volució cultural i la pèrdua de la innocència als Estats Units.

Ateneu Cinema
Igualada

Casal
St. Martí de Tous

LUZZU
Ds: 17:30
Dg: 19:10
ALCARRÀS
Ds: 19:10
DELICIOSO
Dg: 17:30

SALA GRAN

LA MEMORIA DE UN ASESINO  
Dv: 17:30
Ds: 20:15
Dg: 20:15
Dll: 17:30
Dc: 20:15
Dj: 20:15 (VOSE)

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3  
Dv: 20:15
Ds: 17:30
Dg: 17:30
Dll: 20:15
Dc: 17:30
Dj: 17:30

SALA PETITA

UN ESCÁNDALO DE ESTADO
Dv: 20:30
Ds: 17:45
Dg: 20.30
Dc: 20:30
Dj: 20:30 (VOSE)

LUNANA, UN YAK EN LA 
ESCUELA 
Dv: 17.45
Ds: 20.30
Dg: 17.45
Dll: 20:30
Dc: 17:45

ESCOLA DE BÀSQUET 22/23
Pavelló Polivalent de Les Comes

Dimarts i/o dijous de 17:30 a 19:00
Contacte: cbi.direccio@gmail.comInscriu-te aquí!



Sudokus

Nivell alt
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ivell alt

Nivell mitjà
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Capaç de dissoldre’s en la humitat, com un delinqüent evanescent 
/ 2. Estirat a reposar a la porta de la caseta. Fer falta per abans d’ahir / 3. Ha acabat el 
bròquil. L’atàvic instint que ens fa desar el més prim a l’armari. Tu, que degolles el veí! / 
4. Cantem amb excel·lència. D’uns pantis n’he fet sabates amb rodes / 5. Per alumini val. 
Expert en fongs de gàbia de zoològic. Cul de got / 6. Defensats a l’antiga usança. Quan li 
va tocar entomar, ho féu la mar de bé / 7. No gaire agitació. Els de sempre, que estan molt 
vistos / 8. És a l’albeca com a la de el dos. Pecat capital antibritànic / 9. Del centre de la roda 
al perímetre posterior. Plorós com piscina a principi de temporada / 10. Filtri i no t’avisi. 
Cal� rarament, i mira que és senzill / 11. Intranet. On s’ajunten cuixes i ventre, com en 
diagonal. Entesos / 12. Punta de coixí que s’explica pel �l. Segant de mala manera els polis 
/ 13. Mig metàmer, encara que sembli el contrari. Tai, inclòs allò que no sona.

VERTICALS: 1. Tallada per la parca. Insisteix que treia de qualsevol manera / 2. El franc 
pujant en primera persona. Bàrbarament arribada?: no, deixada en herència. Vuit mesos 
de l’any / 3. Quina cara de gargall, l’esquimal. Si pogués parlar tindria un �let de veu, 
aquest corpuscle / 4. Emergí de les profunditats d’allà baix. Piqui de copes / 5. Anàlisi del 
suc gàstric d’en Torra. Com que tenen truc surten des de sota del copalta / 6. Estranyament 
mut. Pressió psicològica per començar a rodar en cànon. En nom de l’electró / 7. I aquesta, 
de l’electrona. Als dibuixos sempre el veiem sopant. Narració sense queviures / 8. Artèria 
del tou de la cama. És cul i merda, com qui diu, amb l’estómac / 9. Element de discerni-
ment. Podria ser un altre, si no fos pel dineret / 10. Símptomes d’egocentrisme. Dugui la 
pota ranca, escalant. Inicien hotels de carretera / 11. Se’n van a viure al bosc. Es dedica a 
jugar amb els calers d’altri / 12. Quina malenconia, quan la Sagan li va donar el bondia per 
escrit. Tant pot ser diàlisi com electròlisi.

passatemps
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Troba les 7 diferències

Estiu!Estiu!

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

1                         
2                       
3                     
4                       
5               
6               
7               
8               
9             

10                       
11                     
12                       
13                   

D E L I Q U E S C E N T 
A J A G U T   U R G I R 

L   P R I M A R I   E I 

L L O E M   P A T I N S 
A L   M I C O L E G   T 

D E F E S O S   R E B E 

A G I   M A T E I X O S 
  A L B E C O S   I R A 

I D A R   C L O R O S 

T A M I S I   F A C I L 
E   E N G O N A L   S I 

R A N D A   A G E N T S 

A N T I M E R   T H A I 



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

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

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

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

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

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

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

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

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

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

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

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

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

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

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

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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



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

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

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

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

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

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Cafeteria restaurant

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)

  93 805 41 84
  658 179 897

  info@restaurantaqua.es

Sabors mediterranis, 
qualitat i bon preu

Descobreix a Aqua una nova 
forma de degustar els sabors 

mediterranis de la nostra 
gastronomia, des d’un enfoca-

ment original.

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

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

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

El  diari digital més llegit 
en continguts propis i

+11K!

en dispositius electrònics

Som la premsa de casa,
sempre al teu costat

Auditats per:

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  

MILLOR PUBLICACIÓ A LA NIT DE LA PREMSA DE L’APPEC 2020   I   MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2021



Juliol/Agost
29: Marta; Adam; Fèlix III, papa .
30: Pere Crisòleg; Abdó i Senén  

31: Ignasi de Loiola
1: Alfons-Maria de Liguori; Feliu; Fe, Esperança i Caritat.  

2: Eusebi de Vercel·li; Mare de Déu dels Àngels.
3: Gustau; Lídia; Cira,  

4: Joan-Maria Vianney; Perpètua 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Calamanda Castelltort Gassó

El seu espòs Lluís Solà Díaz; �lles Anna, Isabel i Pere; nets Anna i Ricard, Jordi,  
Albert i Núria, Oriol i Teresa; besnets i la resta de la família, volem agrair les 
mostres de condol rebudes.

Morí cristianament el 23 de juliol a l’edat de 98 anys

1923 - 2022

Igualada, juliol de 2022

En record de
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ESGLÉSIA / LA VEU

E l passat mes de juny 
la parròquia de Sant 
Martí de Tous va ce-

lebrar l’acte d’inauguració i 
acció de gràcies per les refor-
mes de l’església parroquial. 
Comptà amb la presència 
del bisbe de Vic, Romà Ca-
sanova, el pare general dels 
missioners josefins, Ernesto 
Cancedo, i l’alcalde del po-
ble, David Alquézar.
En primer lloc, s’oficià una 
missa d’acció de gràcies, 
seguida d’una projecció 
d’imatges de les obres i de 
parlaments, per a acabar 
amb un refrigeri on tothom 
va poder saludar-se i con-
versar.
Des de fa un quant temps, 
la bona sintonia i predis-
posició entre la parròquia i 
l’ajuntament del poble han 
permès una sèrie de millores 
i reformes tant de l’edifici 
com de l’entorn.
Aquesta vegada, però, s’ha 
anat bastant més enllà. Par-
tint d’una visió compartida 
de servei a la comunitat, s’ha 
volgut donar una empenta 
quasi definitiva a unes refor-
mes que han deixat l’edifici, 
els espais de pregària i les 
obres d’art preparades per a 
molts anys.
En primer lloc, la consolida-
ció, reparació i dignificació 

dels murs exteriors, tant de 
l’església com de la recto-
ria, han millorat l’aspecte de 
l’entorn, un entorn caracte-
rístic del poble que es pot 
veure des de lluny, la silueta 
de l’església i el castell.
En segon lloc, es van reor-
ganitzar i adequar els espais 
interiors, on destaquen, cro-
nològicament, el sepulcre de
Bernat IV de Tous (c. 1344-
1350), obra del taller d’Eloi 
de Montbrai i Jaume Cas-
calls, autors del panteó reial 
de Poblet; el retaule renai-
xentista de la Mare de Déu 
del Roser (c. 1595-1597), 
obra de fra Damià Vicenç de 
la Murtra, una de les poques 
pintures renaixentistes de 
casa nostra, i la pintura mu-
ral del presbiteri (c. 1980), 
obra de Domènec Corbella, 
catedràtic de la Facultat de 
Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona.
Finalment, cosa molt impor-
tant per a la nostra comuni-
tat, es va reordenar i digni-
ficar l’oratori; un espai per a 
la missa diària, lloc d’oració 
i recolliment tant individual 
com dels grups que tenim a 
la parròquia.
En definitiva, unes reformes 
per a una comunitat viva 
que en fa ús diari i que gau-
deix compartint-ho amb tot-
hom qui s’acosta a conèixer 
el nostre poble.

Acció de gràcies per les reformes a l’església de Sant Martí de Tous

SOCIETAT / LA VEU

L’exposició “La mirada 
del biblista. Instants 
d’eternitat. El Pròxim 

Orient al fons fotogrà�c del P. 
Ubach”, que mostra a la Sala 
Daura del Museu de Mont-
serrat les fotogra�es que el 
biblista i orientalista P. Bona-
ventura Ubach (1879-1960) 
va fer a Síria, a l’Iraq, al Sinaí, 
i sobretot a Palestina, durant 
les primeres dècades del segle 
XX, es podrà visitar �ns el 8 

de gener de 2023. D’aquesta 
manera, s’amplia el període 
de visita, que inicialment es-
tava previst que �nalitzés el 
17 de juliol passat.
Organitzada per l’Institut 
Europeu de la Mediterrània 
(IEMed) i l’Abadia de Mont-
serrat, la mostra compta 
amb una selecció de les mi-
llors imatges, 76 d’entre les 
més de 6.000 que va realit-
zar el P. Ubach entre 1922 
i 1951 en els seus viatges al 
Pròxim Orient. Unes imat-

ges amb què Bonaventura 
Ubach volia retenir sobre 
el paper un món bíblic que 
estava en vies de desapari-
ció -sota l’avenç imparable 
de la modernitat i els con-
flictes que ja es forjaven a 
la regió- i que utilitzaria per 
il·lustrar l’ambiciosa Bíblia 
de Montserrat (28 volums, 
publicats entre 1926-1974, 3 
volums dedicats únicament 
a les imatges), un projecte 
col·lectiu que va dirigir i al 
qual va dedicar la seva vida.

Fins el 8 de gener es podrà visitar 
l’exposició de fotogra�es del P. Ubach



              

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

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

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

ALEXIS ANDREU

CONSULTA DE PSICOLOGIA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

GUIA DE SALUT

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Hores concertades
621 267 183

Consulta de psicologia
psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 29:
TOUS

Av. Balmes, 73

DISSABTE 30:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIUMENGE 31:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 JUVÉ

Av. Montserrat, 27
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 1:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIMARTS 2:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIMECRES 3:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIJOUS 4:
SECANELL

Òdena, 84



L’Hospital de Dia 
d’Adults del Ser-
vei de Salut Men-
tal i Addiccions 

del Consorci Sanitari de 
l’Anoia ha començat els 
tallers de cuina terapèu-
tics, que faran durant tot 
l’estiu.

Plani�car un menú saluda-
ble, anar al mercat a com-
prar els ingredients, pre-
parar la cuina i els estris, 
cuinar, menjar i, en acabar, 
deixar-ho tot net i recollit. 
Pot semblar una activitat 
senzilla, però en aquesta 
quotidianitat l’equip tera-
pèutic de l’Hospital de Dia 
d’Adults del Servei de Salut 
Mental i Addiccions del 
Consorci Sanitari de l’Ano-
ia apro�ta per treballar 
l’autoestima, el benestar i 
la interacció social dels pa-
cients.  Aquest mes de juli-
ol, han començat els tallers 
de cuina terapèutics, que 
faran durant tot l’estiu al 
Centre Cívic Nord d’Igua-
lada, amb una gran acolli-
da entre els usuaris. 

A través de la cuina i tot el 
que implica el procés, des 
de la concepció del menú 
�ns a la neteja, es treballen 
aspectes bàsics de la vida 
diària, com l’alimentació 
o l’assistència als centres 
sanitaris. I també altres 

habilitats més tècniques o 
instrumentals que són in-
dispensables en el dia a dia, 
com el maneig dels diners, 
les compres o la neteja de 
la llar. “Són aspectes bà-
sics no només pels pacients 
de Salut Mental, sinó per 
a tota la població general 
de la qual en formen part, 
també, els nostres usuaris” 
explica la infermera Indhi-
ra Florian. “Allò que pot ser 
rutinari per a moltes per-
sones, en aquests pacients 
degut a la clínica i al procés 
del trastorn, a poc a poc es 
va deteriorant i per això és 
important treballar-ho du-

rant la teràpia”, apunta. 

I és que l’Hospital de Dia 
d’Adults atén pacients amb 
trastorn mental sever que 
necessiten seguiment i te-
ràpia. “Es tracta de persones 
que es troben en un període 
de descompensació del tras-
torn que pateixen i això es 
pot traduir en una afecta-
ció de l’autoestima i de les 
relacions amb els altres, que 
acaba repercutint en l’activi-
tat diària”, explica Indhira 
Florian.
   
Com dèiem, però, els ta-
llers de cuina van molt més 
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El poder de la cuina com a teràpia 
en salut mental

enllà del fet de cuinar. L’ac-
tivitat comença ja els di-
lluns amb una pluja d’idees 
per escollir el menú, com-
post per un primer i un se-
gon plat i les postres. No és 
una decisió trivial, ja que 
han de tenir en compte 
alguns aspectes, com que 
sigui saludable i que es pu-
guin apro�tar ingredients 
dels que ja disposen per 
evitar el malbaratament. 
Un cop s’ha decidit quin 
serà el menú, han de bus-
car informació per saber 
com es fa i quins ingredi-
ents caldran. La terapeuta 
ocupacional de l’Hospital 
de Dia d’Adults, Judit Au-
matell, explica que “aquest 
procés permet potenciar 
funcions cognitives, com la 
iniciativa, l’atenció, la co-
municació entre ells –que 
ha de ser assertiva i persu-
asiva– argumentar, arribar 
a un consens junts, prendre 
decisions...”.

Un cop superat el primer 
pas, els dimarts és el mo-
ment de fer la compra. Per 
fer-ho es divideixen en dos 
grups, acompanyats per 
les professionals. “El nos-
tre paper és el d’observar i 
dinamitzar, intentant in-
tervenir el mínim possible 
per tal que resolguin amb 
autonomia cada situació”, 
apunta Aumatell.

Dijous és el dia d’arreman-
gar-se a la cuina. Apro�-
tant les instal·lacions del 
nou Centre Cívic Nord 
d’Igualada, els pacients i 
les professionals preparen 
els plats i fan un esmor-
zar-dinar junts. En acabar, 
queda tot net i recollit. 

Tal com explica la tera-
peuta ocupacional “aquests 
tallers aporten als pacients 
diferents estratègies a nivell 
funcional que podran posar 
en pràctica en la seva quoti-
dianitat, potenciant la seva 
autonomia”. A més, afegeix, 
“participar en ocupacions 
signi�catives, també reper-
cuteix en una millora de 
la clínica de la persona, ja 
que promou la salut, pre-
vé recaigudes, afavoreix el 
funcionament psicològic, el 
benestar i la participació 
social”.

Amb els taller de cuina 
terapèutics, es promou 
un estil de vida saludable, 
s’augmenta la participació 
en activitats, es potencien 
funcions cognitives, mi-
llora l’autoestima, es re-
cuperen i potencien rols 
perduts, es fomenta la inte-
racció social i el treball en 
equip. Tots aquests aspec-
tes tindran un impacte po-
sitiu en la qualitat de vida 
d’aquestes persones. 

ENTRE TOTS MILLOREM L’HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC
LA SEVA LLUITA ÉS LA NOSTRA LLUITA

COL·LABORA-HI!
WWW.ESLANOSTRALLUITA.CAT

@CsaSalut
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Els alineadors in-
visibles, o l’ano-
menat fenomen 
dental “invasi-

ling” són fèrules d’ortodò-
ncia que, a diferència dels 
sistemes tradicionals, són 
gairebé imperceptibles, 
còmodes i no requereixen 
del cimentat de bràquets 
ni altres aparells ortopè-
dics. Són molt fàcils d’uti-
litzar. Per a col·locar-los 
s’han d’ajustar sobre les 
dents aplicant una mica 
de pressió amb els dits per 
a adaptar-los correcta-
ment.

Amb aquesta metodologia, 
els pacients reben un nom-
bre determinat d’alineadors 
de plàstic que són amovi-
bles, transparents i fets a la 
mida de la seva boca. 

Depenent de les caracte-
rístiques de cada pacient, 
el canvi d’alineadors per 
un nou conjunt es realitza 
aproximadament cada dues 
setmanes �ns a completar 
el tractament. D’aquesta 
manera, les dents estan en 
continu moviment en la di-
recció desitjada.

Bene�cis 
Els alineadors tenen diver-
sos bene�cis en compara-

ció amb els aparells tradi-
cionals. D’una banda, són 
pràcticament invisibles, la 
majoria de les persones no 
s’adonaran que es porten 
posats.

A més, són amovibles, per 
tant, te’ls pots treure per 
menjar, beure, raspallar-te 
les dents, usar �l dental, per 
a ocasions especials... És 
més, ja que aquests alinea-
dors permeten una millor 

neteja de les dents, ajuden 
a prevenir amb major e�cà-
cia la càries dental.

Un dels grans bene�cis 
d’aquests alineadors és que 
es poden obtenir resultats 
ràpidament. De fet, la ma-
joria dels pacients solen 
apreciar els primers canvis 
en tot just un parell de me-
sos. Això depèn del nivell 
d’implicació per complir 
amb el tractament.

Invisalign, l’ortodòncia invisible

Si amb els aparells tradicio-
nals s’han d’evitar uns certs 
aliments com a dolços o pa 
cruixent, per exemple, amb 
els alineadors invisibles no 
hauràs de restringir la teva 
dieta. N’hi ha prou que te’ls 
treguis quan mengis i te’ls 
tornis a posar una vegada 
hagis acabat.

Igual que altres tracta-
ments, gràcies al fet que 
la dentadura és posiciona 

correctament, ajuda que 
els dents encaixin perfec-
tament, de manera que les 
protegeix del desgast de 
l’esmalt provocat per una 
dolenta oclusió i per desvi-
acions.

A diferència del mètode 
tradicional, el sistema in-
visaling no produeix mo-
lèsties ni ferides durant el 
temps que s’hagi de portar 
els alineadors o fèrules.

633 39 61 72
www.odontoclinic.es

HORARI: de dilluns a divendres de les 9 a les 20h 
Dissabtes, horaris a concretar.

Odontoclínic Igualada: C. Sant Carles, 37 - igualada.odontoclinic@gmail.com
Odontoclínic Terrassa: C. Infant Martí, 175 - terrassa.odontoclinic@gmail.com

Odontoclínic Travessera: C. Arístides Maillol, 1, 1-2 (Bcn) - bcn.travessera.odontoclinic@gmail.com



Iolanda Montaña /  
Educadora infantil i artista

Soc Iolanda Montaña Petroncely. Nascuda i resident a Igualada. Casada 
amb en Xavi des del 1996 amb qui tenim dos fills, en Ferran de 22 anys i en 
Miquel de 20. Soc mestra especialitzada en llar d’infants. M’agrada molt la 
pintura. Cada setmana dedico dues hores a pintar per relaxar-me al taller 
de Nuria Riba. I cada dia dedico temps a construir miralls amb flors per 
expressar el meu vessant artístic.

En què consisteix el seu treball artístic?

Reciclo oueres. Les retallo, pinto, les deixo assecar i 
seguidament les enganxo al mirall. Aquest és el treball 

més dificultós car no hi ha dues flors idèntiques ni tampoc 
ho són els miralls.

És una tècnica desconeguda. Com se li va acudir?

Les flors sempre m’han agradat molt. També faig rams de nú-
via amb paper de seda i altres treballs amb motius florals. La 
forma de les oueres em va inspirar a trobar la forma de reuti-
litzar-les. És un material dúctil i barat que es troba a tot arreu 
i és una llàstima llençar-lo quan es pot reutilitzar. Quan vaig 
ensenyar els primers treballs varen agradar molt i la gent me 
n’encarregava. Això em va animar a desenvolupar la tècnica. 

Sembla molt entretingut.

Molt. Cal un mínim de vint hores per a fer un mirall.

Va fer la seva primera exposició a la Pobla de Claramunt 
conjuntament amb la pintora Esther Amat. Per què a la 
Pobla?

L’Esther pinta molt bé i treballem juntes al Garcia Fossas. 
Ella va proposar fer una exposició però a Igualada hi ha di-
ficultat per trobar una sala disponible. Ens va sorgir l’opor-
tunitat de fer-la conjuntament ella i jo a la Pobla i m’hi vaig 
llençar de cap. Fer una exposició pública exigeix disposar de 
moltes obres per poder elegir les millors. Va ser un estímul 
molt gratificant.

On ha après a pintar?

És innat. Des de petita que he pintat per a�ció però quan tre-
balles i tens �lls, costa molt de trobar el temps per pintar. Quan 
em vaig quedar sense feina vaig apro�tar l’ocasió per millorar 
la meva tècnica. Vaig començar a l’escola de disseny de la Pilar 
Carballo i després he seguit amb la Núria Riba, a l’estudi de la 
Isabela. 

Professionalment és mestra infantil.

Estic especialitzada en llars d’infants. Puc ensenyar �ns a sisè 
de primària, però m’he especialitzat en llar d’infants, que és on 
sempre he treballat. Actualment treballo a la ludoteca del Gar-
cia Fossas, que és un extraescolar del centre. Són poques hores, 
però apro�to per fer altres activitats.

Ha estat directora d’una llar d’infants.

Vaig ser directora de l’Espígol durant un curs, quan el centre 
era municipal, i quan l’Espígol va tancar, vaig tornar a la Gines-
ta �ns que també va tancar. Durant un curs vaig combinar la 
feina a la llar d’infants l’Estel de Santa Margarida de Montbui 
amb la ludoteca del Garcia Fossas però al curs següent es va 
produir la pandèmia i ens varen con�nar. Superada la situació 
em varen oferir una substitució a l’Estel com a tutora. 

Professionalment quins plans té?

Ara em presento a una convocatòria de selecció per a una bor-
sa d’educadores infantils, per tornar a una llar d’infants, que és 
la meva vocació.

L’art no el contempla com una sortida professional?

L’art “Hand made” no té, de moment, prou reconeixement del 
públic com per valorar-lo en la seva justa mesura. Passar-me 
vint o vint-i-cinc hores per fer una obra és el més normal del 
món, però a l’hora de vendre surt un preu per hora molt baix.

Com arriba al públic?

A través d’algunes botiges i establiments públics que tenen 
obres meves. Per exemple el restaurant Cor Verd on hi ha un 
mirall al menjador. O a la perruqueria Nova Imatge on hi ha un 
mirall de grans dimensions. Em poden trobar a Instagram, al 
per�l: @sweetandpetals on mostro les meves obres.

Per què oueres?

Perquè és un material que m’inspira. És un material senzill, 
destinat al reciclatge, i a través de la feina el digni�co i li dono 
una nova vida. Hi ha gent que em pregunta si no he pensat mai 
en altres materials. No ho descarto però de moment em sento 
molt còmoda treballant amb oueres.

Quins són els instruments de treball?

Les tisores, els pinzells i la pistola de silicona calenta. A banda, 
és clar, de la pintura i el tint. 

Pintar és una forma de relax personal o necessitat de comu-
nicar?

Pura necessitat de crear i quan �ueix, és també una forma de 
relaxar-me.

“Faig miralls de �ors 
per necessitat de crear art 

i pinto per relaxar-me”

  Jaume Singla @jaumesingla

Divendres, 29 de juliol de 2022

Espai patrocinat per:

Denigrar l’adversari continua “de moda”. Aquell “comissari”, presentat ara com un “rufià” que anava “per lliure”, va arribar molt amunt. 
Parlava amb la cúpula del país a qui “servia”. No només tenia càrrec, sinó que també rebia medalles, gratificacions i li deixaven “guanyar-se 
la vida”. Està clar que sabia el “pa que s’hi dona” en aquestes “feines” i d’ací la colla de gravacions per defensar-se dels qui ho negarien tot 
“encara que el torturessin”. Feia xantatge aleshores i també ara. Segueix “filtrant” cosetes ací i allà, segons els seus interessos i, més d’un, 
està “neguitós” esperant no “sortir emmerdat a la palestra”. “El fiscal t’ho afina. Els engarjolarem. A por ellos. Hem decapitat el moviment” 
són fets que s’afegeixen a l’extorsió a qui calgui per “aportar proves” contra qui convingui, sigui un ministres, un banc, una directiva d’un 
conglomerat de deu mil persones, o qualsevol que “no s’hi avingui”. L’estratègia de la por sempre funciona. D’una banda mostra la impunitat 
dels “qui manen” i d’altra les “conseqüències si te la dediquen”... la “roina” moral i econòmica. Acollonir “funciona” i mai no s’ha reduït 
“la capacitat” dels qui segueixen treballant a “l’ombra”, malgrat ara s’hagi amortitzat “el comissari”.

Maas Santi Enrique
Avda. Mestre Muntaner, 88
08700 Igualada (Barcelona)
Tel: 93 803 08 00
www.santienrique.com

Pova’l ja al teu concessionari

NOU
NISSAN QASHQAI
Vam inventar el Crossover.
I ara el reinventem.

Pova’l ja al teu concessionari
Consum mixt WLTP: 6,3 - 7,0 l/100 km. Emissions de CO2 WLTP: 142 - 159 g/km.




