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El mes de juliol s’ha tancat amb un total de 6.654 aturats a l’Anoia

L’Anoia manté a ratlla l’atur tot 
i l’augment a Catalunya

  PÀGINA 25

A la comarca hi ha 4 persones menys a 
l’atur respecte el mes de juny

Al conjunt del país les llistes de 
desocupats han pujat un 1%

El Rrrrec 
Festival 
homenatjarà 
Manel Caro, un 
dels fundadors

Un miler 
d’espectadors 
passen pels 
Festivals Alta 
Segarra

  PÀGINA 21

  PÀGINA 8

Accident de bus a Rubió 
de camí a una boda

La Llacuna 
celebra la Festa 
Major aquest 
cap de setmana

  PÀGINA 19

  PÀGINA 22

El vehicle va bolcar en un revolt 
complicat per a busos de grans 
dimensions; els ferits ja són a casa

40 ANYS FENT NETEJA I CONSERVACIÓ
Solucions professionals per l’industria, 

empreses en general, institucions i particulars
TRUCA’NS! 93 803 64 66

C/ Gran Bretanya 37, Nau 2 B  ·  08700 Igualada  ·  www.optimitzemespais.com



L’EDITORIAL

Obres, accidents i informació

S ovint l’arribada de l’estiu comporta que les 
ciutats facin feines de manteniment i repa-
ració, pensant que hi haurà menys activitat 
i és el moment idoni per fer-les. A Iguala-

da s’ha treballat en les obres d’adaptació del Passeig 
Verdaguer, que s’han afegit a d’altres com el Rec i 
actuacions en alguns carrers i places. Tothom accep-
ta els inconvenients que 
això suposa, malgrat no 
sempre s’estigui d’acord 
amb els plantejaments. 
Reduir la velocitat a 
trenta quilòmetres hora 
i mantenir via doble en 
algunes cruïlles és objec-
te de controvèrsia i més 
quan a la ciutat no hi ha 
un pla general de tràn-
sit consensuat, en el que 
s’han millorat molt les zones d’aparcament, però no 
massa la mobilitat i la facilitat circulatòria.
Les solucions no passen per crear zones de via-
nants, circuits de bicicletes, patinets i pacificació 
del trànsit fent anar els vehicles a poca velocitat. És 
evident que la gran quantitat d’accidents del Passeig 
reclamava una actuació i també que segurament hi 

hauran treballat tècnics qualificats decidint aquests 
extrems, però caldria que s’expliqués què es pretén 
aconseguir, per evitar incidències i sancions (tenint 
al cap la xifra de multes prevista en els pressupostos 
del municipi).
La manca d’informació comporta conseqüències. 
No només és un sa costum per tal que el ciutadà 

estigui al corrent de 
com s’administren els 
seus diners i el per 
què de certes actua-
cions. És una necessi-
tat en tots els àmbits. 
Aquesta setmana en 
una coneguda masia 
gastronòmica de la 
comarca, s’ha patit un 
ensurt que recordaran 
sempre més els assis-

tents d’aquella boda, que van veure com bolcava un 
dels autocars de convidats. Els conductors dels ve-
hicles venien de lluny i no podien conèixer les difi-
cultats que es trobarien fins arribar a destí. Per això 
calen senyals i avisos i res de tot això s’hi trobava 
en aquest indret. La seguretat viària és cosa de tots i 
per això cal informar millor. 

La gran quantitat d’accidents del 
Passeig reclamava una actuació 
però caldria que s’expliqués què 
es pretén aconseguir, per evitar 

incidències i sancions

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Jordi Cuixart, expresident d’Òm-
nium, ha decidit anar a viure a Suïs-
sa i ha dit “El front internacional és 
molt important perquè pot pressio-
nar governs, i des de la societat civil 
ens faltava aquest organisme –ha dit 
en referència a Òmnium Civil Rights 
Europe–. Vull seguir sent útil amb la 
voluntat de defensar els drets civils 
de Catalunya, que formen part del 
‘Ho tornarem a fer’ que sempre hem 
defensat. No hi haurà renúncies en la 
lluita per la independència”.

José Manuel Villarejo, excomissari 
relacionat amb les altes esferes del 
govern, en enregistraments recent-
ment apareguts havia dit al número 
dos del Ministeri de l’Interior del go-
vern Rajoy “venen moments durs i 

cal tenir un equip de gent honesta, 
seriosa i dura per a aquests �lls de 
puta dels catalans.”

Félix Bolaños, ministre de la Presi-
dència, després de la tercera reunió 
de la Taula de Diàleg va dir “amb-
dues delegacions han acceptat que 
l’activitat política i institucional s’ha 
de fer dins l’ordenament democrà-
tic vigent, renunciant a les accions 
que treguin la política fora de les 
regles del joc. Mai més l’enfronta-
ment estèril entre una part de Cata-
lunya que intenta d’imposar els seus 
postulats sobre l’altra.” 

Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat, ha dit que “La taula 
de diàleg ha propiciat que els son-
dejos mostrin que hi ha un 52% de 
ciutadans catalans que rebutgen la 
independència. La societat catala-
na està farta del con�icte i vol tor-
nar-se a retrobar amb la resta de ca-
talans i amb els germans de la resta 
d’Espanya.”

Laura Borràs, Presidenta del Par-
lament, insisteix en que és “víctima 
d’una persecució política”, i  va afe-
gir que “Els que em vulguin morta, 

m’hauran de matar i embrutar-se les 
mans. Jo he vingut a fer la indepen-
dència, no a suïcidar-me per l’auto-
nomia.” I després de la seva suspen-
sió va afegir “els cinc diputats d’ERC, 
el PSC i la CUP a la mesa, vestits de 
jutges hipòcrites han votat favorable-
ment la meva suspensió”.  

Marta Vilalta, portaveu d’ERC, ha 
respost defensant la decisió del seu 
partit asseverant que “cada mil·lí-
metre de tolerància amb les sospites 
i acusacions de corrupció afebleix 
l’independentisme, i s’ha actuat 
amb responsabilitat i coherència”. 

Pere Aragonès, President de la Ge-
neralitat, ha dit que “s’ha de parlar 
clar a la ciutadania. Aquest cas no 
és de repressió política, sinó de pre-
sumpta corrupció. Simplement s’ha 
aplicat  el reglament.”

Rosa Romà, presidenta de la 
CCMA, ha negat “que els projectes 
dels nous directors de TV3 i Cata-
lunya Ràdio siguin continuistes. No 
s’ha nomenat per comoditat a les 
persones que �ns ara eren adjunts 
a la direcció, sinó per impulsar una 
refundació dels mitjans.”

Suar
Començaré aquest últim rodalmot d’es-
tiu amb una confessió en veu baixa: 
segurament hauria estat més pertinent 
desentranyar el mot calor, però el cert 
és que forma part d’una família tan rica i 
tan plena de possibilitats que m’ha sem-
blat malaguanyat liquidar-lo amb una 
sola peça, de manera que el deixo per a 
un altre estiu tan passat de voltes com 
aquest. Que, pel que diuen els experts, 
no trigarà gaire.
Però el verb suar, tot i força més modest, 
també té el seu què. Resulta indiscutible 
que el seu �ll més cèlebre és suor, però 
jo en tinc present un altre que m’apa-
reix tot sovint als crucigrames: suarda, 
‘Substància greixosa excretada per la 
pell dels moltons que impregna la llana’, 
i d’aquí el verb dessuardar i el substan-
tiu dessuardatge.
Un altre �ll il·lustre, gosaria dir il·lustrís-
sim, és ni més ni menys que sudari, que 
abans d’adquirir anomenada com a llen-
çol de Crist designava, entre els romans, 
un simple drap per eixugar la suor (sud-
arium).
Completen la llista de derivats més o 
menys coneguts els tecnicismes sudació
i exsudació (emprats sobretot en l’àm-
bit esportiu), el simpàtic verb entresuar
(que ens fa anar de corcoll a l’hora d’es-
criure’l perquè és excepció a la norma 
del guionet) i sobretot el substantiu sua-
da, tal vegada el que estem pronunciant 
més aquestes setmanes de calor insofri-
ble: “Quina suada, aquesta nit, tu!”.
Ara bé, si hi ha un �ll de suar que s’ha 
fet famós en els últims temps és sense 
cap mena de dubte el que designa la “sa-
marreta de cotó, de màniga llarga, que 
hom utilitza com a part superior del 
xandall o també com a jersei esportiu”. 
És a dir, la famosíssima dessuadora, es-
devinguda cèlebre no tant per la notable 
presència en aquesta vida moderna de 
proliferació d’esportistes de xarxa soci-
al com per la batalla protagonitzada (i 
perduda) amb el castellanisme sudade-
ra. En realitat dessuadora ja existia en 
el camp de l’hípica (‘Manta petita que es 
col·loca sota la sella de les cavalleries’), 
però no ha estat �ns a la gran eclosió del 
running i altres esports d’Instagram que 
s’ha popularitzat. És obvi que el terme 
dessuadora al·ludeix al fet que aquesta 
peça ha d’ajudar qui la porta a allibe-
rar-se de (part de) la suor que comporta 
la pràctica de l’activitat esportiva, però al 
meu entendre si, més vius, l’haguéssim 
batejada senzillament com a suadora
(una ampliació de sentit de l’adjectiu ja 
existent) hauríem tingut més possibili-
tats d’èxit i potser ens estalviaríem la cas-
tellanada que ara campa pertot.
En �, bones suades i que l’agost us sigui 
lleu. Ens retrobem al setembre amb uns 
quants graus menys.

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot
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É s el color que ha proposat l’ANC 
per a la samarreta de la Diada. La 
tria ha estat ben raonada, l’han 
explicada i a mi m’ho explicava 

amb convenciment també Jordi Pessarro-
dona, el vicepresident de l’Assemblea al Pi 
de les Tres Branques: el negre és el símbol 
de la lluita i la no rendició, el de la bandera 
enarborada pels defensors del setge de Bar-
celona al 1714 ...
Segur, però, que tots identifiquem el negre 
amb la foscor i la negativitat de les coses. I 
aquest estiu, el color negre, el tenim massa 
present: els focs terribles que han assolat 
i assolen hectàrees de bosc i «penalitzen» 
famílies com ha estat sobretot l’incendi del 
Pont de Vilomara, al Bages; es tracta d’un 
negre sense matisos que ens porta a re-
flexionar sobre l’evidència dels efectes del 
canvi climàtic i la negligència humana acu-
mulada durant anys i panys que en facilita i 
provoca els efectes nefastos sobre la Terra.
Així mateix podem dir de la guerra contra 
Ucraïna que hem d’anar recordant a cada 
article i que, com ens temíem, s’ha allar-
gat mostrant totes les cares terribles del 
conflicte fins a ser el factor que determi-
na i marca la crisi mundial a què ens ve-
iem abocats des de fa mesos i que tothom 
coincideix a vaticinar que es pot allargar i 
empitjorar. 
Vull deixar constància en arribar aquí que, 
com bé recordeu, després d’anys de no con-
vocar-se, fa quinze dies es va fer al Congrés 
de Madrid el debat  sobre el estado de la 
nación, de la nació espanyola, no cal dir. 
Ve a tomb perquè en la situació d’inflació 
galopant -d’un negre intens- el president 
Pedro Sánchez es va lluir anunciant me-

sures socials  per a alimentar la clientela, 
mesures “que no evitaran l’empobriment 
de la població”, sense entrar a fons i pren-
dre mesures per a assegurar l’augment de 
les pensions i sous dels treballadors públics 
de manera equivalent a la pujada de l’índex 
de preus que es preveu del 9%. I no ho fa, 
ni ho farà cap govern espanyol perquè el 
deute del Reino d’España ja fa temps que 
és a la baixada inclement de la fallida. (*) 
A l’àmbit igualadí, hi remarco tons més 
amables. En aquest article-crònica estival 
que m’està sortint, que es pot considerar 
una continuació del de fa un mes, vull 
aplaudir que s’ha recuperat la programació 
d’estiu i han tornat els globus i l’Anolia i 
la gent s’hi ha abocat... Aquesta tornada a 
la normalitat ciutadana en clau local s’allu-
nya de qualsevol tonalitat fosca, fins i tot el 
foc hi ha estat present mostrant-ne “la cara 
amable” amb l’espectacle Rius de foc, amb 
la participació de les nostres colles de dia-
bles, en un acte inclòs en el programa de la 
capitalitat de la Cultura Catalana. 
Els últims dies d’aquest juliol ens tenen en-
tretinguts. L’episodi de la Presidenta Borràs 
és dolorós i, com gairebé tot en la política 
catalana, atia l’enfrontament sobretot entre 
els partits que governen. Si em permeteu, 
jo entenc l’exdirectora de l’Institut de les 
Lletres Catalanes i espero que els esdeveni-
ments a venir no malmetin més la situació.  
Una altra notícia d’aquests dies que ens 
han remogut ha estat la presentació de les 
conclusions de l’advocat general del TJUE 
sobre les prejudicials del jutge Llarena. A 
tots ens ha dolgut que es doni la raó a la 
justícia espanyola (ei!, que no s’ha acabat) 
amb l’argument que allò que afecta el con-

seller Lluís Puig no és significatiu d’una 
situació sistèmica de perill dels drets hu-
mans a l’Estat espanyol.  Maleït color negre 
de les togues...
Vull mirar amunt, al principi de l’article, i 
quedar-me amb la idea de la contundència 
del color de la samarreta triada per l’ANC 
per a la Diada. Tot reconeixent la situació 
de to baix de l’independentisme en aquests 
temps, continua havent-hi la convicció ma-
joritària a favor de la Independència, fins 
i tot, o sobretot, al marge dels partits que 
són al Govern. Es tracta de calçar-nos bé 
i vestir-nos la samarreta negra convençuts 
de la necessitat de treballar per guanyar la 
independència, l’instrument indispensable 
per a atendre, entre moltes coses, les neces-
sitats que apuntàvem abans.
Amb les entitats ANC, ÒC, AMI i els qui 
ho decideixin, com ara el Consell per la 
República, L’11 de Setembre, amb el color 
negre per bandera, tornem-nos a carregar 
de raons!

(*) Hèctor López Bofill. La inflació: punt 
final. El Punt Avui. (21.07.2022).
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Estàs cansat de la dinàmica de la política catalana?

Sí 95,1% No 4,9%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART

Es tracta de calçar-nos bé
 i vestir-nos la samarreta negra 

convençuts de la necessitat 
de treballar per guanyar 

la independència, l’instrument 
indispensable per a atendre, 

entre moltes coses, les necessitats 
que apuntàvem abans.
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FESTIVALS ALTA SEGARRA

Durant cinc caps de setmana la bona música ha sonat en una nova 
edició dels Festivals Alta Segarra que han aplegat un miler d’espec-
tadors. Enhorabona al Casino de Calaf per l’organització.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

PROBLEMÀTICA
AMB LA XARXA 
D’AIGUA AL NUCLI DE 
LA FONT DEL CAMARÓ
Carme Fragoso

Els veïns/ïnes del nucli urbà Font del 
Camaró de La Torre de Claramunt
EXPOSEM:
- Que és coneguda per tothom la pro-
blemàtica amb la xarxa d’aigua per les 
continues fuites que es donen en aques-
ta instal·lació provocant un malbara-
tament d’aigua perduda que a més ara 
coincideix en època de sequera amb 
restriccions com les anunciades per 
aquest mateix Ajuntament en l’últim 
ban.
- Que aquest tema s’ha tractat en di-
ferents Plens i no sols afecta a Pinedes 
sinó que els veïns del Camaró ens tro-
bem constantment en la mateixa situ-
ació donat que aquestes fruites es pro-
dueixen durant tot l’any i des de fa un 
temps ja.
- Que no pel fet de no queixar-nos a 
l’ajuntament per cada fuita o no fer-
ho per xarxes socials no patim aquesta 
problemàtica en la mateixa proporció 
que es dona a Pinedes donat que el nos-
tre nucli és més petit.
- Que aquesta problemàtica no es dona 
per ser una instal·lació amb canalitzaci-
ons antigues perquè la zona del Cama-
ró es relativament de nova construcció 
a diferència de la de Pinedes.
- Que els veïns d’aquest nucli realitzem 
constantment queixes a nivell particu-
lar directament a Aigües de Rigat per 
tal que vinguin a reparar les fuites i en 
alguna ocasió algunes d’elles continuen 
sense solució a data d’avui perquè, en 
el pitjor dels casos, tot i haver fet dife-
rents queixes per la mateixa averia ar-

riben a argumentar que és la primera 
noticia que tenen.
- Que l’empresa adjudicatària a més tri-
ga molt en fer la reparació corresponent 
i en alguns casos s’han hagut de repa-
rar els fonaments danyats del mur que 
dona al carrer propietat dels veïns per la 
quantitat d’aigua acumulada i el temps 
que han demorat en reparar-la. I com es 

veu en algunes fotos algunes les tenen 
localitzades i marcades en blau però no 
les venen a reparar i d’altres s’han que-
dat amb la rasa oberta i la reparació a 
mitges.
- Que cada metre de vorera del nostre 
nucli sinó te una reparació te una fuita 
d’aigua en el pitjor dels casos, i cons-
tantment es veuen els carrers amb rieres 

d’aigua que van regalimant de les fuites 
amb el conseqüent malbaratament d’ai-
gua perduda.
- Que no es normalitzi aquesta situació 
i que es prioritzi una solució perquè 
s’està malbaratant un bé escassíssim 
que hores d’ara ha motivat restriccions 
per la sequera i a més està començant 
a afectar a les nostre propietats directa-
ment provocar danys a les cimentacions 
perquè en molts cassos es donen en la 
mateixa escomesa d’entrada al domicili 
com es pot veure en moltes de les fotos.

Per aquest motiu,
SOL·LICITEM:
- Que l’Ajuntament presti atenció a les 
demandes veïnals d’aquest nucli incor-
porant-lo a les polítiques de manteni-
ment d’instal·lacions que s’apliquen a la 
resta de nuclis del municipi proporcio-
nant-nos el mateix nivell de servei sense 
fer greuges comparatius per ser un nucli 
de petites dimensions.
- Que l’Ajuntament faci una correcta ges-
tió del manteniment de la xarxa d’aigües 
o reclami a l’empresa concessionària de 
la xarxa de subministrament d’aigües, si 
és el cas, l’actualització de les canalitzaci-
ons per solucionar aquest problema.
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Carrer Llorer Carrer del Pi

Carrer Boix Carrer Olivera



Necessitaríem un cel de 
paper i un mar de tinta 
per enumerar, a mane-
ra d’elenc, la quantitat 

in�nita de maltractaments que la 
humanitat rep diàriament per part 
del poder. En aquest article no-
més faig referència a dos poders: 

per una banda l’Estat amb tots els seus estaments, 
a saber, Estat Central, Generalitat, Diputacions i 
Ens locals, i, per l’altre costat, la Banca. Dos poders 
que mantenen, des de fa molts anys, una relació de 
contuberni que els converteix en un sol cos, 
prostituït, que els permet desenvolupar pràcti-
ques il·lícites i els dona ales pel maltractament 
passiu a l’aixopluc de la Constitució espanyola.
Dit això, deixeu-me fer una molt breu retros-
pectiva. Durant els segles centrals de la Edat 
Mitjana, el poder va imposar el que es conei-
xia amb el nom de Ius Maletractandi, la llei del 
maltractament, entès com el maltractament 
actiu amb cobertura legal. Malgrat aquesta 
praxi fou, lògicament, considerada com exe-
crable i condemnada per un sector de l’Esglé-
sia catòlica, l’esclat violent i l’amenaça confor-
maven quelcom quotidià en la vida de la gent 
medieval. Afortunadament a �nals de la Baixa 
E.M. i amb el Món Modern, l’Ius Maletractan-
di i els Mals Usos van ser abolits; va començar 
una llarga etapa marcada per l’esperit de la llei 
i la legalitat constitucionalment regulada.
Tanmateix amb l’inici del que els historia-
dors i antropòlegs estructuralistes anomenen 
Postmodernisme, les coses tornen a canviar, 
al meu entendre, a pitjor. S’inicia una etapa 
de confusió, de postveritat, un període de vi-
sió difusa i d’interpretació polièdrica. Això sí, un 
temps de grans avenços tecnològics i cibernètics. 
En canvi, es genera una era on es produeix un re-
trocés sense precedents de la capacitat lúcida del 
discerniment. En conseqüència es comencen a 
viure uns moments molt fràgils on el Poder, amb 
totes les seves formes, se n’apro�ta per desenvolu-
par polítiques opressives i dictaminar lleis i normes 
injustes que condueixen, de manera sigil·losa, a la 
pèrdua de drets i llibertats personals enmig d’una 
mal entesa democràcia. Certament aquesta etapa 
ha permès viure moments d’eufòria generalitzada, 
però actualment només el Poder i els mega-rics 
gaudeixen del benestar i la seguretat real que hom 

JOSEP ORIOL JORBA

Maltractats pel poder

mereix; �ns i tot la classe mitjana i l’antiga burgesia 
es troba amenaçada d’acabar a la misèria. 
El Poder només determina accions encaminades al 
seu favor en detriment del poble i sobretot de les 
classes més baixes i dels pobres. Davant això esclato 
dient: quina sort tenen els poderosos que la gent 
s’hagi convertit, en un 85%, de la població mun-
dial, en subjecte passiu, en individus conformistes 
que no diuen res, no protesten, no denuncien, no 
es manifesten i el que és pitjor, no tenen consci-
ència plena de què està passant i de què està per 
venir de manera decisiva i imminent, a no ser que 

hi hagi un sobtat despertar de la consciència col-
lectiva que aturi la voràgine estrepitosa de l’abús 
de poder, del maltractament institucional i bancari 
disfressat, maquillat i encobert. Ja se n’han cuidat 
prou, els poderosos,  de convertir  la immensa ma-
joria de ciutadanes i ciutadans en individus poc o 
gens actius. Ho han aconseguit de moltes maneres; 
recentment mitjançant errades polítiques sanitàri-
es on per sobre de tot ha primat la consigna de la 
por i l’estat policial; però no només així, també a 
través de polítiques educatives on primen més els 
coneixements informàtics que la capacitat d’anàlisi 
i l’esperit crític, on limiten al màxim el saber de la 
història i acoten les disciplines que coadjuven a l’es-

perit crític, com ara la �loso�a.  
Per tant, el problema rau fonamentalment, que a 
resultes de l’estat de somnolència generalitzat, el 
Poder porta a terme, sense traves ni impediments, 
mesures i accions encaminades a l’increment  des-
mesurat i abusiu del seu bene�ci, fora de tota lògica 
democràtica; el seu interès no és pas garantir el ben-
estar del poble a tots els nivells: físic, social, mental, 
material, educatiu i econòmic sinó tot el contrari, a 
saber, desenvolupar mecanismes per reduir al mà-
xim la llibertat d’expressió i la capacitat de reacció 
perquè d’aquesta manera davant quelcom anòmal 

que s’intueixi o es pateixi no es faci res.
Lleis injustes; concessions contractuals i admi-
nistratives fraudulentes, prevaricació perma-
nent dins de totes les formacions polítiques; 
falses expectatives sobre ajuts que no acaben 
d’arribar mai i els que arriben són fruit de la 
conxorxa i el bene�ci de la banca; prebendes 
continuades; impostos poc regulats; taxes des-
mesurades i poc acotades per part de les di-
putacions;  reformes vitals com la llei agrària, 
la llei de comerç o la llei de partits ràncies i 
aturades; reformes del sistema educatiu amb 
visió caduca i recalcitrant, pròpies de governs 
ultraconservadors; despesa armamentística 
esgarrifosa; regulació corrupta de les políti-
ques energètiques que provoca que els preus 
de la llum, gas, gasoil i benzina estiguin a uns 
valors estratosfèrics… la llista és inabastable.
Acabo amb una dada objectiva encara que 
poc transcendent si la comparem amb la llis-
ta abans indicada; es tracta de la praxi bancà-
ria, concretament, del Banc de Sabadell que 
cobra per donar un document de titularitat 
del compte, un full que l’entitat l’hauria de 

donar gratuïtament quan una persona obre un 
compte corrent;  doncs com deia, per aquest full 
d’un cost estimat en 10 cèntims d’euro el Sabadell 
en cobra 10€ aplicant així un marge de l’ordre del 
10.000 %. Existeix alguna empresa del món agrari, 
ramader, de la pesca, de les manufactures, de la 
indústria en general o dels serveis a les persones 
que pugui aplicar aquest tipus de marge astronòmic: 
la resposta és NO rotundament. Només la Banca, pel 
fet de viure en contuberni permanent amb l’Estat, es 
pot permetre aplicar tal pràctica escandalosa.
Cal imperiosament una revolució: la de la plena 
consciència col·lectiva per aturar els despropò-
sits del Poder. 
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Dimecres es varen 
complir dos anys de 
la fugida de Juan Car-
los I, el Rey Emérito, 

a Abu-Dabi, país que no té tractat 
d’extradició amb cap estat euro-
peu. La fugida del Borbó és l’ac-

ceptació implícita que durant els gairebé 40 anys 
de regnat (les plagues a Espanya sempre duren 40 
anys) el monarca s’havia dedicat a robar.
Malgrat aquesta declaració de culpa, el sistema ju-
dicial espanyol manté a la presó a Pablo Hasel i a 
l’exili a Josep Valtònyc pel “delicte” (que només ho 
és a Espanya) d’injúries a la Corona, per haver can-
tat que el Borbó és un lladre. 
La mateixa justícia espanyola es va negar a jutjar 
per terrorisme als membres supervivents de l’es-
camot islàmic que varen cometre els crims del 17 
d’agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Malgrat 
que al xalet de les Cases d’Alcanar que va explotar 
la vigília dels atemptats, el grup islamista hi tingués 
més de dues-centes bombones de butà, explosius 
variats i que �ns i tot s’haguessin �lmat fabricant 
bombes, l’Audiència Nacional no els va voler jutjar 
per terrorisme.
En canvi, a la catalana Tamara Carrasco la ma-
teixa “justícia” li va imposar dos anys de con�-
nament a Viladecans acusada de terrorisme amb 
l’excusa que la policia (patriòtica?) li va trobar un 
encenedor Zippo, una carota de Puigdemont i 
un xiulet groc. Per recuperar la llibertat, Tama-
ra Carrasco va haver de passar per dos judicis on 
va ser absolta. La �scalia ho va portar al Tribunal 
Supremo on els 18 jutges de la Sala varen con�r-
mar l’absolució. Això sí, amb cinc vots en contra 
de Manuel Marchena, Antonio del Moral, Julian 
Sanchez Melgar, Vicente Magro i Pablo Llarena. 
Divuit jutges del Supremo per desestimar que un 
encenedor, un xiulet i una carota de cartolina no 
és material terrorista.
Per compensar del disgust a l’extrema dreta espa-
nyola, sempre àvida d’aplicar la seva justícia, els 
mateixos dies es va reduir deu anys la condemna 
de cadascun dels islamistes.

Haver de patir una justícia tan parcial, totpodero-
sa i impune només pot generar depressió entre els 
ciutadans que cada dia estem més desmobilitzats. 
Això és fatal, car  com va dir Rosa Parks: “Com 
més obeíem, més durament ens tractaven”.
Tot i que darrerament s’ha con�rmat la partici-
pació de les clavegueres de l’Estat Espanyol en els 
crims de les Rambles i Cambrils del 17 d’agost 
del 2017, el sistema judicial, lluny de perseguir la 
veritat i fer assumir les seves responsabilitats als 
culpables, continua presumint d’haver frenat l’in-
dependentisme català que, segons ells, és el gran 
problema d’Espanya.
Què podem esperar d’una justícia que “se impar-
te en nombre del Rey” quan s’hauria d’impartir en 
nom del poble?.  

Haver de patir una justícia 
tan parcial, totpoderosa i impune 
només pot generar depressió entre 
els ciutadans que cada dia estem 

més desmobilitzats

ENRIC RODON
media.cat

La (in) coherència 
judicial espanyola

Llegiu

Una imatge val més que mil paraules i aques-
ta imatge ho demostra. No cal dir res sobre 
el carrer d’Òdena d’Igualada davant aquesta 
cursa d’obstacles per als vianants i per als al-
tres cotxes que circulen, o ho intenten.

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

D isculpeu-me. Em permeto el luxe 
d’exhortar-vos: Llegiu. En imperatiu. 
Arreu i tothora.
Llegiu, perquè llegint trencareu amb 

el monòleg interior en què tots vivim immersos. 
Les llistes interminables, els retrets als altres –o, 
encara més dolorós, a nosaltres mateixos–, les 
preocupacions diàries, la culpa que arrosseguem 
i el discurs etern dins del nostre cap on estem 
sumits des que ens llevem fins que ens adormim 
desapareixerà temporalment: llegir implica aten-
ció plena, enfocament en una sola tasca. Llegint 
trobareu el vostre espai de pau.
Llegiu, especial-
ment si teniu fills 
o nets, perquè
quan us vegin lle-
gint, els estareu 
modelant. Potser 
no llegiran avui, 
potser no ho faran 
demà, potser es 
decideixen a fer-
ho quan ja s’emancipin, però la llavor ja estarà
plantada i, amb aquesta llavor, els donareu una 
de les claus més alliberadores que existeixen. Ara 
tanco els ulls i veig a mon pare amb el diari a les 
mans, dia sí, dia també, en silenci, assegut al sofà
i li dono les gràcies per haver-me-la donat desin-
teressadament.
Llegiu, llegiu bons textos. Perquè ens passem el 
dia llegint missatges, correus electrònics, anun-
cis, piulades, informes, cartells i subtítols. Però
no ens donem espai per assaborir la bellesa, la 
capacitat d’anàlisi i de reflexió d’un text excels, 
reflexionat, suggerent. Així com no ens alimen-
tem exclusivament de menjar ràpid, tampoc hem 
de descuidar la nostra dieta lectora. Hi ha temps 
per a tot. Aprofitant l’analogia del menjar, cal 
educar el paladar, explorant estils, descobrint 
què ens apassiona i què odiem amb totes les nos-
tres forces.
Llegiu, perquè hi ha textos que canvien vides i 
maneres de pensar. La sensació de sentir-se sac-

sejat, interpel·lat o transformat havent llegit un pa-
ràgraf, un monòleg o una frase és un plaer incom-
mensurable, il·luminador. Aquestes paraules ens 
acompanyaran durant el trajecte de les nostres vides 
i ens reconfortaran o ens aconsellaran quan més les 
necessitem.
Llegiu, perquè llegint agafareu con�ança a l’hora 
d’escriure. Automàticament assimilareu estructures, 
signi�cats, paraules i capacitat ortogrà�ca. Manlle-
vant el parer del professor de lingüística Jesús Tuson, 
el llenguatge ens distingeix com espècie i ens dota 
de mecanismes que ens permeten establir un discurs 
creatiu, lliure, re�exiu. I, contra més i millors textos 

llegim, millor serà
la nostra capacitat 
de comunicació i 
d’expressió.
Llegiu, perquè lle-
gint aprendreu a ser 
pacients en un món 
on tot és immediat 
i es dissenya a cop 
d’estímul, novetat, 

impulsivitat, exageració. Quants cops et trobes des-
bloquejant el telèfon per inèrcia? Quantes vegades 
actualitzes els murs de les xarxes socials? Amb una 
mica de pràctica lectora, aquesta angoixa de perdre’s 
alguna cosa o de no saber què fer en lapses de temps 
morts desapareixerà.
Llegiu, perquè llegint us proposareu reptes majús-
culs. Entendreu el sistema de pensament d’un �lòsof, 
comprendreu civilitzacions ja extingides, distingireu 
diferents corrents històrics, viatjareu per l’Univers 
o us endinsareu en vides, moments i situacions que 
mai hauríeu imaginat viure. I, de retruc, la vostra 
capacitat d’empatitzar incrementarà exponencial-
ment.
Llegiu, perquè ningú us podrà robar tot allò que hà-
giu après, tot allò que hàgiu llegit. Ningú us podrà
furtar la capacitat crítica, el vostre sistema de pen-
sament, les referències, els moments viscuts i tot allò
que hàgiu sentit i imaginat.
Llegiu. Per aspiracions elevadíssimes, per motivacions 
prosaiques, però llegiu. I no deixeu mai de fer-ho. 
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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
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L’atur a l’Anoia aguanta mentre puja al conjunt 
de Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

L ’atur frena la dinàmica 
a la baixa que ha man-
tingut cinc mesos amb 

un repunt de 3.310 desocu-
pats al juliol a Catalunya, un 
0,98% més que al juny. De 
fet, tret del gener del 2022, 
l’atur s’havia reduït cada mes 
des del març del 2021 al con-
junt del país.
Aquest canvi de dinàmica, 
però, no s’ha produït a l’Ano-
ia, on tot i fer-ho de mane-
ra molt suau, l’atur ha seguit 
baixant aquest més de juliol. 
Així doncs, a l’acabar el mes 
hi havia 4 persones menys a 
les llistes de l’atur de les que 
hi havia al juny. Actualment 
hi ha 6.654 aturats a la co-
marca.
Per municipis, Igualada i 
Masquefa lideren el descens 
de la desocupació, amb 17 i 
11 persones aturades menys, 

respectivament. A l’altra 
banda de la balança hi tro-
bem Vilanova del Camí i 
Santa Margarida de Mont-
bui, que han augmentat el 
seu número d’aturat en 17 i 
13 persones, respectivament. 

Catalunya, la comunitat on 
més puja l’atur
El mes de juliol és tradicio-
nalment un bon més per a 
l’ocupació. Des de l’any 2010, 
l’atur registrat ha caigut en 
el mes de juliol, excepte el 
2019 (+0,4%), i, l’any passat 
va registrar la caiguda més 
intensa de la sèrie històrica 
(-8,4%) per la comparació 
amb el juliol del 2020, quan 
encara hi havia restriccions 
generalitzades per combatre 
la covid.
A l’Estat, l’atur ha pujat en 
3.230 persones al juliol, un 
0,1%, fins als 2,89 milions 
d’aturats, també la xifra més 

baixa en aquest mes des del 
2008. Catalunya és la comu-
nitat on més ha pujat l’atur, 
seguida de Castella la Manxa 
(2.705) i la Comunitat de Ma-
drid (2.432). La desocupació 
ha caigut a vuit comunitats 
autònomes, encapçalades pel 
País Valencià (-2.937). 

Un 44,3% de contractes in-
definits
La contractació ha pujat 
en 1.515 firmes a Catalu-
nya en comparació amb el 
juny, però s’ha moderat en 
més de 6.800 amb relació a 
l’any passat. Dels 282.489 
contractes signats en el setè 

més de l’any, 125.226 han si-
gut indefinits, un 44,3% del 
total, dos punts percentuals 
menys que el mes anterior 
però superior a la dada es-
tatal (41,4%). Segons el Mi-
nisteri de Treball, aquesta 
xifra multiplica per quatre 
la mitjana històrica.

EDICTE

Mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 21 de juliol de 2022 es va aprovar inicialment el “Projecte bàsic i executiu d’Abastament d’aigua potable en alta, 
Sant Guim-Montmaneu – versió juliol de 2022” redactat per l’enginyer industrial Francesc Sabaté i Domènech, amb un pressupost d’execució per contracte de 
212.007,17 euros més IVA, és a dir, un total de 256.529,17 euros. Aquest projecte se sotmet a informació pública durant el termini de TRENTA (30) dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions del present acord al Butlletí o�cial de la Província de Barcelona, al Diari O�cial de la Generalitat de 
Catalunya, al tauler d’anuncis i a la seu electrònica municipals, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions.

També es va acordar formular la relació de béns i drets afectats per l’expropiació, imposició de servituds o bé ocupació temporal de terrenys destinats a l’execució 
del referit projecte d’obres, la qual és la que es descriu tot seguit i que consta a l’Annex VI del projecte:
Terme municipal de Montmaneu

Núm.
finca

Titular Pol. Par. Referència cadastral Expro-
piació
(m2)

Servitud
de pas
soterrada
(m2)

Ocupació
temporal
(m2)

Indemnització

01 J.U.G. (1/2 indivisa) i
A.U.G. (1/2 indivisa)

1 122 08132A001001220000AW --------- 492,00 1.476,00 984,00 €

02 T.N.S. 1 121 08132A001001210000AH 1,00 306,00 918,00 762,00 €
04 M.D.R.S. 2 103 08132A002001030000AG --------- 1.260,00 3.780,00 2.520,00 €
05 M.C.J. 2 109 08132A002001090000AM 1,00 465,00 1.395,00 1.080,00 €
06 M.D.T.P. 2 112 08132A002001120000AM --------- 220,50 661,50 441,00 €
16 T.N.S. 2 113 08132A002001130000AO --------- 441,00 1.323,00 882,00 €
19 R.M.P. 2 102 08132A002001020000AY --------- 336,00 1.008,00 458,25 €

Núm.
finca

Titular Pol. Par. Referència cadastral Expro-
piació
(m2)

Servitud de
pas
soterrada
(m2)

Ocupació
temporal
(m2)

Indemnització

01 M.D.T.P. 5 62 25236A005000620000BA --------- 402,00 1.206,00 804,00 €
02 J.M.P. 5 45 25236A005000450000BR 1,00 1.530,00 2.760,00 2.752,50 €
18 M.B.M. (1/4 part

indivisa) A.C.V. (1/2
indivisa) i J.B.C.(1/4
part indivisa)

5 112 25236A005001120000BX --------- 804,00 2.412,00 1.608,00 €

Aquesta relació, se sotmet, igualment, a informació pública per un termini de QUINZE (15) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anun-
ci en el BOP de Barcelona, en un dels diaris de més circulació de cada província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament existent a la seu electrònica i a l’edi�ci munici-
pal, amb noti�cació individual als interessats; període durant el qual els titulars de béns i drets afectats per l'expropiació podran aportar, per escrit, quantes dades 
permetin la recti�cació dels possibles errors que s'estimin en la relació publicada o oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o fons, 
que han de fonamentar motivadament.
L’acord adoptat és un acte de tràmit contra el qual no es pot interposar cap tipus de recurs, sense perjudici dels que siguin procedents interposar contra la resolució 
de�nitiva que, en el seu cas, es pugui adoptar. 

Montmaneu, 1 d’agost de 2022.                        L’Alcalde,  Àngel Farré Carulla

Terme municipal de Sant Guim de Freixenet
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REDACCIÓ / LA VEU

En el ple municipal 
de la setmana passa-
da, el grup municipal 

d’Igualada Som-hi va ajudar 
al govern a aprovar el Pla Lo-
cal d’Habitatge. Per fer-ho, la 
plataforma va marcar com a 
condició retirar la proposta 
que el govern de Junts ha-
via inclòs de fer pisos a les 
plantes baixes de la ciutat i 
ara centrar-se amb urgència 
a prioritzar la rehabilitació 
dels 1.680 pisos buits que el 
mateix document marca que 
hi ha a Igualada.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament, Jordi Cuadras, 
remarca que “fa un any i mig 
el Ple de l’Ajuntament ja va 
rebutjar la proposta del go-
vern de Junts de fer pisos a les 
plantes baixes. No entenem 
perquè, tot i perdre la vota-

El Pla Local d’Habitatge tira endavant amb la condició 
de prioritzar la rehabilitació de pisos

ció aleshores, ara Junts inten-
tava plantejar-ho de nou en 
el marc del Pla d’Habitatge. 
Qui voldria anar a viure en 
un garatge o local comercial 
convertit en pis sense llum 
natural ni ventilació, amb so-
roll del carrer, humitats, poca 
privacitat i barrots a les �nes-
tres? No ho podem acceptar 
i per això hem posat com a 
condició que es retiri aquesta 
proposta per aprovar el Pla 
Local d’Habitatge i que es de-
bati i s’estudiï quan es redacti 
el nou POUM que Igualada 

ha de tenir”.
Cuadras marca que “tenint 
1.680 pisos buits, el que cal és 
un pla de rehabilitació d’ha-
bitatges, abans que generar 
habitatges a les plantes bai-
xes. A més, si els 1.680 pisos 
buits es posen a disposició 
del mercat, automàticament 
baixarien els preus del llo-
guer perquè hi hauria més 
oferta”. Pel que fa a les plan-
tes baixes buides, la formació 
que integren PSC, Comuns 
i el grup ciutadà Igualada 
Oberta explica que “sí que 
hi ha un problema de locals 
buits, però això no vol dir 
que s’hagin de convertir tots 
en habitatges, sinó que po-
den destinar-se a activitats 
del sector terciari com des-
patxos de professionals li-
berals i mantenir que siguin 
espais d’activitat econòmica 
que donin vida als barris i 

carrers de la nostra ciutat o 
en espais comunitaris dels 
veïns i veïnes”.
Sobre el detall del Pla Lo-
cal d’Habitatge, la regidora 
d’Igualada Som-hi, Irene Gil, 
explica que “Igualada té un 
problema amb l’habitatge i 
aquesta és una realitat ben 
coneguda pels col·lectius 
afectats de la nostra ciutat. 
D’entrada, podríem pensar 
que aquesta realitat només 
afecta els joves que volen 
emancipar-se i no poden, 
les famílies vulnerables i les 
persones grans amb pensions 
baixes. Però cal ser realista i 
evidenciar que aquesta pro-
blemàtica no resolta també 
involucra els propietaris: les 
persones que amb un deter-
minada classe social veuen 
com perilla el seu patrimoni 
perquè corre el risc de ser 
ocupat i els genera insegure-
tat”.
El document presentat pel 
govern marca que les ciuta-
danes i ciutadans d’Igualada 
dediquen un 33% del seu sou 
apagar el lloguer. Gil asse-

gura que “en molts casos no 
és així. Amb els lloguers que 
no baixen dels 700, 600 o 500 
euros molts gent hi dedica 
molt i molt més que una ter-
cera part del seu salari. I no 
es tracta d’una manca d’ha-
bitatge perquè Igualada té 
1.680 pisos buits, sinó que és 
conseqüència de la inacció 
del govern de Junts en l’àmbit 
urbanístic mi el problema no 
ha parat de créixer”.
Irene Gil explica que “la-
mentem que durant 12 anys, 
el govern de Marc Castells 
no hagi utilitzat la princi-
pal eina de gestió que té del 
parc immobiliari de la nostra 
ciutat com és el POUM que 
actualment continua datant 
del 1986. Abans de fer mo-
di�cacions puntuals de pla-
nejament com fer pisos a les 
plantes baixes, cal afrontar el 
debat urbanístic global amb 
un nou POUM que planifi-
qui la ciutat amb les neces-
sitats actuals i que garanteixi 
el dret a l’habitatge digne a 
totes les ciutadanes i ciuta-
dans d’Igualada”.

Cuadras remarca que 
“tenint 1.680 pisos 

buits cal un pla de re-
habilitació, abans que 
generar vivendes a les 

plantes baixes”

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

www.friotex.com

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

Patrocinador oficial de la Fundació UE Vic

Transformem el sol, 
il·luminem el futur.
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REDACCIÓ / LA VEU

La igualadina Alba Ver-
gés, vicepresidenta pri-
mera del Parlament de 

Catalunya, i candidata d’Es-
querra a Igualada, assumeix la 
presidència de la cambra cata-
lana de forma interina després 
de la suspensió de Laura Bor-
ràs. La majoria de la Mesa del 
Parlament va suspendre Lau-
ra Borràs com a diputada en 
aplicació de l’article 25.4 del 
reglament del Parlament. Es 
va fer amb els vots d’ERC, PSC 
i CUP, que n’havien demanat 
l’aplicació.
Després de la seva suspensió 
Borràs va atacar amb duresa 
als cinc membres de la mesa 
que han tirat endavant la sus-
pensió, entre els quals hi ha 
Vergés, a qui va dir que “5 
diputats no han vingut vestits 
de diputats. Han vingut vestit 
de jutges hipòcrites”. La presi-
denta de Junts, des del despatx 
d’audiències del Parlament, va 
a�rmar que els 5 parlamen-
taris “amb noms i cognoms” 
de PSC, ERC i CUP que han 
defensat l’aplicació de l’article 
25.4 del reglament han “vio-
lentat descarnadament” con-

tra la seva presumpció d’inno-
cència. Borràs també va afegir 
ho han fet per apartar-la “po-
líticament”.

L’executiva de Junts per 
Igualada demana que es posi 
a debat el suport de Junts 
per Catalunya al Govern
Un cop es va conèixer la 
suspensió de Laura Borràs, 
l’executiva de Junts per Igua-
lada va enviar una carta a 
l’executiva Nacional de Junts 
per Catalunya reclamant 
que, segons el que es va apro-
var en el Congrés de fa tres 
setmanes, s’estudiï la possi-
bilitat de posar a votació al 
conjunt de la militància si 
el partit ha de seguir donant 
suport al govern encapçalat 
per Pere Aragonès. Fonts 
del partit a Igualada assegu-
ren que es tracta una carta 
de caràcter intern i que s’ha 
enviat després de la pressió 
de la militància igualadina 
davant uns fets que conside-
ren “molt greus”. L’executiva 
d’Igualada ha estat la prime-
ra de Junts a enviar la carta i 
després s’hi han anat sumant 
d’altres com el Vendrell o la 
del Tarragonès.

Netflix estrena un 
documental sobre la 
gestió de la covid de 
l’equip de Vergés
ACN / LA VEU

Netflix ha estrenat el 
documental històric 
‘Broken health’ que 

repassa com l’exconsellera 
de Salut Alba Vergés i el seu 
equip van gestionar la cri-
si sanitària per la pandèmia 

de la covid-19 a Catalunya. 
El documental es va rodar el 
2020 i té una durada d’una 
hora i vuit minuts. La plata-
forma de vídeo sota deman-
da l’ofereix castellà i amb la 
possibilitat de subtitular-lo 
en català, alemany, anglès, 
castellà, francès i romanès.

Laura Borràs, suspesa; 
Alba Vergés, presidenta 
interina del Parlament

REDACCIÓ / LA VEU

Els grups municipals del 
PSC arreu de l’Anoia 
han impulsat una mo-

ció per ser votada als respec-
tius plens de cada Ajuntament 
on es demana que la Generali-
tat recti�qui el Pla d’Actuació 
de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya (FGC) 2022-
2026 i no inclogui la previsió 
d’eliminar el tren d’Igualada a 
Barcelona i obligar a fer trans-
bordament a Martorell, tal i 
com passa amb el document 
actual aprovat i presentat.
El PSC ha presentat una mo-
ció on detalla que “cal aturar 
aquesta mesura per evitar 
allargar, encara més, el temps 
de viatge �ns a Barcelona i, 

per tant, restar competitivitat 
al tren”. Els socialistes recla-
men que la Generalitat “mi-
llori el servei i no impulsi una 
mesura que l’empitjorarà”. A 
més, recorden que “la situació 
d’emergència climàtica fa ne-
cessària la promoció del trans-
port públic tot fent que aquest 
guanyi competitivitat”.
La moció demana que el Pla 
d’Actuació 2022-2026 de FGC 
“mantingui els trens de la línia 
Llobregat-Anoia d’Igualada 
a Barcelona, elimini el trans-
bordament previst a Martorell 
per aquesta línia i expliqui 
amb claredat i transparència 
totes les mesures incloses al 
Contracte Programa i el Pla 
d’Actuació 2022-2026 i els 
seus efectes per la línia Llobre-

gat-Anoia d’Igualada a Barce-
lona”.
De moment la moció ja ha es-
tat votada favorablement als 
plens de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Piera, Santa Margarida 
de Montbui, la Torre de Clara-
munt i la Pobla de Claramunt. 
Durant el mes de setembre 
es presentarà a Vilanova del 
Camí, Masquefa, al Consell 
Comarcal i també la resta de 
municipis de la comarca. La 
moció té l’objectiu d’aconse-
guir un posicionament clar 
dels municipis de la comarca, 
fer pressió a la Generalitat i 
complementar l’acció que el 
partit va fer al Parlament fa 
unes setmanes entrant una 
Proposta de Resolució amb 
aquesta demanda.

El PSC impulsa a una moció als 
Ajuntaments per instar la Generalitat a 
no eliminar el tren directe a Barcelona
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CARMEĿLA PLANELL 
/ LA VEU

Un any més el Barri de 
Xauxa ha celebrat la 
seva popular i tradi-

cional Festa Major, una reu-
nió i festeig de veïns que tro-
ba el seu punt de partida en 
un llunyà 1855.
Una concorreguda i engres-
cadora cercavila, amb els 
Gegants del Barri i un bon 
seguici de públic, seguida 
d’un -entre cometes- ama-
ble pregó i una espaterrant 
traca, van  ser el preludi de 
les Festes del Barri de Xau-
xa; un ampli perímetre am-
bientat per a l’ocasió amb la 
fantàstica recreació d’una 
caleta, amb “chiringuito” i 
tot, i amb l’acompanyament 
de molt bona música. Des-
prés, el concert de la “Sèpti-
ma Trastada” va ser el punt i 
final d’un primer dia de cele-
bracions.
L’endemà, un dels primers 
reclams es va focalitzar a la 

plaça Catarineu; convertida 
des de primera hora en una 
insòlita platgeta tot convi-
dant al un refrescant bany 
i a uns divertits jocs aigua. 
Posteriorment, a mitja tar-
da, tot un festeig per a la 
mainada amb l’actuació de 
La pallassa Nurula de la Cia. 
Nas de Cor, prèvia a la cita 
del gran Sopar de Veïns, amb 
Sound System de la Bum-
bum, a la mateixa caleta.
Cap al tard, i a la fresca, no-
vament va ser tot un èxit la 
convocatòria del gran sopar 
de veïns; aquell tradicional i 
ja popular “Sopar del món”, 
amb la degustació de pro-
ductes expressament elabo-

Novament, tot un èxit la Festa Major 
del Barri de Xauxa

rats per persones residents 
al barri i originàries de di-
ferents països i cultures. Per 
últim, inaugurada la mitja-
nit; al Rec on Fire, el vibrant 
Memorial DJ &Troll va ser-
vir de cloenda d’un altre me-
morable “gran sopar”.
El diumenge 31, com a final 
de festa va celebrar-se un 
apassionat Torneig d’Escacs; 
i, altre cop tot va ser una in-
vitació a un bany i jocs d’ai-
gua a La platgeta,  a més del 
popular vermut.
Actualment, l’Associació que 
organitza les Festes de Xauxa 
està formada per veïns i socis 
del Local d’Acció, del Local 
del Barri i del Rec on Fire.

REDACCIÓ / LA VEU

Comissions Obreres 
ha assessorat i ha de-
nunciat davant de la 

Inspecció de Treball la situa-
ció irregular de dues persones 
treballadores sense contracte, 
que treballen al sector del mo-
ble i la fusta de l’Anoia.
Arran de la situació de pre-
carietat i vulnerabilitat de-
nunciada pel sindicat, s’ha 
aconseguit l’autorització ad-
ministrativa per arrelament 
laboral de les dues persones. 
La intervenció s’ha realitzat 
des del Centre d’Informació 
per a Treballadors Estrangers 
(CITE) d’Igualada, associació 
promoguda per CCOO que 
dóna assessorament en ma-
tèria d’estrangeria, mobilitat 
internacional i drets socials i 
laborals de les persones immi-
grades.
L’arrelament laboral busca fer 
visible l’economia submergi-

da a través de la denúncia a 
l’empresa davant la Inspecció 
per treballar sense contrac-
te durant, almenys, 6 mesos. 
L’acta d’infracció que s’elabo-
ra permet bene�ciar-se d’un 
permís de residència i treball a 
través de les proves documen-
tals i testimonials com fotos o 
vídeos. Aquesta informació ha 
estat aportada per CCOO.
CCOO Anoia denuncia no-
vament aquestes pràctiques 
massa normalitzades a la 
comarca. “Malauradament, 
aquest cas és una mostra 
més d’unes relacions labo-
rals encara massa habituals, 
que exploten de manera in-
humana a moltes persones 
necessitades de feina. Però 
també signifiquen una pèr-
dua de recursos col·lectius, 
ja que impliquen un frau 
constant a la Seguretat Social i 
a Hisenda per part de les em-
preses, debilitant la prestació 
dels serveis públics”, comenten.

CCOO regularitza 
la situació de dos 
treballadors estrangers

EDICTE

Aprovada inicialment la modi�cació puntual de les 
normes subsidiàries que ha de regir a l’entorn de l’esco-
la, per acord del Ple en la seva sessió del dia 07-03-2022, 
de conformitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la 
Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, se sotmet a informació pública per un 
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
darrera publicació d’aquest edicte en el Butlletí O�cial 
de la Província, perquè s’hi puguin formular les al·lega-
cions que s’estimin pertinents.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol 
interessat en les dependències municipals perquè es 
formulin les al·legacions que s'estimin pertinents o 
obtenir còpies.

Cabrera d’Anoia, a la data de la signatura

Jaume Gorrea Ortiz
Alcalde President

A J U N T A M E N T D E C A B R E R A D’A N O I A

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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La Intersindical Anoia 
ha iniciat una campa-
nya d’estiu per arribar a 

tots els racons de la comarca 
i reforçar l’a�liació sindical 
amb la mirada posada al ci-
cle d’eleccions que començarà 
aquest nou curs. Des del sin-
dicat independentista assegu-
ren estar “més preparats que 
mai” per irrompre als centres 
de treball de l’Anoia i demos-
trar d’aquesta manera com el 
sindicalisme independentista 
i de classe és també una eina 
de país
En els pròxims dies, tots els 
pobles de l’Anoia tindran a les 
seves parets el nou cartell de 
la campanya d’estiu de la In-
tersindical. En aquest, s’hi ex-
posa el lema mencionat i s’hi 
inclou un codi QR amb enllaç 
directe al web del sindicat. 
L’objectiu d’aquesta encar-
tellada massiva és ni més ni 
menys que fer arribar la veu 

a tots els pobles i ciutats i fer 
saber als seus veïns i veïnes 
que els sindicats, amb el seu 
suport, són una eina de país.
Jordi Pons, portaveu comar-
cal, assegura que la Intersin-
dical és una eina fonamental 
per la lluita dels drets socials 
i laborals dels treballadors 
anoiencs. Amb l’objectiu po-
sat en el cicle electoral prò-
xim, Pons remarca que el sin-
dicat s’està preparant per “fer 
arribar la veu i incidència on 
�ns ara no ens coneixien. Vo-
lem demostrar que som útils 
allà on tenim presència i per 
això a l’estiu no fem vacances”. 
En la línia de no descansar, la 
Intersindical Anoia ja va rea-
litzar una formació en elecci-
ons sindicals pels seus a�liats 
i representants fa poques set-
manes a l’Ateneu Igualadí, on 
membres del secretariat naci-
onal va assistir-hi també per 
completar les formacions.
En els pròxims mesos el sin-
dicat afronta un repte majús-
cul a tot el territori on haurà 
de posar a prova tota l’acumu-
lació de forces aconseguida 
en els darrers anys i intentar 
incidir amb força als centres 
de treball, també a l’Anoia. A 
partir del setembre tothom 
que estigui interessat podrà 
seguir l’evolució de resultats 
sindicals al compte de twitter 
de la Intersindical Anoia.

La Intersindical Anoia 
engega una nova 
campanya d’afiliació

REDACCIÓ / LA VEU

Comissions Obreres va 
denunciar el curs pas-
sat l’esclat d’una crisi 

d’oferta de places públiques 
de Formació Professional 
(FP) causada per la manca 
de previsió del Departament 
d’Educació. 
Es tracta d’una manca de pla-
ces estructural que va deixar 
prop de 30.000 sol·licituds per 
atendre a tota Catalunya, aug-
mentant el risc de segregació i 
d’abandonament escolar pre-
matur (quan la mitjana en els 
cicles formatius de grau mitjà 
és del voltant d’un 40%) per 
l’assignació d’estudis no desit-
jats. Va abocar a molts joves 
a haver de pagar pels estudis 
professionals, quan s’ho van 
poder permetre i van trobar 
plaça a centres privats.
Davant d’aquesta situació, el 
Síndic de Greuges ja va aler-
tar que, només en els cicles 
formatius de grau mitjà, se-
guien quedant desateses més 
de 10.000 sol·licituds i que 
13.000 alumnes iniciarien el 

curs en grups amb sobreràtios.
En el cas particular d’Iguala-
da, el Milà i Fontanals, com 
a institut d’FP de referència, 
va patir una situació en la 
qual, diuen, “la mala gestió 
i previsió del departament 
d’Educació va deixar més de 
250 alumnes sense dret a la 
formació pública reglada, 
mentre molts altres van haver 
de cursar un batxillerat, opció 
que no formava part de les se-
ves opcions de preinscripció 
ni del seu informe orientador 
del �nal d’etapa de l’ESO”.
Enguany, la manca de places 
disponibles s’ha fet encara 
més palesa i la xifra d’alum-
nes que es trobaran en la ma-
teixa situació voreja els 400. 
Hi ha hagut, a última hora, 
una petita ampliació de pla-
ces disponibles, amb l’incre-
ment d’un grup a l’Institut 
Guinovarda de Piera i un al-
tre a l’INS Milà i Fontanals, 
però que “no respon, ni de 
bon tros, a la reivindicació 
d’augment de l’oferta per a 
l’Anoia que des de ja fa temps 
fan totes les entitats del món 

social, econòmic i educatiu 
del territori, entre les quals hi 
ha CCOO”, es queixen. Val a 
dir que, a més, bona part de 
les persones afectades corres-
ponen a aquelles que ja van 
quedar excloses per manca 
de places en cursos anteriors. 
Aquest any van canviar les 
prioritats d’accés a la for-
mació professional de grau 
mitjà en les preinscripcions, 
atorgant aquesta prioritat a 
l’alumnat d’ESO i menor de 
18 anys.
La gestió d’aquest problema, 
sobretot als centres que con-
centren bona part de l’oferta 
formativa d’FP, com és el cas 
del Milà i Fontanals, ha pas-
sat per augmentat un 10% les 
ràtios dels grups de primer 
curs de grau mitjà i superior, 
acció que va en detriment del 
servei i la qualitat en l’ense-
nyament. 
CCOO va defensar durant el 
curs una proposta consensu-
ada amb la part social dins el 
document  “Proposta de cri-
teris de plani�cació de l’ofer-
ta de Formació Professional 
FPCAT 365”, on es destacava 
la importància de l’orientació 
prèvia a les diferents etapes 
educatives que permetés ges-
tionar un augment ordenat de 
places a l’FP, preveient-ne la 
demanda a cada grau forma-
tiu i atenent-ne el creixement 
detectat.
En aquesta proposta el sin-
dicat demana que es pressu-
postin els 15 milions d’euros 
de fons europeus a la creació 
del que podien haver estat 
gairebé 8.000 noves places 
públiques, per a solucionar 
un mal endèmic de la nos-
tra FP els darrers cursos: la 
manca d’accés possible als 
cicles més demandats si es 
ve de l’ESO, dels CFA o per a 
l’alumnat major d’edat.
Davant tot aquest “desga-
vell”, CCOO continua pressi-
onant, conjuntament amb les 
institucions i agents socials 
i polítics de la comarca, per 
situar propostes de solució 
als problemes crònics dels 
centres d’FP.

CCOO Anoia denuncia que continua 
el col·lapse a l’FP

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      
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HIPOTECA INVERSA

En los 70, a raíz de ‘la crisis del petróleo’, se estableció como obliga-
torio circular en auto por las coidades solo con las luces de posición.

Catalunya redueix la taxa d’atur �ns al 9’29% i aconsegueix les mi-
llors dades d’ocupació des del 2008. Un punt de partida positiu per 
encarar les di�cultats i incerteses que caldrà afrontar aquest segon 
semestre de l’any

L’activitat econòmica segueix creixent:
El PIB intertrimestral creix un 1,5% a CAT. És més que a Europa (0,6%).
Caldrà veure com afecta en els propers trimestres la pujada de tipus d’interès.

“Els hereus tenen la paraula”

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.

Tres són les premisses que 
determinen el que és un 
estat de benestar: ensenya-
ment gratuït, cobertura sa-

nitària i jubilació garantida.

Els afers al llarg de la vida poden 
donar una situació  més o menys cò-
moda,  depenent de com et vagin les 
coses i de les circumstàncies que les 
envolten, però amb les tres premis-
ses garantides hi ha la seguretat que, 
almenys, tens cobertes les necessitats 
primordials. 

En la societat en què vivim, les dues 
primeres, ensenyament i cobertura 
sanitària, són universals i gratuïtes. 
En canvi, la tercera és contributiva, 
o sigui, pel que has pagat al llarg de 
la teva vida laboral cobres, dins dels 
paràmetres establerts per la Llei de la 
Seguretat Social, una vegada arriba-
da l’edat de la jubilació.

Establerta la quantitat a percebre de 
pensió de jubilació que et pertoqui, 
la Llei 21/2021 de 28 de desembre 
garanteix el poder adquisitiu de les 
pensions al revalorar-les cada any 
segons l’increment de l’IPC.

Però, pel que es veu, amb l’increment 
de l’IPC no n’hi ha prou per conser-
var el poder adquisitiu dels pensio-
nistes, de tal manera que 4 de cada 
10 jubilats tenen problemes per arri-
bar a �nal de mes (Consejo del No-
tariado) i d’aquí han sortit, i surten, 
noves opcions per poder fer possible 
una vida digna dels jubilats.

Espanya és el país a on el percentat-
ge de propietaris d’habitatges és dels 
més elevats: el 75,1% de la pobla-
ció té habitatge propi, segons dades 
d’Eurostat. Bona part amb la hipote-
ca pagada  recau al col·lectiu pensi-
onista.

Aquest bé té diverses possibilitats per 

generar liquiditat i que el seu propi-
etari jubilat pugui arribar a �nal de 
mes portant la vida a la qual estava 
acostumat. Però, a més, tant ell com 
els hereus, desitgen que pugui conti-
nuant vivint en el seu habitatge. Les 
tradicionals fórmules de venda o llo-
guer no donen aquesta possibilitat, 
però sí que ho fa la hipoteca inversa.

La hipoteca inversa és un producte 
�nancer pensat per a persones ma-
jors de 65 anys que tenen un habitat-
ge en propietat i volen, o necessiten, 
uns ingressos addicionals a la seva 
pensió.

La quantitat sol estar entre el 25% i 
el 45% del valor de taxació de l’ha-
bitatge, amb l’opció de rebre tots els 
diners de cop, una renda al mes o 
una alternativa mixta de les dues op-
cions.

El subscriptor no salda el deute amb 
l’hipotecari, sinó que són els hereus 
els que hauran de pagar el capital 
prestat més els interessos correspo-
nents, encara que el subscriptor pot 
cancel·lar el deute i de forma unila-
teral.

La hipoteca inversa és un producte 
que està regulat per la Llei 41/2007, 
està exempt de pagaments d’actes ju-
rídics documentats i té d’altres bene-
�cis �scals. Tot i que fa anys que està 
regulada, poques entitats �nanceres 
ofereixen aquest producte. A més, va 
quedar parat l’oferiment amb la crisi 
del 2008, i després amb la pandèmia, 
però actualment entitats punteres 
tornen a oferir-la. Dir que als EUA fa 
més de 60 anys que funciona, vol dir 
que aquí també s’establirà.

Quin és el problema de la hipoteca 
inversa? 

Els hereus tenen la paraula, qüestió 
d’un altre article.  

“El treballador americà pot dimitir, canviar de feina, 
quedar-se un temps a casa i després tornar al mer-
cat perquè sent la seguretat que no li costarà trobar 

feina. Aquí, la peŀlícula no és la mateixa.”

Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB director de Iuris Trivium Advocats
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Més de trenta-vuit mi-
lions de persones han 
deixat la seva feina als 
Estats Units durant el 

2021. Una gran desbandada símptoma 
que alguna cosa està passant al mercat 
laboral i que val la pena analitzar.

La pandèmia ha canviat les regles 
del joc i si no les entenem aviat, po-
sem en perill l’economia del país al 
mateix temps que ens porten a aug-
ments salarials, en alguns sectors, al 
no trobar mà d’obra al mercat.
Segons l’Anthony Klotz, el professor 
de gestió a la Texas A&M University 
que ha popularitzat el terme “�e 
Great Resignation” (la gran renún-
cia o la gran dimissió), els treballa-
dors estan esgotats emocionalment 
a causa de l’exigència de la feina i de 
l’estrès provocat per la pandèmia. El 
fet d’estar més a casa, amb la famí-
lia i tenir més temps per un mateix 
ens ha fet entendre que necessitem 
menys del que ens pensem per viure 
i que per contra, el que més valorem 
és tenir temps. Més autonomia per-
sonal, més poder, més benestar i més 
�exibilitat.

Sent aquest el panorama, les empre-
ses es replantegen com ser atractives 
per als treballadors, canviant els mo-
dels de treball i fent èmfasi en la cul-
tura i els valors i en la reputació de la 
seva marca com a ocupadora, el que 
s’anomena Employer Branding. 

I què busquen els treballadors? 
Doncs segons dades de Linkedin, un 
propòsit, més �exibilitat i més em-
patia. El problema es pot convertir 
doncs, en una oportunitat per a les 
empreses que facin les coses bé.

Seguim als Estats Units perquè tot 
plegat genera més incògnites. Tot i 
les dades que ens aporta la Gran Di-
missió, resulta que la taxa d’atur al 
tancament de 2021 es situa al 3,9%, 
una taxa pràcticament igual que al 

2019 i 2020, al mateix temps que les 
xifres indiquen que hi ha més de deu 
milions de vacants per cobrir. Con-
clusió, els treballadors que deixen les 
seves feines no se’n van cap a casa 
(almenys no pas la majoria) sinó 
que abandonen el seu lloc de tre-
ball per anar-se’n cap a d’altres que 
compleixin millor amb els seus nous 
requisits: més �exibilitat, més empa-
tia, més facilitats de conciliació, més 
temps lliure, més focus en les per-
sones, més salari. En de�nitiva, se’n 
van cap a sectors més atractius o cap 
a empreses que han fet els deures pel 
que fa a la seva cultura interna. 

I què passa amb aquests més de deu 
milions de vacants per cobrir? Doncs 
que a dia d’avui no són atractives per 
als treballadors. No oblidem que 
amb la pandèmia hi ha hagut un can-
vi en la demanda dels consumidors. 
Menys viatges i restaurants i més so-
fàs, bicicletes estàtiques i tecnologia. 
Mentre uns destrueixen llocs de tre-
ball, altres en creen, sovint obligats a 
pagar salaris més alts per la pressa en 
captar treballadors. És el que s’ano-
mena reskilling: els treballadors ad-
quireixen noves habilitats per canvi-
ar d’un sector a un altre. Es reciclen, 
vaja.  

Aquest upskilling és un indicador 
que una economia és �exible, de 
forma que, quan hi ha canvis en la 
demanda, la gent pot pivotar ràpi-
dament d’un sector a un altre. Tor-
narem a viatjar i anar als restaurants 
però recuperar el talent que ha mar-
xat no serà tan fàcil. Caldrà fer es-
forços per ser més atractius i segura-
ment pagar més.

I a Espanya, podríem patir també 
una gran dimissió? 

Tot i que tot sembla senyalar que hi 
hagut un canvi de mentalitat per part 
dels treballadors, la nostra economia 
no és �exible com l’americana. 

LA GRAN DIMISSIÓ

Laura Ravés
Directora de cultura, organització i persones de MPM Software
www.lauraraves.com



P #latevaveu
Les mesures energètiques hi han incloses les 
econòmiques com que els polítics es baixin el sou 
o dietes? Per què molt demanar un esforç als de 
sempre però ells res de res!!!

La bombolla de les punxades jo crec que crea 
més alarma que altra cosa. Almenys �ns que 
no es demostri algun cas d’injecció d’alguna 
substància o agressió. Això si, cal tota la recerca 
possible, però no alarma, que crec que és el que 
es fa ara.

El @marccastells ja té els pressupostos apro-
vats i la Festa Major #igualada presentada... 
Ara “dedicarà” un temps en fer el vídeo de la 
reforma del Passeig? O la seva covardia no li 
permet? Cap comentari propi ni ell ni el @mi-
kelvives i @_Charlotte21. Covardia

A veure, que aquí a tot arreu es diu que tothom 
està de vacances. Jo no! I el que em queda! Una 
mica de solidaritat, please 

Feia dies que no passejava pel passeig Verdaguer 
de #Igualada, la sequera que tenim esta fent, que 
els plataners també estiguin perdent les fulles, 
igual les pollancres del parc Garcia Fosses i les 
Comes.

Tinc la sensació q hi ha més ciclistes a les xarxes 
q al mon real. Potser la calor mata les ganes de 
pedalar...o la falta de carrils bici. Potser. #Igua-
lada

Els horaris de les línies del #ElMeuBusDx per 
desplaçar-te al polígon Les Comes d’#Igualada 
es poden veure afectats durant el mes d’agost 
pels canvis de servei. Consulta tots els canvis a 
la nostra web i a l’app ‘El Meu Bus’. Bon estiu!
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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! 

@angel_1471 @annperezmar @ anoiaturisme 

www.veuanoia.cat

3 Una entitat de l’Alta Ano-
ia alerta d’una nova allau de 
projectes eòlics i fotovoltaics

1 Quatre ferits en caure per 
un precipici de 50 metres a 
Jorba

2 Bolcat un autobús amb 60 
passatgers a Rubió

Sóc l’Anna Vilarrubias, igualadina 
nascuda el 24 de desembre de 1982.
Vaig estudiar �lologia anglesa i tam-
bé Protocol i Relacions Institucionals. 
Ara ja fa 15 anys, vaig crear l’escola on 
m’hauria agradat aprendre anglès @en-
glishandtea_igualada on he fusionat la 
meva passió per llengua anglesa, l’ho-
ra del té, el disseny i la comunicació.
La meva �loso�a de vida a nivell pro-
fessional i personal és “learn, en-
joy and grow”; aprèn, gaudeix i creix. 
Em considero una persona perfeccionis-
ta, detallista, emprenedora i amb ganes 
d’aprendre constantment. M’encanta vi-
atjar, la gastronomia i cultivar la ment. 
L’any passat el 2021 va ser molt especial i alhora intens; ja que vaig tenir dos �lls: un �ll 
biològic, el Jordi amb el meu marit Miquel i un �ll empresarial @English&tea_capellades.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Que el talent igualadí no marxa i es queda a la nostra ciutat i comarca per fer-la créixer 
creant noves empreses i apostant pel territori.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#230 Anna Vilarrubias
FOTO: Cesc Sales

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

Marta Pallarès @martapal_igd

Pep Solé Vilanova  @pepsoleV

Carlesaguilera @carlesaguilera

meritxell  @pimpammambo

Daniel Macia Marti @Macia_daniel

Kilian Tomàs @BadgerKilian

ElMeuBus DX  @dx_ElMeuBus



comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

CASTELLOLÍ / LA VEU

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

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

alment en desús.
Els inventaris municipals 
de camins estan inclosos en 
la Llei municipal i de règim 
local i constitueixen l’instru-
ment fonamental per a la de-
fensa dels camins públics i la 
seva elaboració és una obliga-
ció legal del municipi. Segons 
aquesta llei, cal que s’inventa-
riï la totalitat dels camins de 
titularitat pública d’un muni-
cipi, sigui quina sigui la seva 
tipologia com ara pistes am-

La Diputació de Barcelona ha 
completat l’inventari de camins 
municipals de Castellolí LA LLACUNA / LA VEU

Dissabte 30 de juliol 
va tenir lloc l’acte de 
descoberta de placa 

que dona nom a la plaça Dr. 
Lluís Balagué qui va ser met-
ge de família a la Llacuna de 
l’any 1982 al 2013.
El consistori va decidir canvi-
ar el nom de la plaça on està 
ubicat el consultori, �ns ara 
plaça de les Eres, com a ho-

menatge a una persona molt 
estimada per tots els llacu-
nencs i llacunenques i qui va 
formar part també de la vida 
social del municipi.
Així, dissabte hi va haver 
l’acte institucional, amb els 
familiars, veïns i regidors de 
l’Ajuntament de la Llacuna. 
Tal com va manifestar l’al-
calde, Josep Parera, en inici-
ar el seu parlament “Avui no 
volem que sigui un dia trist, 
avui ha de ser un dia de re-
cord, d’homenatge a en Lluís 
qui va dedicar gran part de la 
seva vida al benestar de tots 
nosaltres. Figures tan singu-
lars, úniques, dedicada als al-
tres han de perdurar sempre, 
per aquest motiu no podíem 

trobar millor homenatge que 
dedicar-li una plaça, i quin 
millor espai que aquesta pla-
ça, la del consultori, on ell va 
ser-hi durant molts anys i a 
partir d’avui hi continuarà es-
sent de manera simbòlica”
En nom de la família, el seu 
�ll va adreçar unes paraules 
recordant al seu pare com una 
persona curiosa amb ganes 
de conèixer el perquè de les 
coses i un gran defensor de 

l’atenció primària. En la seva 
intervenció també va agrair a 
l’Ajuntament i al poble aquest 
acte d’homenatge al pare.
Seguidament, la �lla del Dr. 
Balagué acompanyada de l’al-
calde va procedir a la desco-
berta de la placa.
La coral Ben endins també va 
voler participar en l’acte i va 
dedicar una cançó en record 
al metge.
Abans de �nalitzar l’esposa 
va signar al llibre d’honor de 
l’ajuntament.
La nova plaça Dr. Lluís Ba-
lagué es va omplir de gom a 
gom per fer aquest darrer co-
miat i homenatge que va aca-
bar amb un vermut amenitzat 
pel grup Trio Bosser.

ples, corriols, camins de bast 
o pistes forestals, així com el 
seu estat de conservació o en 
desús.
D’acord amb la Llei, els muni-
cipis poden adquirir béns de 
qualsevol forma admesa en 
dret, però quan es tracta de 
camins, cal fer una clara dis-
tinció entre el viari antic i el 
modern, ja que si bé pel que 
fa al viari modern les formes 
d’adquisició més freqüents 
seran les convencionals, ja 
sigui per cessió, expropiació, 
donació, permuta o compra, 
quan es tracta de camins his-
tòrics la forma habitual d’ad-
quisició del bé és la prescrip-
ció immemorial.
D’aquí la importància del tre-
ball ja que contrasta la traça 
actual dels camins amb les di-
ferents fonts cartogrà�ques i 
ortofotogrà�ques històriques 
amb consulta massiva via 
Web Map Services del Mapa 
topogrà�c nacional d’España, 
ortofotos històriques dels 
vols dels anys 1945-46 i 1956-
57, així com del cadastre, a � 
de poder evidenciar la seva 
existència històrica i la seva 
funcionalitat pública.

La Llacuna dona nom a la 
plaça Dr. Lluís Balagué
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AUTÉNTICO
VIDENTE

CON EXPERIENCIA, 
ESPECIALISTA EN:

Amarres -  Ne g o c i o s  - Limpieza 
- C u r a  i m p o t e n c i a  s e x u a l  - 
Problemas sentimentales - 

R e c u p e r a r  p a r e j a .
RESULTADOS GARANTIZADOS 100%

638 320 349
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ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena 
començarà aquest mes 
de setembre la reforma 

dels parcs Migdia del Barri de 
Santa Olga a i Cal Riba del Pla 
d’Òdena, que s’allargarà �ns 
al desembre. Les obres, que 
consistiran en la renovació 
del mobiliari infantil i l’ur-
bà d’aquests espais, suposarà 
una inversió de 19.000 euros 
per al parc Migdia i de 40.000 
per al de Can Riba.
Per copsar l’opinió dels veïns 
del parc Migdia, la regidoria 
de Participació va organit-
zar una trobada dimecres 6 
al parc Migdia a la qual van 
assistir molts veïns i famílies, 
que van decidir que calia re-
novar-ne els gronxadors, que 
se’n tregui el sorral i s’hi ins-
tal·li un terra de cautxú. La 
sessió també es va apro�tar 
per demanar als veïns que ex-
pliquessin quines són les se-

ves opinions i preocupacions 
sobre el municipi.
D’altra banda, al barri de Sant 
Pere es va fer una segona ac-
tivitat participativa, aques-
ta vegada amb els infants de 
l’Escola d’estiu, a qui se’ls va 
plantejar quines possibilitats 

L’Ajuntament reformarà els parcs Migdia 
i Cal Riba de setembre a desembre

de reforma hi havia. Pel que 
fa al mobiliari es va esco-
llir una de les tres propostes 
presentades i �nalment es va 
decidir que el parc Cal Riba 
continuarà sent de sorra i es-
tarà preparat per si mai s’hi 
vol instal·lar terra de cautxú.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí torna a 
prohibir la circulació 

de vehicles rodats en l’entorn 
del Parc Fluvial. L’objectiu 
d’aquesta mesura és evitar, en 
aquesta zona, la concentració 
de persones que molesten el 
veïnat amb sorolls i música 
alta. 
L’accés estarà tancat als vehi-
cles de dilluns a diumenge, de 
les 24:00 h a les vuit del matí, 
de moment sense que s’hagi 

�xat cap termini, possible-
ment �ns a �nals d’estiu.
La mesura es va aplicar ja l’any 
passat per les mateixes dates, 
després d’observar que el parc 
s’ha convertit en un punt de 
reunió a altes hores de la nit 
amb grups de persones que 
no respecten el descans dels 
veïns que viuen a l’altra banda 
del riu i que s’han queixat en 
repetides ocasions pel volum 
de la música entre altres.
L’incompliment de la mesu-
ra pot comportar importants 
sancions econòmiques.

Es prohibeix l’accés rodat al Parc Fluvial, a la nit, per garantir 
el descans dels veïns

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Després d’un mes de 
juliol oferint al jo-
vent diferents pro-

postes culturals i de lleure, 
l’Espai Jove Can Muscons 
tancarà portes a partir de 
la setmana que ve. L’equi-
pament romandrà tancat 
a partir de l’1 d’agost i fins 
passada la Festa Major de 
Vilanova del Camí. 
La narrativa, la robòtica, el 
món del vídeo i l’audiovisu-
al i l’expressió corporal han 
ocupat les tardes d’aquest 
juliol amb una bona colla de 
joves. La calor no els ha fet 
enrere en cap moment i han 
explorat o fins i tot desco-
bert noves aficions.
També aquest mes de juliol 
ha estat intens per a l’Espai 
Jove amb la celebració de la 
Setmana de la Joventut, de 

la mà del Consell de Joves 
La Xispa, que ha estat també 
molt participada, en espe-
cial la nit de karaoke i la de 
música dj. També va fer ple 
l’scape room amb un cente-
nar joves repartits entre els 
diferents passis i gaudint 
d’aquesta proposta coopera-
tiva.

Obertura de portes al se-
tembre
El dimarts 6 de setembre, 
Can Muscons tornarà a obrir 
les portes al jovent amb la 
programació habitual: l’espai 
de jocs, el servei d’assessoria 
i informació juvenil i també 
per encarar la segona fase 
d’acompanyament a les fa-
mílies que han de fer modi-
ficacions en el tràmit de les 
beques del ministeri (per a 
les persones que la van de-
manar el mes de maig).

L’Espai Jove de Can 
Muscons tancarà per 
vacances tot el mes d’agost 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Ara fa uns dies han co-
mençat els treballs de 
substitució de la gespa 

del camp de futbol de Can Titó. 
L’Ajuntament vilanoví calcula 
que l’actuació es portarà a ter-
me en un termini d’unes tres 
setmanes.
Els treballs consisteixen en la 
retirada de la gespa actual i la 
separació del material d’om-
plerta (sorra i cautxú). Des-
prés es procedirà a la neteja de 
la base asfàltica i per últim, es 
farà el reompliment i col·lo-
cació de la nova gespa, que ja 
porta incorporada la senyalit-
zació del camp de futbol a 11 i 
de 2 camps de futbol a 7.
Sens dubte, com a�rmen des 
d’Esports Vilanova un cop aca-
bada la instal·lació, es produirà 
un salt qualitatiu en les presta-
cions de joc del camp. La gespa 
antiga es va instal·lar l’any 2007 
i ja havia esgotat la seva vida 

útil. Cal assenyalar, però, que es 
manté la base asfàltica existent, 
perquè encara està en bon estat, 
així com el sistema de rec i el de 
recollida d’aigües perimetral del 
camp. 
Esports Vilanova espera que el 
camp es pugui posar a disposi-
ció de les entitats a �nals d’agost, 
per l’inici de pretemporada i els 
actes de Festa Major.
L’actuació, amb un pressupost 

Comencen les obres de substitució de 
la gespa del camp de futbol de Can Titó 

de 238.877,81 € (iva inclòs), 
ha estat adjudicada en un pro-
cés de contractació obert a la 
�nancera CaixaBank Equip-
ment Finance SAU que s’encar-
regarà del subministrament, 
instal·lació i manteniment per 
mitjà d’un arrendament �nan-
cer. 
L’empresa adjudicatària serà la 
responsable de donar-li un se-
gon ús a la gespa o reciclar-la.

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
ha rebut una diagnosi 

tecnològica, que té per objec-
tiu elaborar una anàlisi de la 
situació actual de l’ajuntament 
tenint en compte els recursos 
TIC disponibles, el model de 
treball i els projectes i inicia-
tives en curs. Amb les conclu-
sions extretes, es dissenya un 
pla de millora que conté un 
conjunt d’actuacions per pre-
venir problemes, corregir ten-
dències i millorar l’àrea TIC. 
El pla de millora també incor-
pora un seguit de recomana-
cions per a establir un entorn 
tecnològic de teletreball segur.
La diagnosi tecnològica en-
tregada a l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
avalua l’estat d’execució i im-

plantació de les propostes que 
contenia la diagnosi tecnolò-
gica elaborada per a aquest 
mateix ajuntament a inicis de 
l’any 2019. El document ana-
litza les diferents actuacions 
iniciades i rede�neix les pro-
postes que encara no s’han 
dut a terme per adequar-les al 
màxim a les necessitats actu-
als del municipi.
La Governança de les TIC és 
un dels recursos del Catàleg 
de serveis que la Diputació 
ofereix als ajuntaments de 
municipis de fins a 50.000 
habitants i a les entitats mu-
nicipals descentralitzades. 
La Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Cor-
poratius promou la gover-
nança de les TIC per ajudar 
els ajuntaments a planificar 
i gestionar eficientment els 
seus recursos tecnològics.

Diagnosi tecnològica 
per a Santa Margarida 
de Montbui

HOSTALETS DE P. / LA VEU

La Diputació de Barcelona 
ha lliurat a l’Ajuntament 

dels Hostalets de Pierola l’es-
tudi previ per esmenar els 
dè�cits de la urbanització 
Serra Alta amb alternatives 
tècniques i econòmiques a de-
senvolupar en la redacció del 
posterior projecte i execució 
de les obres mínimes per ser 
recepcionada per l’Ajunta-
ment.
L’Estudi contempla dues alter-
natives amb diferents nivells 
d’inversió en funció dels ob-
jectius de l’actuació i del nivell 

d’acabat �nal que es preveu 
assolir. Cadascuna de les al-
ternatives proposades inclo-
uen actuacions que permetran 
solucionar els dè�cits de la ur-
banització. El cost total de les 
actuacions previstes en l’estudi 
és de 7.593.908 euros.
La primera alternativa pre-
veu completar les obres d’ur-
banització pendents donant 
continuïtat als itineraris 
principals de vianants, xarxa 
d’aigües residuals connecta-
des a nou sistema de depura-
ció i xarxa d’aigües pluvials 
superficial amb recollides als 
punts baixos i desguàs a tor-

rents propers.
La segona alternativa es basa 
en la primera afegint com a 
millora una xarxa d’aigües 
pluvials soterrada, millora 
de la xarxa de gas i la renova-
ció integral de la xarxa d’en-
llumenat i la seva substitució 
per noves lluminàries Led 
per millorar-ne l’eficiència.
L’estudi previ d’urbanització 
és l’eina per facilitar a l’Ajun-
tament escollir la millor al-
ternativa a desenvolupar en 
la redacció del posterior pro-
jecte i execució de les obres 
per poder esmenar els dèfi-
cits existents.

Lliurat l’estudi previ per esmenar els 
dèficits de la urbanització Serra Alta 
dels Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P / LA VEU

Sumem pels Hostalets ja 
té candidat a l’alcaldia: 
Dani Vendrell repetirà 

al capdavant de la llista so-
cialista per recuperar l’alcal-
dia. Vendrell ja va ser alcalde 
dels Hostalets de Pierola del 
2011 al 2019 durant dos man-
dats. Després de quatre anys a 
l’oposició, Vendrell es proposa 
tornar a governar el municipi 
amb un equip preparat i que 
ha demostrat experiència de 
govern.
Un cop escollit candidat, Dani 

Vendrell remarca la voluntat 
“de poder fer avançar els Hos-
talets i tornar-la a governar 
amb els valors i l’experiència 
que tenim. La política social 
per no deixar ningú enrere és 
el nostre pal de paller i un altre 
dels punts del programa serà 
l’impuls del gestor elèctric del 
municipi”.
Sumem pels Hostalets, format 
per persones que pertanyen al 
PSC i altres que són indepen-
dents, dedicarà els propers me-
sos a confeccionar el programa 
electoral i a treballar a peu de 
carrer amb els veïns i veïnes.

Dani Vendrell, candidat 
de Sumem als Hostalets 

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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LA LLACUNA / LA VEU

La Llacuna es prepara 
per a una Festa Major 
farcida de propostes 

per a tots els públics.
Fins al 9 d’agost la Llacuna 
celebrarà la Festa Major ple-
na d’actes com abans de la 
pandèmia i amb moltes no-
vetats per tal de fer-la molt 
atractiva a tots els veïns i ve-
ïnes i als visitants.

Divendres 5
- 19.00 Convit a la festa, a la 
plaça Major
Xerrada commemoració 20 
anys del Ball de Diables de la 
Llacuna
- 0.00 Correfoc
A càrrec del Ball de Diables, 
el Drac i la Mulassa de la Lla-
cuna
Recorregut: portal d’en Gar-
reta, pl. Major, c/ Major, c/ 
Engranell, c/ d’en Badorch, 
portal de la Banya, c/ de la 
Muralla, c/ de la Creu, c/ Ra-
val, plaça del vall, portal del 
Gabaig, c/ Major i pl. Major 
- 1.30 a 3.30 Orquestra Ma-
ribel al Pati de les escoles
- 3.30 Aira Sans (Dj Set) al 
Pati de les escoles

Dissabte 6
- 10.00 Jocs de fusta a la pla-
ça Major
- 13.00 a 16.30 3r Aplec a la 
plaça
“Concurs de paelles”. Vine a 
fer el teu arròs!
- 18.00 Repic general de 
campanes
- 18.00 Cercavila
A càrrec del Ball de Diables, 
el Drac, la Mulassa, el Ball de 
Bastons i els Gegants.
Recorregut: c/ de la Creu 
(Cal
Mangano), pujada Sta. Ma-
ria, c/ del Raval, pl. del Vall, 
pl. de la Font, c/ de la Font, c/ 
Major i pl. Major
- Tot seguit, Exhibició folk-
lòrica a la plaça Major
A càrrec de totes les Entitats 
que formen el seguici.
Parlament de les autoritats 
i Pregó a càrrec de la Comis-
sió de la Festa Major de la 
Llacuna
- Tot seguit, Ballada conjun-
ta de lluïment de les entitats 
participants
- 0.30 a 1.45 La Séptima 
Trastada al Pati de les esco-
les
- 2.00 a 4.00 Dalton Band al 

Pati de les escoles
- 4.00 PD Spot al Pati de les 
escoles

Diumenge 7
- 12.00 Missa, a l’església.
- Tot seguit, Vermut i Ball 
Parlat, a la plaça Major
Versots satírics a càrrec del 
Ball de Diables de la Llacuna
- 19.00 Futbol (masculí)

CF Llacuna vs. AE La Munia
- 20.00 Concert amb Or-
questra Vancouver a la Plaça 
Major
- 23.00 Concert a càrrec de 
la Coral la Cuitora a la Plaça 
Major
- 0.00 Ball de gala Orquestra 
Vancouver, a la Plaça Major
- 0.00 Embirra’t (Festa Jove)
Gimcana nocturna

Inici i final al pati de les es-
coles

Dilluns 8
- 10.00 Conta Contes a càr-
rec de Mònica Torra, a la 
Plaça Major
- 12.00 Missa solemne, a 
l’Església
- Tot seguit 
Vermut i concert de sarda-
nes a càrrec de la Cobla Ter-
res de Marca a la Plaça Major
- 16.00 a 19.00 Inflables in-
fantils i Festa de l’escuma al 
Pati de les escoles
- 19.00 Futbol (masculí)
CF Llacuna vs. CE Carme
- 22:30 Teatre “Impro Side 
Story”, a la plaça Major
Show d’improvisació musi-
cal sense guió ni partitura
- 0:30 PD Spoty a la Plaça de 
les Eres

Dimarts 9
- 17.30 Tradicional berenar 
popular musical a la Font 
Cuitora
- 20.00 Futbol (femení)
Camp de futbol
- 22.30 Havaneres i rom cre-
mat amb L’Espingari a la Pla-
ça Major

LA LLACUNA / LA VEU

Dissabte 30 de juliol va 
tenir lloc la inaugu-
ració del nou camp 

de gespa arti�cial i les mi-
llores a tot l’equipament del 
camp municipal d’esports La 
Cuitora de la Llacuna.
Es tracta d’una actuació molt 
esperada que té l’objectiu de 
donar resposta a la pràcti-
ca esportiva del poble amb 
uns equipaments plenament 
renovats. A més de la instal-
lació de gespa arti�cial s’ha 
instal·lat un nou sistema d’en-
llumenat amb projectors de 
tecnologia LED per una bona 
e�ciència energètica, també 
s’ha instal·lat una xarxa de 
reg per canons i de drenatge 
que garantiran el bon estat 
del paviment. També s’han 
posat noves banquetes, s’han 
fet treballs de pintura, repa-
ració de tot l’entorn, accessos, 
entre altres.
Aquestes noves instal·lacions 
permetran al Club de Futbol 
La Llacuna, continuar crei-

xent, sobretot en el futbol 
base, donant l’oportunitat als 
joves jugadors i jugadores del 
municipi i voltants de tenir 
un lloc on poder jugar sense 
haver de marxar fora. Alhora 
també serà un nou espai per 
l’escola Vilademager on rea-
litzar la pràctica esportiva.
A més, la inversió feta en 
equipament i tecnologia fan 
del nou camp de la Llacuna, 
un camp d’excel·lent qualitat i 
en conseqüent d’atracció per 
a clubs d’arreu per a dur a ter-
me campus, entrenaments de 
pretemporada, etc.
L’acte d’inauguració va comp-
tar amb l’assistència i els par-
laments institucionals de l’al-
calde, Josep Parera, el diputat 
d’esports de la Diputació de 
Barcelona, David Escudé, 
el president de la Federació 
Catalana de Futbol, Joan So-
teras, el president de La Fun-
dació ‘Esport Solidari Inter-
nacional, Josep Maldonado, 
el president del Club Futbol 
de la Llacuna, Josep M. Al-
bet, el capità del Club Futbol 

de la Llacuna, Sergi Valiente i 
Manel Salas, en representació 
dels veterans del Club Futbol 
de la Llacuna. Els van acom-
panyar els regidors de l’Ajun-
tament de La Llacuna, alcal-
des i regidors de municipis 
veïns, el conseller d’esports 
del Consell Comarcal, Rafael 

La Llacuna inaugura el camp de gespa artificial i millores 
al camp municipal d’esports La Cuitora

Arriba la Festa Major de la Llacuna farcida d’actes

Galvàn, presidents i membres 
d’altres clubs de futbol de la 
comarca i centenars de veïns 
i veïnes del municipi.
Prèviament als parlaments va 
tenir lloc la descoberta de la 
placa institucional i un minut 
de silenci en record de Josep 
Gumà, un jugador veterà del 

CF Llacuna que va traspas-
sar el mateix dia i quan era 
previst la seva intervenció en 
l’acte.
L’acte inaugural va �nalitzar 
amb un partit del Legends 
del CF Llacuna que va iniciar 
l’alcalde, Josep Parera, amb el 
servei d’honor.



PIERA / LA VEU

Els pierencs i les pieren-
ques han tornat a gau-
dir del cicle de concerts 

«Música en Viu», una iniciativa 
que ha portat a la vila música 
en directe amb l’objectiu d’oferir 
una alternativa cultural a la ciu-
tadania els divendres del mes 
de juliol. La primera actuació, al 
‘escenari del Gall Mullat, va te-
nir una molt bona acollida i va 
anar a càrrec del grup Ellas Mu-
sic, amb un repertori clarament 
feminista amb cançons d’estils 

El MEV repeteix la bona acollida d’anteriors edicions

PIERA / LA VEU

Del 25 al 30 de juliol, 
Piera va celebrar la 
primera Setmana de 

la Joventut sense restricci-
ons per la Covid, oferint ac-
tes de tota mena pel jovent. 
La programació d’actes ar-
rencava dilluns amb la Fira 
d’Artistes Joves a la Plaça del 
Peix, on tothom qui volgués 
podia mostrar el seu talent 
plasmat en art, música, peces 
de roba... La tarda va estar 
acompanyada per un espai 
chill-out i la música del Pau i 

l’Ezequiel amb la participació 
de la María Escudero.
La doble proposta de dime-
cres van ser un taller de gra�-
tis i un de cal·listènia al parc 
del Gall Mullat. El taller de 
gra�tis va anar a càrrec de 
l’Oriol Mateu i l’Oleguer Co-
lom, que van ensenyar al jo-
vent i als infants a pintar amb 
spray a la paret i on van aca-
bar dibuixant un gall amb el 
logotip de Jovent de Piera i les 
sigles SJ’22. En acabar, va ini-
ciar-se el taller de cal·listènia 
a mans de Joel Trulls, pierenc 

i actual campió d’Espanya 
de Street workout (nom que 
obté la modalitat professional 
de l’esport). Trulls va conduir 
el taller duent a terme di-
verses activitats i ensenyant 
moviments bàsics de l’esport 
a les barres. També va ha-
ver-hi moments d’exhibició, 
on Trulls i alguns membres 
de la comunitat de cal·listènia 
de la vila van mostrar les se-
ves habilitats amb moviments 
estàtics i freestyle (piruetes) 
sobre les barres.
Divendres, va ser el torn de la 
Batalla de Gallos: un duel de 
dialèctica entre dos oponents 
on l’objectiu és humiliar al ri-
val amb un micròfon pel mig. 
L’acte, en format d’eliminatò-
ria, va comptar amb 12 per-
sones participants. Un cop 
acabada la batalla, es va inici-
ar la Festa Techno, amb Mer-
lin Rodríguez, Komplex�ow, 
N3F3RTITI i MUTENO-
TEXX3 B2B GART0SOUND. 
Com a cloenda de la jornada, 
dissabte, es va celebrar la De-

Èxit de participació en la Setmana de la Joventut 2022

ben diversos, des de música 
balcànica, jazz i blues passant 
pel rock, folk, rumba i altres te-
mes propis. 
El dia 8 va ser el torn del grup 
Sotrac, un grup de Llagostera 
i Sant Feliu de Guíxols que fa 
només un any que ha publicat 
el seu segon disc. El dia 15, la 
Plaça del Peix es va omplir de 
música celta amb el grup Sláin-
te i un espectacle que partia del 
folk irlandès i explorava altres 
territoris del mapa sonor oc-
cidental. La proposta més di-
ferent va arribar el dia 22 amb 

Art amb sorra, un espectacle 
de dibuixos fets amb sorra amb 
acompanyament musical i nar-
ració.
El cicle es va tancar el passat 
divendres, 29 de juliol, amb 
Dones Strings. Veus i cordes 
del S.XX i XXI, una formació 
amb la que el públic va viatjar 
per diferents àmbits de la mú-
sica clàssica i moderna. 
Des de l’organització es valo-
ra molt positivament aquesta 
edició del «Música en Viu» i ja 
es treballa per poder tornar a 
oferir-lo l’estiu vinent.

votion Summer Party amb 
música de diversos gèneres 
al polígon industrial, on hi va 
participar una gran a�uència 
de gent. Les festes van estar 
lliures d’incidents.
Des de l’entitat organitzado-
ra, Jovent de Piera, es valora 
molt positivament la iniciati-
va, que ha comptat amb una 
“gran participació i molt bona 
acollida dels actes que hem 
proposat durant la setmana, 
on hem pogut veure públics 

de diferents edats partici-
pant-hi”. Per la seva banda, la 
regidora de Joventut, Carme 
González, es mostra conten-
ta i agraeix la implicació del 
jovent de la vila que han om-
plert els actes d’una setma-
na tan especial com aquesta. 
També valora “moltíssim l’es-
forç de tots els membres de 
l’entitat Jovent de Piera, que 
són el motor que fa possible 
que els actes tirin endavant 
d’aquesta manera tan exitosa”.
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ALTA SEGARRA / LA VEU

Aquest passat cap de 
setmana es va clou-
re la cinquena edició 

dels Festivals Alta Segarra. 
Finalment va ser a la piscina 
de Copons, ja que la ubicació 
inicial on s’havia de celebrar 
el concert al Gorg de Nafre, 
havia quedat impracticable 
per les pluges dels dies ante-
riors. I la cloenda va ser de 
luxe, amb el pianista i compo-
sitor Marco Mezquida, que hi 
va presentar ‘Letter to Milos’ 
(Carta a Milos), el seu projec-
te més personal dedicat al seu 
�ll Milos, amb el seu trio, els 
brillantíssims Martín Melén-
dez (violoncel) i Aleix Tobías 
(bateria i percussions). 
Com a colofó, al �nal també 
van compartir escenari amb 
Michael League, líder de la 
banda Snarky Puppy, mú-
sic establert als Prats de Rei, 
i Momi Maiga, mestre de la 
kora.
I el dia anterior, a la sala Po-
livalent de Copons, va ser el 
torn de la Dream Big Funk 
Band, sota la direcció de Vi-
cens Martín, que ens va fer 
reviure la música de grans 
artistes com Prince, Micha-
el Jackson i Stevie Wonder. 
Un concert festiu amb quatre 
cantants i una Big Band, amb 

les excel·lents veus d’Alba 
Pérez i Álex Delgado. 

Un balanç positiu
L’organització fa un balanç 
positiu d’aquesta cinquena 
edició dels Festivals Alta Se-
garra, que tornaven als esce-
naris després de la pandèmia 
i de la celebració  de l’última 
edició el 2019. 
Més enllà de fer una propos-
ta cultural, amb vuit concerts 
de gran qualitat, com són El 
Petit de Cal Eril, Salva Race-
ro, Manu Guix, l’espectacle 

‘Llum’ de la cobla Marinada 
amb el cantaor Pere Mar-
tínez,  Joana Serrat (duet), 
Beth i la pianista Laura An-
drés, la Dream Big Funk 
Band i el pianista Marco 
Mezquida, els festivals volen 
ser un pol d’atracció per als 
turistes, reforçar els vincles 
entre els pobles i el treball en 
xarxa entre les organitzacions 
del territori. 
La manera d’aconseguir-ho és 
donant a conèixer i fent atrac-
tius els entorns on tenen lloc 
els concerts que enguany han 

Un miler d’espectadors gaudeixen de música i gastronomia 
a la cinquena edició dels Festivals Alta Segarra 

estat el Bosquet del Rentador 
de Calaf, l’exterior del Casal 
de la Salle a Pereres (Vecia-
na) i l’església de Santa Fe de 
Calonge de Segarra. Copons, 
que aquest any s’estrenava als 
Festivals, va haver de tras-
lladar �nalment els concerts 
previstos al Gorg de Nafre 
per la pluja i el mal estat del 
terreny, a dos altres espais 
del municipi, a la sala Poliva-
lent i a la piscina municipal.  
Ara, una vegada passat l’estiu, 
s’iniciaran contactes amb di-
ferents administracions per-
què l’any vinent es pugui cele-
brar la sisena edició en nous i 

atractius entorns.
Un altre pilar dels Festivals 
és la proposta gastronòmica. 
Enguany, el Grup Anifalac 
de Calaf ha servit 740 tastos 
amb productes Km zero de 
primera qualitat que han ide-
at, elaborat i servit les dones 
integrants del mateix grup. 
Tot plegat regat amb vins i ca-
ves del les Bodegues Maset, el 
celler del Festival.

Suport de les administraci-
ons
Per a l’entitat organitzadora 
ha estat fonamental el suport 
econòmic i logístic dels ajun-
taments de Calaf, Veciana, 
Calonge de Segarra  i Copons, 
així com el de la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i l’Institut Nacio-
nal de les arts escèniques i de 
la música.  A més, ha comptat 
amb la implicació i patrocini 
d’un important grup d’empre-
ses del territori que han aju-
dat a fer realitat aquesta cin-
quena edició del festival.

Els organitzadors, 
enguany el Casino 

de Calaf, fan un 
balanç positiu del 

festival que retornava 
als escenaris després 

de la pandèmia

ALTA ANOIA / LA VEU

L’Associació per la Sos-
tenibilitat Ambiental de 
l’Alta Segarra i l’Anoia 

fa un crit d’alerta davant la 
imminent arribada de nous 
projectes d’energia eòlica i 
fotovoltaica als municipis de 
Copons, Rubió i Veciana. L’en-
titat preveu que durant l’agost 
i el setembre es tornaran a 
presentar alguns dels projec-
tes, com ara el de Maçana i el 
de Vilella, que van quedar en 
suspens arran de la modi�ca-
ció del decret de les energies 
renovables, i avisen que estan 
a punt per presentar al·lega-
cions davant aquest nou em-
bat de les grans corporacions 
energètiques.
L’Associació ha demanat tam-
bé el suport i compromís dels 

ajuntaments afectats per po-
der aturar els projectes, que 
tindrien una gran afectació 
ambiental, paisatgística i eco-
nòmica al territori.
La comarca de l’Anoia és una 
de les més afectades per la im-
plantació de macroprojectes 
d’energia renovable, però no 
és l’única. També diverses co-
marques de Ponent, Terres de 
l’Ebre i el Camp de Tarragona 
estan amenaçades per aquest 
model impulsat per grans em-
preses inversores, que es volen 
apro�tar d’aquests territoris 
poc poblats i amb sòls a preus 
més baixos per mantenir una 
política energètica extractiva 
com la que han aplicat �ns ara 
amb les energies fòssils.
Des de l’Associació, diuen, 
“s’aposta per les energies re-
novables però amb un model 

de producció distribuïda, 
que generi l’energia a prop 
d’on es consumeix amb plan-
tes eòliques i fotovoltaiques 
més petites i distribuïdes pel 
territori, i que suposi una 
oportunitat econòmica per 
les empreses locals”.
Precisament per explicar que 
un altre model energètic és 
possible, l’ASAASA i diver-
ses entitats i plataformes de 
l’Anoia han creat una expo-
sició itinerant que ja s’ha 
exposat a Igualada, Bellprat, 
Rubió i La Llacuna, i que 
aviat es podrà veure també a 
Prats, Calaf i Tous. Aquesta 
exposició està disponible per 
a les entitats i ajuntaments 
que hi estiguin interessats i 
es pot reservar a través del 
correu electrònic: expode-
fensemlaterra@gmail.com.

Una entitat de l’Alta Anoia alerta 
d’una nova allau de projectes eòlics 
i fotovoltaics

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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ARGENÇOLA / LA VEU

L’Ajuntament d’Argen-
çola ha endegat la 
Campanya ‘Gaudeix i 

Respecta els espais naturals!’ 
per tal de sensibilitzar els vi-
sitants de l’entorn natural del 
municipi
La campanya incideix en as-
pectes com el respecte a la 
natura, la sostenibilitat i el 
compromís amb l’economia 
local. També dona consells 

com plani�car bé les sortides, 
atenyent a la meteorologia i 
amb l’equipament adequat; 
el comportament en els tra-
jectes, seguir els camins, res-
pecte a la propietat privada o 
endur-se la brossa.
La campanya compta amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i Anoia Turisme.
Paral·lelament, l’Ajuntament 
també ha instal·lat plafons in-
formatius de la campanya en 
diferents punts del municipi.

Argençola engega la campanya 
Gaudeix i Respecta els espais naturals!

ARGENÇOLA / LA VEU

Després de l’aturada 
de les activitats per 
la pandèmia, us pre-

sentem la programació del 
cicle pel període 2022-2023.
Xino-Xano és una passejada 
per l’entorn natural del terme 
d’Argençola, a ritme pausat, 
per descobrir i gaudir del pai-
satge amb uns altres ulls. Ens 
acompanyen llibres i lectures, 
per descobrir autors i mira-
des diferents, al voltant de la 
natura, l’ésser humà, la rurali-
tat i la vida.
Una manera diferent de fer 
activitat al medi natural i 
gaudir dels seus bene�cis.
Les passejades estan coordi-
nades per Marta Berenguer, 
periodista, formada en psico-
anàlisi i psicologia.
En la programació que us 
presentem passejarem acom-
panyats no només de les 
obres, sinó també d’alguns 
dels autors o traductors dels 

llibres, per endinsar-nos-hi 
d’una manera més directa.
Les passejades són gratuïtes i 
obertes a tothom i us podeu 
inscriure a la sessió o sessi-
ons que vulgueu enviant un 
correu electrònic a mberen-
guer@argencola.cat
El cicle Xino-Xano està orga-
nitzat per l’Ajuntament d’Ar-
gençola, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, a 

través de les subvencions del 
seu Catàleg de Serveis.

Programa 2022
- Diumenge dia 4 de setem-
bre, El paisatge d’Argençola 
amb Ma Angels Solé, escrip-
tora
- Diumenge dia 9 d’octubre, 
Caminar, o la natura com a 
forma de revolta amb Marina 
Espasa, escriptora i traducto-
ra
- Diumenge dia 20 de no-
vembre, Estripar la terra amb 
l’autor del llibre Pol Dunyó 
i Ruhí, pagès; i Ton Lloret, 
gestor cultural i impulsor de 
Repoblem
- Diumenge dia 19 de març, 
Veus de dona i natura amb 
Emma Quadrada, periodista 
i gestora cultural
- Diumenge dia 16 d’abril, Se-
guir caminant: tres històries 
de dolor i consol
- Diumenge dia 21 de maig, 
Tríptic de la terra de Mercè 
lbarz, escriptora.

Torna el cicle de passejades llegides 
Xino-Xano a Argençola

RUBIÓ / LA VEU

L’accident d’autocar a 
Rubió va deixar un 
balanç �nal de 23 per-

sones ferides i traslladades a 
l’hospital, les quals ja han es-
tat donades d’alta en el trans-
curs de la setmana.
No obstant això, el SEM va 
haver d’atendre 45 dels 47 vi-
atgers que anaven a l’autocar, 
que dissabte a la tarda va bol-
car en una corba tancada a la 
pista asfaltada d’accés al res-
taurant i espai gastronòmic 
Ca n’Alzina.

Una grua de gran tonatge va 
redreçar el vehicle diumenge 
al migdia i, d’aquesta manera, 
agents dels Mossos van poder 
retirar les pertinences perso-
nals dels passatgers que ha-
vien quedat escampades per 
terra.

L’alcalde de Rubió creu que 
l’autocar accidentat no hau-

ria d’haver entrat al camí
L’alcalde de Rubió, Miquel 
Archela, creu que l’autocar 
que es va accidentar dissabte 
en un camí del municipi no 
hi hauria d’haver entrat, ja 
que la via era massa estreta 
per a un vehicle tan gros. “El 
conductor havia d’haver dei-
xat la gent a baix a la carrete-
ra”, assegura el batlle, que diu 
que els convidats al casament 
podien haver fet els 80 me-
tres que separen la carretera 
del restaurant a peu. Archela 
considera que el conductor 
de l’autobús va fer una “gran 

imprudència”. Explica que la 
carretera està asfaltada i que 
és totalment adequada per-
què hi passin vehicles i auto-
busos de mida petita. Arran 
dels fets, és partidari que es 
col·loqui una senyal de pro-
hibit el pas als autocars gros-
sos.
L’alcalde diu que es trac-
ta d’un camí asfaltat de tres 
metres d’amplada on hi ha 
un revolt “molt tancat de 90 
graus”. En aquest punt, diu, 
“s’hi van afegir un parell de 
metres de formigó. Els cot-
xes hi passen de sobres però 
un autocar tan gros no”.
L’Ajuntament de la població 
va habilitar una sala del Cas-
tell de Rubió per als passat-
gers de l’autobús accidentat. 

Un autocar amb 40 
passatgers va bolcar en 
una carretera a Rubió

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

HOQUEI PATINS / LA VEU

La setmana passada es 
va celebrar al Museu 
del Vi de Vilafranca 

del Penedès el sorteig dels 
calendaris de les lligues na-
cionals d’hoquei sobre patins 
per a la temporada 22/23. 
Les igualadines van estar re-
presentades en aquest acte 
per la jugadora Gina Bal-
cells, l’entrenador del primer 
equip igualadí, Carles Marín 
i el president de l’entitat, Jor-
di Besa.

Partit contra un dels més 
potents de la lliga
L’Igualada Femení comença-
rà l’OK Liga Iberdrola el cap 
de setmana del 18 de setem-
bre a la pista del CP Vila-sa-
na, un dels equips més po-
tents de la competició. Les del 
Pla d’Urgell mantenen la base 
de la passada temporada, i 
han incorporat a l’argentina 
Dai Silva i a Maria Figuerola, 
ambdues procedents del Cer-
danyola CH i també a la jove 
portera Anna Salvat, proce-
dent del Generali HC Palau. 
El primer partit de lliga tam-
bé serà ben especial per a una 
de les porteres de l’Igualada 
Femení Grupo Guzman, Laia 
Navarrete, que s’enfrontarà 

L’Igualada Femení HCP tindrà un 
inici de lliga amb accent lleidetà

amb el que va ser el seu equip 
durant la passada temporada.
El CP Vila-sana que entrena 
Lluís Rodero va ser semi�-
nalista a la darrera OK Liga 
i va competir �ns el darrer 
minut del tercer partit del 
play-o� davant el campió Ge-
nerali HC Palau. Les lleidata-
nes compten amb una de les 
millors jugadores del món, 
Luchi Agudo, acompanyada 
per jugadores de renom com 
Vale Fernández, Laura Bar-
cons, Victòria i Maria Porta, 
la portera Sandra Coelho, en-
tre d’altres.

Primer visitant
El primer visitant que passarà 
per Les Comes, una setmana 
més tard, serà un equip nou-
vingut a OK Liga, però molt 
reforçat, el CP Fraga, con-
junt de la Franja de Ponent 
que ha fet múltiples �txatges 
de renom com Anna Ferrer 
(CP Manlleu), Aina Arxé (CP 
Voltregà), Adriana Gutiérrez 
i Joana Xicota (Cerdanyola 
CH), entre d’altres.
I el tercer rival de les Terres 
de Ponent que afrontaran les 
igualadines de forma conse-
cutiva serà la visita a la pis-
ta de l’Hoquei Club Alpicat, 
campió de Nacional Catalana 
i equip nouvingut a OK Liga. 

Les del Segrià són un equip 
jove i en evolució, i complicat 
de batre sobretot quan juguen 
com a locals.
La jove jugadora de l’Iguala-
da Femení Grupo Guzman 
Gina Balcells, en �nalitzar el 
sorteig, es va mostrar con�-
ada en les possibilitats de les 
igualadines de cara a la pro-
pera temporada.

Equip de màxima categoria
L’Igualada Femení repeteix 
per tercera temporada conse-
cutiva a la màxima categoria 
de l’hoquei estatal, on coinci-
deix amb el HC Palau, Teleca-
ble Gijón HC, CP Vila-sana, 
CP Manlleu, Cerdanyola CH, 
Deportivo Liceo, CHP Bigues 
i Riells, PHC Sant Cugat, CP 
Voltregà, CP Las Rozas, CP 
Fraga, HC Alpicat i CH Ma-
taró. 

Després de cinc jornades en 
24 dies, el calendari de l’OK 
Liga Iberdrola es veurà con-
dicionat per la celebració del 
Mundial d’Hoquei Patins, 
que farà que la competició 
s’aturi a mitjans d’octubre i 
es reprengui a mitjans de no-
vembre. 
A partir d’aquí es disputaran 
les 21 jornades restants �ns a 
�nals de maig de 2023.

Roger Suria participa en 
el Campionat del Món 
Sub-20 a Colòmbia

ATLETISME / LA VEU

L’atleta  del C.A. Iguala-
da Petromiralles  Roger 
Suria, va assolir una 

molt meritòria 11a posició 
en la 2a sèrie classi�catòria 
dels 3.000m. obstacles, en el 
seu debut al Campionat del 
Món de categoria Sub-20 que 
es duu a terme dels dies 1 i 6 
d’agost, a la població  de Cali 
(Colòmbia), en que ha par-
ticipat amb la Selecció Espa-
nyola Sub-20. 
Roger Suria, atleta format a 
l’Escola Esportiva del CAI, 
va assolir dimecres l’onzè lloc 
en la 2a sèrie classi�catòria 
dels 3.000m. obstacles, amb 
9’14”60, essent 27è global, el 
que no li donava accés a la �-

nal.  La cursa  va ser domina-
da per l’etíop Samuel Firewu, 
amb 8’49”27. La �nal dels 
3.000m. obstacles és prevista 
per demà dissabte, 6 d’agost.

Concentració prèvia
Anteriorment, dels dies 23 al 
29 de juliol, va assistir a una 
concentració prèvia al Cam-
pionat, a Segòvia, organitza-
da per la RFEA. En aquest 
Campionat internacional hi 
han participat 1500 atletes 
de 175 països  en les dife-
rents proves, entre ells 38 at-
letes  de la selecció estatal, 22 
nois i 16 noies,  6 dels quals 
son atletes catalans, 3 nois i 3 
noies. Les proves s’han  po-
gut seguir per Teledeporte i 
per Rtve Play.

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
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El Monbús CB Igualada completa la 
seva plantilla
BÀSQUET / LA VEU

E l Monbus CB Igualada 
ha tancat la plantilla 
per a la temporada 

2022/2023 que competirà 
novament a la Lliga EBA.
Els jugadors que renoven de 
la temporada passada són: 
Edu Burgès, Edu Tejero, Car-
les Fons, Miquel Benito, Sal-
vador Farrés i Arnau Baltà.
L’equip ha sofert 5 baixes: 
Robert Marsol, Nil Baqués, 
Jordi Torres, Roger Pérez i 
Oriol Mateu. Aquestes bai-
xes han estat cobertes pels 
següents fitxatges: Marc Ru-
bín de Celis (CB Alpicat), Pol 
Mulió i Marc Bernadí (CB 
Castelldefels), Adrià Dagà 
(CB Castellbisbal) i Sergio 
Quintana (CB Cornellà).
L’entrenador, Òscar Navar-
ro busca dos objectius, un 
d’inicial que és cohesionar el 
grup i el de la temporada que 
és acabar el més amunt pos-
sible a la classificació.
Aquesta temporada hi ha 6-7 
equips amb aspiracions de 

quedar a la part alta del grup 
i poder classificar-se per les 
fases d’ascens a Leb Plata. 
Serà una temporada molt 
competida en la qual es po-
dran presenciar excel·lents 
partits de bàsquet. El con-
junt igualadí té clar que vol 

competir per estar en aques-
tes posicions i optar a tot des 
del treball i la constància.
El Monbus CB Igualada co-
mençarà la pretemporada el 
dilluns 22 d’agost. Tot està 
a punt per a començar una 
nova temporada il·lusionant.

Àlex Canales, amb 
Sherco, queda vuitè al 
trial estatal de Lleó

J.M VIDAL / MOTOR

La població lleonesa 
de Pobladura de las 
Regueras actualment 

és un lloc privilegiat dins el 
panorama espanyol pel que 
fa a organitzacions de trial, 
doncs a més de varies edi-
cions del trial puntuable pel 
campionat estatal, també 
ha organitzat trials puntua-
bles pel campionat europeu 
i mundial. Després del trial 
gallec d’Arteixo i el català 
de Camprodon, el campio-
nat estatal arribava a aquesta 
població de la comarca de El 
Bierzo. 
El trial constava de dos dies, 
el dissabte i el diumenge, 
amb recorregut diferent i 
amb puntuació independent 
cada dia. Com és sabut a la 
màxima categoria, la TR1, 
no hi participa ja des de l’an-
terior temporada el pierenc 
Toni Bou, centrat en el cam-
pionat del món, però l’Anoia 
sí que hi està representada 
amb el jove pilot Àlex Ca-

nales, de La Pobla de Clara-
munt amb la Sherco oficial 
i que tant el dissabte com el 
diumenge es classificà en la 
vuitena posició.
Com ja és habitual, cal des-
tacar l’excel·lent labor del 
Moto Club Piera Scan que ja 
sigui amb pilots anoiencs i 
no anoiencs, estava molt ben 
representat al trial lleonès a 
diverses categories.
A TR2, David Fabian, amb 
Beta, fou quart el primer dia 
i vuitè el segon dia. A Juni-
or, Marc Piquer era segon i 
tercer i Àlex Medinyà setzè 
i onzè, tots dos pilots amb 
TRRS.
A la categoria Cadet, Bernat 
Vendrell amb TRRS primer i 
segon. I a la categoria Juve-
nil B, Otger Martí era tercer i 
primer, Nico Rodríguez desè 
i sisè i Pau Rafecas divuitè 
els dos dies, tots aquests tres 
pilots amb TRRS. El proper 
trial puntuable es disputarà 
pel voltants de la població 
madrilenya de Valdemanco 
el diumenge 23 d’octubre. Inscripcions obertes per a l’Escola 

de Bàsquet 22/23

BÀSQUET  / LA VEU

El Club Bàsquet Iguala-
da ja ho té tot a punt 
per a l’Escola de Bàs-

quet que es durà a terme du-
rant el curs 2022/2023.

L’escola va destinada a nens i 
nenes nascudes entre el 2013 i 
el 2016, ambdós inclosos. Les 
sessions d’entrenament es re-
alitzen els dimarts i dijous de 

17:30 a 19:00. Es pot assistir 
els dos dies o només un. L’ac-
tivitat es realitzarà al Pavelló 
Polivalent de Les Comes.

Bàsquet i educació
En aquestes sessions es treba-
llarà el bàsquet des d’una ves-
sant més pedagògica i lúdica 
sense perdre de vista la psi-
comotricitat, la coordinació, 
l’equilibri i els jocs d’equip. 

En de�nitiva, els infants es 
divertiran tot jugant i apre-
nent amb el bàsquet.
L’activitat començarà amb el 
curs escolar, el 6 de setembre 
i �nalitzarà el 30 de maig.
Les inscripcions ja estan 
obertes. Per a qualsevol con-
sulta, enviar un correu elec-
trònic a: cbi.direccio@gmail.
com o bé cbi.escoladebas-
quet@gmail.com.

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

BH iLYNX 
Carbon 
E-Bike 

Lite

NOVETAT!

UNITATS LIMITADES!!

16,8 kg
Motor 65 nm

Bateria �ns 720 wh
Autonomia de 185 km

TENIM OBERT 
A L’AGOST!
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   EXPOSICIONS
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

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

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 Pa-
perer

CORREFOCS
Lola Quesada
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

BAS D’IGUALADA, ESTAMPER
Un recorregut per la vida i l’obra de Pere Bas i Vich, 
impressor, de la impremta del qual en van sortir 
nombroses publicacions: llibres, estampes, fullets, 
programes....
Del 22 d’agost a l’1 d’octubre a la Sala d’Exposici-
ons de la Biblioteca Central

24. GROSSA FESTA
Exposició, elaborada amb motiu del 10è aniversari 
de la FESTHI mostra l’enrenou i les entranyes de la 
diada de Sant Bartomeu.
Del 23 d’agost a l’11 de setembre a la Sala Munici-
pal d’Exposicions.

MÚSICA / LA VEU

Després de dos anys 
d’aturada per la pan-
dèmia, el RRRRec 

Festival tornarà per la Festa 
Major d’Igualada.
La 9a edició arriba amb moltes 
ganes i energia i es celebrarà al 
llarg de dues nits: divendres 26 
i diumenge 28 d’agost. Els con-
certs seran gratuïts i tindran 
lloc a la zona de les barraques 
(davant el Museu de la Pell 
d’Igualada).
El cartell d’enguany ve carregat 
de grups de renom i amb una 
important empremta igualadi-
na. Música pop, rock i electrò-
nica de primer nivell que farà 
vibrar de nou al públic d’aques-
ta cita musical.
Les primeres notes del RRR-
Rec Festival 2022 les posarà 
el quartet igualadí �ings & 
Flowers, que presentaran el 
disc “Sempreviva”, un treball 
de peces inèdites del grup i 
algunes versions. També des 
d’Igualada la banda Psycho-
drome pujarà a l’escenari amb 
el seu segon LP titulat “La In-
�nidad del Mundo” (2022, La 
Cúpula). Un àlbum amb aire 
fresc però que manté el toc al-
ternatiu i grunge que els carac-
teritza. La música electro-Pop 
arribarà ben entrada la mati-
nada de la mà del duet Anto-
nio K. Puertas, i Andrés Vera 
‘Udri’. Ells presentaran Projec-
te Na!, un treball on canvien la 
seva forma de fer i aposten per 
una música diferent, més fàcil 

de comprendre, d’escoltar, de 
digerir... on els temes poden 
tenir pinzellades dance, trance, 
trip-pop, però sense perdre la 
seva gran personalitat. La pri-
mera nit del RRRRec Festival 
la tancarà la música dels igua-
ladins �e Forest Shotgun Mo-
torcycle.
Diumenge serà el grup local 
Daydream (De Rec) qui en-
gegarà els motors del Festival 
amb la seva música tant per-
sonal. Adrià Puntí, un dels lle-
gendaris al RRRRec Festival, 
també posarà la seva nota mu-
sical oferint un repàs de dels 
temes que l’han acompanyat al 
llarg del seu viatge vital. Canvi-
ant el registre musical arribarà 
el grup granadí Apartamentos 
Acapulco, que presentaran el 

seu darrer treball “El Año del 
Tigre”. Un àlbum, el tercer de 
la formació, que arriba amb un 
repertori exquisit de cançons 
amb ritmes que naveguen en-
tre l’indi rock, sintetitzadors, 

pop, i ritmes més melòdics. 
El cartell de diumenge també 
comptarà amb el trio Chaque-
ta de Chándal. El grup arriba 
amb nou àlbum sota el braç 
“Futuro, tú antes molabas”, amb 
cançons més pop, i melodies 
més amables, que embolcallen 
les seves lletres reivindicatives. 
Finalment, la banda Playback 
Maracas tancarà la nit i també 
la novena edició del RRRRec 
Festival amb temes musicals 
marcats per la seva electrònica 
orgànica i els seus directes im-
mersius.

#10anysManelCaro
A més de la programació de 
concerts per al divendres i diu-
menge nit, el RRRRec Festival 
organitzarà dissabte 27 d’agost, 

El RRRRec Festival tornarà a sonar per la Festa Major d’Igualada
una jornada festiva en home-
natge als 10 anys de la mort de 
Manel Caro, un dels impulsors 
del festival.
Manel Caro va ser un activista 
cultural igualadí, ferm defen-
sor de preservar el patrimoni 
industrial del barri del Rec i 
promotor de diverses iniciati-
ves per reactivar el barri a tots 
els nivells. Caro va ser cofunda-
dor de l’entitat Amics del Rec, 
l’Associació Cultural laBastida 
i un dels impulsor del RRRRec 
Festival.
La jornada festiva comptarà 
amb activitats artístiques i mu-
sicals, i es durà a terme dissabte 
27 d’agost, a partir de les 19h, a 
l’espai creatiu La MaCa (Associ-
ació Manel Caro), l’Associació 
cultural organitzadora del fes-
tival.

El Festival de música 
El RRRRec Festival va néixer el 
2011 al barri del Rec d’Iguala-
da sota l’empara de l’Associació 
Amics del Rec (després laBas-
tida del Rec) amb l’objectiu de 
difondre la bellesa del barri i 
reivindicar-lo com una zona 
cultural potent de la ciutat, or-
ganitzant activitats culturals 
durant tot l’any, on la música 
sempre hi ha tingut un pes molt 
important. Des del 2018, l’Asso-
ciació Manel Caro (La MaCa) 
és qui organitza el festival.
El RRRRec Festival es celebra 
en el marc de la programació 
de la Festa Major d’Igualada, i 
compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada.
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Nota preliminar:
Aquest documental mostra la 
connexió entre el coltan (co-
lumbita / tantalita), els nos-
tres mòbils i la guerra civil a 
la República Democràtica del 
Congo (l’ex Zaire). Presenta 
la realitat crua i execrable de 
com davant l’interès i el valor 
del mineral preuat la vida dels 
congolesos no val res. 

Sinopsi:
Es tracta d’una construcció fíl-
mica a temps real i amb perso-
natges reals que denuncia uns 
fets injustos i violents que s’han 
convertit en quotidianitat per 
una població africana que no 
s’ho va buscar ni provocar. El 
documental prova d’incitar 
una re�exió seriosa i activa so-
bre la responsabilitat del món 
occidental en tant que partici-
pa en la cadena existent entre 

les mines de coltan i el pro-
ducte �nal de telefonia mòbil. 
Àdhuc desemmascara la hi-
pocresia que envolta les políti-
ques de les grans corporacions, 
Nokia en concret, al presentar 
al món una falsa Responsabili-
tat Social Corporativa.

L’autor:
Frank Piasecki Poulsen, direc-
tor i protagonista del �lm, posa 
en evidència les actuacions 
irresponsables de la multina-
cional �nlandesa de telefonia 
mòbil, a saber, Nokia, a la qual 
acusa de �nançar de manera 
indirecta la guerra civil a la 
R.D. del Congo i també d’es-
tar involucrada en l’explotació 
il·legal del mineral utilitzat en 
la indústria electrònica per a 
la fabricació de condensadors 
per a mòbils i altres aparells 
electrònics. 

Nascut a Dinamarca l’any 1975, 
va començar la seva carrera 
cinematogrà�ca a Copenha-
guen TV Red. Graduat a l’Es-
cola Cinematogrà�ca Nacional 
de Dinamarca, ha treballat com 
a director, fotògraf i escriptor 
de guions principalment per 
a la Televisió. El seu repertori 
temàtic inclou qüestions sobre 
la joventut, la política i els con-
�ictes internacionals
El rodatge de Blood in the mo-
bile va ser polèmic, ple d’in-
convenients i amenaces �ns al 
punt que el propi Piasecki va 
estar en perill de mort. Gràci-
es, però, al seu intrèpid valor 
se’ns mostra, per una banda, a 
la població explotada (infants 
i adults) i per l’altra, les con-
seqüències sobre el conjunt 
dels habitants que es manifes-
ten en atacs, violacions, des-
plaçaments no volguts i mort; 
efectes d’una guerra �nançada 
i potenciada per les grans cor-
poracions amb la col·laboració 
dels senyors de la guerra au-
tòctons i el consentiment dels 
governants.  

Apèndix
Diamants, or, cobalt, coure, 
coltan i altres recursos mine-
rals fan de la R.D.C. un dels 
països potencialment més rics 
d’Àfrica. Tanmateix la seva 

FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA

Producció: Ole Torubjerg
Direcció: Frank Piasecki Poulsen
Nacionalitat: Finlàndia
Guió:  Frank Piasecki Poulsen
Any de la realització:  2010
Gènere: Documental
Duració: 82 minuts
Cel·luloide: color

trista història continua encara 
al segle XXI essent la d’un ina-
cabable saqueig.
Els principals focus de violèn-
cia es localitzen a les regions 
d’Ituri i Kivu, a l’est de l’extens 
país on diversos grups armats 
es disputen el control de la pre-
uada riquesa natural mineral. 
S’estima que el 80% dels jaci-
ments de coltan del món es 

ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

BLOOD IN THE MOBILE (Sang al mòbil)

troben a la RDC. El bene�ci de 
l’explotació il·legal de les mines 
es calcula en bilions de dòlars 
l’any. Els bene�ciaris d’aquest 
saqueig són les autoritats go-
vernamentals i les milícies ir-
regulars, així com, de manera 
exponencial les empreses mul-
tinacionals i els intermediaris 
tramitadors del procés d’ex-
tracció i exportació del coltan. 
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Un projecte PODCAST de Ràdio Igualada

Escolta'ls a www.4VIDES.cat i també a

Policia
Pol Esteller

Periodista 'Diari ARA'
Laia Vicens

Mossèn
Xavier Bisbal

Pacient oncològica
Montse Sanou



CULTURA  | 27Divendres, 5 d’agost de 2022

40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA
JOAN SOLÉ OLLER, Fotògraf

1998. D’aquest any he triat dues fotos de fora d’Igualada. La primera és una imatge de les obres de construcció de la carretera C15 a la vora del riu Anoia, sota 
la cinglera del Capelló. Aquest tema torna a ser d’actualitat perquè ara mateix aquesta via s’està eixamplant i aviat es tornarà a treballar en aquesta mateix tram 
que segurament deu ser dels més complicats de reformar. Veient la foto del 1998 ja podem apreciar aquesta di�cultat.
La segona imatge la vaig fer a Montserrat, prop del lloc on hi havia l’estació de l’aeri que anava �ns a St Jeroni. Sempre havia tingut la impressió que aquest aeri 
pujava molt verticalment, i el dia que hi vaig pujar de nen amb els meus pares ho vaig poder comprovar. De fet, mirant l’hemeroteca per conèixer alguna dada 
més, he llegit que era un dels més verticals d’Europa.

TEXT I FOTOS DE              
CARMEL·LA PLANELL

A�nals d’aquest pas-
sat juliol, l’Agrupació 
Fotogrà�ca d’Iguala-

da en un acte festiu i d’àmplia 
concurrència, celebrat a l’es-
pai gastronòmic del Somia-
truites, va tancar -de manera 
o�cial- diferents convocatòri-
es, lamentablement interrom-
pudes a causa de la pandèmia 
de la Covid-19. D’una banda, 
el lliurament de premis del 
tradicional Concurs Social, 
dels darrers quatre anys; de 

l’altra, la concessió de la In-
sígnia d’Argent als membres 
amb 25 anys a l’entitat; i, per 
últim, la concessió de la In-
sígnia d’Or als membres que 
just han complert els 50 anys 
de socis, als quals -i també 
als de més de cinquanta anys 
a l’entitat- se’ls va fer entrega 
d’un vídeo sobre la Histò-
ria d’aquesta Agrupació, un 
document visual editat per 
Jaume Penya i Robert Do-
mínguez. Alhora, aquest fes-
teig va comptar també amb 
la presentació pública del 

Festa de L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada amb lliurament 
de premis i insígnies als associats

Primer volum de “Fotogra�es 
del Fons Fotogrà�c de l’AFI” 
(1929 - 1973).
En aquest sentit, i en una 
cita, a proposta de l’entitat, 
festejada per tots els presents 
amb gran satisfacció; ende-
més de posar en relleu una 
altra vegada la importància 
de la nostra històrica i quasi 
centenària Agrupació; tant 
el president de l’entitat, Ra-
mon Mascaró, com el regi-
dor de promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada, Pere 
Camps, van contribuir amb 

les seves paraules a concedir 
un merescut reconeixement a 
tots els membres de l’entitat, 
tant als premiats com els que 
celebraven llargs anys de per-
manència, endemés de reite-
rar-se a magni�car el valor de 
l’Art de la Fotogra�a.
Seguidament, és inexcusable 
de fer esment de les persones 
mereixedores d’aquests reco-
neixement. 
Així, per al Premi Social: 
Toni Malet, Toni Ribera, 
Eliseu Roig, Carles Ramos, 
M. José Sayavera, Rocio 

Ezquerro, Xavier Pallares, 
Josep Ferrer, Luján Suárez, 
Pere Raich, Manel Marimon, 
Ramon Borràs, Francesc 
Sangenís, Pere Onieva, Ma-
nel Caballé, Josep R. Domé-
nech, Ramon Mascaro, M. 
Teresa Closas, Jordi Pérez, 
Jaume Penya, Joan J. Salme-
ron i Marc Quintana. La In-
sígnia d’Argent: Lluis Pérez, 
Joan J. Salmeron i Josep  Iz-
quierdo. I, la Insígnia d’Or: 
Jaume Penya, Josep M. Rota, 
Josep M. Godó, Josep Bou i 
Josep Mas.
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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

Aquí, el grup de l’Esbart Dansaire ballava l’anomenat 
“Ball de Gitanes”.

L’Esbart Dansaire d’Igualada es va crear a l’any 1925, 
a propòsit d’una iniciativa d’un grup de persones que 
formaven part de l’antic Orfeó del Noya, dirigits pel 
músic i compositor Miquel Jordana i per membres 
del Foment de la Sardana. Els primers assajos d’aquest 
grup de dansaires es feien a l’edi�ci del Casal Regio-
nalista, localitzat a sobre del Cafè del Goya, ocupant 
un local conegut com “El Casal”, un espai on hi havia 
dues sales: una de joc de cartes i l’altra adaptada a pre-
parar festejos i a poder assajar cada diumenge.

Recerca a càrrec de Carmel·la Planell, com a historia-
dora i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons de Docu-
mentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

ANY 1931.
L’ESBART DANSAIRE D’IGUALADA EN UNA ACTUACIÓ A LA PLAÇA, 
ALESHORES DE LA REPÚBLICA, ACTUAL PLAÇA DE L’AJUNTAMENT.

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte 6 
d’agost, a dos quarts 
de 10 de la nit, a les 

Nits Musicals de la Brufaga-
nya es celebrarà el concert 
amb els músics Jordi Savall 
i Xavier Díaz-Latorre. Tots 
coneixem l’excel·lència inter-
pretativa d’ambdós músics 
dedicats plenament a la mú-
sica antiga.
Jordi Savall és una de les 
persones més polivalents en 
aquest àmbit, fa més de 50 
anys que difon pel món me-
ravelles musicals abandona-
des a la indiferència i l’oblit. 
I que realitza una incansable 
activitat com a concertista, 
pedagog, investigador i cre-
ador de nous projectes, tan 
musicals com culturals.
És fundador, junt amb Mont-
serrat Figueras, dels grups 
musicals: Hespérion XXI, La 
Capella Reial de Catalunya i 
Le Concert des Nacions, amb 
una participació fonamental 
en la pel·lícula,  Tous les ma-
tins du monde i creador del 
seu propi segell discogrà�c 
Alia Vox. La seva producció 
discogrà�ca ha estat mereixe-
dora de nombrosos guardons, 

i la seva fecunda carrera mu-
sical ha estat reconeguda amb 
les més altes distincions in-
ternacionals.
Els seus programes de con-
certs han convertit la música 
en un instrument de medi-
ació en favor de l’entesa i la 
pau entre pobles i cultures 
diferents i sovint �ns i tot 
enfrontades. En les seves for-

macions hi ha músics àrabs, 
israelians, turcs, grecs, arme-
nis, afganesos, mexicans, dels 
Estats Units… No en va ha 
estat designat ambaixador de 
la Unió Europea pel diàleg in-
tercultural (2008) i junt amb 
Montserrat Figueras, Artistes 
per la Pau dins del programa 
Ambaixadors de bona volun-
tat de la UNESCO

Jordi Savall, dissabte a la Brufaganya
Des de fa anys que col·labora 
amb Xavier Díaz-Latorre, un 
dels intèrprets més reconegut 
pels seus col·legues com un 
dels millors que hi ha actu-
alment. Els intèrprets d’ins-
truments de corda polsada de 
música antiga dominen ins-
truments com el llaüd, la tior-
ba, l’archillaüd i altres. També 
és una persona que es carac-
teritza per una gran i exitosa 
activitat professional. A més 
d’intèrpret és director coral i 
orquestral. Està implicat en el 
món de l’òpera barroca, té el 
seu propi conjunt vocal i ins-
trumental, Laberintos ingeni-
osos. Ha rebut premis d’inter-
pretació a França i Espanya.
Lamentem dir que les entra-
des per aquest concert ja fa 
setmanes que estan exhau-
rides, mostra palpable de 
l’interès que el mestre Savall 
desperta entre el nostre �del 
públic. Només en cas d’anul-
lació d’alguna se’n podran 
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.

Dessota presenta 
una nova App i bus-
ca nous portadors

IMATGERIA / LA VEU

L’Associació Cultural 
Dessota, portadora de 
la imatgeria festiva de 

la ciutat promou aquests dies 
una nova app que es pot des-
carregar gratuïtament a les 
plataformes habituals. En ella 
s’hi troba informació sobre 
els dies dels assajos, totes les 
actuacions que es duen a ter-
me i les previstes, i molta més 
informació de la colla. L’app 
és oberta a tothom, en cas de 
no ser membre de l’entitat, 
s’hi pot accedir sense identi-
�car-se.
Per altra banda, Dessota bus-
ca gent per ser portadors de 
gegants i el proper 18 d’agost, 
a les 7 de la tarda al pati del 
Museu, es farà un assaig obert 
per poder-ho provar. Si algú 
en té ganes i no pot assistir a 
l’assaig, pot enviar un  correu a 
dessota@gmail.com i es podrà 
trobar un dia per provar-ho.
L’Associació Cultural Dessota 
celebra aquest any el seu 15è 
aniversari amb moltes ganes 
de viure moltes diades a pla-
ces i carrers.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Elvis”, un espectacular i inoblidable biopic 
sobre el rei del rock

L’Elvis Presley, aquell rei del rock que, de sem-
pre, amb la seva música m’ha despertat unes 
sensacions úniques i perquè no signi�ca-

des passions; aquests dies he pogut redescobrir-lo 
-això sí, en versió original- des d’una pomposa i 
brillant esceni�cació, mostrat amb el seu posat i rit-
me desenfrenat, i mig acomodat a la categoria dels 
superherois, gràcies a una construcció fílmica de 
gairebé dues hores, francament mai vista. Així, si em 
cenyeixo al �l argumental, la pel·lícula indaga -i, se-
gurament, també calla- en la vida i la música d’Elvis 
Presley bo i contemplant la complicada vinculació 
de més de dues dècades amb Tom Parker, el seu ca-
balístic manager. 
Amb el visionat del �lm, doncs, se’t fa particularment 
memorable la gradual escalada a un estadi de glòria 
que de manera insòlita el va portar a la fama, �ns i tot 
en el sí d’un marc social i cultural convuls i procliu a 
allò que seria la gran revolta ideològica i cultural de 
l’anomenada “Contracultura”, als Estats Units, amb els 
postulats d’alliberament i de consciència social pro-
mulgats pel moviment hippie, summament contrari al 
sistema establert. En aquest context, emperò, Elvis tan 
sols va suposar una  amenaça contra una mentalitat 

carca i, si es vol també innocent, que no es-
tava preparada per a aquesta explosiva revo-
lució musical i artística a dalt dels escenaris.
Òbviament, malgrat aquest imperant con-
text de denúncia a un més que instal·lat 
règim consumista; Elvis Presley, tot revolu-
cionant l’univers de l’espectacle musical, va 
entrar de ple en un mercat de la fama més 
que desa�ant i pervers, al costat també de 
Priscilla Presley, la seva dona, actriu i em-
presària, de qui després de diverses in�deli-
tats se’n va separar el 1972. Això no obstant,  
al llarg d’aquest bestial salt a la popularitat, 
no deixa de resultar desconcertant de veu-
re com es planteja l’assumpte de la relació 
d’Elvis amb el món de les drogues, i tot el 
procés de decaïment �ns i tot els seus últims 
i agònics dies a la seva mansió de Graceland 
(Memphis, Tennessee), amb la seva tràgica 
mort, als 42 anys, el 16 d’agost del 1977.
Des del punt de vista de les interpretacions, 
el paper de l’Elvis entenc que el broda el jove 
actor Austin Butler, a l’hora de �car-se en la 
pell del cantant -amb els seus posats, els seus 

gestos i els seus moviments provocatiu no gens espontanis, en 
les seves actuacions- i ser capaç de traspassar-nos l’empenta 
incansable i irrepetible del que es va convertir en el rei del rok.  
Malgrat tot, si bé  l’accent de la seva veu fa que sembli que l’es-
tiguis escoltant en viu i en directe, val a dir que el seu aspecte 
físic no et transporta del tot al veritable Elvis... i això provoca 
un cert desajust en la percepció fílmica del personatge .
Al capdavall, només em queda puntualitzar, encara que no soc 
amiga de pel·lícules musicals, que em sembla molt oportú el 
fet de portar a la gran pantalla -des del gènere de cinema-es-
pectacle- a Elvis Presley: un personatge incomparable i únic, 
esdevingut una autèntica icona de la música, per donar-lo a 
conèixer a les noves generacions. Simplement perquè no pot 
ser que, avui, Elvis Presley, només romangui en la memòria i 
la consciència col·lectiva dels que ja tenim una edat, i sobretot 
ens agrada la bona música.
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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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Zumaia, una destinació amb molts reclams CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista historiadora

A la costa guipuscoana, Zumaia se’t presenta com a un 
petit port de mar, d’origen pesquer, a la desemboca-
dura del riu Urola; endemés d’acompanyar-se de dues 

platges pràcticament minúscules, però embolcallades de la 
captivadora bellesa que li concedeixen unes insòlites forma-
cions rocoses, “El flysh”, sobre el Cantàbric. 

Així mateix, al costat d’aquests reclams paisatgístics d’excep-
ció, Zumaia ha esdevingut un poble, de retallada població, 
que ha sabut preservar un respectable patrimoni arquitectò-
nic, amb carrers estrets i plens d’encant. Emperò, és en l’àmbit 
de la pintura on, Zumaia ha guanyat un gran protagonisme, 
gràcies a la labor pictòrica duta a terme per diferents artistes 
que, amb el pas del temps, han contribuït a posar en valor o 
si es vol posar en el mapa la història d’aquesta i d’altres veïnes 
contrades guipuscoanes. En aquest sentit, des de finals del se-
gle XV, ja es troben diferents pintures que il·lustren la història 
d’aquest punt prodigiós del Cantàbric, a propòsit de diversos 
episodis d’adversitats entre pobles veïns. 

Òbviament, doncs, és de revisió obligada el llegat pictòric de 
dos pintors que romanen en la memòria històrica de la pobla-
ció: d’una banda, una quasi oblidada, “La Zumaia”: una pin-
tora insigne que fins i tot va introduir la pintura espanyola 
més enllà de l’Atlàntic, en terres mexicanes, a mitjans del segle 
XVII; i, molt especialment, Ignacio de Zuloaga, el seu artista 
més contemporani que, atret per la bellesa d’aquests indrets, 
va construir-se una casa i va fixar la seva residència a tocar 
del mar, un indret on ens ha deixat un museu que comparteix 
algunes de les seves obres amb les d’altres autors vinculats 
amb aquest racó de món.

Tanmateix, és així que un passeig pels seus costeruts carrers et 
suggereix d’encaminar-te cap a l’Ermita de Sant Telmo (segle 
XVI), el patró dels mariners, per a situar-te davant del mira-
dor que et descobreix la fantàstica ruta de  “El flysh”, confor-
mant una espectacular composició geològica i paisatgística. 
I a quatre passes d’aquí tot és una invitació a una petita ex-
cursió per un camí arran de penya-segats que sembla desdi-
buixar-se en mig del colossal mosaic de “El flysh” que pentina 
els seus vessants.

Del tot admirable, i de tan a prop, precisament pots tocar 
aquesta insòlita superposició de capes de formacions rocoses 
i també d’organismes marins, tan minuciosament definides; 
que s’han anat formant a través d’un lent i llarg procés de 
sedimentació, en milions d’anys. I, sí, en aquest breu reco-
rregut, ben bé et quedes amb la boca oberta davant d’aquesta 
alineació estratigràfica que et mostra l’alternança de matèries 
dures i toves: de primer, decantades sobre el fons del mar; i, 
posteriorment, emergides per les forces de l’interior de la Te-
rra fins a despuntar tot configurant les impressionants parets 
verticals que tens davant dels teus ulls. És la formació geolò-
gica anomenada “Flysch”, que forma part del Geoparc de la 
Costa Basca, protegida per la UNESCO.



Les millors sèries
“ALBA”, el fenomen que dona veu a les violacions i les injustícies 

REDACCIÓ / LA VEU

Es va estrenar primer 
a Atresmedia Player 
l’any passat per després 

emetre’s en obert a Antena 3, 
amb bons índexs d’audièn-
cia. Però ha estat a partir de 
la seva inclusió al catàleg de 
Net�ix que ha esdevingut un 
fenomen global. 
Alba, el remake espanyol de 
la sèrie turca Fatmagül, ha 
aconseguit situar-se al top 5
de les �ccions de parla no an-
glesa més vistes en el global 
de Net�ix. 
La sèrie aborda un tema de 
trista actualitat. La protago-
nista, l’Alba (Elena Rivera), 
es desperta desorientada un 
matí a la platja i descobreix 
que ha estat víctima d’una 
violació. No se’n recorda de 
gairebé res perquè van po-
sar-li droga a la beguda la 
nit abans en un pub. Tot i els 
records borrosos, diferents 
indicis apunten als responsa-
bles, els �lls de la família de 
cacics de la zona, els Entrer-
ríos, i algun amic seu..., entre 
els quals podria haver-hi el 
mateix xicot de l’Alba, el Bru-
no (Eric Masip). Al llarg de 
tretze episodis, la sèrie resse-
gueix el procés de la noia per 
veure’s amb cor de denunciar 

els violadors i portar-los a ju-
dici, en mig de les pressions 
i els tripijocs dels Entrerríos 
per evitar que els nois vagin 
a la presó. 

Visualitzar les violacions
Adaptada per Carlos Mar-
tín i Ignasi Rubio, en la base 
d’Alba hi ha una proposta 
més que reivindicable. Parlar 
des d’una �cció de màxima 
audiència de les violacions a 
les dones a través de la sub-
missió química, i de tot el que 
comporten. Quan la sèrie se 
centra en aquest tema, resulta 
prou digna: deixa clara l’es-
tigmatització que tot plegat 
encara suposa per a les noies, 
sobretot pel fet d’associar-se 
amb el context d’oci nocturn i 
la desinhibició que comporta, 
la mediatització dels casos, el 
soroll popular que es genera 
al seu voltant i les angoixes i 
altres efectes posttraumàtics 

que pateix la víctima... Tam-
bé intenta ser rigorosa quan 
tracta la legislació sobre el 
tema o com ho aborda un 
procés judicial. 

Tocs de culebron
Però Alba no s’ha desentès 
dels seus orígens culebrònics. 
La subtrama al voltant dels 

Entrerríos és la típica d’una 
soap opera amb una família 
poderosa amb els armaris 
plens de cadàvers. Com pas-
sa sovint en aquest tipus de 
sèries, els rics s’associen amb 
els valors morals negatius: el 
seu propi estatus implica que 
són corruptes. I violadors. Els 
problemes de la protagonista 
d’Alba perquè el seu cas sigui 
investigat no provenen d’una 
justícia patriarcal o d’unes 
forces de seguretat masclistes 
(de fet, la sèrie presenta una 
guàrdia civil i una jutgessa 
exemplars), sinó de les ma-
quinacions d’uns personatges 
que actuen com a malvats 
en majúscules. Els continus 
i inversemblants girs de guió 
distorsionen en excés �ns a 
gairebé diluir el discurs sobre 
la violència cap a les dones i 
tot allò que l’envolta. 

Amor romàntic?
El paper del Bruno, el xicot 
de l’Alba, i el pes de l’amor 
romàntic fan disparar una 
altra alarma. A la sèrie hi 
ha una veritable obsessió a 
mostrar el noi com una víc-
tima més (surt molts cops 
plorant), l’honor de la qual 
s’ha de restablir. En alguns 
moments, la mateixa Alba 
sembla més preocupada per 
no perdre la parella que no 
perquè se li faci justícia. 

I que els guionistes es reser-
vin una seqüència final més 
pròpia del segle XIX és la 
gota que fa vessar el got. A 
Alba no hi falta l’amiga soli-
dària, l’advocada batalladora 
i la guàrdia civil persistent. I 
la mateixa protagonista se-
gueix un procés d’allò que en 
diuen empoderament. Però 
la sèrie no vol renunciar a la 
figura de l’heroi masculí.

Èxit inexcusable
Com s’explicava anterior-
ment, Alba va tenir uns alts 
índexs d’audiència durant la 
seva emissió en la televisió 
convencional (amb una mit-
jana d’1,8 milions d’especta-
dors), però encara més en la 
plataforma Netflix: ha estat 
la sèrie de parla no anglesa 
més vista entre l’11 i el 17 de 
juliol. L’Argentina, el Brasil, 
Xile, República Dominicana, 
Guatemala, Mèxic, Panamà, 
Paraguai i Veneçuela són els 
països en els quals més èxit 
ha tingut, col·locant-se com 
una de les més vistes, men-
tre que a l’Uruguai ha acon-
seguit aconseguir el número 
u. Respecte als llocs on l’es-
panyol no forma part de les 
llengües oficials es troben 
Jamaica, Bahames, Països 
Baixos, Malta, Polònia, Ro-
mania o Israel, on també té 
una bona posició.

La sèrie aborda 
un tema d’actualitat: 
les violacions a dones 
i el procés per veure’s 
amb cor de denunciar 

els violadors i por-
tar-los a judici

Èxit rotund: la sèrie de 
parla no anglesa més 
vista entre l’11 i el 17 

de juliol a Netflix 
i amb més d’1,8 mi-
lions d’espectadors 

a Antena 3
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Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat



32 |  CULTURA / CINEMA Divendres 5 d’agost de 2022

Corrupteles
A Tous •  El caso Villa Caprice

�riller enverinat
Estrena •  Los perdonados

REDACCIÓ / 

David i Jo Henninger són una 
parella atrapada en la quoti-
dianitat, alguna cosa que els 

ha fet summament infeliços. Amb in-
tenció d’avivar la �ama de l’amor en-
tre ells, la parella accepta la invitació 
dels seus vells amics Richard i Dally 
d’acudir a una bacanal en la seva luxo-
sa mansió, localitzada en el desert del 
Marroc. No obstant això, el que pro-
met ser una gran festivitat començarà 
amb un accident per part de la parella, 

i acabarà convertint-se en un cap de 
setmana que, en el pitjor dels sentits, 
ningú oblidarà mai. 
Posar al públic davant incòmodes 
dilemes ètics detonant, sempre que 
l’ocasió ho permet, tota una andana-
da d’ocurrències enverinades (quan 
no purs acudits) que qüestionen per 
igual les consciències dels personat-
ges que les representen en pantalla, 
de l’escriptor que les va generar i, en 
últim terme, dels espectadors que les 
gaudeixen, continua sent l’especialitat 
de John Michael McDonagh.

REDACCIÓ / 

Luc Germon (Niels Arestrup) és 
un famós advocat que no té res 
a demostrar a ningú i creu que 

ho ha aconseguit tot en la vida. Un 
nou client arriba a la seva vida, Gi-
lles Fontaine (Patrick Bruel), un dels 
més importants empresaris france-
sos, acusat d’haver-se fet amb una 
increïble propietat a la Costa Blava, 
anomenada Vila Caprice, però en 
una circumstàncies sospitoses. Fu-
riós i humiliat per haver estat enga-

nyat, Fontaine confia en els coneixe-
ments i habilitats de Germon per a 
treure-li d’aquest problema. Però a 
poc a poc, després d’una sèrie d’es-
deveniments, els aliats deixen de ser 
tan pròxims i passen a convertir-se 
en enemics.
Bernard Stora dirigeix una pel·lícula 
a estones brillant, gran retratista de 
personatges, de matisos entre l’inhu-
mà i el grotesc en els dos protagonis-
tes: un milionari acusat de corrupci-
ons vàries i el seu advocat, tant o més 
fanfarró que ell mateix.

REDACCIÓ/ 

Pel·lícula d’animació protago-
nitzada per les mascotes dels 
superherois de DC Còmics. 

Una colla que es dedica a la lluita 
contra el crim mentre els seus amos, 
Superman, Batman, Aquaman, Llan-
terna Verda i Wonder Woman, estan 
de vacances. Aquest film de Warner 
Bros. Animation és una adaptació a 
la pantalla gran de la sèrie de tele-
visió Super-*Pets del canal infantil 
Cartoon Network.
DC Lliga de Supermascotas’ és igual 
o més infantil que un episodi de ‘La 
patrulla canina’ (a la qual dedica un 
gag que farà somriure tant a fills com 
a pares esgotats per les maratons de 
la sèrie animada), però en això resi-

deix el seu encant (a més d’en un dis-
seny visual i en un desplegament de 
tècniques d’animació de nota alta), 
el mateix que tenien les peripècies 
en quadricomia de Krypto en les pà-
gines de color i impressió saturades 
dels còmics de la mexicana Editorial 
Novaro que ens arribaven a l’Espa-
nya dels primers anys 70. 
La idea de solidaritat interanimal, la 
síndrome del príncep destronat i un 
humor tan elemental com elemental 
és la idea d’un súper grup de masco-
tes dels superherois canònics de la 
casa de Superman al mateix nivell 
de poders que els seus no amos, sinó 
companys i amics. Família, clar.
La pel·lícula llueix formalment i mal-
grat centrar-se en els més petits de la 
casa, és un producte la mar de digne.

Superherois mascotes
Estrena •  DC Liga de supermascotas

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!



Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/BULLET TRAIN
Dv a Dj: 16:45/19:30/22:15

3/THOR LOVE AND THUNDER
Dv a Dj: 17:15/19:50/22:30

4/ BULLET TRAIN
Dv a Dll Dc i Dj: 
15:50/18:30/21:15
Dt: 15:50/18:30
4/ BULLET TRAIN (VOSE)
Dt: 21:15

5/ PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 
3
Dv a Dj: 16:00/18:05/20:15/22:45

6/MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Dv a Dj: 16:15/18:10/20:05
6/JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv a Dj: 22:05

7/UN HEROE SAMURAI: LA LE-
YENDA DE HANK
Dv a Dj: 15:45/17:45/19:55
7/ ELVIS
Dv a Dj: 21:55

8/DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Dv Ds i Dc: 16:10/18:15/20:30
Dg Dll Dt i Dj: 
16:10/18:15/20:30/22:40
8/TOP GUN: MAVERICK
Dv Ds i Dc: 22:40
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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.

   LOS PERDONADOS
Regne Unit. �riller. De John Michael McDonagh. Amb 
Ralph Fiennes, Jessica Chastain, Caleb Landry Jones, 
Una parella adinerada a la vora del divorci, David i Jo Hen-
ninger, viatgen des de Londres al Marroc per a assistir a un 
cap de setmana a tot luxe en la sumptuosa llar sahariana 
d’uns amics. Després d’un menjar acompanyat de massa al-
cohol, succeeix una tragèdia. El que prometia ser una gran 
festivitat acabarà convertint-se en un cap de setmana que, 
en el pitjor dels sentits, cap oblidarà mai.

   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

   HÉROES DE BARRIO
Espanya. Comèdia. De Ángeles Reiné. Amb  Antonio Pagu-
do, Luna Fulgencio, Antonio Dechent, 
Paula és una nena que juga en un equip de futbol infantil fe-
mení i demana al seu pare, Luís, que li porti a �nal de tempo-
rada al jugador del Betis Joaquín, de qui aquest �ngeix ser un 
bon amic. Luís es recolza en el seu pare, un ex boxador, i en el 
seu amic Lito per a intentar recuperar l’amor de la seva dona, 
que ara viu amb una nova parella.

   BULLET TRAIN
Estats Units. Acció. De David Leitch. Amb Brad Pitt, Joey 
King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry
Cinc assassins a sou es troben a bord d’un tren bela que viatja 
de Tòquio a Morioka amb unes poques parades intermèdies. 
Descobreixen que les seves missions no són alienes entre si. 
La pregunta és qui sortirà viu del tren i què els espera en 
l’estació �nal.

Ateneu Cinema
Igualada

Casal
St. Martí de Tous

ALCARRÀS
Ds: 18:15
LUZZU
Dg: 17:30
EL CASO VILLA CAPRICE
Dg: 19:10

SALA GRAN

LOS PERDONADOS  
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 20:15
Dll: 20:15
Dc: 20:15
Dj: 20:15 (VOSE)

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS  
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 17:30
Dll: 17:30
Dc: 17:30
Dj: 17:30

SALA PETITA

HÉROES DE BARRIO
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:45/20.30
Dll: 20:30
Dc: 17:45/20.30
Dj: 20:30
Dc: 17:45



Sudokus

Nivell alt

N
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Nivell mitjà

N
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Tant atent i formal que va repartint �oretes a tort i a dret / 2. Flairo 
el papagai gallec. Una samarreta que val un regne / 3. Partida de naixement. Han canviat 
les boles de ferro pels �ocs de neu. En plena pista / 4. Mal cop, que deforma poc. Com a 
francès no inspira gaire simpatia. La lletra que t’encendré / 5. Eixuta de pell, eixorca d’es-
perit. Segons com pari desmuntarà la pira / 6. De cul queda bé. Espatllada com la típica 
amanida variada / 7. A la porta de la botiga es manté dalt. Befa pel desgavell de Troia / 
8. Posi llenya al foc, posi. Les úniques abelles que poden formar el comitè d’empresa / 9. 
Empolsinin el tortell o el cafè amb llet. Abracen la Neus / 10. En Benicio del Toro se’n va 
aprimar vint-i-un per fer una pel·li. Sagaç, espavilada, llesta / 11. Remor de rem. Faci petar 
a distància. Un tastet de sajolida / 12. Hidrocarbur estiuejant a Niça. No convida a seure, 
una situació violenta com aquesta / 13. Territori de coincidència per a conills i cargols. 
Males arts, les d’en Nicolau.

VERTICALS: 1. Especí�ca, perquè treu l’agenda i no està per vaguetats. Atenenc al festival 
barceloní / 2. Entremig de molt. Objecte del desig de tot arquer. Anuncia la tia guenya / 
3. El nano vist per ses secrecions. I això és el que fa, si és mallorquí / 4. Remenat de rap. 
Tendència a �car-se al llit com qui salta al ring. La Pantoja deia que ho era / 5. Surt cara, la 
jubilació d’una així. Cremada que només de dir-la ja fa mal / 6. Fuig d’estudi. Un bon got 
abans d’anar al llit i mira com s’en�la! Organització No Liberal / 7. Decréixer com un home 
de pel·lícula increïble. Desviació universitària forestal / 8. Estranya esma, la de rebentar la 
mesa. És a la befa com al tall la incisió / 9. Absent de l’examen. No tintaré bé, però aniré 
eliminant, restant. Limiten molt / 10. Professional del tèxtil com l’Emili o en Joaquim. No 
han passat mai abusos / 11. Medalles de campions noucentistes. Atribuïda a son creador a 
l’o�cina / 12. A can Borja hi guarden el gra. Preparar la representació en general.

passatemps

34 |  PASSATEMPS Divendres, 5 d’agost de 2022

Troba les 7 diferències

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

1                     
2                       
3                   
4                     
5                   
6                 
7                 
8                 
9                   

10                       
11                   
12                       
13                     



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



Agost
5: Mare de Déu de les Neus; Àfrica, Blanca, Eivissa, Remei.

6: Just i Pastor; Hormisdes.
7: Sixt II, papa; Gaietà ; Albert Tràpani.
8: Domènec;  Ciríac, Llarg i Esmaragde.  

9: Domicià; Romà; Esteve.
10: Llorenç; Deodat; Astèria,  
11: Clara; Tiburci; Susanna 

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

Josep Cardús Soteras

En record dels socis i els amics del Club Tennis la Pobla de Claramunt.

Ex-membre de la junta directiva del club.

Igualada, 1 d’agost de 2022

Cenobia Guarro Rovira

Els teus familiars i amics et tindrem sempre present 
en el nostre record i estima

Morí cristianament el 29 de juliol a l’edat de 91 anys

Vídua d’Aniset Subirana Carol

Igualada, 30 de juliol de 2022
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RELIGIÓ / LA VEU

Amb el lema “Jove, ai-
xeca’t sigues testimo-
ni. L’Apòstol Jaume 

t’espera”, del 3 al 7 d’agost tin-
drà lloc a Santiago de Com-
postel·la el Pelegrinatge euro-
peu de joves que aplega joves 
de tot Europa durant l’estiu 
dels anys sants compostel-
lans. Aquesta iniciativa, orga-
nitzada per la Subcomissió de 
Joventut i Infància de la Con-
ferència Episcopal Espanyola, 
conjuntament amb l’arxidiò-
cesi de Santiago de Compos-
tel·la, estava programada per 
a l’estiu passat, però la pandè-
mia va obligar a traslladar-la 

a l’agost d’aquest any. De fet, 
l’Any Sant Compostel·là de 
2021 s’ha perllongat �ns al 31 
de desembre de 2022. Aques-
ta mesura permet que els pe-
legrins que arribin a Santiago 
de Compostel·la durant aquest 
any puguin rebre les gràcies de 
l’Any Sant Jacobeu. Encara que 
el Pelegrinatge comença o�ci-
alment el 3 d’agost, els grups 
de joves començaran a des-
plaçar-se a Santiago els dies 
previs per fer el Camí. Des del 
Secretariat Interdiocesà de Jo-
ventut de Catalunya i les Illes 
Balears (SIJ), s’ha organitzat 
aquest pelegrinatge previ, en 
el qual uns 700 joves de les 
diòcesis amb seu a Catalunya 

realitzaran quatre etapes del 
Camí Primitiu, des de Lugo 
�ns a Santiago.
Els bisbes de Catalunya cen-
tren els seus escrits dominicals 
a parlar del Pelegrinatge euro-
peu de joves, així com d’estar 
en comunió amb la creació, de 
sant Ignasi de Loiola, de des-
cansar per refer forces, de fer 
balanç del curs i de promoure 
una cultura del diàleg.
El cardenal Joan Josep Omella 
recorda que “una riuada de jo-
ves pelegrins provinents d’ar-
reu d’Europa, especialment 
d’Espanya i Portugal, faran 
camí des de diferents punts i 
arribaran �ns al sepulcre de 

Els bisbes amb seu a Catalunya parlen del pelegrinatge europeu 
de joves

l’apòstol Sant Jaume” i que “ho 
faran moguts per la fe, per la 
recerca del sentit de la vida o 
per l’aventura”. Reconeix que 
“és un camí preciós, però a 
la vegada molt exigent” i que 
“malgrat el cansament, el mal 
de peus i cames, s’aixecaran i 
continuaran, encoratjats pel 
lema d’enguany: «Jove, aixeca’t 
i sigues testimoni. L’apòstol 
Jaume t’espera»”, un lema que 
“ens recorda la possibilitat de 
posar-nos en camí sempre, un 
camí marcat per l’esperança, 
obert a nous reptes que ens 
ajudi a trobar-nos amb nosal-
tres mateixos, amb els nostres 
germans i amb Déu”.



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 ·

MENÚS DIARIS 
I MENÚS FESTIUS

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)
  93 805 41 84 · 658 179 897
  info@restaurantaqua.es

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



              

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 5:
TOUS

Av. Balmes, 73

DISSABTE 6:
BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 7:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 8:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 9:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIMECRES 10:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 11:
MISERACHS
Rambla Nova, 1
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El titular d’un di-
ari força cone-
gut va fer dete-
nir-me i llegir, 

amb una mica de simpa-
tia, l’article on parlava 
d’uns dels mites -o no- 
sobre la vitalitat dels nos-
tres avis i àvies.

Aquest mitjà de comuni-
cació deia: “La gent gran 
d’avui és objectivament 
més jove que les de gene-
racions anteriors”.

L’article deia que segons 
un estudi realitzat a Fin-
làndia durant 12 anys, les 
persones de 75 a 80 anys 
caminen de 20 a 40 centí-
metres per segon més rà-
pid, agafen amb una força 
entre el 5% i el 25% major 
i tenen un angle d’extensió 
dels genolls d’un 20% a un 
47% més elevat que aque-
lles que les precedien.

“Ostres!”, vaig pensar, 

“Sempre m’han dit que 
els nostres grans eren més 
sans i actius que nosaltres. 
Menjaven millor, respira-
ven aire pur i la paraula 
“estrès” els hi era desco-
neguda”, i mira per on els 
finlandesos, tan seriosos 
ells, ens trenquen el mite 
que abans es vivia millor i 
la salut era de ferro.

Rumiant sobre el que lle-
gia anava pensant que el 
fet que els nostres grans (i 
després tots nosaltres) tin-
guin més força, velocitat i 
agilitat és important però 
fins a cert punt, ja que al 
capdavall de tot, si el cer-
vell  no rutlla amb digni-
tat, de poc serveixen unes 
bones capacitats psicomo-
trius.

Al final, l’article em va 
fer somriure en la darrera 
afirmació: “Aquest rejo-
veniment va acompanyat 
d’un augment de la capa-

citat intel·lectual, cogni-
tiva i psicosocial, que es 
tradueix en una major 
intensitat en les relacions 
interpersonals, tant de pa-
relles com als entorns  ha-
bituals”.

“Fantàstic!”, vaig conclou-
re. Els nostres grans viuen 
més i millor que els seus 
avantpassats, amb més 
qualitat i quantitat de vida, 
i si han assolit aquesta fita 
ha sigut, entre d’altres, 
lluitant com titans contra 
polítiques de gestió nefas-
tes, administracions que 
directament els ignorava i 
dirigents que els recordava 
(quina casualitat!) només 
en períodes electorals.

M’agrada que la paraula 
“empoderament” estigui 
una mica més a prop d’elles 
i d’ells, i si a sobre gaudei-
xen del amics per riure i 
de les parelles per intimar, 
doncs molt millor, no?

Intimitat i empoderament

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

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

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

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

OFERIM:

C/ de l’Aurora, 48 - 08700 Igualada - 938 04 10 94 - www.atenciofamiliar.com

robert@weyland.es

més de 15 anys d’experiència 
i dedicació exclusiva

Robert Martínez  
Director d’Atenció Familiar Anoia-WEYLAND EXTERNAL

Intimitat i empoderament



Bernardo Simón /  
Àrbitre de 1a divisió Nacional de Futbol Sala i Delegat
 de la Delegació Anoia, Baix Llobregat i Penedès-Garraf

Soc el Bernardo Simón, montbuienc de tota la vida. Des de fa un parell d’anys 
soc àrbitre de Primera Divisió Nacional de Futbol Sala, a més ho compagino 
amb la feina de delegat de diferents delegacions catalanes. El futbol és la 
meva passió i per a mi és més que un esport, és un estil de vida. 

Qui és el Bernado Simón més enllà del futbol?

Pràcticament ara, amb tant de temps que porto en-
rolat a aquest esport, ja el considero com un estil de 

vida on gira el meu oci i els meus amics. Ara mateix tinc força 
feina, però per sort puc compaginar-ho tot.

En quin moment decideixes ser àrbitre?

Decideixo ser àrbitre l’any 2004. Tota la vida he estat jugant 
a futbol en diferents clubs. Tènia un company que també era 
àrbitre i sempre m’invitava a provar-ho, és una cosa que vas 
deixant fins que un dia ho proves. Durant aquests anys, ar-
bitrava aleatòriament tant futbol sala com futbol 11 i ja més 
endavant em vaig decantar pel futbol sala.

Com recordes el teu debut?

El meu primer partit xiulat va ser a Abrera, en una pista des-
coberta, amb 24 anys, em va acompanyar un dels tècnics per 
tenir una mica d’ajuda. Normalment, quan un àrbitre debuta 
sempre l’acompanya un veterà perquè se senti més segur. I 
bé, és una ajuda molt positiva per a començar l’ascens dins 
de l’arbitratge.

Com et prepares abans de cada partit?

M’haig de preparar de totes les maneres: físicament i mental-
ment; cal estar molt al corrent de tot el que són les regles de 
joc, visualitzar vídeos... La preparació és dia a dia, i xiular en 
primera divisió és molt exigent.

Quina és la teva millor virtut en la pràctica de l’arbitratge?

Bé, això és complicat. Diria que soc massa bona persona, però 
sé quan he de ser més categòric. M’agrada transmetre als ju-
gadors que soc una persona normal i corrent. Considero que 
és molt important la comunicació no verbal per transmetre 
la teva manera de ser, i crec que aquesta podria ser una bona 
virtut.

Què és el que més t’agrada de ser àrbitre?

Tot. Per a mi és un estil de vida en el qual el meu dia a dia 
ara mateix gira al voltant d’aquest gran esport que és el futbol 
sala. El meu entorn social també gira entorn de les perso-
nes que m’ha regalat el futbol i moltes experiències viscudes 
també.

Una anècdota...

Amb tants anys al final ja tens molts amics en els clubs. Un 
d’ells em va convidar a un comiat de solter amb els altres juga-
dors i amics, tots estaven encantats i ens ho vam passar molt 
bé. Fora del camp tots som iguals i podem gaudir junts de bo-
níssimes experiències. Una altra que recordo, fa molts anys, 
va ser una vegada que em vaig quedar tancat dins del pavelló, 
ja havia marxat el conserge i no quedava ningú. Estava amb 
una companya i per poder sortir vam haver de saltar les  tan-
ques i creuar una piscina, tota una experiència.

A què més et dediques a part d’arbitrar? 

A part d’arbitrar a Primera Divisió des de fa dos anys, formo 
part del Comitè Tècnic de Futbol Sala com a instructor, pro-
fessor i informador. També soc delegat de les delegacions de 

l’Anoia i Catalunya Central, Baix Llobregat i Penedès-Garraf. 

Com vas viure l’ascens a Primera?

El dia de l’ascens va ser dels més importants de la meva vida.  
Quan un lluita per un objectiu i l’aconsegueix, és increïble, i 
més amb 39 anys, perquè a aquesta edat ja és complicat arri-
bar. Als 38 vaig pujar a Segona Divisió, i un any més tard ja 
vaig arribar a Primera, i la veritat, és una cosa que no t’espe-
res.

Com creus que està la situació del futbol sala a l’Anoia?

Crec que ha millorat molt en tots els aspectes des del creixe-
ment de jugadors, àrbitres i tècnics, a la implicació per part 
dels clubs. M’agradaria que Igualada tingués algun equip de 
futbol sala per a completar la llista de grans clubs que ja hi ha 
a l’Anoia, com el Montbui, l’Òdena o el Vilanova. Crec que 
Igualada té aquesta assignatura pendent.

Com es presenta la nova temporada?

Com cada temporada, els inicis són il·lusionants.

Quins objectius tens ara mateix?

Enguany compliré 42 anys, em quedarien quatre anys a Pri-
mera Divisió si no passés res, per tant, un dels meus propòsits 
és estar el màxim temps possible mantenint la posició. Una 
altra de les meves fites és continuar dins del Comitè Tècnic 
de Futbol Sala per seguir amb el treball de formar a altres 
àrbitres.

“L’assignatura pendent 
de l’esport igualadí és tenir 

un equip de futbol sala”

  Noelia García Sánchez @noegarciia14
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Espai patrocinat per:

Una “autonomia” és millor que un estat, que només pensa en com “donar per l’ollera” a aquells a qui diuen “fills de puta”. El “ministre llest” 
menja a “la taula” amb els que “ho han entès” i “dona peixet” en “contrapartida” dels pressupostos. Mentre els “irreductibles de la Galia” 
segueixen una Joana d’Arc camí de “la foguera”. Potser la volen “cremar” per no tenir la “poció màgica” i negar-se a “renunciar”. Està ben 
preparada, però “fa nosa”. Els togats, siguin els “hipòcrites” o els de “negre”, són experts en “gestionar el temps” i ja han passat “d’eixam-
plar la base” a quedar-se amb “el 41%”. I també els “del clavell” que guanyarien les “eleccions autonòmiques” per tenir “més sintonia” amb 
el poder. Res canvia a “la pell de brau”. Uns policies violadors s’esmunyen d’anar a la presó per un “pacte” i en Griñán “no és corrupte” tot 
i “acceptar” la sentència del Suprem. Potser perquè només són uns centenars de milions “distrets” i “cap no ha anat a la seva butxaca”. Els 
“interessats” parlen d’exemplaritat en les institucions i “apliquen el reglament”. Costa destriar el “gra de la palla” quan tots van a la seva 
bola” amb “personalismes” gegants.

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.




