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L’EDITORIAL

Ha tornat el foc
De nou l’Anoia ha tornat a ser assolada pel 

foc. Aquesta vegada a Bellprat,  Santa Ma-
ria de Miralles i Sant Martí de Tous, que 
junt amb part de la Conca de Barberà, han 

hagut de lamentar estralls i pors, mentre aplaudien la 
mobilització de la gent. Queda un paisatge ennegrit 
per les cendres que mutarà en una verdor temorenca 
per la certesa que, en un 
futur no llunyà, tornarà 
a produir-se un nou des-
astre. Potser no hauria de 
ser ara el moment de par-
lar de com es poden evitar 
aquests incendis, perquè 
és molt recent l’agraïment 
pels mitjans materials i 
pels  esforços abnegats de 
la gent que no ha descansat, ni ha regatejat hores de nit i 
dia. Però si no ho fem ara, potser mai no es faci. Només 
cal recordar què res ha passat després del gran incen-
di, també per Sant Jaume, d’Òdena i el sud del Bages el 
2015. 
Només les paraules de sempre. Teòrics de despatxos que 
prefereixen pagar avions, compensacions, hores i com-
bustibles en la extinció i no pas en la prevenció. Parlen 
de masses forestals contínues i de difícil accés. S’infra-
valora aquest patrimoni. Ja no es parla de la reserva de 

CO2 ni de la qualitat paisatgística. Res de subvencionar 
la recollida de fusta caiguda, de mantenir la densitat 
espaiant arbres o afavorir la presència de bestiar per 
netejar-los. Tranquil·litzen la consciència esbrinant si 
l’origen del foc ha estat una burilla, una imprudència o 
una fatalitat. 
Expliquen les actuacions que calen fer, però no valoren 

l’experiència dels pocs 
veritables pagesos que 
van quedant. Els veuen 
vells i sense estudis. 
Però quan arriba una 
desgràcia, els demanem 
eines i esforç, pensant 
que donant-los-hi les 
gràcies ja se’ls paga el 
deute. I així una vegada 

i una altra. Els teòrics de ciutat parlen a una pagesia a 
la que no escolten. No entenen que aquesta àrea bosco-
sa i cerealista, contraposa tractors a la pols d’un terreny 
àrid,  on la sequera endureix la terra i l’escassa rendibi-
litat fa claudicar a la gent de masos i pobles petits. Els 
prediquen el consum de proximitat, sense valorar ni 
què, ni a qui vendre. Talment  sembla com si volguessin 
jardiners que cuidin el paisatge per quan hi vagin a ca-
çar o passejar a peu, bicicleta o moto. 
Ha tornat el foc, però seguim esperant les solucions.  

Ningú no vol trencar-se 
el cap donant una sortida 

econòmica a la conservació 
del patrimoni forestal

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Isabel Rodríguez, ministra de Polí-
tica Territorial i portaveu del govern 
de l’estat, ha dit que “L’independen-
tisme hauria d’haver après la lliçó. 
El govern espanyol ha fet un gest 
molt important per la convivència 
i crec que ara ells també han de fer 
el seu esforç, dins de Catalunya on 
cal obrir espais de conversa. Si Puig-
demont i la resta tornen a Espanya 
hauran de ser jutjats.”

Ignacio Camuñas, exministre vice-
president del govern d’Adolfo Suárez 
avui de Vox, ha dit “El 1936 hi va 
haver un cop d’estat. La República va 
ser la responsable de la Guerra Civil, 
perquè ho van fer molt malament i el 
seu fracàs que va portar a l’enfronta-
ment dels espanyols. La guerra civil 

és un desastre per a tots els espa-
nyols i si hi ha un responsable de tot 
el que va succeir és la República”

Pablo Casado, president del PP, va 
dir a les Balears que “a les Illes no es 
parla català sinó mallorquí, menor-
quí, eivissenc i formenterenc. No sé 
a qui se li acut això dels Països Cata-
lans. A les Balears no parleu català! 
És que no han vingut a veure aques-
tes pedres i la gent que hi viviu?”

Pere Aragonès, president de la Ge-
neralitat, ha parlat de la gestió dels 
avals davant el Tribunal de “Volem 
agrair a tots la tasca que han fet els 
organismes públics i això val tam-
bé per diverses persones que han 
estat en el consell d’administració 
del ICF que ha fet un treball molt 
important”

Jordi de Juan, director de la Van-
guardia, va explicar el posiciona-
ment del mitjà dient “L’alternativa 
federal és la millor i única opció per 
superar la crisi de l’Estat autonòmic. 
I si algú té cap proposta millor -i re-
alista, per descomptat- que vingui i 
que l’expliqui.” Altres mitjans ja han 

fet valoracions de altres propostes 
que hi ha, però que segurament no 
són “realistes” per aquest periòdic.

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat a l’exili, ha dit que “no 
es pot fer país sense comptar amb la 
gent. Cap d’aquest processos deter-
minants per al futur d’un país no es 
pot fer a l’esquena de la gent. No es 
poden decidir des d’un despatx, ni 
en una taula anomenada de diàleg”

Oriol Junqueras, ex-vicepresident 
del govern i líder d’ERC, ha dit que 
“els catalans no han tingut la sort de 
sentir mai una proposta del Govern 
espanyol sobre el futur de Catalunya, 
potser perquè no tenen cap proposta 
a fer”

Felip VI, rei d’Espanya, va dir a 
l’ofrena a Santiago “faig una crida a 
la unitat, solidaritat i concòrdia per 
assegurar la nostra convivència en 
democràcia i llibertat. La Corona 
és el pont entre el passat, present 
i futur que simbolitza la continuï-
tat de la nostra nació en la història 
com a comunitat política, cultural 
i humana.”

Si jo fos 
espanyol
Si jo fos espanyol potser tampoc enten-
dria que una majoria de catalans, és a 
dir, més de la meitat dels votants cata-
lans, pretenguin viure en un país sense 
lligams amb Espanya, sense els costo-
sos peatges espanyols; peatges econò-
mics però, també, peatges culturals, 
lingüístics, industrials, comercials, etc. 
O potser sí que ho entendria, a condi-
ció que estigués disposat a fer l’esforç 
de posar-me en el lloc dels catalans i 
observar el conflicte des de l’altra ban-
da, des de la banda dels que fins ara te-
nim adjudicat el paper perpetu de per-
dedors d’aquest conflicte. Però aquest 
és un exercici intel·lectual que els nos-
tres veïns de l’oest no acostumen a fer 
mai, per mandra, per incapacitat intel-
lectual o per interessos inconfessables. 
A ells ja els està bé mantenir l’estatus 
actual d’uns que sempre guanyen -ells- 
a costa d’uns altres que sempre hi sor-
tim perdent.
Si jo fos espanyol segurament tampoc 
voldria perdre l’anomenada mamella 
catalana, i faria tot el que pogués per 
tal de conservar-la. No facilitaria el 
camí dels que democràticament pre-
tenen marxar d’Espanya, tot i que tal 
vegada, sense fer un gran esforç, po-
gués entendre que de raons per fer-ho 
en tenen moltes. Si jo fos espanyol se-
gurament acceptaria amb normalitat la 
llei del divorci en la parella, però no la 
possibilitat democràtica de permetre 
que els catalans es divorciïn dels espa-
nyols. Si jo fos espanyol, segurament 
no els reconeixeria el dret a decidir el 
seu futur, i no cal dir que faig aquestes 
consideracions després d’haver deba-
tut aquest tema amb molts espanyols, 
alguns també residents a Catalunya. 
Però en casos com aquest, l’única so-
lució és votar, comptar els vots i apli-
car democràticament el resultat. Com 
sempre s’ha fet en altres indrets amb 
conflictes similars.
Al marge del que digui la meva docu-
mentació i de qui em cobri els impos-
tos, entenc que sentir-se espanyol és 
un sentiment que va més enllà de la 
fiscalitat i de la paperassa oficial. Així, 
ara mateix jo pago els impostos a una 
administració que no considero que 
sigui la meva. Mentre no resolguem el 
conflicte sóc conscient que estaré con-
demnat a acceptar estar governat per 
un sistema polític molt injust, i a molts 
catalans no ens agraden les injustíci-
es. La màxima expressió d’estima que 
els catalans escoltem de tant en tant 
per part d’alguns polítics espanyols, 
no tots, és que “os queremos mucho”. 
Doncs jo no vull que els espanyols 
m’estimin, em conformo amb una mica 
menys, és a dir, que respectin el meu 
dret democràtic a decidir el meu futur.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Som fràgils. Ho hem vist al llarg de la 
història, del pas del temps, recent-
ment arran de la covid-19 i ho som 
sempre que el nostre entorn crema. 

Ho hem vist, viscut i patit de primera mà 
amb el que ens envolta i on l’esforç de molts 
mesos i anys s’ensorra, en un tancar i obrir 
d’ulls, amb les flames d’un foc golafre i in-
fame que han cruspit tot el que s’ha trobat 
pel mig, sense pietat, arrasant l’esforç de 
pagesos i ramaders, animals, boscos, ar-
bres, patrimoni... Vida. 
Les guspires i les flames han cremat bona 
part del nostre país i ens deixen com a re-
miniscència un passat que ja no tornarà i 
ens fa molt mal veure-ho. Tardarem a recu-
perar-ho de la mateixa manera que ho ha-
víem vist fins ara. Aquests dies no he parat 
de pensar en l’avi que mai més tornarà a 
veure tal com recordava la Serra de Que-
ralt-Miralles, el castell de Queralt, el seu 
poble natal de Bellprat i tots els boscos i 
camps de la zona que l’acompanyen- quan 
estima incansablement la terra als seus 85 
anys. Ara només ens queden els arbres i 
camps cremats, ennegrits per una cendra 
que ho ha engolit i cobert i espero, que tot 
això ens faci pensar. 
Aquests dies, les flames transporten una 
barreja de sentiments: de ràbia, de frus-
tració, de tristor, de pena, d’impotència a 
tots nosaltres: hem patit pels nostres fami-
liars, amics i coneguts de Tous, Miralles, 
Bellprat, Pontils, Les Piles i Santa Coloma. 
Però també d’orgull: mai agrairem prou la 
tenacitat, la valentia i l’esforç dels bombers, 
dels adfs, dels agents rurals, dels volunta-
ris, de Protecció Civil, de la Creu Roja, dels 
veïns i veïnes.. i dels pagesos. 

La pagesia sempre hi és: estimant, treba-
llant i defensant la nostra terra i una vegada 
més, ens ho han demostrat. Una d’aquestes 
mostres va ser quan els tractors van llaurar 
per fer de tallafocs naturals. Un exemple de 
solidaritat, de defensa de tot això que ens fa 
ser qui som. Van llaurar esperança per a un 
present i un futur, que tot i que paisatgís-
ticament no serà igual que abans, esperem 
que la propera collita sigui pròspera en el 
sentit de la responsabilitat de tots i totes. 
Però per desgràcia, quasi sempre valorem 
les coses quan ja és massa tard. Està molt 
bé tota aquesta onada de missatges, piula-
des de solidaritat que hi ha hagut aquests 
dies, honorant tota la feina de la pagesia i 
la ramaderia, però desitjo que això no s’es-
vaeixi com el fum. Suposo que quan ens 
arravaten d’una forma tan injusta tot allò 
que ens representa i ens identifica, ens fa 
mal. Molt mal. Però no és suficient: totes 
aquestes paraules les hem de fer nostres i 
convertir-les en actes de sentit comú, seny 
i responsabilitat. La terra ens ha donat, una 
vegada més, un altre crit d’alerta i també, 
una oportunitat. No la deixem escapar: ni 
nosaltres, ni els qui ho gestionen. La situ-
ació és i seguirà sent insostenible: No sé 
quants més incendis calen perquè es vegi 
que no es pot seguir així; alguna cosa no va 
bé quan l’estiu és sinònim d’incendis. Cal 
una gestió forestal de veritat, d’una vegada 
per totes i recordar que els incendis s’apa-
guen a l’hivern.
Hi ha la sensació d’abandonament de la 
zona rural, d’uns sectors i uns territoris que 
potser, no els escolten suficient i ja n’hi ha 
prou. És hora que es facin polítiques valen-
tes, que d’una vegada per totes es treballi la 

resta de l’any en la prevenció, en la neteja 
de boscos, en el suport real a la pagesia i 
aposta i vetlla pel consum de proximitat i 
en la defensa i projecció d’un nou model. 
La terra ens ho demana i tot això afloreix 
per dos grans problemes que s’hi ha de fer 
front d’una vegada per totes: l’emergència 
climàtica i el despoblament rural. 

Felicito la bona cobertura que han fet al-
guns mitjans de comunicació. La funció 
del periodisme és aquesta: explicar les co-
ses a la ciutadania. Alguns han fet cas a la 
seva funció de servei públic. D’altres, no hi 
han sigut, desconec perquè no han volgut 
ser-hi. Però mai, mai ens oblidem del pe-
riodisme que ens abandera: el local. Hi era, 
hi és i seguirà sent, informant-nos a cadas-
cun de nosaltres, si sempre tots nosaltres el 
tenim com a referència.
Escrivia Mercè Rodoreda que les coses 
importants són les que no ho semblen. I 
quanta raó. Aquests dies, aquestes paraules 
han pres més sentit que mai. No perdem 
mai el focus de la proximitat en cap aspecte 
de la nostra vida. I que tot això, mai més es 
torni a repetir. Perquè ens hi va la terra, el 
nostre medi, el nostre patrimoni i la nostra 
vida. 
A aquells que ens anomenen la Catalunya 
profunda, dir-vos que la Catalunya rural 
no és només una postal. És una forma de 
vida i de viure per a moltes persones.  
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 Estan descuidats els boscos de Catalunya?

 Sí 96,9%  No 3,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

BET ALTARRIBA CABRÉ
Periodista

Cal una gestió forestal de veri-
tat, d’una vegada per totes
i recordar que els incendis

 s’apaguen a l’hivern
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TOTS ELS EFECTIUS QUE VAN TREBALLAR EN L’EXTINCIÓ DE L’INCENDI   
                                (Foto: Joan Solé)

Aquesta setmana cal fer especial esment a tots els efectius que, de 
manera directa i indirecta, van treballar en l’extinció de l’incendi 
forestal de l’Anoia i la Conca de Barberà. Moltes gràcies!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

SANTA MARIA DE MI-
RALLES AGRAEIX TOT 
EL SUPORT REBUT PER 
L’INCENDI FORESTAL
Ajuntament de Miralles

L’Ajuntament de Santa Maria de Mi-
ralles vol fer arribar el seu més sin-
cer agraïment a tots els agents que 
van col·laborar en la lluita contra 
l’incendi forestal que aquest passat 
cap de setmana va colpejar al seu 
municipi i als del voltant.
Concretament, l’Ajuntament vol 
agrair als bombers la seva tasca ad-
mirable que van realitzar incansa-
blement durant el dia i la nit. També 
al Grup de Recolzament d’Actuaci-
ons Forestals dels Bombers de la 
Generalitat (GRAF) per facilitar 
l’extinció reduint el combustible 
existent als boscos i actuant en zo-
nes inaccessibles on no podien ar-
ribar els mitjans aeris o terrestres. 
També a la Unitat Militar d’Emer-
gències (UME) que va treballar ac-
tivament.
La feina de les Agrupacions de De-
fensa Forestal (ADF) mereix també 
un fort agraïment, doncs van arri-
bar reforços de tots els pobles veïns 
que desinteressadament van treba-
llar de valent.
En el mateix ordre d’agraïments, cal 
posar en valor també la feina dels 
Agents Rurals, també les tasques 
dels agents de Protecció Civil que 
van ajudar en el desallotjament de 
les llars, als Mossos d’Esquadra pel 
seu suport en tots tipus de tasques, 
a la Creu Roja per habilitar un es-
pai per acollir als veïns i veïnes a les 
antigues escoles i als ajuntaments 
dels pobles veïns pel seu suport i 
col·laboració. Cal també una men-

ció especial a la generositat dels pa-
gesos que van llaurar els seus camps 
per frenar l’avançada de les flames.
L’Ajuntament vol mostrar també el 
seu agraïment a tots els veïns i veï-
nes que en tot moment van col·labo-
rar i fer un reconeixement especial a 
la casa de Cal Tarragó que va cedir 
l’aigua de la seva bassa per l’extin-
ció, al restaurant Miralles que es va 
transformar en un punt d’avitualla-
ment i a l’empresa Petromiralles per 
cedir les seves instal·lacions per al 
centre de control.

ELS GRANS OBLIDATS 
EN ELS ESPORTS
Josep Munné Estruch

Han començat les olimpíades del 
Japó 2021. Ara tot són especulaci-
ons sobre qui guanyarà l’or, l’argent 
o el bronze en cadascuna de les mo-
dalitats i en cadascuna de les seves 
especialitats.
Però m’agradaria poder posar en re-
lleu tota una tasca que durant molts 
d’anys, amb continuïtat i amb molt 
esforç per unes persones presents en 
tots els equips i en cadascuna de les 
especialitats esportives que conei-
xem  i que figuren en competicions 
locals, regionals, estatals i ara per fi 
en les Olimpíades 2021.
Podríem parlar d’un munt de noms 
desconeguts pràcticament per tot-
hom doncs malgrat els seus esfor-
ços, dedicació i professionalitat 
molt pocs són reconeguts per la la-
bor que fan si no estan en un entorn 
on els seus esports són seguits per 
grans masses de públic i d’aficionats 
que fan possible.
Be doncs, voldria fer referència dels 

entrenadors i del preparadors fí-
sics que tal com s’ha dit ben pocs 
tenen reconegudes les seves tas-
ques.
Avui com a notícia aportaré el cas 
d’un jove igualadí que ha estat 
col·laborant durant molt de temps 
amb entitats igualadines i de la 
comarca d’una forma altruista gai-
rebé com a Preparador Físic en 
diferents equips i en diverses mo-
dalitats. 
Parlo d’en CARLES MINGUEZ 
BERNAL que en l’actualitat té 34 
anys, i que fa 3 anys alguna de les 
persones que cerquem per tot ar-
reu a persones a qui s’hagi pogut 
observar el seu talent i vàlua per 
una tasca determinada i en Carles 
va ser requerit per un comitè xi-
nès com a preparador físic del seu 
equip de gimnàstica rítmica.
En Carles va traslladar la seva 
residència a la ciutat xinesa de 

l’equip de referència per desenvolu-
par la labor de preparador. El 2020 
l’equip d’en Carles va quedar Campió 
Nacional de Xina i que els compo-
nents d’aquest equip van ser selecci-
onats per representar a la República 
de Xina en les Olimpíades 2020 que a 
la fi, tal com és conegut per tothom, 
s’han iniciat fa pocs dies aquest Juliol 
de 2021.
És només que una petita referència 
d’una de les moltes evidències que 
existeixen i que no s’han posat mai 
en valor tal com seria normal que 
així fos.
Carles, gràcies per la teva dedicació 
i la felicitació per la teva trajectòria i 
que serveixi si més no per fer un petit 
homenatge a tantes persones con en 
Carles que amb tota la professionali-
tat, dedicació i estima, desenvolupen 
aquestes tasques d’Entrenador o de 
Preparador Físic de tants esportistes 
catalans que triomfen pel món.
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CATALUNYA.COM

BENVINGUDA
A LA TEVA

CATALUNYA

ANNA

ARA, COM SEMPRE,

UN LLOC FET A MIDA.



A Catalunya, per alguna 
raó perfectament en-
tenedora hores d’ara, 
el poble ha tingut molt 

poca confiança en la llei, sobretot 
si fa referència a les decisions de 
l’Estat, com ho demostren des de 

fa dècades, les diferents dites, cançons i refranys 
populars que, mig en broma mig seriosament, cir-
culen en reunions i tertúlies. 
Aquesta filosofia popular queda perfectament 
descrita amb les bromes al voltant del presumpte 
“Article 26” aquell pel qual “el govern té atribuci-
ons de passar-se pels c.... totes les lleis del país”.
Fins fa quatre anys, aquesta manipulació del codi 
penal espanyol no anava més enllà d’un recurs cò-
mic i una forma irònica de distanciar-se de l’estat, 
però des de setembre del 2017, allò que semblava 
una broma ha passat a ser una realitat palpable i 
dolorosa sense que, coses de la vida, hagi de deixat 
de tenir un cantó xusco.... per a aquells a qui no 
afecta directament.
O no us semblen d’un un ridícul espantós les de-
claracions dels guàrdies civils al judici del procés? 
Aquells del “A por ellos!” i el “Yo soy la tormenta” 
declarant amb llàgrimes als ulls que tenien por de 
les mirades de les iaies i els avis que votaven l’u 
d’octubre. Ells que anaven amb armilla antibales, 
casc, proteccions i armats fins a les dents, patien 
per l’arma mortífera que dúiem els catalans: un 
vot. Fruit d’aquestes declaracions, els jutges prevari-
cadors dictaren cent anys de presó per als nou acusats.

O què dir de la Mariona Reig, de 70 anys, mestra 
jubilada de Palafrugell, que, segons els informes 
policials, li ha provocat la baixa per estrès post-
traumàtic a un agent de la benemèrita que es va 
infiltrar de paisà com a agent d’intel·ligència, el 
dia 1 d’octubre. Molt llest no seria l’agent quan va 
ser perfectament identificat i el seu rostre repro-
duït a les xarxes socials. El jutjat de Tortosa, on 
viu el “brillante agente” va obrir diligències secre-
tes contra Mariona Reig que ocupen més de mil 
pàgines.... per un  tuit.
O què dir dels rapers Pablo Hasel i Josep Valtònyc, 
l’un a la presó i l’altre a l’exili per cantar que el Bor-
bó és un lladre. Un lladre que, amb la protecció 
de l’Estat, viu una jubilació de luxe en una illa del 
“golfo persico” (Golfo va per l’hoste).
Mentre jutges que no han volgut investigar les tor-
tures a detinguts sota les seves ordres són elevats 
al rang de ministre, a honrats servidors públics 
com Mas-Colell se’ls persegueix amb acarnissa-
ment per un tribunal “de cuentos” amb el mandat 
caducat. Vostè, amable i pacient lector, provi de 
conduir amb el carnet caducat i veurà com li cau 
tot el pes de la llei. 
A Espanya la llei es basa en l’article 26 que, en 
aquest cas, no és una conya popular, sinó una ver-
gonyosa cadena que ens lliga a tots. 

Mentre jutges que no han volgut 
investigar les tortures a detinguts sota 
les seves ordres són elevats al rang de 
ministre, a honrats servidors públics 

com Mas Colell se’ls persegueix 
acarnissadament 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

L’article 26 El primer Serrat

Aquest magnífic bosc que ha sor-
tit sota un arbre a l’avinguda Ca-
resmar no deixa veure el pas de 
vianants que hi ha al costat.

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia

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

El 27 de desembre de 1943, 
Àngels Teresa, una mes-
tressa de casa aragonesa de 
classe obrera, casada amb 

Josep Serrat, un lampista català de 
Catalana de Gas, veïns del petit car-
rer del Poeta Cabanyes, al Poble Sec 
de Barcelona, donava llum a un nen 

a qui van posar el nom de Joan Manuel. Aquest nen, 
quan va complir vint-i-quatre anys, va escriure i va 
interpretar aquesta “Cançó de bressol” que comença 
així:  “Por la mañana rocío,  / al mediodía calor, / por 
la tarde los mosquitos, / no quiero ser labrador. / I jo 
que m’adormia en els teus braços / amb la boca engan-
xada en el teu pit. / L’amor d’un home ja ens havia 
unit / abans d’aquell matí d’hivern en què vaig néi-
xer. / El record d’aquell temps, el vent no l’arrossega 
/ quan estalviaves pa per donar-me mantega... Amb 
nosaltres, doncs, avui, temes del “primer Serrat”. 
Qui sap si el més autèntic.
I el 21-10-2006, per una inspiració d’Adoració Ali-
berch, Poesia Viva d’Igualada tingué el teló obert 
a l’Aurora per fer pas a la sessió núm. 89 dedica-
da a repassar les cançons més destacades -poesia 
autèntica-, del repertori d’aquest cantautor. I així 
ens delectàrem amb lletres com “Ara que tinc vint 
anys, / ara que encara tinc força, / que no tinc l’àni-

ma morta, / i em sento bullir la sang. / Ara que em 
sento capaç / de cantar si un altre canta. / Avui que 
encara tinc veu / i encara puc creure en déus... O bé: 
“Una guitarra”: / Me la van regalar quan em volta-
ven / somnis dels meus setze anys, encara adolescent,  
/ entre les meves mans que tremolaven / jo vaig pren-
dre ben fort aquell joguet. / Vàrem créixer plegats, / 
Jo em vaig fer un home; / ella es va anar espatllant 
al meu costat. / Ara que ja la veig bruta i trencada, / 
m’adono del molt que l’he estimat.
També una “Cançó de matinada”  memorable. Ens 
ho ha de dir la veu tremolosa / i trista d’un campa-
nar. / Un cop de llum i el crit d’una garsa / que ha 
despertat amb  fam i busca / per entre blat i civades / 
qualsevol cosa per omplir el pap. / O potser un gall / 
que dins la cort canta. / La nit és morta i ja es fa clar. 
/ Mentre jo canto, de matinada, / la vila és adormida 
encara.”  Vam escoltar també la inefable “Paraules 
d’amor”. / Ella em va estimar tant... / Jo me l’estimo 
encara. / Plegats vam travessar / una porta tanca-
da. / Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món, 
llavors / quan en la llar cremàvem / només paraules 
d’amor. / Paraules d’amor senzilles i tendres. / No en 
sabíem més, teníem quinze anys. /  No havíem tingut 
massa temps per aprendre’n, / tot just despertàvem 
del son dels infants.
L’Adoració, fent honor a Serrat (no present, però ben re-
cordat) ens va fer gaudir amb una escenificació, super-
ba, de “La tieta”, al compàs de música i cant. Qui no 
recorda “la tieta” d’en Joan Manuel...? Tot el quadre de 
Poesia Viva intervingué en el conjunt del muntatge. 
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REDACCIÓ / LA VEU 

Ja s’ha publicat al BOE i 
per tant ha entrat en vi-
gor. El nou impost de 

matriculació es queda com 
el 2020, almenys fins al 31 de 
desembre. Això suposarà que 
els cotxes nous no pugin de 
preu i per tant hi haurà un 
estalvi mitjà d’entre 800 fins a 
1.200 euros la primera meitat 
d’any.

L’estalvi és significatiu i afecta 
més a una part molt àmplia 
de mercat, sobretot a vehi-
cles gasolina i dièsel que a 
dia d’avui representen el 70% 
del total, enfront dels híbrids, 
que si bé estan incrementant 
les seves vendes de forma sig-
nificativa, encara tenen molt 
recorregut per guanyar en 
presència a les nostres carre-
teres.

Cal recordar que aquesta me-
sura no té efecte retroactiu.

Finalment el Grup Parlamen-
tari Socialista al Senat va op-
tar per no promoure canvis 
en l’impost de matriculació, 

almenys fins a final d’any. 
És a dir no pujarà de preu. 
D’aquesta manera es posa fi a 
una de les polèmiques relaci-
onades amb l’automòbil que 
més controvèrsia va suscitar 
ja des de finals de 2020 i els 
inicis de 2021.

Recordem que el Grup So-
cialista del Senat va presen-
tar una esmena per eliminar 
el canvis en aquest impost 
després d’una proposició del 
PDeCAT i que van donar 
suport més grups parlamen-
taris. L’objectiu era eliminar 
l’increment d’aquesta taxa 
que s’aplica al comprar un 
cotxe nou.

El PSOE va justificar que 
aquest impost respon a la 
“capacitat econòmica posada 
de manifest en la matricula-
ció d’un mitjà de transport” 
i també a factors mediambi-
entals, atès que la seva quan-
tia es calcula en funció de les 
emissions contaminants de 
diòxid de carboni CO2 dels 
vehicles .

La veritat és que la pujada im-
plementada des del 1 de gener 
va suposar un encariment dels 
cotxes entre un 5 i un 10% en 
plena crisi de la pandèmia, 
a l’aplicar-se nous rangs de 
mesurament de les emissions 
contaminants segons el proto-
col WLTP, molt més estrictes.

Aquesta taxa es calcula en 
funció de les emissions de 
CO2 que produeix cada cot-
xe d’acord amb els següents 
trams: zero fins a 120 gr / km, 
4,75% de el preu de el vehi-
cle entre 120 i 160, un 9,75% 
fins al 200 i per sobre d’aquest 
registre a un 14,75%. Aquests 
percentatges són els que s’han 
modificat per evitar l’incre-
ment.

I a la resta d’Europa?
La forma d’implementar-se 
va canviar des del passat 1 de 
gener a causa de l’entrada en 
vigor a tot Europa de la nova 
normativa d’emissions WLTP, 
més estricta, que substitueix 
l’anterior NEDC.

Alguns governs de països euro-
peus van optar llavors per modi-
ficar els trams per almenys miti-
gar aquest increment cosa que el 
Govern espanyol no va fer, amb 
la conseqüent decepció per part 
de sector de l’automòbil.

Finalment es pagarà el mateix 
per l’impost de matriculació 
que el 2020
Aquest immobilisme es va tra-
duir en un encariment dels cot-
xes que va influir en un descens 
encara més acusat de les vendes. 
De fet, ja en el mes gener el des-
cens va ser històric, amb una 
baixada de gairebé el 51%.

AQUESTS SÓN 
ELS NOUS TRAMS
Fins el 31 desembre de 2021 
els cotxes que emeten menys 
de 144 g / km de CO2 estan 
exempts del pagament del lloc 
de matriculació. Fins ara el límit 
eren 120. L’impost queda com 
segueix per als següents trams:

Menys de 144 gr / km CO2: 
exempt, no es paga.
144-192 gr / km CO2: paga-
ment d’un 4,75% sobre el preu 
final del cotxe.
192-240 gr / km CO2: 9,75%.
Més de 240 gr / km CO2: 
14,75%.

Entra en vigor el nou impost de matriculació ... 
i els cotxes baixen de preu
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L’Anoia pateix l’incendi més greu del segle; cremen 1.700 
hectàrees amb Bellprat com a municipi més afectat

Incendi a l’Anoia

BELLPRAT / MARC VERGÉS

Dilluns 26 de juliol al 
vespre, els Bombers 
de la Generalitat van 

donar per estabilitzat l’incen-
di que va començar dissabte 
a 1/4 de 4 a Santa Coloma i 
que es va estendre per alguns 
municipis veïns, afectant de 
manera molt especial Bell-
prat. En total, en les 48 hores 
que va estar cremant, es van 
incendiar 1.657 hectàrees 
(1.069 a Bellprat, 234 a Sant 
Martí de Tous, 233 a Santa 
Maria de Miralles, 70 al ter-
me municipal de Les Piles, 48 
a Santa Coloma i 2 a Pontils).

Cap al vespre/nit de dissab-
te, el foc va començar a aga-
far magnituds considerables, 
avançant amb molta rapidesa 
i eixamplant el perímetre un 
cop va saltar la carretera que 
va entre Santa Coloma i La 
Llacuna i va entrar al terme 
municipal de Bellprat. L’últim 
recompte d’hectàrees crema-
des de dissabte a mitjanit era 
de 800, quan a 2/4 de 8 la xi-
fra era de 153. Ja s’havia cre-
mat molt i les previsions més 
negatives preveien que es po-
dien arribar a incendiar fins 
a 5.000 hectàrees. És per això 
que el mateix dissabte es va 
muntar un centre de coman-

dament a davant de l’esplana-
da del poliesportiu de Santa 
Coloma, on s’hi va desplaçar 
el conseller de l’Interior, Joan 
Ignasi Elena. Per altra banda, 
el camp de futbol municipal 
va servir al llarg dels tres dies, 
de dissabte a dilluns, com a 
espai d’arribada i sortida dels 
helicòpters que feien les tas-
ques d’extinció. Allí, més en-
llà dels responsables de Bom-
bers, s’hi van instal·lar des de 
dissabte efectius de Mossos 
d’Esquadra, Agents Rurals, 
Creu Roja, Agrupacions de 
Defensa Forestal, unitats 
BRIF i UME, així com també 
la Policia Local, Protecció Ci-

vil i el Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM).
El recompte d’hectàrees cre-

ia molt complicada i tots els 
responsables, tant polítics 
com tècnics, van alertar de 
la “situació crítica” en què es 
trobava l’incendi. Entre ells, 
el president de la Generali-
tat, Pere Aragonès, que es va 
desplaçar fins el centre de co-
mandament de Santa Coloma 
el diumenge al migdia. Tam-
bé van passar per l’esplanada 
de davant del poliesportiu 
la presidenta del Parlament, 
Laura Borràs, i el vicepresi-
dent de la Generalitat, Jordi 
Puigneró, entre altres càrrecs 
institucionals.
Diumenge a la tarda seguia 
preocupant el flanc esquerre, 
d’uns 8 quilòmetres de llar-
gada, del qual si se’n perdia 
tot el control, es convertiria 
en el cap de l’incendi i seria 
molt difícil d’aturar. Durant 
la tarda, els Bombers van po-
der anar controlant diverses 
represes, però no va ser possi-
ble amb una d’elles, que va co-
mençar a avançar cap a Sant 
Martí de Tous i Santa Maria 
de Miralles. Això va fer que 
els veïns d’aquestes dues po-
blacions de l’Anoia s’hagues-
sin de confinar a casa seva. 
De fet, durant una estona 
de la tarda de diumenge, els 
efectius dels Bombers es van 
haver de retirar de la zona 
per protegir la seva integritat 
a causa del pirocúmul que es 
va generar amb el fum de l’in-
cendi. Es preveia una segona 
nit complicada a la zona i des 
del centre de control de Santa 
Coloma, el cap dels Bombers, 
David Borrell, esperava un 
canvi de les condicions me-

Dissabte el vespre el foc 
va créixer de manera 

molt ràpida, passant de 
les 153 hectàrees cre-
mades a 1/4 de 8 a les 

800 que es comptabilit-
zaven a mitjanit

mades a primera hora del 
diumenge al matí era de 1.000 
i al migdia de 1.200. La tarda 
de diumenge, amb l’entrada 
de la marinada, es preve-

Va haver-hi moments que el foc es va comportar de manera molt violenta / Bombers

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA

I ET PREPAREM LA 
COMANDA PERQUÈ 

ELS PUGUIS RECOLLIR 
A LES NOSTRES

INSTAL.LACIONS

938 044 834

Truca ns!'CANELONS
GOURMET

ARA POTS GAUDIR CADA DIA A CASA TEVA DELS NOSTRES

Els de sempre!

canelons de carn • CANELONS DE POLLASTRE DE CORRAL
AMB FOIE I TÒFONA • canelons de mar • canelons d’ànec i foie

canelons de ceps • canelons de calçots

NOVETAT!

I també Del nostre EXCLUSIU

gaudeix dels mateixos farcits
en un format XL

Grand
Caneló

140
gram

s

GRAND CANELÓ SUPREM DE CARN 140 g • GRAND CANELÓ SUPREM DE MAR 140 g. 
GRAND CANELÓ SUPREM DE POLLASTRE DE CORRAL AMB FOIE I TÒFONA

GRAND CANELÓ SUPREM D’ÀNEC I FOIE 140 g. • GRAND CANELÓ SUPREM DE CEPS 140 g.

Precocinados La Bona Cuina, SL
Italia, 8 - Pol. Ind. Les Comes - 08700 Igualada (Barcelona)

info@bona-cuina.com
www.bonacuinaselecta.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCI 250x90,25.pdf   1   16/3/21   10:03



INCENDI A L’ANOIA  |  9Divendres, 30 de juliol  de 2021

teorològiques que afavorissin 
l’extinció.
I dilluns les previsions es van 
complir. El dia es va aixecar 
fred i plujós, per alegria de 
tothom. Amb aquest pano-
rama, ja s’informava que l’in-
cendi estava un 80% perime-
trat i es desconfinava als veïns 
de Tous i Santa Maria de Mi-
ralles. Per primer cop, es res-
pirava optimisme al centre 
de control de Santa Coloma i 
es començava a donar per fet 

que l’incendi es controlaria al 
llarg de la jornada de dilluns. 
I així va ser, quan els Bombers 
ho van comunicar al vespre.

Un accident mecànic, prin-
cipal hipòtesi de l’incendi
La principal hipòtesi amb 
què treballen els Agents Ru-
rals sobre l’origen de l’in-
cendi de l’Anoia i que va co-
mençar a Santa Coloma és 
que hagi estat un accident 
mecànic. El cap de l’àrea re-

gional dels Agents Rurals de 
Tarragona, Cándido Rincón, 
ha explicat a l’ACN que, tot 
i que la investigació no està 
tancada, “la intencionalitat 
té molt poca força i estem 
treballant en un possible ac-
cident mecànic, que pot ser 
molt variat, un tub d’escapa-
ment, un cotxe o un tractor”. 
Tot i això, admet que és difí-
cil acabar determinant exac-
tament el tipus de vehicle 
que va provocar el foc.

Aquest pirocúmul va obligar als Bombers a retirar-se durant una estona per protegir la seva integritat / ACN

Els pagesos llaurant perquè el foc no avancés ràpid mentre mitjans 
aèris van a apagar-lo / Joan Solé

Imatge aèria del centre de comandament situat a Santa Coloma

XV. IMPREZA. FORESTER. Sabem més bé que ningú com cal protegir la teva vida, però 
també tot allò que et fa sentir viu. Tria el teu model Hybrid amb màxima seguretat de sèrie.

MÉS SEGURETAT. MÉS EFICIÈNCIA. MÉS SUBARU QUE MAI.
JOAN SAN JOSÉ 

AUTOMÒBILS, S.L.
Av. Europa, 4 · Nau 2. Igualada

Telf.: 93 801 91 45

* 

Finançament del vehicle Subaru Impreza 2.0 Hybrid Urban CVT. Preu al comptat: 31.250,00 €. Preu finançant: 31.250,00 €. Entrada: 12.105,95 €. Termini: 48 mesos, 1 quota de 218,15 €, 46 quotes de 
229,00 € i 1 quota de 13.742,23 €. Tipus deutor fix: 6,95%. TAE: 8,44% (tant la TAE com la primera quota poden variar lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la data de pagament 
de les quotes). Comissió d’obertura finançada: 3,50 % 670,04 €. Interessos: 4.680,29 €. Import total del crèdit: 19.814,09 €. Cost total del crèdit: 5.350,33 €. Import total carregat: 24.494,38 €. Preu 
total a terminis: 36.600,33 €. En cas que el dia de la contractació sigui el 9/5/2021 i el primer pagament el 2/6/2021. Oferta vàlida fins al 31/7/2021. Sistema d’amortització francès. Finançament sotmès 
a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer Finance, SA.

Des de 229€/Mes*

Entrada 12.105,95 €. 48 mesos
TAE 8,44%. Última quota 13.742,23 €

GAMMA

SUBARU HYBRID
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INCENDI /MARC VERGÉS/
ACN 

Amb més de 1.000 
hectàrees cremades, 
Bellprat és el muni-

cipi més afectat per l’incendi 
de l’Anoia. El poble va que-
dar totalment encerclat per 
les flames, i la dotzena de ve-
ïns que hi viuen tot l’any van 
ajudar a apagar el foc amb 
els seus propis mitjans. Di-
lluns es van despertar amb 
l’entorn totalment cremat, i 
la desolació era evident: “Per 
sort vam salvar el poble, però 
hem lluitat sense parar i es-
tem tristos i angoixats. Ens 
sentim impotents. No podem 
fer res”, explica l’Andreu, un 
d’ells. Al terme, també hi ha 
masos disseminats que van 
quedar envoltats pel foc, i 
una granja de porcs, que ha 

hagut de lamentar la mort 
de garrins. Els veïns denun-
cien la poca inversió en ges-
tió forestal i reclamen ajuts. 
La Pepita Vidal és veïna de 
Bellprat de tota la vida, i di-
lluns encara li costava accep-
tar que el paisatge de casa 
seva ha canviat totalment 
per culpa del foc. “Cada dia, 
quan em desperti, és el que 
veuré i me n’haig de fer a la 
idea”, lamentava a l’ACN. 
Gairebé tots els veïns del po-
ble són de l’ADF i, per això, 
des del dissabte, van estar a 
primera línia del foc. “Sen-
se parar i sense descans. 
On ens manaven anàvem a 
apagar i intentàvem aturar 
tot el que podíem”, explica 
el Manel, un d’ells. Durant 
hores, van estar incomuni-
cats, sense cobertura ni telè-
fon mòbil, i això, expliquen, 

va incrementar la sensació 
d’angoixa entre els veïns. 
Per sort, el foc no va ar-
ribar al poble, i no s’han 
hagut de lamentar danys 
personals. L’afectació més 
greu l’ha patit una gran-
ja, on s’han cremat 400 dels 
2.000 porcs que hi tenien. 
 
La nit de diumenge, molt 
complicada a Sant Martí de 
Tous
Els veïns de Sant Martí de 
Tous respiraven més tran-
quils després que l’incendi 
originat a Santa Coloma de 
Querat estigués controlat. 
Alguns dels desallotjats de la 
urbanització de Ca n’Aubare-
da ja van poder tornar a casa 
dilluns. Malgrat que el foc no 
ha afectat cap masia ni s’ha 
hagut de lamentar cap dany 
personal, sí que han cremat 

a l’Anoia, Martí Senserrich, 
que dilluns al matí acompa-
nyava un grup d’efectius per 
remullar l’arbre monumen-
tal, ja que encara fumejava. 
La Maria Claramunt lamen-
ta que el color del paisatge 
ha canviat: “Ara és tot gris 
enlloc de verd”. Aquesta veï-
na també explica que la seva 
casa està ubicada just davant 
de la serralada de Miralles i, 
per això, van estar tota la nit a 
l’expectativa per si els havien 
de desallotjar. “Hem passat 
molts nervis i tensió, però per 
sort al final totes les masies 
s’han salvat i no hem hagut de 
lamentar morts”, expressava. 
Qui sí que va haver de mar-
xar de casa seva és en Josep 
Ramon Puig, que viu amb la 
seva mare a la masia La Pe-
drera, a la zona de Sentfores. 
Relata que a partir de les qua-
tre de la tarda van veure com 
començava a bufar el vent i 
com el foc s’anava apropant: 
“Vam baixar a fer les maletes 
i preparar quatre coses per 
si havíem de marxar i, final-
ment, a dos quarts de nou del 
vespre van venir els Mossos”. 
Aquest veí diu que van haver 
de deixar tots els animals a la 
casa -tenen cavalls, gossos, 
gallines i ànecs-, de manera 
que van viure una situació 

 “Hem salvat el poble, però estem tristos, angoixats i impotents”
Veïns de les Bellprat, Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles expliquen la seva experiència

racons emblemàtics del poble 
i molt freqüentats pels veïns 
com l’alzina mil·lenària de 
Can Gol. “L’alzinera era molt 
velleta i tenia un forat al mig, 
creiem que alguna espurna 
la va encendre per dins i l’ha 
acabat partint”. Així s’expres-
sava el coordinador dels ADF 

“molt angoixant i trista”. Di-
lluns al migdia, però, ja van 
poder tornar a casa seva.

En Carles, veí de Miralles, al 
peu del canó amb l’ADF
“Les dues nits, tant la de dis-
sabte com la de diumenge van 
ser molt complicades, d’an-
goixa”, explica en Carles San-
tano, veí de Santa Maria de 
Miralles i membre de l’ADF. 
Santano, que va viure l’incen-
di de ben a prop, explica com 
diumenge a la tarda, amb la 
creació del pirocúmul, van 
cridar a tots els dispositius 
desplaçats a la zona perquè 
tornessin al punt de trànsit, la 
zona des d’on surten totes les 
unitats. La pluja de dilluns va 
ser molt benvinguda, però en 
Carles reivindica la feina que 
es va fer durant tota la nit de 
diumenge, abans que comen-
cés a ploure, per a perimetrar 
el foc.
Santano, com també van fer 
els alcaldes de la zona, cri-
tica la gestió forestal que 
s’està fent des de Catalunya, 
“els boscos s’han de cuidar 
d’alguna manera, ja siguin 
de propietat privada o pú-
blica”. “El què ha passat ara 
era una mort anunciada”, 
afegeix aquest veí de Santa 
Maria de Miralles.

En Josep Ramon Puig i la seva mare tornaven a la masia La Pedrera de Sant Martí de Tous dilluns al 
migdia després que diumenge els desallotgessin / ACN

Un mas a Bellprat, envoltat de bosc cremat / ACN
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Els castells de Queralt, Miralles i 
Roqueta es salven; l’alzina mil·lenària 
de Tous es crema

INCENDI / LA VEU 

L ’incendi que ha afectat 
aquests darrers dies a 
l’Anoia, especialment 

al municipi de Bellprat, ja 
està sota control i ja es po-
den començar a fer l’avalu-
ació de danys patrimonials. 
Justament és en el terme 
d’aquest petit municipi de 
l’Anoia on s’hi troba el Cas-
tell de Queralt, declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN), i l’ermita de Sant 
Jaume. Segons els primers 
testimonis que s’han acostat 
fins la zona, tot l’entorn està 
cremat, però el Castell s’ha 
salvat per complet, fins i tot 

n’ha quedat la bandera.
Del castell, ja des d’abans de 
l’incendi totalment anorre-
at, en resten desconjuntats 
una bona part dels murs 
perimetrals d’un gran ca-
salici que engloben altres 
dependències ara pràctica-
ment colgades. Es pot re-
muntar l’existència d’aques-
ta fortalesa al govern del 
comte Guifré, entre els anys 
880-897, quan aquest com-
te organitzà el repoblament 
del comtat d’Osona, del qual 
el castell de Queralt era en 
aquell moment el límit més 
ponentí.
Pel que fa al Castell de Mi-
ralles i el Castell de Roque-

ta, les flames no van arribar 
tant a prop com al Castell de 
Queralt i també es van po-
der salvar del foc.

L’alzina mil·lenària de Cal 
Gol, cremada
Si la conservació dels tres 
castells és una bona notícia, 
n’arriben d’altres de dolen-
tes. Una d’aquestes és que 
el foc ha arrasat l’alzina mil-
lenària de Cal Gol, a Sant 
Martí de Tous. L’entorn de 
l’alzina és un espai molt es-
timat pels veïns de la zona, 
un lloc per anar a fer una 
passejada o passar la tar-
da sota la protecció de les 
branques de l’arbre.

El castell de Queralt amb tot l’entorn cremat / ACN
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INCENDI / ACN 

El foc de l’Anoia ja està 
controlat, però encara 
tardarà uns dies a do-

nar-se per extingit, fins que 
no hi hagi cap punt calent. 
Tot i això, els alcaldes de la 
zona fan les primeres reflexi-
ons sobre les conseqüències 
i també les mancances que 
afloren i aconsegueixen alta-
veu amb els grans incendis. 
Els batlles de Bellprat, Santa 
Coloma de Queralt o Sant 
Martí de Tous assenyalen la 
insuficient gestió forestal, 
la falta d’incentius i les di-
ficultats per mantenir nets 
els boscos privats, així com 
les deficiències de les xarxes 
de comunicacions de les zo-
nes rurals, l’abandonament 
de cultius i el despoblament. 
“L’administració pública ha 
d’incidir perquè l’equilibri 
territorial i la conservació del 
paisatge que fa la gent que viu 
al territori sigui efectiva”, ha 
dit David Alquézar, delegat 
del Govern al Penedès i alcal-
de de Tous.

Els batlles coincideixen en la 
necessitat d’impulsar “políti-
ques de gestió de la massa fo-
restal” que generin circuits i 
iniciatives de valorització que 
incentivin els propietaris dels 
boscos a mantenir-los nets -la 
majoria de la superfície fores-
tal cremada a la serra de Que-
ralt i Miralles és privada–. 
Alquézar aposta per iniciati-
ves “de valorització de fusta 
estructural i aprofitament de 
biomassa en proximitat” que 
haurien d’aglutinar i finançar 
les administracions, com el 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
la Diputació de Barcelona.
Per a l’alcalde de Bellprat, 
Carles Pol, un altre problema 
són els entrebancs que tenen 
els propietaris de la superfície 
forestal per gestionar-la. “El 
problema no és l’abandona-
ment sinó també la comple-
xitat que tenim els propieta-
ris per poder actuar i tallar al 
bosc”, ha denunciat. Segons 
Ramon Mullerat, alcalde de 
Santa Coloma de Queralt, 
aquesta cogestió públic i pri-
vada és “complicada” si no 

s’incentiva “que surti a comp-
te” tenir el bosc net. “Que es 
pugui fer estella o pèl·lets, 
que els camins estiguin com 
toca perquè els propietaris 
pugui espaiar el bosc i també 
perquè els Bombers tinguin 
bons accessos quan hi han de 
treballar”, ha afegit.
Com ja va passar després de 
l’incendi de la Ribera d’Ebre 
el 2019, també s’aviva el debat 
sobre com frenar i minimit-
zar el despoblament i l’aban-
donament de les zones rurals. 
Les mancances en comunica-
cions i serveis es reivindiquen 
també a la Baixa Segarra i 
l’Anoia. Alquézar ha explicat 
que a Tous hi ha masies que 
encara no tenen aigua pota-
ble ni fibra òptica i a Bellprat, 
el municipi més afectat per 
l’incendi, va fallar el submi-
nistrament elèctric i la cober-
tura telefònica -que és molt 
deficitària-, complicant fins i 
tot les comunicacions durant 
l’extinció.
“No tenim mòbil, salta la 
llum i no tenim internet. 
Lògicament, tens aquestes 

tecnologies o la gent no vol 
venir”, ha denunciat Carles 
Pol. “Si l’administració no 
posa tecnologia, això suposa 
despoblament”, ha afegit. Se-
gons l’alcalde de Bellprat, al 
municipi hi ha iniciatives per 
reactivar el sector primari, 
per fer-hi noves granges o re-
cuperar cultius, però el poble 
té molts dèficits tecnològics i 
el despoblament s’ha agreu-
jat els últims anys. El delegat 
del Govern al Penedès ha de-
manat la implicació de l’ad-
ministració perquè es pugui 
mantenir “un territori viu”, 
que permet també prevenir i 
evitar incendis com el que es-
tan patint.

Els alcaldes de Bellprat, Tous i Santa Coloma reclamen polítiques 
d’aprofitament i gestió forestal

Les zones forestals cre-
mades són  especial-
ment  fràgils, ja que  tot 

el sòl  fèrtil  s’ha convertit en 
cendres. Aquestes cendres, 
altament volàtils i de fàcil es-
correntia (arrossegament per 
aigües de pluja) són l’únic su-
port fèrtil que queda a la zona 
per garantir la reforestació 
natural conjuntament amb 
els arbres cremats.
 
1-És molt important que 
no es circuli ni amb cotxe ni 
caminant   per dins la zona 
cremada per tal de mantenir i 
estabilitzar aquestes cendres.
2-És de vital importància 
no extreure la fusta crema-
da del bosc, ja que  fa d’escut 
protector contra l’impacte 
de les gotes de pluja ajudant 
a  fragmentar-les  en gotes 
més petites que impactaran 
menys  agressivament  sobre 
les cendres evitant la seva es-
correntia.
3-Hi ha empreses de biomas-
sa molt interessades a extreu-
re de forma gratuïta els troncs 
dels arbres cremats (gran 

part del mercat de la nostra 
matèria orgànica és envia-
da a Itàlia per fer negoci), 
entrant a les zones amb ma-
quinària pesant!, això  seria 
un greu  error, ja que  l’ex-
tracció  dels arbres cremats 
fa que perdem l’única font de 
matèria  orgànica  que li que-
da a la zona i que atraurà de 
forma positiva els insectes 
xilòfags que mengen i  des-
componen  la  matèria  mor-
ta (mai mengen matèria viva!, 
i  no  provoquen  pla-
gues) i aquests, al mateix 
temps  atrauran  al picot i 
altres ocells i mamífers in-
sectívors com el toixó i la 
guineu que ajudaran, amb els 
seus  excrements, a dipositar 
llavors d’herbàcies i arbustos 
de zones adjacents no crema-
des afavorint la reforestació 
natural.
4-Sanejar els arbres mig vius 
que es troben en rodals afec-
tats pel foc, ja que aquests 
alliberen unes substàncies 
odoríferes que poden atreure 
els insectes curculiònids com 
el  Tomicus  destruens  o  To-

micus piniperda (que en cas de 
cobrir zones molt extensives 
podrien convertir-se en pla-
ga i causar autèntics estralls 
en els arbres). Per controlar 
aquests curculiònids, de di-
fícil detecció, caldrà estar 
atents als cicles de posta  (ja 
que les larves són les que men-
gen, per sota l’escorça, la part 
viva del tronc  dificultant  la 
circulació de la  saba). Si es 
detecten petits foradets amb 
serradures als troncs,  hau-
rem  de començar a actuar 
abans no surtin els adults de 
dins i es propaguin. Es poden 
fer punts  esquers  acumulant 
brancatge verd per atreure’ls 
a fer la posta i un cop contro-
lem que han entrat triturar 
o cremar aquest  brancatge. 
5- Les zones cremades amb 
fort pendent necessita-
ran una  protecció  extra del 
sòl, cobrint-lo amb brancatge 
cremat i fixant-lo, si és neces-
sari, per retenir les cendres.
 
Si amb tot això evitem l’ero-
sió del sòl i de la matèria or-
gànica, al cap d’uns mesos 

veurem com  ressorgeix  l’es-
trat herbaci, que és el que es 
dissemina més de pressa afa-
vorint la fixació del terreny. 
Posteriorment ho podem 
afavorir amb la reforestació 
d’espècies arbustives i  arbo-
rades  autòctones per  accele-
rar  la recuperació i la biodi-
versitat.
 
Aquests 5 punts vitals des del 
meu punt de vista ens poden 
ajudar a recuperar els  nos-
tres paisatges i boscos, a en-
tendre que el bosc no està 
brut, ja que les masses fo-
restals són grans magatzems 
d’aigua. Des de l’estrat her-
baci, l’arbustiu i l’arbori, tots 
compleixen la funció de re-
tenir la humitat al subsòl per 
evitar l’evaporació i la seque-
dat. Si davant un canvi  cli-
màtic  d’aquesta magnitud 
pensem que sobren boscos a 
nivell planetari significa que 
no hem entès res. La deser-
tització i la falta de boscos 
és  precisament  el detonant i 
la bona gestió forestal ha de 
començar per la gestió de 

les persones, que en el 99% 
dels casos són les que provo-
quen els incendis. Un bosc 
no  s’autoincendia, un bosc 
en estat pur és el que té els 
3 estrats (herbaci, arbustiu 
i arbori) i manté un subsòl 
humit i una alta  biodiversi-
tat. Una mala gestió forestal 
seria extreure de forma ex-
tensiva els dos primers es-
trats afavorint l’assecament 
del subsòl provocant la pèr-
dua de retenció  d’aigua  i 
minvant la biodiversitat que 
pot afavorir la proliferació 
de plagues.
Cert que cal  mantenir  fran-
ges de baixa combustibilitat a 
prop  de les pistes forestals 
per facilitar el treball dels 
bombers, i calen més efectius 
aeris com els helicòpters que 
són els que poden recollir ai-
gua de qualsevol bassa i actu-
ar amb celeritat. Però si una 
cosa  cal és aplicar sentències 
exemplars  a qui  provoquin 
els incendis i no castigar al 
bosc com el culpable! Ja que 
dels nostres boscos depèn la 
nostra supervivència.

La importància de la bona gestió de 
les zones cremadesARIADNA FERRÉ CLOLS

Tècnica en Gestió dels Recursos Naturals i Paisatgístics

“Això sempre passa quan hi ha 
un incendi, després ja no ens 
en recordem”, ha lamentat l’al-
calde de Santa Coloma. Mure-
llat també ha assenyalat que el 
sistema mixt del cos de Bom-
bers debilita la immediatesa 
per actuar davant un incendi 
allí on els parcs de Bombers 
són de voluntaris. “Amb incen-
dis a Girona, els mitjans no van 
arribar amb la lleugeresa que 
convenia. Aquí tenim un parc 
de Bombers voluntari, són 
pagesos que estan treballant o 
segant i a vegades no hi poden 
anar. Les circumstàncies són les 
que són pel sistema que tenim 
ara. Ja no ens podem lamentar, 
està fet i cremat”, ha dit.

Foto: Startap.cat /  Ajuntament de Santa Coloma de Queralt 
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INCENDI / MARC VERGÉS 

El president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, 
va visitar Bellprat ahir 

dijous. Allí va agrair la feina 
dels diferents cossos d’emer-
gències que van lluitar per ex-
tingir l’incendi i també es va 
reunir amb els alcaldes dels 
municipis afectats. Aragonès 
va explicar que dimarts de la 
setmana que ve començaran 
les reunions tècniques per la 
gestió post-incendi. Per altra 
banda, també va comentar 
que des del Govern s’és cons-
cient que el despoblament ru-
ral és un problema i que cal 
incentivar que més activitat 
econòmica es quedi als ter-
ritoris rurals. “N’hem parlat 
amb la consellera d’Acció Cli-
màtica i sabem que no serà 
fàcil, però és un procés que 

hem d’engegar per evitar que 
es produeixin més incendis 
com aquests, i també, és clar, 
per garantir una millor qua-
litat de vida a la gent que hi 
viu”.

La president de la Generalitat i la presidenta de la 
Diputació visiten Bellprat

Al president de la Generali-
tat el van rebre un centenar 
de persones, contràries a la 
massificació de parcs eòlics i 
fotovoltaics a la comarca. En 
aquest sentit, el president va 

anunciar que es farà una mo-
dificació del decret llei de les 
renovables per tal de no cas-
tigar tant al territori. “Hem 
de fer la transició energèti-
ca, però l’hem de fer bé. No 
ho podem fer d’esquenes als 
territoris afectats. Al mateix 
temps, les zones més urbanes 
han de ser conscients que la 
generació d’energia no pot 
recaure exclusivament en el 
món rural, s’haurà de fer una 
planificació diferent”, va co-
mentar.

Núria Marín també visita 
Bellprat
La presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Núria Marin, va 
visitar dimarts a la tarda Bell-
prat, el municipi més afectat 
per l’incendi d’aquest passat 
cap de setmana, amb més de 
1.000 hectàrees afectades del 
total de 1.700 que van cre-
mar. Allí va tenir una reunió 
de treball amb els alcaldes 
de Sant Martí de Tous, San-
ta Maria de Miralles, a més 

de Bellprat, i també amb el 
president i vicepresident del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
Marín ha explicat que la Di-
putació activarà el pla des-
tinat a emergències i que ja 
es va fer servir pel temporal 
Glòria o per la pandèmia, i 
que això permetrà pagar totes 
les despeses que hagin tingut 
els ajuntaments com a conse-
qüència de l’incendi. Pel què 
fa als treballs als boscos cre-
mats, els tècnics estudiaran 
quina és la millor manera per 
reforestar. A més, la Diputa-
ció, juntament amb el Consell 
Comarcal, també donarà el 
suport necessari als munici-
pis, que son petits i per tant 
tenen poc personal, en tots 
els temes burocràtics neces-
saris.
La presidenta de la Diputació 
ha apostat per la col·laboració 
entre totes les institucions per 
dissenyar el plans d’interven-
ció al territori. Sobre una de 
les crítiques dels alcaldes, el 
despoblament del món rural, 
Marín ha remarcat que cal un 
pla de país en aquest sentit 
per solucionar el problema.
Per la seva banda, l’alcalde de 
Bellprat, Carles Pol, també ha 
apostat pel treball conjunt en-
tre totes les administracions. 
L’alcalde ha exigit que “cal 
treballar més, cal treballar tot 
l’any perquè aquestes desgrà-
cies no passin a altres llocs”. 
Pol també ha aprofitat la reu-
nió per reclamar altres inver-
sions més enllà de la preven-
ció d’incendis, com la millora 
de les telecomunicacions. A 
Bellprat no hi ha arriba la fi-
bra òptica i la connexió a In-
ternet és molt complicada.

INCENDI / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia posa en marxa 
una oficina de suport 

i atenció als ajuntaments 
dels municipis afectats per 
l’incendi que aquest cap de 
setmana s’ha produït a la 
serra de Miralles-Queralt. 
Concretament es tracta dels 
municipis de Bellprat, Sant 
Martí de Tous i Santa Maria 
de Miralles.
Aquesta oficina d’atenció 

canalitzarà les peticions 
d’ajuda per part dels consis-
toris afectats i assessorarà 
sobre qualsevol assumpte 
que es derivi de les actu-
acions que emprenguin a 
conseqüència de l’incendi, 
ja siguin administratives o 
jurídiques, entre d’altres. A 
més, des de l’ens comarcal 
es buscaran ajuts en dife-
rents administracions per 
poder fer front als danys i 
desperfectes ocasionats.
El president del Consell 

Comarcal, Xavier Boquete, 
explica que “des del Con-
sell Comarcal de l’Anoia 
hem volgut posar en mar-
xa aquest recurs excepci-
onal per donar suport als 
municipis afectats, una 
oficina que coordinarà, 
acompanyarà i tramitarà 
determinades actuacions 
dels ajuntaments que s’han 
vist afectats per l’incendi, 
contribuint a recuperar la 
normalitat i ajudant en tot 
allò que sigui possible”.

El Consell Comarcal activa una oficina 
de suport als ajuntaments afectats per 
l’incendi forestal



14  |  Divendres, 30 de juliol de 2021

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Iguala-
da de forma conjun-
ta amb la direcció de 

l’institut Milà i Fontanals i la 
Unió Empresarial de l’Ano-
ia han acordat demanar al 
Departament d’Educació de 
la Generalitat l’ampliació de 
les instal·lacions de l’Institut 
Milà i Fontanals i l’increment 
de l’oferta de graus de cicle 
mitjà i superior.
Aquesta proposta arriba atesa 
la gran demanda que hi ha 
de formació professional a 
la comarca i al país, sobretot 
d’aquells cicles que tenen una 
alta ocupabilitat i que ha dei-
xat, aquest any, més de 300 
estudiants sense poder entrar 
a l’institut Milà i Fontanals 
un cop s’han fet les primeres 
matriculacions.
Aquest acord entre l’Ajunta-
ment, l’institut i la UEA s’ha 
fet explícit en diverses reuni-
ons i també en una comparei-
xença pública que ha comptat 
amb la presència de l’Alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, 
acompanyat de la tinenta 
d’alcalde i regidora d’ensenya-
ment, Patrícia Illa, el director 
de l’Institut Milà i Fontanals 
Josep Maria Comaposada i la 

Gerent de la Unió Empresari-
al de l’Anoia Paula Arias.
Marc Castells, ha explicat que 
l’institut actualment dona 
servei a 1500 alumnes i fa una 
feina excepcional, cal “però 
una aposta ferma que no li-
miti la formació professional 
i de qualitat per l’espai i pels 
graus que s’ofereixen”. Castells 
ha valorat molt positivament 
la suma d’esforços per dema-
nar aquesta ampliació i que 
de la mà de la UEA i l’Institut 
“s’aconsegueixi casar l’oferta 
i la demanda i es puguin dur 

a terme a Igualada els cicles 
de Formació Professional 
que generen alta ocupabilitat 
i que estan molt demandats 
per els empresaris que bus-
quen professionals” L’alcalde 
ha explicat que “aquests cicles 
moltes vegades necessiten 
instal·lacions grans i ben do-
tades per poder-se impartir 
amb qualitat i per això cal que 
el departament d’Educació 
inverteixi en espai i recursos”
Paula Arias, gerent de la 
UEA, ha recordat que “ fa tres 
anys que demanem aquesta 
aposta per la formació pro-
fessional. La borsa de treball 
de la UEA es troba amb la 
manca d’alguns professionals 
amb unes necessitats clares 
que no es poden cobrir amb 
les persones que hi ha l’atur 
actualment”. Arias ha dit que 
des de la UEA es reclama” 
personal especialitzat i també 

L’Ajuntament, la direcció del centre i la UEA demanen l’ampliació de 
l’edifici i dels cicles formatius del Milà i Fontanals a la Generalitat

jovent motivat que necessita 
poder estudiar el que vol i no 
quedar-se fora d’aquests ci-
cles”. La gerent de la patronal 
d’empresaris anoiencs ha re-
marcat que aquest creixement 
ha de “donar resposta sector 
industrial, químic i de paper i 
ha d’oferir relleu generacional 
per substituir els professio-
nals que es jubilen”.
De la seva banda, el director 
de l’Institut Milà i Fontanals, 
Josep Maria Comaposada, ha 
explicat que “l’institut dispo-

sa d’espai per poder créixer i 
augmentar en nombre de ci-
cles que s’imparteixen”. Per 
fer-ho, ha detallat, “ens cal 
poder tenir tallers industri-
als ben equipats per poder 
donar resposta a la demanda 
de professionals que tenim 
ja a la nostra comarca i que 
tindrem en el futur”. Coma-
posada ha explicat que “la 
formació professional s’ha 
dignificat i ha agafat valor, 
ofereix una alta ocupabilitat 
als alumnes i ara cal fer una 
aposta per fer del Milà un re-
ferent encara més gran i po-
tent en aquest sentit”.
El ple d’aquest dimarts tam-
bé va ratificar unànimement 
una proposta per demanar 
de forma conjunta l’amplia-
ció de l’institut Milà i Fonta-
nals a la Generalitat.

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest any durant tot el mes 
d’agost la zona blava de la 
ciutat d’Igualada serà gratuï-
ta. L’1 de setembre es tornarà 
a activar. L’ajuntament ha de-
cidit incrementar la gratuïtat 
de les zones d’aparcament re-
gulat tot el mes d’agost.
En aquest sentit, recordar 
també, que les zones taronges, 
que ja son gratuïtes sempre 
però tenen controlat el temps 

Zones blaves gratuïtes 
durant el mes d’agost

d’estacionament, deixaran de 
funcionar també tot l’agost, 
igual que les zones blaves.

L’ampliació és una 
necessitat amb l’aug-

ment de les inscripcions 
als cicles formatius i la 
creixent necessitat de 

perfils de professionals 
industrials de qualitats 

a la comarca
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El ple de l’Ajuntament 
d’Igualada ha aprovat 
per unanimitat les ba-

ses de les subvencions per la 
col·locació de plaques fotovol-
taiques en immobles d’us resi-
dencial. El regidor de Sosteni-
bilitat, Miquel Vives, ha estat 
l’encarregat de presentar-les 
en la compareixença munici-
pal d’aquest dimecres a l’Ajun-
tament.
Aquestes subvencions, que 
ara s’han presentat i s’obriran 
al mes de setembre, cobrei-
xen un 30% del pressupost 
protegible, és a dir el que està 
format pel material de la ins-
tal·lació i la mà d’obra. La sub-
venció te un límit de 1.500 € 
en el cas d’instal·lacions en 
immobles unifamiliars i d’ins-
tal·lacions individuals en im-
mobles plurifamiliars, i un 
límit de 2.500 € en instal·laci-
ons compartides en immobles 
plurifamiliars.
Vives ha explicat que, fins a 
la meitat del mes de juliol, “a 
Igualada s’han fet 21 instal·la-
cions fotovoltaiques particu-
lars que els tècnics de medi 
ambient calculen que tenen 
un cost mitjà de 5.000€ per 
instal·lació. Això suposa que 
el cost dels ajuts fins al mo-
ment seria d’uns 35.000€ i el 
total de pressupost de l’ajun-
tament per aquests ajuts és de 
80.000€, més del doble per se-
guir incentivant la col·locació 
de més plaques.”
Als ajuts s’hi poden acollir 
comunitats de veïns i també 
comunitats energètiques per 
instal·lacions fetes durant l’any 
en curs. Aquesta subvenció, a 
més, no és incompatible amb 
d’altres subvencions o rebaixes 
de taxes.
El regidor Miquel Vives ha 
remarcat que aquesta és una 
“mostra més de la lluita tenaç 
del govern contra el canvi cli-
màtic”. Vives ha anunciat tam-
bé que a nivell d’ajuntament se 
“seguirà amb la campanya de 
col·locació de plaques fotovol-
taiques a edificis públics i pro-
perament es dotarà d’aquest 
generador d’energia verda la 
nau de la brigada de l’Ajun-
tament, per tal que es puguin 
carregar els nous cotxes elèc-
trics de la brigada amb energia 
autogenerada.”
L’aposta ferma per l’augment 
de la biodiversitat, el pla d’ar-
brat que ha plantat 329 arbres 
aquest any i l’aposta pel crei-

xement de l’Anella Verda i el 
Parc Central, són altres de les 
mesures que se sumen, ha ex-
plicat Vives, “al treball incan-
sable per fer d’Igualada una 
ciutat verda i que pren mesures 
per frenar el canvi climàtic”.

ERC proposa bonificacions 
de l’IBI per qui instal·li pla-
ques fotovoltaiques
Esquerra Republicana d’Igua-
lada va presentar, en el darrer 
ple municipal, una propos-
ta per tal que el govern de la 
ciutat bonifiqui l’IBI a aquells 
veïns i veïnes que instal·lin 
plaques fotovoltaiques d’au-
toconsum. Segons ERC, “ja 
que a Igualada es paga l’IBI 
més car de Catalunya, és de 
justícia que aquells ciutadans 
i ciutadanes que decideixen 
contribuir en pro del medi 
ambient invertint en plaques 
fotovoltaiques, tinguin una 
bonificació en l’IBI com es fa 
en d’altres municipis del país”.
De fet, els republicans apun-
ten que “hi ha 127 municipis 
de Catalunya que bonifiquen 
l’IBI, amb percentatges força 
elevats arribant fins el 50% del 
cost total de l’Impost sobre 
Béns i Immobles”. Des d’Es-
querra asseguren que “cal una 
transició ecològica a Igualada, 
l’Anoia i arreu del país i cal in-
centivar-la” perquè “l’autocon-
sum i la generació d’energia a 
través de la llum solar són el 
futur però sobretot també han 
de formar part del present, 
i això passa perquè l’ajunta-
ment d’Igualada ofereixi unes 
bonificacions i incentius atès 
que la inversió l’han de fer els 
particulars”. 
Des d’ERC citen diversos 
exemples de municipis que 
duen a terme aquestes polí-
tiques d’incentius, tals com 
“Balaguer, Badalona, Calafell, 
Castelldefels, El Prat de Llo-
bregat, Girona, Manresa, Llei-

da, Manlleu, Mollerussa, Mo-
llet del Vallès, Rubí, Sabadell, 
Sant Boi de Llobregat, Sant 
Just Desvern, Santa Coloma 
de Gramanet, Solsona, Tàrre-
ga, Viladecans o Vilanova i la 
Geltrú”.

Poble Actiu considera insufi-
cient la subvenció
Poble Actiu valora com a po-
sitiva la proposta de subvenci-
onar la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques però 

L’Ajuntament d’Igualada aprova les subvencions per la col·locació 
de plaques fotovoltaiques en immobles

considera que la proposta es 
queda curta. Des de la can-
didatura municipalista con-
sideren que és millor establir 
un criteri per bonificar im-
postos municipals enlloc de 
fer unes subvencions puntu-
als que semblen “un bolet” 
i demostren que el govern 
Castells no té una estratègia 
per afrontar l’emergència cli-
màtica. De fet, l’octubre del 
2020, el Ple de l’Ajuntament 
d’Igualada ja va aprovar una 
moció, presentada per Poble 
Actiu, per impulsar l’auto-
consum d’energia solar foto-
voltaica. 
L’objectiu de la moció era bo-
nificar parcialment impostos 
(l’IBI i l’Impost de Cons-
truccions i Obres) per la ins-
tal·lació de plaques solars a 
famílies en edificis unifami-
liars i plurifamiliars. 
Des de Poble Actiu ja avi-
sen que tornarà a proposar 
incorporar a les ordenances 
fiscal per l’any 2022 incorpo-
rar aquesta bonificació, una 
mesura habitual en molts 

pobles i ciutats de Catalunya. 
Des de Poble Actiu, insten el 
govern Castells a bonificar 
la instal·lació de plaques so-
lars fotovoltaiques i també a 
anar més enllà i a impulsar 
una estratègia per afrontar 
l’emergència climàtica. 
En un context d’emergència 
climàtica, des de Poble Ac-
tiu reclamen que Igualada 
necessita polítiques valentes, 
pensades i coordinades per la 
transició energètica. Per això 
proposen crear una Agència 
de l’Energia, prenent de refe-
rència la que tenen a Lleida.
També proposa crear una 
empresa supramunicipal 
per la gestió de biomassa 
que aprofiti la massa fores-
tal de l’Anoia per alimentar 
calderes de biomassa d’equi-
paments municipals, que 
treballi per la multiplicació 
de calderes de biomassa en el 
territori i que, d’aquesta ma-
nera, ofereixi la possibilitat 
de crear nous llocs de treball 
i prevenir incendis amb l’ade-
quada gestió forestal.
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Del 5 al 23 de juliol, 
l’Institut Joan Merca-
der ha acollit l’activi-

tat “Suport a l’Estiu: Endavant 
amb l’ESO” dirigida a joves de 
primer a quart d’ESO per re-
forçar les matèries escolars i 
les tècniques d’estudi durant el 
període de vacances.
El departament d’ensenya-
ment de l’Ajuntament d’Igua-
lada, ha volgut així donar con-
tinuïtat a l’activitat de reforç 
que ja es realitza durant el curs 
escolar. Es tracta d’un projecte 
gratuït i que s’ha fet de forma 
presencial.
La regidora d’ensenyament 
Patrícia Illa ha explicat que “ a 
més a més, considerant la seva 

vinculació amb la promoció 
de l’èxit educatiu, s’ha ofert un 
acompanyament que ha tre-
ballat l’aspecte motivacional, 
l’educació emocional, l’auto-
coneixement d’aquests nois i 
noies i la seva autoconfiança”.
L’activitat s’emmarca dins el 
Pla Educatiu d’Entorn d’Igua-
lada i s’ha realitzat en col·la-
boració amb el programa de 
cooperació territorial per 
l’orientació, avenç i enriqui-
ment educatiu en la situació 
d’emergència educativa del 
curs 2020-2021 provocada per 
la pandèmia de la COVID-19: 
#PROA+ 2020-2021 finançat 
pel Ministerio de Educación 
y Formación Profesional i pel 
Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Una quarantena de joves 
participen del programa 
estival de reforç a l’ESO
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Aquest dimarts dia 20 de ju-
liol va finalitzar la tercera 
edició de l’any del Curs de 
Coneixement de la Societat 
Catalana que organitza el 
Servei d’Atenció a les Migra-
cions de l’Ajuntament d’Igua-
lada i que està subvencionat 
pel Fons Social Europeu. 
Aquest curs s’emmarca en la 
Llei d’Acollida de les Persones 
Immigrades i de les Retorna-
des a Catalunya i el Decret 
150/2014, de 18 de novembre, 
que regula el Servei de Prime-
ra Acollida.
El curs s’ha fet en línia i ha 
constat de nou sessions. Els 
alumnes s’han apropat a la 
geografia, la història i la cul-
tura catalana, així com a les 

festes locals i el funcionament 
dels serveis públics. El Centre 
d’informació per a treballa-
dors estrangers (CITE) i la 
policia local també han im-
partit una de les classes.
Enguany hi han participat 23 
alumnes de 10 nacionalitats 
diferents (Senegal, Hondu-
res, Marroc, Colòmbia, Gha-
na, Perú, Argentina, Ucraïna, 
Guinea i Mèxic). Alguns dels 
alumnes han arribat a Iguala-
da ens els últims mesos i en-
cara no havien tingut temps 
de conèixer bé la ciutat i la 
cultura de la societat d’acolli-
da. El grup s’ha mostrat molt 
interessat i ha estat molt par-
ticipatiu, l’experiència ha es-
tat enriquidora i els alumnes 
han fet una valoració molt 
positiva del curs.

Acaba el curs de 
Coneixements de la 
Societat Catalana
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El Consorci Sociosanita-
ri d’Igualada (CSSI) ha 
rebut una aportació de 

9.900€ de de la Fundació “la 
Caixa” a través de CaixaBank, 
destinada al nou parc de salut 
amb aparells per fer exercici a 
l’aire lliure que s’ha instal·lat 
als jardins de la Residència 
Pare Vilaseca.
L’aportació s’ha dut a terme el 
matí del dimecres 21 de juli-
ol a l’exterior del centre, amb 
la presència de Maria Faus, 
Directora de Banca d’Institu-
cions de CaixaBank, Miquel 
Angel Casals, Director de la 
Oficina Store 0001 de Cai-
xaBank, Jordi Ferrer, Gerent 
del CSSI i Toni Carrillo, Direc-
tor d’Administració i Finances 
del CSSI. 
El nou parc de salut permet 
que els residents puguin fer 
exercici a l’aire lliure de for-
ma individual o en grups, ja 

La Fundació “la Caixa” i CaixaBank 
aporten 9.900€ pel parc de salut de la 
Residència Pare Vilaseca

sigui per lliure o en sessions 
conduïdes pels fisioterapeu-
tes del centre. Consta de cinc 
mòduls d’aparells per fer gim-
nàstica, incloent un circuit per 
fer girs de malucs, balanceig 
de malucs, rodes de braços i 
esglaons de diferents alçades, 
un circuit per fer esquat, es-
tirament d’espatlles i serp pel 
moviment de mans, un mòdul 

Urbagym d’esquí de fons, un 
Monkey Bar amb barres, i una 
paret sueca.  
El parc de salut s’ha instal·lat al 
jardí de pins situat al sud de la 
finca de la residència, adjacent 
a la unitat lila de la residència 
que recentment ha estat reno-
vada i ampliada, de forma que 
la residència ha passat a dispo-
sar d’un total de 159 places. 
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La Vicepresidenta Pri-
mera del Parlament de 
Catalunya, Alba Ver-

gés, ha rebut a la cap d’infer-
meria de l’Hospital d’Igua-
lada, Tijana Postic, qui ha 
estat guardonada recentment 
amb el Premi Internacional 
de Catalunya. Aquest guardó 
enguany reconeix el paper de 
les dones migrants durant la 
pandèmia. Postic va arribar 
a Igualada amb només deu 
anys, fugint de la guerra de 
Bòsnia a l’any 1992, i va estu-
diar infermeria convertint-se 
en la cap d’aquesta disciplina 
a l’Hospital d’Igualada. Quan 
va esclatar la pandèmia, va 
ser una de les encarregades 
d’organitzar la resposta sani-
tària a l’Hospital. 
La Vicepresidenta Vergés 
n’ha destacat “la vàlua per-
sonal així com el seu esforç i 
bona feina especialment du-
rant la pandèmia” i va agrair-
li “que com tot el personal sa-
nitari del país, es van bolcar 
per tal de combatre una si-
tuació sanitària i social molt 

complexa” per això assegura 
que “celebro moltíssim que la 
Generalitat hagi decidit ator-
gar-li aquest reconeixement, 
el Premi internacional de Ca-
talunya, que no només posa 
en valor la feina feta sinó tam-
bé destaca la trajectòria per-
sonal i professional de Postic, 
un exemple d’èxit d’un país 
d’acollida”. En aquest sentit  
Vergés va apuntar que “quan 
el nostre país dóna oportu-
nitats a les persones nouvin-
gudes i som terra d’acollida, 

La Vicepresidenta del Parlament, Alba 
Vergés, rep a Tijana Postic, premi 
internacional de Catalunya

tothom hi guanya”. 
A la rebuda al Parlament 
també hi va assistir el Co-
ordinador de Creu Roja Ca-
talunya, Enric Morist, qui 
va ser un dels artífexs que 
va fer possible l’arribada de 
Postic al país així com tam-
bé de diversos refugiats que 
fugien de la guerra dels Bal-
cans. Morist també va desta-
car el paper de Postic i es va 
mostrar “molt content” que 
la igualadina hagués rebut 
aquest reconeixement. 
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La nova web on 
trobaràs tots els cotxes 

de km 0 i segona mà 
de la comarca 
amb un sol clic

www.veudelmotor.cat
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PORT FORWARD, 
els ports sostenibles del futur

J

Las comunidades tardarán 23 años en rebajar su deuda a un ni-
vel óptimo Pero en estos cálculos deben introducirse los saldos fis-
cales interregionales: CAT, por ejemplo, con un déficit interregio-
nal del 8% se ve forzada a tener una deuda propia muy elevada.

L’empresa Beamagine de Castellbisbal guanya dues licitacions públiques 
al Regne Unit per desenvolupar un sensor pel vehicle autònom.

La Revolució 4.0 segueix imparable: L’ocupació al sector TIC es dispara un 
50% en gairebé una dècada a la UE. Aquesta indústria acumula un creixe-
ment que supera nou cops el de l’ocupació en general.

“Invertir en els mercats financers és molt més 
que la simple compravenda d’accions ”

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

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Economista, mare de tres nens i actualment directora 

general d’Indústria del Govern de la Generalitat | DG of 
Industry, Government of Catalonia @empresa

Avui en dia, operar en els 
mercats financers està 
a l’abast de tothom. Ja 
sigui a través del banc, 

o simplement registrant-se en 
un broker online, es pot tenir el 
compte obert en només uns mi-
nuts. Per això, cada cop més per-
sones entren en aquest món per 
obtenir uns ingressos extraordi-
naris. Però, tothom està preparat 
per operar en els mercats? 

És evident que a la nostra socie-
tat hi ha una falta de formació fi-
nancera per operar correctament 
en els mercats. Tot i així, la gent 
segueix operant, esperant obtenir 
rendibilitats positives.

Per aquest motiu, exposaré tres 
punts que val la pena tenir en 
compte a l’hora d’operar en mer-
cats financers. 

Primer de tot, cal valorar quin ti-
pus de gestió dels actius es deci-
dirà seguir. Predominen dues ma-
neres de gestionar les carteres: la 
gestió passiva i la gestió activa. La 
primera consisteix en comprar i 
esperar que el mercat doni un ren-
diment. En el segon cas, a través 
de diverses operacions de com-
pravenda, s’intenten obtenir ren-
diments superiors al mercat. Per 
tant, s’ha d’escollir aquella opció 

que s’adapti millor a cadascun de 
nosaltres.
Un cop s’ha decidit per quina ges-
tió s’optarà, s’haurà de seleccionar 
quina estratègia se seguirà per dur 
a terme les operacions. Principal-
ment, destaquen dos tipus d’anàli-
sis: la tècnica i la fonamental. Sen-
se entrar massa en detall sobre el 
seu funcionament, l’anàlisi tècnica 
es basa en l’estudi de les cotitzaci-
ons a través de gràfics i indicadors; 
en canvi, l’anàlisi fonamental con-
sisteix en l’estudi dels estats finan-
cers de les empreses. 

Finalment, un cop s’ha decidit 
quina gestió es farà i quina estra-
tègia se seguirà, s’haurà de decidir 
quins actius s’utilitzaran per fer 
les operacions. Per poder fer una 
bona selecció, primerament és 
necessari fer un estudi macroeco-
nòmic sobre el país on es decidi-
rà invertir. En segon lloc, s’haurà de 
fer una anàlisi microeconòmica dels 
sectors que operin en aquest país.  I 
finalment, a través de l’estratègia es-
collida, es decidirà quins actius es 
compraran.

Per tant, com hem vist, invertir en els 
mercats financers és molt més que la 
simple compravenda d’accions i s’ha 
d’anar molt amb compte a l’hora de 
dur a terme les operacions si es volen 
obtenir resultats satisfactoris.   

petitiu. Per tant, el port del futur 
ha d’estar orientat a la comunitat 
portuària i tenir una capacitat es-
tratègica operativa per treballar, 
d’acord amb els propòsits euro-
peus, en els següents aspectes:

- Intel·ligent, mitjançant solu-
cions TIC, perquè és important 
millorar l’intercanvi de fluxos 
d’informació entre el port i la co-
munitat portuària;

- Interconnectat amb l’ús d’una 
combinació de diferents modes 
de transport i la integració de di-
ferents tecnologies, perquè és im-
portant aconseguir un millor con-
trol dels fluxos de mercaderies;

- Verd mitjançant l’adopció de 
tecnologies sostenibles perquè és 
important reduir l’impacte ambi-
ental de les operacions portuàries 
estalviant els recursos.

Per tot plegat, el desenvolupa-
ment sostenible és el present i el 
futur dels ports que volen liderar 
la indústria amb el suport de tres 
eixos fonamentals: excel·lència 
operativa, col·laboració perspicaç 
amb socis a través de la cadena de 
subministrament i pràctiques de 
seguretat, salut i medi ambient de 
primera categoria.

En resum, es proposa un enfoca-
ment integral que conduirà a un 
ecosistema portuari més intel-
ligent, més verd i més sostenible 
que inclourà conceptes com l’In-
ternet de les coses (IoT) per als 
actius portuaris (infraestructures, 
vehicles, càrrega, persones) i l’anà-
lisi socioeconòmica de la interfície 
portuària amb els seus voltants i la 
ciutat-port, així com la resta de la 
cadena de valor logística.  

“El desenvolupament sostenible és el present i el 
futur dels ports que volen liderar la indústria ” 

En l’actualitat els ports 
marítims representen un 
dels actius logístics i es-
tratègics més importants 

dels països. Segons dades de l’Or-
ganització Mundial del Comerç 
(OMC), més del 80 per cent de les 
mercaderies que es comercialitzen 
a nivell mundial es mouen per via 
marítima però previsions futu-
res ens indiquen que cap al 2050 
aquestes xifres es poden veure 
multiplicades per quatre.  

Dia a dia entrem en una nova re-
alitat amb les anomenades tecno-
logies avançades: la Intel·ligència 
Artificial (IA), l’Internet de les 
coses (IoT), la Ciberseguretat, que 
continuen canviant les nostres vi-
des i les empreses repensant els 
processos de fabricació. Podem 
dir que tothom intenta seguir les 
tendències de digitalització i els 
ports també són una part d’aques-
ta evolució. Són molts els desafia-
ments diaris als que s’enfronten els 
ports, que engloben milers d’ope-
racions, tant pel que fa a la carrega 
i descarrega de mercaderies, com 
pel que fa a moviment de persones 
tant en vaixells particulars com 
en grans transatlàntics. Tot això 
fa que es plantegin i abordin cada 
cop més reptes de transformació 
digital.

PortForward (Horizon 2020) és 
un projecte europeu on hi parti-
cipen varis ports espanyols, entre 
ells Ports de Balears i Puerto de 
Vigo, a part d’entitats de recerca 
com el Centre Tecnològic d’Excel-
lència Leitat. El projecte té com a 
objectiu desenvolupar el Port del 
Futur, poder millorar el desenvo-
lupament sostenible, gestionar els 
recursos a invertir i la seva ocupa-
ció per obtenir un avantatge com-

Operar en mercats financers:
què s’ha de tenir en compte?

Joan Roig
Business Development Manager Leitat Anoia
@joanroigtarga

Pol Martí  
Assessor fiscal de Grup Carles 
@grup_carles



Humans de l’Anoia @humansanoia

#177  Myriam Val FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

cesc @cescvidal_

Júlia @juliia_carmona

Isaura Solé @IsauraSole

Ton Lloret Ortínez @tonlloret

Cristina Vidal  @cristina_vise

Mireia @mireiaacano

Àstrid Alemany @astridalemany

Al límit de plorar pensant en tot el que s’ha cremat 
fins ara i que sem pot cremar literalment la masia

Estem escoltant bombes que no van explotar a la 
guerra civil, que les està explotant el foc HEAVY

Anem a dormir amb el cor trencat i desolat per 
aquest foc que ha cremat la serra de Queralt-Mi-
ralles, arrasant tot l’entorn del Castell de Queralt, 
casa nostra. Molta força als veïns de Miralles i de 
Tous. La nit serà llarga.. Gràcies @bomberscat i 
ADFs #IFSantaColomadeQueralt

Els pagesos viuen la seva feina amb passió i sem-
pre hi són: plogui, nevi o es cali foc. El 61%, però, 
tenen més de 55 anys. Amb 0 suport, pals a les ro-
des, 0 reconeixement social i contra especuladors 
del sòl on es guanyen la vida. Un dia els cridarem 
i ja no en quedarà cap

Despertar-me després de dues horetes de son i 
veure que ha començat a ploure... poc a poc anem 
veient el final a prop! 

Ara ve la pitjor part que és veure com s’han per-
dut tants llocs que estimàvem. Aquest fa especial-
ment mal, la nostra alzina mil·lenària de Cal Gol

Visc a Miralles. Des d’aquesta tarda estem patint 
una tragèdia. El Foc segueix descontrolat i men-
jant-se hectàrees del què naltros aquí en diem 
els Pirineus de Tarragona. Estem a casa amb la 
nostra mànega remullant el tros on arribem. És 
desolador. Bestial

www.veuanoia.cat

21 3 Detenen un home per un ro-
batori amb intimidació en una 
gasolinera d’Igualada

Un accident mecànic, prin-
cipal hipòtesi en l’incendi de 
l’Anoia

Igualada surt del toc de queda; 
Capellades hi entra
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xarxes: El més llegit

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

Soc Myriam Val, mare, esposa i empresària ...
Fa més de 20 anys que em dedico a el món de la 
moda. Actualment ofereixo serveis de Personal 
Shopper, amb botiga física a Igualada.
 
Catalana d’adopció.
 
Vaig venir de Saragossa i em vaig quedar 
enamorada de Catalunya i la seva gent.
 
Igualada em fa sentir a casa, em sento estimada, 
valorada per la meva feina i com a persona. He 
tingut en poc temps una acceptació meravellosa 
i he aportat a la ciutat un bon servei de qualitat.
El meu objectiu és explicar i promocionar que 
la moda de casa és la que val: la qualitat, el bon 
tracte i sentir-se a gust són les meves prioritats.
 
Les igualadines i igualadins tenen un esperit 
meravellós per crear i engegar el que es proposin; 
són un exemple per a qualsevol altra ciutat.

  
@fotomarcv   @jsaragossa

  
@uniopagesos

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
L’Anoia és la major proveïdora de producte tèxtil a Europa, referent a la moda. Actualment 
gràcies a la consciència d’un consum responsable i de proximitat han aconseguit tenir la menor 
taxa d’atur de Catalunya, a més de reduir l’impacte mediambiental.
Tot aquest repunt s’ha degut també a la inversió de grans empreses que aposten pel coneixement 
en la matèria i preparació d’un sector familiaritzat i amb molts anys d’experiència.

INSTAGRAM
1. Ajuntament d’Òdena @odenacat
2. Joan Gual @gualescala
3. Enric Riba @enricriba

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



comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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CONCA / LA VEU 

Tots els centres edu-
catius de primària i 
secundària dels set 

municipis de la Conca d’Òde-
na poden portar a terme de 
forma gratuïta els tallers del 
programa de coeducació que 
coordina la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD), i cada 
any són més els centres que el 
sol·liciten. Aquest curs s’han 
fet un total de 201 tallers amb 
4.417 persones, entre alumnat 
i professorat. Es tracta d’una 
xifra que supera de llarg la 
dels cursos anteriors i mostra 
la necessitat que té el perso-
nal educatiu per incorporar la 
igualtat de gènere als progra-
mes formatius.
Als tallers, que es porten a ter-

me des de l’Àrea d’igualtat de 
gènere i LGTBI de la MICOD, 
es treballen temes relacionats 

La MICOD ha format aquest curs més de 4 mil persones en 
igualtat de gènere a les escoles de la Conca d’Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha prohibit 
la circulació de vehicles 

rodats en l’entorn del Parc Flu-
vial de dilluns a diumenge, de 
la una de la matinada a les vuit 
del matí. L’objectiu d’aquesta 
mesura és evitar la concen-
tració de persones en aquesta 
zona que molesten el veïnat 

amb sorolls i música alta.
La Policia Local ja ha senyalit-
zat la zona amb tanques gro-
gues i cartells que informen 
de la prohibició, excepte pels 
veïns.
Malgrat que les restriccions 
Covid limiten les trobades de 
persones a un màxim de 10, la 
Policia Local assegura que du-
rant els darrers dies s’havien 
concentrat fins a 50 vehicles 

als voltants del Parc Fluvial. 
Solen ser grups molt grans de 
persones que es reuneixen per 
fer botellades i que no respec-
ten el descans dels veïns que 
viuen a l’altra banda del riu i 
que s’han queixat en repetides 
ocasions pel volum de la mú-
sica entre altres.
L’incompliment de la mesu-
ra pot comportar importants 
sancions econòmiques.

amb la igualtat de gènere, les 
identitats i expressions de gè-
nere, la diversitat d’orientaci-

ons sexuals i la prevenció dels 
masclismes, la LGTBIfòbia i 
la violència masclista. A més 

dels centres educatius, els ta-
llers també es fan en espais no 
reglats.
El programa de coeducació va 
néixer com a iniciativa de la 
Mancomunitat i les regidories 
d’igualtat dels municipis de la 
Conca d’Òdena, que van cons-
tatar que cal treballar les dis-
criminacions de gènere des de 
les edats més primerenques si 
es volen eradicar els masclis-
mes i la lgtbifòbia presents a 
la societat. A través dels tallers 
es treballa per deconstruir els 
mandats de gènere de la cul-
tura patriarcal i aportar noves 
maneres de relacionar-nos des 
de l’equitat i la justícia social, 
sempre amb l’objectiu final 
de sensibilitzar i prevenir per 
canviar els rols i estereotips 
imposats i esdevenir societats 
més lliures i igualitàries.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí 
prohibeix la circulació de vehicles pel 
Parc Fluvial d’una a vuit del matí

l’especialista per al teu vehicle

C/Alemanya, 14 Nau-3 ● Pol. Ind. Les Comes ● IGUALADA  T/F: 93 804 44 53 ● Mòbils: 689 922 148 ● 619 480 817

ESPECIALISTES EN HÍBRIDS I ELÈCTRICS

Multimarca  ·  Mecànica general
Diagnosi   ·   Revisions
Electricitat/Electrònica

Especialistes GLP/Autogas
Híbrids i Elèctrics

Injecció Dièsel/Gasolina

Estàs pensant a canviar el cotxe, però no saps quin comprar perquè no t'afectin les restriccions de trànsit?
Transforma el teu pròxim cotxe a GLP, oblida't de les restriccions i aprofita't dels avantatges del GLP.

Consulta la nostra promoció per a la fira. 
COTXES BENZINA A PARTIR D'EURO4 COTXES DIÈSEL A PARTIR D'EURO6
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JORBA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
passat el municipi de 
Jorba ha celebrat la 

seva Festa Major, després que 
l’any passat no ho pogués fer. 
Han estat tres dies d’actes no 
multitudinaris que els veïns i 
veïnes han gaudit respectant 
les mesures de seguretat. El 
programa incloïa un acte en 
record als jorbencs i les jor-
benques que han mort a cau-
sa de la covid-19.
Així, Jorba reinventava la 
seva Festa Major, mantenint 
alguns actes tradicionals i 
adaptant altres. El plat fort 
va tenir lloc el dissabte amb 
l’espectacle “Bona gent” de 
l’humorista Quim Masferrer 
qui va agrair al consistori la 
seva aposta per la cultura 
en la programació de la Fes-
ta Major. Els veïns i veïnes, 
que prèviament es van haver 
d’inscriure per assistir, van 
gaudir d’allò més amb el po-
pular actor català.
Els actes van començar di-
vendres amb una sessió de 
cinema a la fresca i van seguir 
dissabte al matí amb el cam-
pionat de Truc que des de fa 
trenta anys organitza la Unió 
Joventut Jorbenca. El mateix 
dissabte, a la tarda, a la plaça 
de la Font, la companyia Te-
atre Nu va oferir l’espectacle 
infantil “Teatre arrossegat de 

Catalunya”, una versió molt 
moderna del conte del Patu-
fet i la Cérvola Blanca va fer 
gaudir als més petits del po-
ble. Després va tenir lloc, la 
tradicional missa solemne en 
honor a Sant Jaume apòstol. 
La Tirada Popular de Bitlles 
que organitza Jorbencs em-
bitllats va engegar les festes 
del diumenge al matí. Des-
prés a la tarda, a 2/4 de 6 al 
camp de futbol municipal, es 
disputà el Torneig de Festa 
Major entre la UE Jorba, or-
ganitzadora del partit, i el CE 
Carme. Tot i que el Jorba va 
fer un esplèndid partit, final-
ment, a la tanda de penals, va 
perdre.
L’acte en reconeixement a les 

Jorba celebra la seva Festa Major amb 
restriccions i recordant les víctimes de 
la covid-19

víctimes de la Covid-19 que 
va tenir lloc diumenge a la 
tarda i a continuació el con-
cert de Festa Major amb el 
grup “D’allò més”, va posar el 
punt final de la Festa Major.
Malauradament, l’incendi 
que cremava als municipis 
veïns de Bellprat, Santa Ma-
ria de Miralles i Sant Martí de 
Tous, no va deixar gaudir de 
la Festa Major amb plenitud, 
ja que els veïns i veïnes esta-
ven pendents en tot moment 
de l’evolució del foc. A ban-
da d’aquesta circumstància, 
l’Ajuntament fa una valoració 
molt positiva de la celebració 
i desitja que l’any que ve ja es 
pugui celebrar amb total nor-
malitat.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha resolt el 91% de les 
3.046 incidències que 

ha rebut a través de la Línia 
Verda, el servei de comuni-
cació d’incidències i de con-
sultes mediambientals que es 
va implantar al municipi el 
2013. El consistori considera 
un èxit absolut el creixement 
exponencial de la participació 
ciutadana al servei des que es 
va posar en funcionament i 
anima els veïns del municipi 
a seguir utilitzant aquest ca-
nal directe de comunicació. 
El tipus d’incidències comu-
nicades més sovint són les 
relacionades amb “Escom-
braries”, seguides de les de 
“Neteja Viària”, d’”Enllume-
nat”, de “Voreres i Calçades” i 
de “Mobiliari Urbà”. La Línia 
Verda també ha permès que 
l’Ajuntament conegués certes 
necessitats de les quals no te-
nia constància. 
A través d’apps, web i truca-
des
Es pot accedir al servei de 
Línia Verda descarregant 
gratuïtament l’aplicació Lí-
nia Verda (els usuaris de sis-
tema Android des de Google 
Play i els d’iOS des de l’APP 
Store) i seleccionant Òdena 

com a municipi. Tot seguit 
cal prémer el botó “Nova In-
cidència”, triar-ne el tipus, 
adjuntar-ne una fotografia 
i escriure’n una observació. 
L’aplicació ja s’encarrega de 
registrar la ubicació des d’on 
s’envia la incidència. Un cop 
premut el botó d’”Enviar” el 
personal de l’Ajuntament rep 
una notificació amb la co-
municació. De la seva banda, 
el ciutadà rep notificacions 
quan canvia l’estat de la inci-
dència. L’aplicació Línia Ver-
da també permet plantejar 
consultes mediambientals se-
leccionant l’opció “Fes la teva 
consulta”. L’usuari hi rep una 
resposta d’un equip d’experts 
en la matèria en un termini 
màxim de 24 hores de forma 
completament gratuïta.
Una altra via per accedir al 
servei Línia Verda és el web 
Liniaverdaodena.cat, que 
també permet comunicar 
incidències i plantejar una 
consulta. A banda, l’usuari hi 
trobarà material de consulta 
mediambiental, com una guia 
de bones pràctiques, consells 
i informació pròpia del mu-
nicipi. Línia Verda també 
ofereix un servei telefònic al 
número 902193768, en horari 
de 8 a 17 h i amb un cost de 
0,07 €/min.

L’Ajuntament d’Òdena ha 
resolt el 91% de les inci-
dències comunicades a 
través de la Línia Verda

 691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS 
ELECTRODOMÈSTICS, 

SOSTRES EN FUSTA, ALUMINI 
MOBLES DE CUINA A MIDA

C/ Concepció 7 - Igualada
Telèfon 93 804 18 50 - Mòbil 669 450 486

MOBLES DE CUINA A MIDAMOBLES DE CUINA A MIDA

cuinoxigualadamanresa mobiliari_cuinox

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una ventada, un in-
cendi forestal, inun-
dacions o accidents 

químics són situacions de 
risc, que poden afectar po-
tencialment a qualsevol mu-
nicipi, davant de les quals és 
imprescindible poder donar 
una resposta adequada. Amb 
la voluntat de comptar amb 
la planificació necessària, el 
ple municipal de la Pobla de 
Claramunt ha aprovat el seu 
Document únic de protecció 
civil municipal (DUPRO-
CIM). Aquest document re-
cull les qüestions relaciona-
des amb la protecció civil en 
el municipi i inclou tots els 
riscos que l’afecten. Un cop 
aprovat a l’Ajuntament, el 
DUPROCIM ha de ser ho-
mologat per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya i 
posteriorment es duran a ter-
me les actuacions necessàries 
per a la seva implantació.
Després de la seva aprovació 
al consistori, l’alcalde, Antoni 
Mabras, ha volgut destacar 
“que disposar del document 
era una prioritat que ens ha-
víem plantejat. Crec que com 
a administració una de les 
nostres primeres obligacions 
ha de ser sempre vetllar pel 
benestar de les persones i la 

seguretat dels seus béns da-
vant de qualsevol incidència. 
Ara podem dir que al nostre 
municipi aquest benestar i 
aquesta seguretat estan més 
garantits gràcies al treball 
que hem dut a terme amb 
els tècnics municipals per a 
redactar el DUPROCIM”.
Pel que fa al seu contingut, el 
document conté informació 
sobre l’organització muni-
cipal, analitza els riscos que 
s’hi puguin donar així com 
els elements i àrees vulne-
rables i  estableix els proce-
diments operatius que s’han 
de seguir en cada ocasió. De 
la mateixa manera també 
incorporar fitxes d’actuació 
per a cadascun dels riscos 
detectats amb cartografia es-
pecífica i un directori telefò-
nic, un catàleg dels mitjans i 
recursos dels quals es dispo-
sa i consells d’autoprotecció 
adreçats a la població.

Llum verda al Document 
únic de protecció civil 
municipal de la Pobla LA POBLA DE C. / LA VEU 

A partir d’aquest mes 
de setembre l’Ajunta-
ment de la Pobla de 

Claramunt incrementarà les 
actuacions que realitza al vol-
tant de l’envelliment actiu a 
través de la seva participació 
en el programa Anoia Vellesa 
Activa del Consell Comarcal 
de l’Anoia. En concret el mu-
nicipi tindrà a la seva disposi-
ció una tècnica especialitzada 
en el treball per a mantenir 
els majors nivells possibles de 
benestar físic i personal entre 
aquest segment de la pobla-
ció.
La integradora tindrà entre 
les seves responsabilitats 
posar-se en contacte amb la 
gent gran per tal d’analitzar 
quines són les seves neces-
sitats. A partir d’aquí pro-

La Pobla de Claramunt dona un nou 
impuls a l’activitat de la seva gent gran

mourà les activitats, a través 
de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt, a favor d’un 
envelliment actiu i saludable 
i es coordinarà amb els ser-
veis socials municipals per 
tal de notificar aquelles si-
tuacions que puguin ser del 

seu interès.
El consistori desenvolupa 
actualment diferents activi-
tats dirigides a incrementar 
els nivells de qualitat de vida 
de la gent gran com poden 
ser el taller de memòria o el 
de gimnàstica.

CONCA / LA VEU 

Neix a la Conca una 
ambiciosa iniciati-
va esportiva, solidà-

ria, i popular amb el nom de 
Transconca. Promoguda per 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt i de l’Associació 
de malalties MPS Lisosomals 
compta amb el suport dels 
ajuntaments d’Igualada, Jor-
ba, Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui i Cas-
tellolí.
Es tracta d’una marxa popu-
lar que sortirà i passarà pels 
diferents municipis de la Con-
ca d’Òdena (Igualada, Òde-
na, Jorba, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui i 
Castellolí) i acabarà a la Pobla 
de Claramunt. Es podrà fer a 
peu, corrent, marxa nòrdica 
o amb bicicleta, per això hi 
haurà diferents itineraris i un 
recorregut adaptat per donar 
la possibilitat a tothom per 
participar-hi. La intenció és 

de convertir-ho en una festa 
participativa.
La primera edició es farà el 
diumenge 27 de febrer, que és 
el dia més proper al dia Mun-
dial de les malalties minorità-
ries o rares del 2022.
La idea és que tingui una con-
tinuïtat amb edicions anuals 
per arribar a consolidar-se 
com una cita pels ciutadans de 
la conca i que pugui tenir una 
atracció per a participants de 
la resta de Catalunya.
Donat el sentit solidari i de 
comunitat d’aquesta marxa, 
s’obre a participar en la seva 
organització a entitats, col·lec-
tius i persones de la Conca.

Dia mundial de les malalties 
minoritàries o rares
L’objectiu del Dia Mundial 
de les Malalties Minoritàries, 
promogut per l’Organització 
Europea de Malalties Minori-
tàries (EURORDIS), és donar 
a conèixer les malalties rares i 
posicionar-les com una prio-

ritat social i sanitària.
El dia mundial de les malalti-
es minoritàries (o rares) es ce-
lebra cada any l’últim dia del 
mes de febrer. Com sol passar 
en gairebé tots els casos és la 
manca de visibilitat el que fa 
necessari marcar una data al 
calendari per celebrar aquest 
dia amb els pacients i famili-
ars afectats per aquestes con-
dicions poc comunes, per així 
sensibilitzar-nos, ni que sigui 
solament un cop l’any.
Les malalties minoritàries 
són greus, poc freqüents i 
afecten 5 de cada 10.000 per-
sones. N’hi ha més de 7.000, 
un 80% de les quals són d’ori-
gen genètic. Generalment 
impliquen diversos òrgans i 
afecten les capacitats físiques, 
les habilitats mentals i les 
qualitats sensorials i de com-
portament de les persones 
afectades. Poden aparèixer 
des del naixement o la infan-
tesa, però n’hi ha que no es 
manifesten fins a l’edat adulta.

Neix la Transconca, una marxa solidària 
amb les malaties MPS Lisosomals

199
389

€
Pàrquing gratuït 
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

 EN ULLERES DE MARCA AMB 
3 x 1
LENTS PROGRESSIVES PER  399€
AMB LA TERCERA ULLERA DE SOL

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

A Santa Margarida de 
Montbui l’incendi 
del cap de setmana 

no va cremar hectàrees del 
terme municipal, però l’afec-
tació i el neguit va ser cons-
tant, des de les primeres ho-
res del foc, tenint en compte 
la proximitat màxima amb 
els diferents municipis on es 
trobaven les flames i que la 
direcció de l’incendi sempre 
era en direcció est.
Des del mateix dissabte a 
la tarda la Policia Local de 
Montbui va treballar en co-
ordinació amb la resta de 
cossos d’emergències per tal 
de facilitar l’accés a la C-37, 
una de les vies d’accés prin-
cipal a l’incendi. Tant l’Al-
calde Jesús Miguel Juárez 
com la resta de regidors de 
l’Equip de Govern, en coor-
dinació amb la Policia Local 
i els serveis municipals, van 
constituir un gabinet de cri-
si per coordinar al detall les 
diferents accions de resposta 
davant aquesta emergència. 

Explicació de la situació als 
veïns i veïnes durant la Mis-
sa al Saió
El diumenge al matí, coinci-
dint amb la celebració de la 
missa commemorativa de la 
Festa Major del Saió, el re-
gidor de Governació mont-
buienc Jordi Bòria explica-
va a les persones dels nuclis 
disseminats montbuiencs la 
situació del foc i les previsi-
ons, que indicaven possibles 
complicacions pel diumenge 
al vespre segons girés el vent. 
Bòria va recordar que el foc 
“estava a la riera de les Co-
lomines” i que caldria veure 

la seva evolució, tot i que la 
previsió meteorològica “no 
era gens favorable”. També 
va explicar que “preventiva-
ment s’havien desallotjat 42 
persones, 28 joves i 14 mo-
nitors de la Casa de Colònies 
La Censada, que van ser des-
plaçats fins a Mont-aQua”.

Visita llampec del President 
de la Generalitat a Montbui 
El diumenge al migdia el 
President de la Generalitat 
Pere Aragonès feia acte de 
presència al Centre de Co-
mandament de l’incendi, 
on faria la valoració públi-
ca de la situació d’emergèn-
cia que s’estava vivint. Pels 
volts de les dues del migdia, 
Aragonès s’adreçaria fins a 
Mont-aQua, per tal de veu-
re com es trobaven els joves 
desallotjats. Aquesta visita 
llampec és la primera que re-
alitza Aragonès al municipi 
montbuienc en qualitat de 
President. Allà va ser rebut 
per les autoritats montbuien-
ques i va poder conèixer de 

primera mà les tasques as-
sistencials i les decisions que 
s’havien pres de forma pre-
ventiva.

Reunió de valoració del dis-
positiu policial
El mateix dilluns a la tarda, 
a la Prefectura de la Policia 
Local de Montbui, es va ce-
lebrar una reunió valorativa 
del dispositiu policial logís-
tic. 
Van participar a la trobada 
el Regidor de Governació 
montbuienc Jordi Bòria, el 
Sergent en Cap de la Policia 
Local José Andrés González, 
l’Inspector en Cap de la Po-
licia Local d’Igualada Jordi 
Dalmases, l’Inspector en Cap 
de la Policia Local de Vila-
nova del Camí Marc Peña i 
el responsable de Protecció 
Civil Vilanova del Camí Ma-
nuel Espejo.
L’objectiu va ser agrair als 
cossos de proximitat que 
van col·laborar en la logísti-
ca i el control d’accessos a la 
zona de l’incendi. La reunió 
va permetre conèixer també 
com seria el procés gradu-
al de desmantellament del 
CECOT de comandament 
de l’incendi ubicat a Santa 
Coloma de Queralt. També 
es va valorar especialment 
la tasca de tots els cossos 
d’emergències, que van tre-
ballar de valent contra el foc.
Des de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui es vol 
fer un agraïment públic a to-
tes les persones i cossos que 
han contribuït a lluitar con-
tra aquest incendi: Bombers, 
UME (exèrcit), Agents ru-
rals, ADF’s, Mossos, Guar-
dia Civil, voluntaris, page-
sos, entitats assistencials i 
cossos d’emergències.

L’incendi de Bellprat no va afectar 
finalment el terme municipal de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

La Festa Major del Saió i 
el Coll del Guix, limitada 
per la pandèmia de co-

vid-19 a una Missa a l’aire lliure 
i a un concert musical a càrrec 
d’un quartet de corda, va estar 
a punt de no poder-se celebrar 
per un altre motiu: l’incendi 
originat a la Conca de Barberà i 
que va afectar l’Anoia entre dis-
sabte i dilluns passat.
Va ser un ofici solemne cele-
brat a l’exterior de l’ermita de 
Santa Anna del Saió, on unes 
50 persones es van aplegar per 
a la celebració. El soroll dels hi-

droavions i dels equips d’emer-
gència que sobrevolaven la zona 
propera no van ser obstacle per-
què Mossèn Josep Maria Pujol 
pogués conduir l’ofici per Santa 
Anna i Sant Joaquim, i on va 
incloure una pregària per una 
resolució ràpida i favorable de 
l’incendi que afectava la zona.
L’acte, organitzat per l’Associa-
ció Veïns Saió/Coll del Guix va 
incloure la celebració d’un con-
cert de corda molt aplaudit pels 
assistents.
Cal recordar que és el segon any 
consecutiu que la Festa Major 
del Saió i el Coll del Guix queda 
condicionada per la pandèmia. 

Celebrada la Festa Major 
del Saió i el Coll del Guix
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aproximadament 120 
infants han estat par-
ticipant en les darre-

res setmanes a l’Esportiguay 
2021, gaudint de dilluns a 
divendres d’aquest consolidat 
programa d’activitats esporti-
ves. En total, el nombre ha ar-
ribat als 150 -des de P5 i fins 
a 15 anys. 

Els equips de l’Esportiguay s’acomiaden 
olímpicament amb les  Esportiguades 

La majoria d’activitat l’han 
desenvolupat a Can Titó: a les 
pistes, al pavelló, al camp de 
futbol i a la piscina, on aquest 
any pràcticament han gaudit 
del bany cada dia. I també 
han fet diferents sortides de 
natura pel municipi: per ju-
gar a vòlei, gaudir dels parcs 
i desenvolupar l’orientació, 
practicar el Pump Truck so-
bre rodes (cedit per la Dipu-

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Des d’aquest mes de 
juliol, tres cotxes 
de la Policia Local 

de Vilanova del Camí dis-
posaran d’un lector de xips 
d’animals. Amb els nous lec-
tors es podran identificar els 
animals  perduts i fer el re-
torn als seus propietaris/àri-
es d’una manera més ràpida, 
sempre que disposin de xip. 
El grup municipal d’ERC a 
Vilanova del Camí, format 
pels tres regidors, David 
Roig, Glòria Vilà i Marc Ber-
naldez han fet entrega aques-
ta setmana dels 3 lectors de 
xips, comprats amb les apor-
tacions que l’ajuntament fa 
en concepte d’indemnitza-
cions als regidors cada dos 
mesos per participació als 
plens. 
Aquesta acció dels tres re-
gidors s’emmarca dins de 
l’actuació a proposta dels 
republicans  pel pressupost 
del 2019,  a través del qual 
van demanar posar en mar-
xa el sistema d’identificació 
d’ADN per les defecacions 
dels gossos:  demanda que  
les veïnes i veïns del munici-
pi exposaven contínuament 
per acabar amb l’incivisme 
davant la no recollida de les 
defecacions. 
En aquest sentit i en pro del 
benestar també dels nostres 

amics i amigues de 4 potes 
i les seves famílies, actual-
ment 5 cotxes de la policia 
local disposen de lectors de 
xips, fet que permetrà agilit-
zar la identificació i retorn 
als propietaris de l’animal.
Glòria Vilà, remarca: “Jun-
tament amb els meus com-
panys, Marc i David, estem 
treballant en pro del benestar 
animal del municipi, dema-
nant de revisar molt assídua-
ment l’ordenança de tinença 
d’animals i buscant sempre 
l’equilibri entre el benestar 
animal i el benestar de totes 
les veïnes del municipi, tre-
ballant a peu de carrer amb 
voluntàries que cuiden colò-
nies de gats, fent pedagogia a 
la gent que encara no entén 
per quin motiu s’ha dut a ter-
me la identificació i analítica 
d’ADN a tots els gossos del 
municipi.”
Els tres regidors remarquen 
la satisfacció que malgrat la 
pandèmia, en dos anys de 
govern sociovergent, han 
pogut tirar endavant propos-
tes que duien al programa 
electoral, amb esforç i dedi-
cació. Sempre amb intenció 
i actitud oberta de seure a 
taula per a negociar i treba-
llar de manera conjunta totes 
les propostes, pressupostos 
i actuacions que s’han dut a 
terme en els darrers dos anys 
de mandat.

tació de Barcelona)..., i fins 
i tot han anat una mica més 
lluny, fins a Ingràvita Iguala-
da i Òdena Village.  
Una de les activitats més des-
tacades que es va fer la setma-
na passada va ser el Fest Fosc; 
una vetllada especial, fora 
de l’horari diari de l’Esporti-
guay, amb un bany de vespre 
a la piscina i després, un so-
par a la fresca que va acabar 
amb música i ball.
També cal destacar els tu-
torials esportius que al llarg 
de les quatre setmanes s’han 
portat a terme de la mà dels 
clubs locals: Bàsquet, Furio 
Jol, rítmica amb el CG Ba-
llerina, Handbol i Tai Jitsu 
amb el Budokan.
Els últims dies d’activitat de 
l’Esportiguay, amb les tradi-
cionals Esportiguades, estan 
coincidint també amb els 
JJOO de Tòkio i els nens i 
nenes han elaborat un mural 
per conèixer una mica millor 
les modalitats que s’hi practi-
quen i els esportistes més des-
tacats d’aquests jocs.

ERC Vilanova del Camí 
fa entrega de 3 lectors de 
xips pels cotxes policials 

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

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

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí i l’Associació 
DCA (Dany Cerebral 

Adquirit) Anoia han signat un 
conveni de col·laboració pel 
qual l’Ajuntament atorga a l’As-
sociació una subvenció nomi-
nativa de 600,00 euros destina-
da al programa d’activitats de 
l’any 2021. L’Associació DCA 
Anoia, ofereix el seu suport a 
les persones que han patit al-
gun dany cerebral: ictus, TCE, 
aneurisma, tumor o infecció, o 
anòxia entre altres.
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí amb la seva col·laboració 
fa palesa la seva sensibilitat i 
empatia amb les persones afec-
tades de DCA de la comarca 
i fa possible la programació 
d’activitats destinades a la seva 
rehabilitació.
L’entitat que es va crear l’any 
2019 fruit de la inquietud d’un 
grup de familiars i afectats, 
constaten la manca de recursos 
públics rehabilitadors en la fase 
crònica del dany cerebral. Per 

això, el seu objectiu és arribar 
a aquelles persones amb DCA i 
donar-los un cop de mà, a elles 
i a les seves famílies.
De moment, realitzen les acti-
vitats a Igualada, però han pre-
vist un acompanyament des de 
l’estació de bus o de tren, en cas 
que la persona amb DCA pu-
gui arribar fins a Igualada, fins 
al local on es desenvolupen les 
activitats.
Des de l’associació volen evitar 
que el desplaçament sigui un 

impediment per beneficiar-se 
dels avantatges que suposa po-
der seguir fent rehabilitació. 
D’altra banda, el fet que rela-
cionar-se amb altres persones, 
sortir de casa, haver-se d’arre-
glar, ajuda a la seva recupera-
ció psicològica i emocional, 
asseguren.
En cas que estigueu interessats 
en aquest servei, podeu con-
tactar al telèfon: 621 27 11 99 
o bé per correu electrònic a 
info@anoiadca.org

L’Associació DCA Anoia ofereix el seu 
suport a les persones que pateixen 
danys cerebrals adquirits 
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LA LLACUNA / LA VEU 

El passat cap de set-
mana va tenir lloc a 
La Llacuna el Cap de 

Setmana Jove. Aquest es va 
organitzar conjuntament des 
de la regidoria i el servei de 
joventut de l’Ajuntament de 
La Llacuna i la comissió de 
joves.
El cap de setmana compta-
va amb diverses activitats de 
diferents formats, dedicades 
a la sensibilització i parti-
cipació del jovent. A causa 
del canvi en les mesures sa-
nitàries en els dies previs, es 
va decidir ajornar algunes 
de les activitats plantejades 
que consistien a menjar a 
l’espai públic, concretament 
el sopar “Jo porto”, el dinar 
popular i el vermut musical. 
Aquestes activitats, junta-
ment amb la inauguració del 
nou local de joves, es duran 
a terme més endavant quan 
la situació sanitària ho per-
meti.
L’activitat va començar di-
vendres 23 a la tarda amb 
la proposta GPS Track #No-
telajuguis, que consistia en 
un joc de pistes pel poble a 
través d’una aplicació mòbil. 
Els i les participants, agru-
pats en 4 equips, havien de 
fer servir l’estratègia i orien-
tació per seguir el mapa on-
line de La Llacuna i anar a 
diferents punts del poble des 
d’on havien de respondre 
preguntes sobre el consum 
de drogues i alcohol o dur a 
terme diferents proves d’ha-
bilitats. Els i les joves parti-
cipants van poder aprendre 

diferents aspectes sobre el 
consum responsable en l’oci 
a través del joc organitzat 
per Gaudire i l’Oficina Jove 
de l’Anoia.
Dissabte 24 va arribar el 
torn de la SexTruck, la ca-
ravana pedagògica on les 
sexualitats, afectivitats i fe-
minismes van sobre rodes. 
La caravana es va instal·lar 
a la Plaça Major durant tota 
la tarda perquè les persones 
joves i famílies poguessin 
entrar i informar-se. A dins 
hi havia materials diversos 
sobre els cossos, la sexua-
litat, mètodes anticoncep-
tius, menstruació... N’hi 
havia per triar i remenar i 
dues informadores de l’as-
sociació Les magranes re-
solien tots els dubtes.

La Llacuna organitza el Cap de 
Setmana Jove 2021

A més, vam comptar amb 
l’espectacle “La SexTruck ha 
llegado a su comunidad” a 
càrrec de la Churry Clown, 
un monòleg que ens va 
apropar en clau d’humor al 
món sexual que ens envolta. 
Va ser una manera molt di-
vertida d’entendre els objec-
tes que podíem trobar dins 
la caravana i de normalitzar 
diferents temes tabú a través 
del riure.
L’Ajuntament i la Comissió de 
joves valoren positivament les 
activitats i esperen poder orga-
nitzar pròximament la part lú-
dica del cap de setmana que no 
es va poder realitzar a causa de 
les mesures sanitàries. Podeu 
seguir la informació sobre les 
activitats pel jovent a través de 
l’Instagram @puntjovellacuna.

CAPELLADES / LA VEU 

A questa és una de 
les inversions pre-
vistes a la darrera 

modificació de crèdit del 
pressupost municipal i su-
posa diverses millores. 
Aquest nou quadre elèctric 
augmenta la polivalència 
de l’espai a l’hora d’orga-
nitzar esdeveniments o per 
instal·lar les atraccions que 
venen per la Festa Major o 
el Mercat Figueter. Per so-
lucionar el tema elèctric en 
aquests casos calia llogar 

Nou quadre elèctric a l’esplanada gran 
del Capelló

un generador, cosa que ara 
permetrà estalviar en cada 
acte. També els firaires i 
altres usuaris necessitaven 
passar una inspecció tèc-
nica cada vegada per con-
nectar-se i ara ja no serà 
necessari, fet que els facili-
tarà la tasca.
L’Alcalde de Capellades, 
Salvador Vives, destaca 
com “aquesta és una petita 
inversió necessària perquè 
millora un servei puntual 
però que s’anava repetint i 
acabava generant una des-
pesa reiterativa”.

CAPELLADES / LA VEU 

Després de l’aturada de 
l’any passat, enguany 
s’ha tornat a fer una 

nova edició del Torneig de 
Vòlei Sorra de Capellades, 
amb 120 equips inscrits i més 
de 200 participants.
L’esplanada gran del Capelló 
ha acollit les 5 pistes que han 
permès jugar les diferents 
categories tant de 4x4 com 
de 2x2, en masculí, femení i 
mixt.
Aquesta edició ha estat orga-
nitzada des del Club de Vòlei 

La Torre, amb molt bon re-
sultat. S’ha pogut seguir els 
horaris previstos, tancant per 
la nit, i sense cap incident re-
marcable, ni tan sols durant 
l’estona que va marxar el llum 
per l’avaria general. Diumen-
ge per la tarda es va fer l’en-
trega de premis als més de 24 
guanyadors i guanyadores de 
les diferents categories.
La regidora d’esports, Anna 
Xaus, valora en positiu el tor-
neig “tot ha anat com estava 
previst i hem pogut oferir una 
activitat per als joves, malgrat 
les circumstàncies actuals”.

Capellades recupera 
amb èxit el Torneig 
de Vòlei Sorra

CAPELLADES / LA VEU 

A partir d’aquesta setmana i 
fins el divendres 3 de setembre 
es pot presentar una instància 
genèrica a l’Ajuntament per 
accedir a  la convocatòria del 
Programa d’Arranjament d’Ha-
bitatges per a la Gent Gran.
Aquest programa és per a la 

Arranjament d’habitatges 
per a gent gran

millora de les condicions d’ac-
cessibilitat, seguretat, higie-
ne, habitabilitat i d’eficiència 
energètica. Les persones inte-
ressades poden presentar una 
instància a l’Ajuntament de Ca-
pellades, amb la documentació 
que acrediti la seva situació 
(dependència, discapacitat i 
dades econòmiques). 

Busco persona per :
Secretari, amb experiència en administració.

- Amb carnet de conduir i que parli anglès.
- Amb coneixements de comptabilitat

 i administratius.

S'ofereix sou segons vàlua.

Enviar currículum a:
 josemaquinaria1@gmail.com

Tel. 607.867.101
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COPONS / LA VEU 

La consulta ciutadana, 
que va començar el 17 
de juliol i es va cloure el 

23 del mateix mes en un acte 
públic de recompte, sobre 
l’emplaçament de nous parcs 
eòlics al municipi i el model 
de transició energètica de 
municipi s’ha tancat amb una 
participació del 24.9% (67 
vots emesos) del cens de la 
participació que incloïa tots 
els empadronats de Copons 
majors de 16 anys (269 perso-
nes amb dret de participació). 
Al voltant de les preguntes 
sobre els avant projectes pre-
sentats al municipi, un 64% 
dels participants es mostren 
contraris al projecte de parc 
eòlic de Serra Morena amb 43 
vots desfavorables i 23 vots a 
favor. Aquesta tendència se-
gueix en el parc de Vilella on 
el rebuig a la seva  construc-
ció puja fins a un 70% dels 
participants, amb 47 papere-
tes en contra de la construc-
ció del parc vers 19 opinions 
afirmatives.
Els coponencs també podien 

expressar la seva conformitat 
sobre diferents qüestions re-
lacionades amb la els pros i 
contres de la transició energè-
tica i la implantació de parcs 
eòlics, i on més de la meitat 
dels participants es van mos-
trar partidaris de la creació 
d’una comunitat energètica 
local. Es podien marcar tan-
tes opcions com es considerés 
i les alternatives preferides se-
gons l’ordre de prioritat són:
- S’hauria d’apostar per la cre-
ació d’una Comunitat Ener-
gètica Local que fos capaç 
d’auto abastir les necessitats 
energètiques del municipi: 37 
vots.
- El desenvolupament de 
parcs eòlics genera alteraci-
ons al medi físic i humà que 
suposa un risc per l’entorn 
natural de poble i pel benes-
tar dels seus veïns/es: 31 vots.
- La construcció de parcs eò-
lics serà una bona oportunitat 
pel poble: 24 vots. 
- Cada avantprojecte té la seva 
particularitat i s’ha de valorar 
de forma independent la seva 
viabilitat i beneficis pel muni-
cipi: 22 vots.

Una desena de participants 
van deixar també palesa la 
seva opinió en l’espai dispo-
nible per noves aportacions, 
encaminades moltes d’elles 
instant a buscar altres territo-
ris per la implantació de nous 
parcs eòlics 
En paraules d’Alex Prehn, al-
calde de Copons “aquests re-
sultats, tot i la poca participa-

Els veïns de Copons diuen No als parcs eòlics de Serra 
Morena i Vilella

ció demostren que la població 
de Copons és partidària d’un 
nou model energètic i de cus-
tòdia del territori i des de 
l’Ajuntament hem de treballar 
per fer-ho possible”.
Amb la consulta es dóna una 
pas més als procés de parti-
cipació ciutadana que va co-
mençar el dissabte 12 de juny 
amb la taula rodona infor-

mativa  “Pros i Contres dels 
Parcs Eòlics” que va comptar 
amb la participació dels di-
ferents agents implicats en la 
construcció el parc de serra 
morena.  A més a més, l’Ajun-
tament recorda que tota la 
documentació relacionada 
amb els avantprojectes està 
a disposició de la població al 
Ajuntament.

VECIANA / LA VEU 

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

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

aquests dies per voluntaris, 
sota la direcció de l’arqueò-
loga de Cat Patrimoni Núria 
Cabañas, s’ha continuat ex-
cavant la necròpolis visigòti-
ca trobada ara fa un any sota 
les restes de l’edifici del baix 
medieval que es construí se-
gles més tard al seu damunt.
Per tal de donar a conèi-
xer les troballes realitzades 
amb la campanya d’enguany 
el proper dissabte dia 31 de 
juliol a les 19 hores hi hau-
rà una xerrada informativa 
organitzada pel CECI amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Veciana.

Xerrada informativa sobre la recerca arqueològica realitzada 
a Santa Maria de Veciana

VINE A L’ESCOLA 
DE BÀSQUET

Reserves a: 639 522 176  ·  cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com
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CALAF / LA VEU 

E l Ple de Calaf va apro-
var una modificació 
de suplement i gene-

ració de crèdit amb set vots 
a favor, de l’equip de govern, 
i tres abstencions del GIC-
VV i Junts per Catalunya. 
“Un cop adjudicada la cons-
trucció de la planta desnitri-
ficadora, s’allibera una part 
del cost de la inversió amb 
la qual es realitzarà un canvi 
de destí per a inversions en 
carrers”, va detallar la Regi-
dora d’Hisenda i Promoció 
Econòmica, Montse Mases.
La modificació també in-
corporava diferents sub-

vencions de la Diputació 
de Barcelona i el Ministeri 

d’Igualtat, que s’invertiran 
en: les casetes dels mestres, 

Una part de l’import previst per la planta desnitrificadora es 
destinarà a l’arranjament de carrers a Calaf

equips informàtics, l’àrea 
d’emergència de la deixa-
lleria municipal i la incor-
poració d’un import de 
professionals independents 
per activitats comunicades. 
La regidora va matissar que 
l’import diferencial es traurà 
del fons de contingència.
El portaveu del GIC-VV, 
Jaume Simó, va subratllar 
que s’abstindrien en la vota-
ció d’aquest punt de l’ordre 
del dia.
El portaveu de Junts per Ca-
talunya, Joan Caballol, va 
voler saber de quina de les 
dues subvencions destinades 
a la planta desnitrificadora 
es trauran els diners.

El Regidor d’Urbanisme, 
Jordi Biosca, va explicar que 
el Pla General d’Inversions 
per aquests quatre anys in-
clou una línia per a inversió 
específica, en la qual l’Ajun-
tament de Calaf ha presentat 
la construcció de la planta 
desnitrificadora, i una sego-
na línia destinada a inversi-
ons generals, en la qual no 
cal especificar la inversió a 
cobrir. Tot i que al pressu-
post es van assignar les dues 
línies a la instal·lació de la 
planta desnitrificadora, amb 
la licitació de la construcció, 
la segona ja no és necessària 
per a cobrir l’import i, conse-
qüentment, es pot alliberar.

RUBIÓ / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona inicia les obres de 
construcció d’un itinera-

ri de vianants a la carretera a la 
BV-1037 entre el nucli de Tor-
redenuça i el Pla de Rubió, dins 
el terme municipal de Rubió. 
El projecte té un pressupost de 
licitació de 482.130 euros  i un 
termini d’execució de quatre 
mesos,  i té per finalitat cons-
truir un itinerari separat de la 
calçada així com l’ampliació 
d’aquesta.
L’actuació compren l’ampliació 
de la de la calçada actual per tal 
d’aconseguir una plataforma 
mínima de 5,75 metres d’am-
plada, incrementada en alguns 
llocs per assolir els sobreamples 
necessaris en els diferents re-
volts, la construcció de l’itine-

rari de vianants de 450 metres 
amb una amplada lliure de pas 
de 1,8 metres, així com l’ade-
quació del sistema de drenatge 
existent a la nova secció trans-
versal, inclosa l’ampliació de 
l’obra de drenatge del torrent 
de Can Martí.
Les obres també inclouen 
l’adequació de la senyalització 
vertical i l’execució de nova se-
nyalització horitzontal d’acord 
amb la secció tipus projec-
tada, la instal·lació de barre-
res de seguretat i baranes per 
protegir els usuaris de la via, 
tant pel que fa a vehicles com 
vianants, la col·locació d’en-
llumenat al nou itinerari, així 
com la revegetació de nous ta-
lussos i zones fóra d’ús a més 
del desviament i reposició dels 
serveis afectats.
Actualment, els residents al 

petit nucli de Torredenuça, per 
a poder accedir al nucli del Pla 
de Rubió, on actualment hi ha 
un local social, han de fer el seu 

Inici de les obres de l’itinerari de vianants a la BV-1037 entre 
Torredenuça i el Pla de Rubió

recorregut pel marge de la car-
retera en uns 300 metres, creuar 
la carretera i continuar per un 
itinerari en terres en els darrers 

100 metres. A més, l’amplada 
actual de la carretera és inferior 
a 5,50 m en la majoria del tram 
objecte del projecte.
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VECIANA / LA VEU 

E n un municipi com 
el de Veciana, amb 
una població força 

reduïda, l’arribada d’infants 
és sempre motiu d’alegria 
compartida. És per això que 
des de l’Ajuntament es vol 
donar la més sentida ben-
vinguda als recents nascuts 
que s’empadronen al muni-
cipi.
Així, el passat dimarts dia 
20 de juliol, l’alcalde va do-
nar la benvinguda a la ve-
cianenca Aran Sangrà Ollé, 
que va néixer el dia 29 de 
maig i viu, juntament amb 
els seus pares Jordi i Marta 
i els seus germans Bernat i 
Dana, a la masia de Cal Ma-
lloat prop de Segur.
La trobada va servir per pa-
lesar a la família l’entusias-
me i força que transmet al 
consistori l’arribada d’in-
fants al municipi.

Benvinguda a l’Aran Sangrà Ollé

CALAF / LA VEU 

Des que el passat 25 
de maig va entrar en 
funcionament, més 

de 170 persones han utilitzat el 
servei de transport a demanda 
de l’Alta Segarra. Així mateix, 
durant aquests primers mesos 
s’han dut a terme 129 viatges.
Gran part dels desplaçaments 
s’han realitzat entre Calaf i 
Igualada (60%), seguidament 
dels viatges entre Calaf i la 
resta de pobles de l’Alta Segar-
ra (30%) i entre Igualada i la 
resta de localitats de l’Alta Se-
garra (10%).
Així mateix, la durada mitjana 
dels trajectes s’ha situat entorn 
els 20 minuts i la majoria dels 
viatges s’han reservat amb an-
telació (90%), davant el 10% 
que s’han reservat al moment. 

El transport a demanda a 
l’Alta Segarra
El servei està funcionant com 
una prova pilot amb una dura-
da de sis mesos. La iniciativa 
es va impulsar des de l’Ajun-
tament de Calaf i la Manco-
munitat de l’Alta Segarra, jun-
tament amb l’empresa Shotl, 
el Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pú-
blica i el Departament de 

Territori i Sostenibilitat en el 
marc de l’estratègia SmartCa-
talonia.
Per a fer ús del servei, els usu-
aris únicament han de descar-
regar-se l’aplicació Clic.Cat 
Alta Segarra i reservar un viat-
ge, indicant la parada d’origen 
i la destinació final. 
Els municipis entre els quals 
es pot viatjar són: Calaf, Sant 
Martí de Sesgueioles, Pujalt, 
Prats de Rei, Castellfollit de 
Riubregós, Calonge de Segar-
ra i Igualada. El servei in-
clou 64 parades virtuals, de 
les quals 58 es troben a la 
zona de l’Alta Segarra i 6 al 
municipi d’Igualada.
Actualment, l’horari de fun-
cionament és de dilluns a di-
vendres, de 09.00 h a 13.00 
h i de 17.00 a 20.30 h, i tam-
bé els dissabtes de 10.00 h 
a 14.00 h. Els viatges entre 
municipis de l’Alta Segarra 
tenen un cost de 3 €, mentre 
que els desplaçaments entre 
aquestes localitats i Igualada 
tenen un preu de 5 €.

Més de 170 persones 
han utilitzat el servei de 
transport a demanda de 
l’Alta Segarra

Des de la posada en 
marxa del servei, 

s’han dut a terme prop 
de 130 viatges

PIERA / LA VEU 

La cinquena onada de 
la pandèmia ha pro-
vocat que la Setmana 

Jove de Piera s’hagi hagut de 
replantejar respecte a la pri-
mera previsió que s’havia re-
alitzat des de la Regidoria de 
Joventut amb la col·laboració 
de l’Eixam de Piera i Jovent 
de Piera, per tal de garantir 
el compliment de les noves 
restriccions establertes. La 
programació redueix així les 
activitats previstes entre els 
dies 2 i 8 d’agost i s’establei-

xen totes les mesures sanità-
ries necessàries per a evitar 
contagis.
El programa inclou un joc 
de pistes, el GPS Track, per a 
grups de fins a 6 participants 
a partir dels 12 anys. L’activi-
tat es realitzarà el 2 d’agost a 
les 18 h a través d’una apli-
cació mòbil que proposa una 
sèrie de proves pel poble amb 
l’objectiu d’enderrocar la ma-
cro empresa fictícia de tabac, 
alcohol, cànnabis i begudes 
energètiques, TABEC S.A. 
Les places són limitades i les 
inscripcions s’han de fer a 
través del formulari que tro-
bareu aquí. A més d’un pre-
mi per a l’equip guanyador 
també s’oferiran obsequis a 
la resta de participants.

Cinema a la fresca i des-

La Setmana Jove s’adapta a l’actual 
situació sanitària

Un joc de pistes, el 
cinema a la fresca i des-
comptes a la Piscina de 
Piera formen part de la 
programació d’enguany

comptes a la piscina
La setmana també inclou 
dues projeccions de cine-
ma a la fresca a la pista del 
Gall Mullat. La primera serà 
el film d’animació de Pixar 
“Soul” el 6 d’agost a les 21.30 
h i a la mateixa hora, l’ende-
mà 7 d’agost es podrà veure 
“Joker”.
Finalment cal destacar que 
durant la setmana, del 2 al 8 
d’agost, els infants i joves po-
dran gaudir de descomptes 
del 50 % a la Piscina de Piera.

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

FRUITA I VERDURA

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada

Matrícula gratuïta 
fins al 13 d’agost

per a tots els cursos 
que comencen el 6 de 

setembre de 2021
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Al llarg del divendres i 
dissabte es va dispu-
tar per camins de la 

província de Terol la 37ena 
edició de la Baja Aragón. 
Constava de tres llargues eta-
pes, la primera el divendres i 
les altres dues el dissabte.

Tres eren els copilots ano-
iencs que hi participaren. A 
la categoria de cotxes, Àlex 
Haro copilot de Nani Roma 
amb el Prodrive Hunter, es 
classificaren cinquens. A la 
categoria de buggies, Ar-
mand Monleón, copilot de 
Gerard Farrés amb el Can-
Am Maverick, aconseguiren 

la quarta posició al grup T4.
A la categoria de camions hi 
participà l’anoienc Francesc 
Salisi, copilot d’Alex Aguir-
regaviria, que també portava 
de copilot a Jordi Perera. Van 
haver d’abandonar a la terce-
ra i darrera etapa. Mala sort, 
doncs en l’etapa anterior es 
classificaren quarts.

Els copilots anoiencs compleixen a la 
Baja Aragón

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La segona prova pun-
tuable pel Trofeu Clio 
Renault de rallys de 

terra francès es va disputar 
pels voltants del municipi 
de Langres, al departament 
de l’Alt Marne a la regió del 
Gran Est.
Hi va participar el jove pilot 
igualadí Marcel Abad, co-
pilotat per Carles Cortès de 
Camprodon, amb Renault 
Clio RSR Rally5. Foren l’únic 
equip català i espanyol que 

hi participaren en aquest ral.li 
que també puntuava pel cam-
pionat estatal francès de terra.
Cal qualificar de formidable el 
seu ral.li, doncs aconseguiren 
el tercer lloc i primers júni-
ors del prestigiós campionat 
Renault de promoció.
Cinc eren els trams a dispu-
tar, tres el dissabte que es re-
petien dues vegades i dos el 
diumenge que igualment es 
feien dues vegades cadascun. 
Trams molts complicats pel 
fang que hi havia, especial-
ment els del dissabte.

Marcel Abad i Carles 
Cortès primers júniors al 
Ral·li de Langres

DANSA / LA VEU 

Q·arts, centre de Sa-
lut i Dansa, ha aca-
bat el seu primer 

curs d’escola de dansa, entre 
confinaments i restriccions, 
amb molt bons resultats. 
Tres coreografies bronze i 
una finalista, concursaran 
aquest agost, representant 
l’equip nacional de dansa a 
la Final Mundial, entre més 
de 120.000 participants de 
62 països d’arreu del món, a 
Anglaterra.

“Playing at the End of the Uni-
verse”, “Is this a Dream?” i 
“Spring Legs” de Cristina Que-
raltó i “A Change Is Gonna 
Come” de Laia Riba es van clas-
sificar al Campionat d’Espanya 
Dance World Cup i les ballarines 
participaran a la Final Mundial 
2021.
Cal felicitar a les ballarines: 
Anna Ballet, Naia i Mila Vall-
daura, Carla Ruiz, Àneu Es-
truch, Nina Ruiz, Carlota Riba, 
Laia Munné i Gal·la Pallarès i els 
desitgem molta sort en aquest 
nou repte!

Q·arts situa Igualada a la 
Final Mundial de Dansa
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ATLETISME / LA VEU 

E ls set atletes del C.A. 
Igualada Petromira-
lles participants tin-

gueren una brillant actuació, 
dissabte i diumenge, al 70è 
Campionat d’Espanya Sub-
18 disputat a l’Estadi Iberoa-
mericà de Huelva. Assoliren 
2 medalles d’Argent i  3 llocs 
de finalista en les proves cor-
responents.  Hi van partici-
par els atletes estatals cap-
davanters nascuts els anys 
2004/2005.
EL CAI Petromiralles va 
assolir una magnífica 17A 
posició per equips amb 18 
punts, en la puntuació global 
dels seus atletes, tots ells sor-
gits de l’Escola Esportiva del 
CAI, essent el 3r club català  
entre 140 clubs classificats.  
Van sobresortir les actua-
cions d’Aleix Camats, sots 
campió d’Espanya - Argent 
- en llançament de disc, amb 
un millor intent de  55,60 
m., prova dominada per Ja-
vier Cruz (Fraga-B. Cinca) i 
de Carla  Bisbal, sots campi-

ona estatal - Argent - en els 
800 m.ll. fem., amb 2’11”34 
a la final, després de domi-
nar dissabte la 1ª s/f. amb  
2’18”99. La campiona estatal 
va ser Paula Isabel Martín 
(C.D. Base).
Cal ressaltar també el 7è 
lloc d’Ian Alves en el salt de 
perxa, amb 4,36 m., mateixa 
marca que els classificats del 
3r al 7è., prova dominada per 
Alvaro Bastida (Cueva de 
Nerja) i els 8ens llocs de Nú-
ria Moix en el pes, amb 12,25 

m. dominat per Xiana Lago 
(Ria Ferrol)  i d’Albert Gil en 
el disc, amb 41,75 m. assolint 
places de finalista.
Guim Morcillo era 10è en el 
llançament de javelina, amb 
un millor intent de 52,69 
m., dominat per Dario Sina 
(Puentecillas Palencia) i Joan 
Sendra era 4t en la 2ª s/f. dels 
110 m. tanques, amb un re-
gistre de 14”54 no accedint 
a la final de la prova, domi-
nada per Jan Díaz (Avinent 
Manresa). 

Carla Bisbal i Aleix Camats (CAI), 
sotscampions d’Espanya Sub-18 

FUTSAL / LA VEU 

Les Nits de Campions de 
la Federació Catalana 
de Futbol canvien de 

format a causa de la pandè-
mia sanitària, i es lliuren els 
guardons amb limitació de 
persones per evitar les aglo-
meracions.
A Vilanova del Camí, a la 
seu de la Federació Catala-
na de Futbol a l’Anoia, s’ha 
realitzat l’entrega del trofeu 
de campions de lliga de la 
temporada 2020-2021 de la 
primera divisió catalana de 
futbol sala a l’equip sènior 
del Club Futsal Òdena, que 
jugarà la temporada que ve 
a la divisió d’honor.

El directiu i delegat federatiu 
a l’Anoia, Francesc Borrega, 
i el subdelegat José Miguel 
Claver, han estat els encar-
regat de lliurar el trofeu de 
campions.
Les 13 Nits dels Campions se 
celebren arreu del territori 
català, una vegada ha fina-
litzat la competició, per dis-
tingir els campions de Lliga. 
L’objectiu d’aquests actes, a 
banda de lliurar els trofeus 
als equips campions, és pre-
miar amb guardons especials 
a diferents personalitats per 
destacar la seva trajectòria en 
el futbol i futbol sala català. A 
més, també s’obsequia als pre-
sidents que, un cop finalitzat 
el curs, deixen el seu càrrec.

El CF Òdena rep el 
trofeu de campió de lliga

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta  del C.A. Igua-
lada Petromiralles/
Jocnet Aleix Camats, 

ha estat seleccionat per par-
ticipar en l’encontre interna-
cional Sub-18 que es durà a 
terme els propers dies 31 de 
Juliol i 1 d’Agost, a la població 
francesa de Francoville (Pa-
rís), defensant els colors de la 
Selecció Espanyola Sub-18.

Aleix Camats  va assolir 
diumenge passat, a Huelva, 
la medalla d’Argent al Cam-
pionat d’Espanya Sub-18 en 
la prova del llançament de 
Disc. En aquest encontre 
internacional hi participa-
ran les seleccions de  Fran-
ça “A” - França “B” - Es-
panya - Bèlgica Flamenca 
- Irlanda - Paisos Baixos - 
Suissa - Ucraïna i París Ille 
de France.

Aleix Camats, seleccionat 
per competir a París

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI

Per a coneixement general es fa saber que l’Ajuntament d’Igualada, en la sessió 
plenària  duta a terme el dia 27 de juliol de 2021, va acordar el següent: 

Primer.- Aprovar inicialment la cessió de l’ús gratuït a la Fundació Privada Àuria 
d’un  habitatge situat al carrer de Joan Sardà, número 13, d’Igualada, per desti-
nar-lo a llar  residència per a persones ateses per aquesta entitat per un període 
de deu anys. 

Alhora, aprovar inicialment el document de formalització de cessió que s’anne-
xa a aquest  acord. 

Segon.- Obrir un termini d’informació pública per un termini de vint dies hàbils 
a comptar de  l’endemà de l’última publicació de l’Edicte corresponent a la 
premsa local, al tauler d’edictes  de la Casa Consistorial i de la seu electrònica de 
l’Ajuntament d’Igualada (https://seu e.cat/ca/web/igualada) per a la formulació 
de reclamacions o al·legacions.  

En el supòsit que se’n presentin, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de 
l’Ajuntament.  En cas contrari, l’acord d’aprovació inicial i resta de l’expedient 
esdevindrà de�nitiu sense  necessitat d’adoptar un nou acord. 

Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents que s’esmenten en 
aquest  acord. 

Quart.- Noti�car aquest acord a les parts interessades. 

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt segon, fent avinent que es 
tracta d’un acte de mera  tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de 
recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats  considerin pertinents. 

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!
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FESTES / LA VEU 

El regidor de Promoció 
Cultural de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Pere 

Camps, ha presentat aquest 
dimecres el programa d’actes 
de la Festa Major d’Igualada 
d’aquest any.
L’any passat, la Festa Major 
es va haver de suspendre per 
la difícil situació sanitària 
causada per la pandèmia de 
covid-19 que s’estava vivint. 
Aquest any, la important 
campanya de vacunació que 
s’està duent a terme ha fet que 
es pugui tornar a programar 
aquesta celebració adaptada, 
totalment, a les restriccions 
dictades pel Procicat que es-
tiguin vigents durant els dies 
de Festa Major.
El regidor Pere Camps ha re-
cordat que “no podem abai-
xar la guàrdia i que cal man-
tenir les mesures per evitar 
la propagació de la covid i 
no relaxar-nos per tal que no 
s’incrementin els contagis, 
encara que estiguem vacu-
nats.”
S’ha previst que tots els actes 
és duguin a terme en espais 
perimetrats o tancats, amb 
aforament limitat com són: el 
pati del Museu de la Pell, Parc 
Central, pati de l’Escola Pia, 
pista de l’Ateneu Igualadí, Te-
atre Municipal l’Ateneu i pista 
de l’escola Garcia Fossas. Les 
cercaviles i similars, en cas 
que no es puguin fer a la via 
pública es buscaran d’altres 
opcions per dur-les a terme, 
com per exemple perimetrant 
el carrer Dr. Joan Mercader 

o algun altre espai similar. 
Per assistir a les diferents ac-
tivitats, tal com s’explica al 
programa, caldrà comprar 
entrada, la majoria són sim-
bòliques: gratuïtes o amb el 
preu d’1€, excepte alguns es-
pectacles del teatre. Aquesta 
mesura s’ha adoptat per as-
segurar la presencialitat als 
actes. El públic estarà sempre 
assegut i amb distància de se-
guretat. Serà obligatori l’ús de 
mascareta a tots els recintes i 
no hi haurà servei de bar.
El regidor de Promoció Cul-
tural, Pere Camps ha destacat 
que” la programació, malgrat 
les circumstàncies que vivim 
és extensa, variada i de qua-
litat”. I ha manifestat que per 
dur-la a terme es compta amb 
la col·laraboració de totes les 
entitats culturals i festives de 
la ciutat.
Es durant a terme un total de 
72 actes: 18 dels quals aniran 
a càrrec de les diverses enti-
tats; 14 concerts que abracen 
tot tipus d’estils musicals i 
que van dirigits a tots els ti-
pus de públics; hi haurà tam-
bé 10 obres de teatre tant per 
a públic adult, infantil o ju-
venil; així com tot un seguit 
d’exposicions  de les quals cal 
destacar l’exposició fotogrà-

fica de Pau Corcelles “For-
ça, equilibri, valor, seny i ... 
Moixiganguers” que s’ubicarà 
a la Sala Municipal, o bé l’ex-
posició “Llindes de la ciutat”, 
fotografies de Miquel Solà i 
que es podrà visitar a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
Central.
En destaquen la conferència 
institucional a càrrec de Jor-
dina Sales que parlarà dels 
episodis postpandèmics al 
llarg de la història, els con-
certs dels grups Itaca Band, 
Senyor Oca, Maria Lluïsa, 
Séptima Trastada, Sirex i l’or-
questra Metropol. Les visites 
guiades d’aquest any seran 
al Fort de Sant Magí, aixecat 
durant la guerra carlina. Pel 
que fa als espectacles destaca 
l’obra “Bona Gent” amb Quim 
Masferrer al Teatre Municipal 
Ateneu, també el cicle Xiques 

Igualada tindrà una Festa Major adaptada a la situació sanitària

Es faran 72 actes, tots 
ells en espais perime-
trats o tancats i amb 

aforament limitat per 
seguir les mesures vi-

gents del procicat

amb el teatre de l’Aurora con-
juntament amb autors, ac-
trius i actors de la comarca 
que aquest any es farà en es-
pais situats fora del teatre en 
un recorregut sorpresa.
El pregó d’enguany es farà al 
Parc Central, a càrrec dels Di-
ables d’Igualada, amb motiu 
del 25è aniversari de l’entitat.
Una de les novetats d’aquest 
any ha estat la creació d’un 
filtre d’Instagram que es po-
drà baixar des del perfil @cul-
turaigualada, creat per Marc 
Càlichs, amb els Capgrossos 
d’Igualada i una agenda de 
reptes per fer amb família i 
amics a través de les xarxes 
socials.
Aquesta Festa Major torna-
rem a tenir també la figura del 
Salero i el Saleret, que seran 
en Joan Pou Roca i el seu fill 
Guillem Pou Martorell. I s’es-

trenaran diversos elements 
festius i de guarniment, com 
el Penó de la ciutat que ha 
creal la dissenyadora i mo-
dista Roser Pons; el Domàs 
de l’Ajuntament realitzat per 
la modista i artesana Urbani 
Castilla; i enguany també s’es-
trena una rèplica de la Vara 
del Salero, obra d’orfebreria 
realitzada per Luis Navarro, 
Joyeros.
També cal destacar la col·la-
boració de totes les entitats de 
cultura popular i tradicional 
que participen a les cercaviles 
i processó i també la col·labo-
ració d’entitats com la Xarxa 
d’Igualada en els espectacles 
infantils. Dins el programa 
també hi consten les activitats 
organitzades pel Teatre de 
l’Aurora, Associació Juvenil la 
Coll@nada, a través d’un codi 
Qr i les esportives.

 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

Doble suspensió
a partir de 120€

E-bike 200€
en 24 quotes

(sense interessos)

NOVETAT MENDIZ BIKES A LA CARTA
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   EXPOSICIONS
NATURA VIVA
Carlota Delgar. 
Carlota Delgar presenta l’exposició Natura viva. 
Pintures a l’Oli sobre fusta i sobre tela
Del 8 al 25 de juliol a la Sala Municipal 
d’Exposicions

PLOU A L’ESCALA
Kima Guitart
La mostra forma part de la sèrie “Plouen pre-
gàries”, inspirada en les banderes d’oracions del 
Tibet i el Nepal amb cal.ligrafies de desitjos de 
pau,  prosperitat, salut, alegria...
Del 15 de juliol al 31 de desembre a Cal Roure

EDUCACIÓ MENSTRUART
L’abril del 2020, en ple confinament, Artemeia* 
inicia un concurs d’educació menstrual artísti-
ca. L’objectiu: visibilitzar i reivindicar els cossos 
menstruants a través de l’art. Però també aprofitar 
aquesta situació per apropar-nos al nostre cos ..
Fins el 28 de juliol a l’Espai Cub del Museu de 
la Pell

BLAU, BLAUA
Jordi Pagès.
Mostra de collages i pintures.
De l’1 de juliol al 28 d’agost a la Galeria Artèria

PINTURES A L’OLI
Empar Aranda
Col·lecció de cuadrets pintats a l’oli, que han es-
tat inspirats en la diversitat floral que ens ha re-
galat enguany la primavera..
Tot el mes de juliol al Mercat de la Masuca

MENTRE ELS CARRERS 
DORMIEN I FINESTRES
DE NATURA II
Anna Carretero
Mostra d’acrílics sobre tela i cartolina. L’artista 
s’inspira en la connexió amb la natura i la ma-
nera com la sedueix i inspira.
Fins el 31 d’agost al Punt de lectors de la Bi-
blioteca Central

EL BOSC TRANSLÚCID. 
DE LA LLUM DEL BOSC
AL PAPER
Josep Perez Gonzalez
Obra inspirada en la natura, en els camins envol-
tats d’alzines, roures, pins, vinyes i camps de blat 
i recollida a través de la fotografia i apunts .
Fins al mes de setembre al Museu Molí Paperer

REC DISTRICTE CULTURAL. UN 
BARRI EN TRANSFORMACIÓ
Mitjançant una instal·lació artística i vivencial, 
es podrà descobrir, a través de fotografies, au-
diovisuals i altres formats expositius, la recu-
peració patrimonial d’aquestes fàbriques i les 
noves activitats que hi tenen lloc.
Del 23 de juliol, al 26 de setembre a al sala 
d’exposicions temporals del Museu de al Pell

MÚSICA / LA VEU 

El I Festival Jordi Savall, 
organitzat conjunta-
ment per la Fundació 

Centre Internacional de Mú-
sica Antiga i el Departament 
de Cultura se celebrarà al Re-
ial Monestir de Santes Creus, 
de l’11 al 15 d’agost, amb un 
total de cinc concerts. 
El festival vol reivindicar, 
d’una banda, la importància 
de la recuperació del patri-
moni cultural i musical his-
tòric al segle XXI i, de l’altra, 
promoure el reconeixement 
i la difusió del llegat musical 
creat durant la llarga i prolífi-

ca trajectòria del mestre Jordi 
Savall, que enguany fa 80 anys 
i celebra 55 anys dedicats a la 
recerca, la investigació, l’ense-
nyament, la interpretació i la 
difusió d’un patrimoni musi-
cal i cultural mil·lenari. 
El Festival Jordi Savall vol es-
devenir una oportunitat de 

promoció cultural i d’impuls 
econòmic i turístic per a tota 
la zona del sud de Catalunya i 
especialment per al Camp de 
Tarragona. Aporta i presenta 
una proposta cultural d’ex-
cel·lència i de projecció in-
ternacional amb voluntat de 
continuïtat i capacitat d’esta-
blir un eix cultural i xarxes de 

El I Festival Jordi Savall oferirà cinc concerts a Santes 
Creus en el 80è aniversari del mestre

Jordi Savall celebra el 
seu aniversari oferint 
als amants de la mú-
sica del país i d’arreu 

del món, un nou 
Festival de Música que 

portarà el seu nom

connexions en el futur amb 
els diversos agents de proxi-
mitat, des dels Monestirs de 
Poblet i de Vallbona de les 
Monges, les ciutats de Tar-
ragona, Reus i Montblanc, 
així com els diversos espais 
i edificis patrimonials de la 
regió especialment lligats a 
la Ruta del Cister.

Aquest nou festival vol ser 
també un pas més en la pre-
servació i continuïtat de la 
trajectòria de Jordi Savall i 
també de la tasca de trans-
missió de les acadèmies pro-
fessionals, garantint la seva 
projecció internacional i con-
tinuïtat en el temps. Jordi Sa-
vall és, amb la viola da gamba, 
el que va ser en el seu temps 
Pau Casals amb el violoncel, 
per això aquest festival s’ins-
pira alhora en l’històric Festi-
val de Prada de Conflent, que 
el mestre Pau Casals va fun-
dar l’any 1950 als 75 anys i re-
cull l’herència del Festival de 
Música Antiga de Poblet que 
Jordi Savall va iniciar l’any 
2013 i va mantenir fins l’any 
2019. Enguany el festival tin-
drà lloc a tres espais emble-
màtics del Reial Monestir de 
Santes Creus, fundat el 1160 i 
un dels màxims exponents de 
l’arquitectura gòtica de Cata-
lunya a més de panteó reial i 
gestionat per l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural.



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més... amb motiu dels 90 anys de l’Agrupació Fotogràfica.

PRIMERES DÈCADES DEL 1900.

ELS JARDINS, BEN ENGALANATS, DEL CEN-
TRE, CINEMA I TEATRE ANOMENAT ANTIGA-
MENT DEL “CENTRO O CÍRCULO MERCANTIL, 
INDUSTRIAL I AGRÍCOLA”.

Dades d’Arxiu:
Tot aquest recinte data del 1899; i , actualment està 
popularitzat amb la denominació de “Centre Mer-
cantil” o simplement “El Mercantil”. L’edifici en 
qüestió va ser construït arran de les rivalitats entre 
els socis del “Casino de Recreo”, propers a la famí-
lia Boyer, i els simpatitzants de la familia Godó.

Per ordre dels Godó, l’edifici d’aquesta entitat so-
cial va ser projectat de la mà de l’arquitecte Fran-
cesc de B. Galtés i el mestre d’obres Francesc de 
Paula Sellés, just sobre el terreny on antigament hi 
havia hagut el Teatre Tívoli, i seguint una estètica 
molt singular, a cavall entre el Neoclassicisme i el 
Modernisme.

Els seus espais interiors estan conformats per un tea-
tre, amb platea, amfiteatre i primer pis; una gran sala 
de ball i una cafeteria amb saló i galeria terrassa, ober-
ta a un espaiós jardí  en el qual s’hi han anat festejant 
diferents celebracions i efemèrides socials i culturals.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de 
Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recent-
ment digitalitzat. 

LLIBRES / LA VEU 

La Setmana del llibre en 
català retrà un home-
natge a Gemma Roma-

nyà i Valls, qui va dirigir, des 
del 1973 la impremta Roma-
nyà Valls i que a més va ser 
una important mecenes cul-
tural catalana. Gemma Ro-
manyà va endegar i recolzar 
moltes activitats culturals. 
Lectora impenitent, sensible 
a les arts i a la cultura, va ani-
mar i ajudar a molts artistes. 
El 1988 va crear la sala Paper 
de Música on s’hi han cele-
brat concerts i el Concurs In-
ternacional del Paper de Mú-
sica per la promoció de joves 
intèrprets. Per aquesta tasca 
va rebre un Premi d’Actuació 
Cívica de la Fundació Lluís 
Carulla el 1998 i el Premi al 

Patrocini i Mecenatge Em-
presarial el  2005. Va morir el 
març de 2018.
Del 10 al 19 de setembre, la 
Setmana del Llibre en Català 
celebrarà la seva 39a edició i 
tornarà a mostrar la riquesa i 
diversitat de l’edició en català 
i la seva potència industrial. 

La Setmana del Llibre en 
català retrà homenatge a 
Gemma Romanyà

MÚSICA / LA VEU 

Després de veure’s obli-
gat el cap de setmana 
passat (24 i 25 de ju-

liol) a causa de l’aplicació del 
Pla Alfa de prevenció d’incen-
dis que no va permetre accedir 
a la muntanya de Montserrat 
el 15è Festival Gong es cele-
brarà finalment els dies 31 de 
juliol i 1 d’agost a les Coves de 
Salnitre de Collbató. Seguint 
els protocols que marquen el 
Procicat, el 15è Festival se ce-
lebrarà no dins les coves com 
és habitual, sinó a la terrassa 
exterior, batejada com Terras-
sa Gong. Per tant estem da-
vant  d’un micro-festival segur 
a l’aire lliure, amb distància 
entre localitats. 
Ravid Goldschmidt obrirà el 
festival, el dissabte 31 de juli-
ol a les 21:00h. Aquest treball 
de Handpan i veu proposa 

trobar un espai de convivèn-
cia i harmonia entre els éssers 
humans... per això en Ravid, 
d’origen israelià i l’Anthony, 
d’origen libanès uneixen els 
seus talents per demostrar que 
a partir de la música l’ harmo-
nia entre les persones és pos-
sible.
A continuació, a les 22:30h 
(avançant mitja hora l’ho-
rari previst per adaptar-se a 
la nova situació de limitació 
horària), serà el torn de Gèls. 
Gèls és la trobada entre un 
Kamele N’Goni i una guitarra, 
entre un pare i un fill, entre 
dues generacions de músics 
que fusionen sonoritats hedo-

nístiques basades en l’instru-
ment africà i una col·lecció de 
pedals d’efectes de guitarra.
L’endemà, diumenge 1 d’agost 
, vindrà el plat fort del festi-
val. A les 21:00h, el collbato-
ní Ferran Palau portarà en 
un escenari que li resulta ben 
familiar el seu darrer treball, 
Parc ( Hidden Track Records; 
2021).. L’ easy loving i les can-
çons d’amor tornen encara 
més sinceres. Un amor seduït 
pel minimalisme i els sinte-
titzadors que ens guien, a pas 
lent, a través de l’imaginari de 
Ferran Palau
La cloenda del 15è Festival 
Gong anirà a càrrec d’Elisa 
Mas. Amb una veu càlida i 
femenina, acompanyada de la 
guitarra i en algunes ocasions 
per la caixa rítmica, Elisa Mas 
versionarà en format íntim i 
acústic, peces conegudes del 
repertori indie i rock.

Aquest cap de setmana, Festival Gong 
a les Coves del Salnitre

S’havia de fer el passat 
cap de setmana però 

l’aplicació del Pla Alfa 
d’incendis va fer sus-

prendre’l



Acabament del capítol que afegim a “Wils” (i 2)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

El llibre porta el títol Wils y el 
Batallón  de Zuavos Carlistas 
- Guerra en Cataluña, 1869-

1873.  Va iniciar-se com treball de 
recerca, el 2017, que fou guanyador 
del XV Premi Internacional Luís de 
Lerramendi, que vol  promocionar 
els estudis de la Història del Carlis-
me. El llibre fou presentat a Madrid, 
el juny de 2019, a l’Instituto Històrico 
Militar. Hi han aportat documentació 
igualadina, Salvador Vidal Tomàs i 
Josep Elia Farré.
Homenatge holandès a un heroi car-
lista. El reverend Ignace Wils, degà de 
Beadhland (Holanda) arribà a Pinós, 
per orar davant la tomba del seu on-
cle, Ignasi Wils, quines restes mortals 
romanen en aquell santuari. Recor-
dem que aquest morí a Igualada, quan 
entraren els carlins (La Vanguardia, 
7/11/1953).
La Princesa Irene  d’Holanda va con-
vertir-se al catolicisme. El comunicat 
oficial fou fet públic, el diumenge 29 
de gener  en el Palau Reial de Soesto-

hye, d’Amsterdam
La princesa desitja un atansament de 
totes les esglésies. Aquell mateix dia 
combregà a l’església de los Jeróni-
mos. Es el primer membre catòlic de 
la casa d’Orange, des del segle XVI. 
El Vaticà va tenir una gran satisfacció 
(La Vanguardia, 30/1/1964)
Felicitació igualadina al Príncep D. 

Carlos de Borbón-Parma. Al saber-se 
la notícia oficial del noviatge del 
pretendent a ser rei Espanya amb la 
princesa Irene d’Holanda. Els mem-
bres de la Comunió Tradicionalista 
igualadina, associant-se al feliç esde-
veniment, han enviat un telegrama al 
Secretari Nacional, D. Josep Mª Sen-
tís, pregant-li faci arribar  a S.A.R . D. 
Javier de Borbón i a la seva esposa, 
Dª Madalena i al Príncep D. Carlos, 
la més cordial felicitació. (Igualada, 
11/2/1964)
Fira d’Igualada. Actuació de la banda 
Konklijae Harmonic Ste Cecilie, de 
d’Eijerden (Holanda). Feia 91 anys 
que Wils morí heroicament a Iguala-
da. Els tradicionalistes igualadins van 
regalar una boina roja, recordant i ho-
menatjant a aquell comandant holan-
dès. Rebé aquell simbòlic regal el Sr. 
Hubert Walhene, President d’aquella 
agrupació musical, que actuà a Igua-
lada. (Igualada, 27/9/1964)
El llibre biogràfic de Josep M. Carulla 
(Granada, 2015) inclou una carta que 

el poeta igualadí -autor de la Biblia 
en verso- va escriure a S.A.R. D. Al-
fonso de Borbón-Austria Este, fent-li 
saber que volia ser soldat, però el no-
menaren Auditor de Guerra. Exercint 
el càrrec li presentaren un detingut, 
suposadament, espia. Ordenà fer-li 
Consell de Guerra, i no fou provat 
el seu delicte. Li va salvar la vida ja 
que el volien afussellar .(Granada, 
29/6/1909)
Francisco Javier Suárez, un dels au-
tors del llibre  sobre “Wils” va re-
cordar-me això del regal del llibre a 
Irene de Holanda, la que fou esposa 
de Carlos Hugo de Borbón-Parma, el 
pretendent carlista (1975-2010) que 
va estar casat amb ella fins el 1981, en 
què van divorciar-se, i és la mare de 
l’actual pretendent Carlos Javier. Van 
tenir dues filles: Margarida i Maria 
Carolina. La princesa d’Holanda era 
coneguda, també per Irene dels Paï-
sos Baixos, Irene de Lippe-Besterfold 
i Orange-Nassau. I  mentre va estar 
casada, Irene de Borbón-Parma. 
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LLIBRES / LA VEU 

L ’estiu del 2021 serà la 
segona temporada es-
tiuenca marcada per la 

pandèmia de la COVID-19. 
Els portals web de les Bi-
blioteques de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de 
la Diputació de Barcelona, 
però, ofereixen com sempre 
un munt de propostes per 
preparar les vacances i viure 
aquesta època de l’any amb la 
màxima intensitat possible.
Els especials d’estiu de la Bi-
blioteca Virtual i del portal 
infantil Gènius presenten les 
novetats i les recomanaci-
ons de les millors novel·les, 
poesies, còmics i contes per 
gaudir d’un estiu ple de bo-
nes lectures.
Idees per fer tot tipus de tu-
risme, consells per cuidar-se 
mentre es pren el sol, pro-
postes de festes majors, de 
festivals i de concerts, esca-
pades per descobrir els parcs 
naturals de la província, re-
ceptes de cuina estiuenques, 
manuals sobre primers auxi-
lis...són alguns dels contin-

guts que es recullen en l’es-
pecial d’estiu de la Biblioteca 
Virtual.
I en el portal Gènius els més 
petits de la casa, a més, tro-
baran cançons, jocs, acti-
vitats i manualitats per fer 
d’aquest estiu unes vacances 
inoblidables.
En Gènius proposa que es 
pugui gaudir d’un estiu on 
tant les fruites i les verdures 
com les faules de La Fon-
taine seran protagonistes ja 

que enguany la XBM celebra 
l’any del naixement de Jean 
de la Fontaine i l’Any Inter-
nacional de les fruites i les 
verdures. I no es pot deixar 
de consultar les recomanaci-
ons literàries i aprofitar per 
fer les manualitats i els pas-
satemps proposats.
En Gènius proposa també 
descobrir els jocs que inclou 
el portal infantil de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals. 
L’aplicació mòbil Bibliojuga 

Arriben els especials d’estiu als portals web de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació 
de Barcelona

amb el Gènius ofereix vuit 
jocs protagonitzats pel Gè-
nius, la Valentina, el PlayMe 
i el Bit.
Es poden trobar jocs del ti-
pus laberint, “memory”, les 
set diferències i el de buscar 
i trobar elements dins d’una 
escena. A l’apartat En@cció 
del portal també hi ha més 
jocs i manualitats per passar 
una bona estona.
L’aplicació està disponible per 
als sistemes Android i iOS. Es 
tracta de la segona aplicació 
mòbil que llença la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, que 
ja disposa de l’app Bibliote-
quesXBM, per al públic adult 
i que permet cercar activitats 
i biblioteques, dur el carnet al 
dispositiu mòbil o consultar 
el catàleg de documents.
La Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació 
compta amb 228 biblioteques 
i deu bibliobusos a la provín-
cia de Barcelona.
La XBM dona servei al 98% 
de la població del territori, 
amb un fons de més de 10 
milions de documents i de 2,7 
milions d’usuaris amb carnet.

MUSEUS / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, el 
Museu convida a 

conèixer, a través d’una visita 
guiada i gratuïta, l’antiga ado-
beria de Cal Granotes. Des-
prés es podrà visitar la resta 
de sales del Museu de forma 
lliure.
Durant la visita caldrà se-
guir les mesures sanitàries 
d’higiene, d’ús de mascareta 
i distància de seguretat inter-
personal. Aquesta activitat es 
produirà sempre que les con-
dicions sanitàries ho perme-
tin.
Cal Granotes, antiga adoberia 
del Pla del Cornet, que data 
del segle XVIII, està situada 
a pocs metres de Cal Boyer, 
seu central del Museu, i a 
frec del Rec, canal medieval 
que abastia les fàbriques de la 
zona. Dins de l’edifici es viu 
la posada en escena de l’ofici 
artesanal de l’adob de la pell.
Esperem que aquest diumen-
ge no us perdeu una visita a 
un patrimoni industrial tan 
singular, passat i present d’un 
ofici encara viu a Igualada. Us 
hi esperem!

Diumenge, visita 
guiada gratuïta a 
Cal Granotes



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

A propòsit d’una notable Exposició: 
“Natura viva”, de Carlota Delgar, a Igualada

N ascuda a l’osonenca Manlleu i instal·lada al 
cap d’uns anys a Els Hostalets de Pierola, Car-
lota Delgar se’ns presenta com una dona acti-

va i molt connectada actualment amb Els Hostalets, la 
mateixa Piera i la més llunyana Barcelona. Als seus 20 
anys, va prendre la determinació d’abandonar l’àmbit 
acadèmic de la Informàtica i dedicar-se plenament al 
món de l’art; raó per la qual va cursar els estudis supe-
riors de Belles Arts, primer a Vic, i després de Barcelo-
na. L’univers artístic, endemés de les portes que li obria 
la ciutat de Barcelona, va contribuir a ser -en paraules 
seves- “tot un bany de nous coneixements”; especial-
ment els referits a les diferents manifestacions, temà-
tiques i tècniques d’expressió artístiques. Òbviament, a 
partir d’aquí, la seva personal mirada al món va canviar 
radicalment; i més encara quan va poder interactuar 
amb artistes, de talla, del moment. Aquesta avinentesa, 
la porta a recordar el seu pas per l’Escola Eina, un cen-
tre del qual en valora l’estret contacte entre uns artistes 
consolidats i els membres dels grups de treball que es-
taven en fase d’aprenentatge o perfeccionament de di-
ferents tècniques de les arts plàstiques. 
Tanmateix, després d’una sòlida i consolidada forma-
ció, han hagut de passar alguns anys per a què és de-
diqués a viure de l’art de manera professional; i, és en 
aquest sentit que ha anat compartint la seva tasca ar-
tística des de l’esfera domèstica amb diferents realitza-

cions professionals. Precisament, però, és 
de poc més de dues dècades ençà que, de 
tots els seus treballs personals en va sorgir 
una primera exposició individual, des-
prés d’algunes participacions en mostres 
col·lectives, “Embrió d’Art”, amb la qual va 
iniciar-se en una etapa plenament creativa 
i transcendent de la seva vida. Seguida-
ment vindrien “Una mirada als clàssics”,  
“Fragments”, “Postals clàssiques”, “La cara 
oculta”, “Mirades còmplices”, etc., obres 
presentades en diferents llocs del nostre 
territori. 
A nivell temàtic, la seva obra tracta des 
de motius que retraten -en dibuixos- se-
qüències de memòria intimista familiar, 
passant per temes referits a diferents per-
fils ètnics i culturals; uns temes, a la ve-
gada, no absents d’elements pròpiament 
procedents de la Natura i recreats amb  
bells elements ornamentals o paisatgístics. 
Tal vegada, emperò, potser és la “Natura 
viva”, tal i com ella defineix, el concepte a 
l’hora de representar la categoria pictòri-
ca de les Natures mortes (els Bodegons), 
un dels camps d’expressió més actius que 
li ha reportat moments d’una total passió 
pictòrica. A més, és certament, aquesta re-
alització la que més li concedeix una nota-
ble categoria professional com a pintora, 
atès que davant de tot, aquests elements de 
la Natura -representats en aquestes pintures- han anat 
guanyant vida i coloració de manera insospitada, pin-
zellada rere pinzellada.
Des d’una altra perspectiva, explorar la tècnica de Del-
gar et permet de contemplar el caminar pictòric d’una 
dona lliure, especialment si mires cadascuna de les 
seves obres. I, per molt que siguin les típiques natures 
vives sembla que les vegis per primera vegada; ben bé 
que no n’hagis vist mai cap com aquestes. Això ho faci-
lita tot aquest procediment pictòric tan singular de tre-
ballar sobre fusta, com si d’un nou concepte de l’art es 
tractés. I, és en aquesta presentació que és inexcusable 
de centrar-se especialment en la sèrie d’obres de “Na-
tura viva” sobre suports de fusta, sense menystenir les 
teles, perquè realment la pròpia naturalesa de la fusta 
afavoreix  uns resultats impressionants. Tanmateix, és 

en aquesta línia que, malgrat que Delgar es manifesta 
tan procliu a l’aquarel·la com a l’oli, si més no en aques-
ta mostra la pintura a l’oli sobre fusta vella guanya una 
dimensió cromàtica del tot inimaginable, a resultes de 
l’admirable petjada que deixen les marques de les pin-
zellades sobre aquesta matèria primera; permetent en 
aquest cas que l’obra persegueixi un realisme pictòric 
proper a l’hiperrealisme gràcies al traç decidit, precís 
i minuciós dels seus pinzells; conformant un conjunt 
plàstic de siluetes i formes que semblen entrellaçar-se 
quan no perdre’s entre el farcell de la textura, rugositat i 
color envellit d’aquest material de suport.
Tot plegat, un regal d’una elogiable bellesa pictòrica que 
apunta a ser un homenatge als clàssics de la pintura, 
amb alguna picada d’ullet a l’abstracció pictòrica; en de-
finitiva, l’obra d’una artista que sap cohesionar aquestes 
dues maneres d’expressar la realitat.
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, periodista 

i historiadora

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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Retorn als 90
A Tous •  Las niñas

REDACCIÓ/ 

Celia (Andrea Fandos), és una 
nena d’11 anys que estudia en 
un col·legi de monges a Sara-

gossa i viu amb la seva mare Adela 
(Natalia de Molina), una vídua de 30 
anys que somia que la seva filla tingui 
tot allò que se li va negar a ella, com 
l’oportunitat d’anar a la universitat. 
Però un dia arriba a la seva vida Bri-
sa (Zoe Arnao), una nova companya 
nouvinguda de Barcelona, que l’em-
peny cap a una nova etapa en la seva 
vida: l’adolescència. En els principis 
de l’última dècada del segle XX, l’Es-

panya de la Expo i de les Olimpíades 
del 92, Celia es troba entre dos mons, 
el de la seva educació a casa i en el 
col·legi i en el d’un nou món que li 
espera fora. És el moment de desco-
brir que la vida està feta de moltes 
veritats i algunes mentides.
És aclaparador el catàleg de la cul-
tura pre-adolescent dels anys 90 que 
apareix en el primer tram de la pel-
lícula i Palomero, la directora, acon-
segueix que no sembli un llistat tipus 
‘Jo vaig ser a EGB’. Cada detall nos-
tàlgic compleix una funció i condu-
eix una situació cap a una altra, amb 
una fluïdesa gens melancòlica.

Aventures
Estrena •  Jungle cruise

REDACCIÓ/ 

Torna l’entremaliat i aventurer 
Peter Rabbit juntament amb 
la resta dels seus companys 

animals. En aquest segon lliurament, 
Bea (Rose Byrne) i Thomas McGregor 
(Domhnall Gleeson) s’han casat. En-
cara que Peter Rabbit i Thomas abans 
eren autèntics enemics, ara s’han fet 
molt amics. Això sí, malgrat haver 
aconseguit crear una família improvi-
sada, el rebel conill tindrà les seves di-
ferències amb McGregor i continuarà 
causant problemes. Per això, decidirà 
anar-se’n sol més enllà del jardí on sem-
pre ha viscut. Allí, coneixerà a un nou 
conill que va ser amic del seu pare, i hau-
rà de decidir quin tipus de conill vol ser.

Novament tenim rondant a l’alegre 
colla conillera capitanejada per Peter i 
els seus amics de pelfa vestits com dan-
dis encara que, com mana la tradició, 
sense pantalons ni roba interior. En 
aquesta ocasió, l’escenari es trasllada 
del medi rural a l’urbà, sense arribar a 
les cotes sinistres de la seqüela de Babe, 
el porquet valent. I això que Will Gluck 
també explora cert ambient lumpen de 
la mà -o pota- d’una quadrilla de ban-
dits l’ambició dels quals és fer-se amb 
un botí de fruita seca d’un mercat am-
bulant pseudohipster. 
Pel·lícula barreja d’imatge real i anima-
ció basada en els personatges creats per 
la novel·lista infantil Beatrix Potter.

Una pastanaga perfecta
Estrena •  Peter Rabitt 2: a la fuga

REDACCIÓ / 

Principis del segle XX. Frank 
(Dwayne Johnson) és el ca-
rismàtic capità d’una peculiar 

embarcació que recorre la selva ama-
zònica. Allí, malgrat els perills que el 
riu Amazones els té preparats, Frank 
portarà en el seu vaixell a la cientí-
fica Lily Houghton (Emily Blunt) i 
al seu germà McGregor Houghton 

(Jack Whitehall). La seva missió serà 
trobar un arbre místic que podria te-
nir poders curatius. Clar que el seu 
objectiu no serà fàcil, i en la seva 
aventura es trobaran amb tota classe 
de dificultats, a més d’una expedició 
alemanya que busca també aquest ar-
bre amb propietats curatives. Aques-
ta comèdia d’acció i aventures està 
basada en l’atracció Jungle Cruise 
dels parcs d’oci de Disney.



SPACE JAM: NUEVAS LEYENDAS
Estats Units. Animació. De Malcolm D. Lee. Amb 
LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle
La super estrella de la NBA LeBron James, queda atrapat al 
costat del seu fill Dom en un estrany lloc, un espai digital 
d’una força totpoderosa i malvada coneguda com A.I. Per 
a tornar a casa i posar fora de perill al seu fill, el jugador de 
bàsquet haurà d’unir forces amb Bugs Bunny, Lola Bunny i 
la resta de personatges dels Looney Tunes per a enfrontar-se 
en un partit de bàsquet als campions digitalitzats per A.I.

A TODO TREN: DESTINO ASTURIAS
Espanya. Comèdia. De  Santiago Segura. Amb  Santiago 
Segura, Leo Harlem, Luna Fulgencio
Quan Ricardo, pare responsable bolcat en el seu fill, deci-
deix portar-lo a un campament a Astúries amb tren noc-
turn, alguns pares proposen que sigui ell qui acompanyi els 
nens. No compten que en l’últim minut l’acompanyi Felipe, 
avi de dos dels nens, un tipus extravagant i irresponsable. 
Quan el tren arrenca sense Ricardo ni Felipe però amb els 
nens sols dins, començarà una absurda persecució. 

   PETER RABITT 2: A LA FUGA
Estats Units. Animació. De Domhnall Gleeson, Rose Byr-
ne, David Oyelowo, Megan Smart,
Torna l’entremaliat i aventurer Peter Rabbit juntament amb 
la resta dels seus companys animals. En aquest segon lliu-
rament, Bea (Rose Byrne) i Thomas McGregor (Domhnall 
Gleeson) s’han casat. Encara que Peter Rabbit i Thomas 
abans eren autèntics enemics, ara s’han fet molt amics.

   FIRST COW
Iran. Drama  De Majid Majidi. Amb Roohollah Zamani, 
Shamila Shirzad, Ali Nassirian,,
Alí, un nen de 12 anys, i els seus tres amics, treballen per a so-
breviure i ajudar a les seves famílies fent treballs en un garatge 
i cometent petits delictes per a aconseguir diners ràpids. En un 
miraculós gir dels esdeveniments, Alí rep l’encàrrec de trobar 
un tresor ocult baix terra. Per a això recluta als seus amics, però 
abans de començar la missió han de matricular-se a l’Escola del 
Sol, una institució caritativa que intenta educar a nens sense llar .

LAS NIÑAS
Espanya. Drama. De Pilar Palomero. Amb Andrea 
Fandós, Natalia de Molina, Carlota Gurpegui, Zoe Ar-
nao,
Any 1992. Celia, una nena d’11 anys, viu amb la seva 
mare i estudia en un col·legi de monges a Saragossa. 
Brisa, una nova companya nouvinguda de Barcelona, 
l’empeny cap a una nova etapa en la seva vida: l’adoles-
cència. En aquest viatge, a l’Espanya de la Expo i de les 
Olimpíades del 92, Celia descobreix que la vida està feta 
de moltes veritats i algunes mentides.

JUNGLE CRUISE
Estats Units. Aventures. De Jaume Collet Serra. Amb 
Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons, Edgar Ramirez,
Principis del segle XX. Frank (Dwayne Johnson) és el carismàtic 
capità d’una peculiar embarcació que recorre la selva amazòni-
ca. Allí, malgrat els perills que el riu Amazones els té preparats, 
Frank portarà en el seu vaixell a la científica Lily Houghton 
(Emily Blunt) i al seu germà McGregor Houghton (Jack White-
hall). La seva missió serà trobar un arbre místic que podria tenir 
poders curatius. 

   VIUDA NEGRA
Estats Units. Acció. De  Cate Shortland. Amb  Scarlett Jo-
hansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, 
Natasha Romanoff, àlies Vídua Negra, s’enfronta als capítols 
més foscos de la seva història quan sorgeix una perillosa 
conspiració relacionada amb el seu passat. Perseguida per 
una força que no es detindrà davant res per a acabar amb 
ella, Natasha ha de bregar amb la seva història com a espia i 
amb el deixant de relacions destruïdes que va deixar enrere 
molt abans de convertir-se en Venjadora.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

PETER RABITT 2: A LA FUGA 
Dv: 17:15
Ds: 17:15
Dg: 17:15
Dc: 17:15
Dj: 17:15

A TODO TREN: DESTINO ASTU-
RIAS 
Dv: 19:45
Ds: 19:45
Dg: 19:45
Dc: 19:45
Dj: 19:45

1/JUNGLE CRUISE (CAT)
Dv a Dg i Dc: 16:00
1/JUNGLE CRUISE
Dv a Dj: 19:00/22:00
1/WRONG TURN
Dll Dt i Dj: 16:45

2/SPACE JAM: NUEVAS LE-
YENDAS 
Dv a Dg i Dc: 16:15/18:45/21:15
Dll Dt i Dj: 16:40/19:10/21:30

4/ TIEMPO
Dv a Dg i Dc: 17:00/19:25/21:45
Dll i Dj: 17:00/19:30/21:50
Dt: 17:00/21:50
4/ TIEMPO (VOSE)
Dt: 19:30

5/JUNGLE CRUISE
Dv a Dll Dc i Dj: 17:30/20:30
Dt: 17:30
5/JUNGLE CRUISE (VOSE)
Dt: 20:30

6/PETER RABBIT 2: A LA FUGA 
Dv a Dg i Dc: 15:45
6/LA PURGA: INFINITA 
Dv a Dj: 18:00/20:15
6/OPERACION CAMARON
Dv a Dj: 22:30

7/A TODO TREN: DESTINO 
ASTURIAS 
Dj: 18:30
7/SPIRIT: INDOMABLE 
Dv a Dj: 16:30
7/VIUDA NEGRA 
Dv a Dt i Dj: 18:30
7/FAST & FURIOUS 9 
Dv a Dj: 21:20

8/A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS  
Dv a Dg: 16:05/18:05/20:00
Dll Dt i Dj: 17:10/19:10
Dc: 16:05
8/VIUDA NEGRA
Dv a Dg: 21:55
Dll a Dj: 21:10
8/BLACKPINK: THE MOVIE 
(VOSE)
Dc: 19:00

LAS NIÑAS
Ds: 17.30
Dg: 19:20
FIRST COW
Dg: 17:30

Av. Manresa, 94 · Òdena
Tel. 620378904
De dilluns a diumenge de 10h a 15.30h
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA



‘Sweet Tooth: El nen 
cérvol’ destaca per 
la seva qualitat de 
ser un conte per a 
tota la família. És 

una de les sèries del 
moment, apta per a 

tota la família.

És estranya la narrativa post-
pandèmica que estem veient 
en diversos projectes de cine-
ma i televisió. Tot i ser adapta-
cions d’obres anteriors, quant 
surt alguna cosa amb un virus, 
els paral·lelismes són inevita-
bles (aquí tenim, per exemple 
‘Utopia’). Un recordatori, en 
realitat, que aquest tipus de 
ficcions perduren a través dels 
temps i en els quals ‘Sweet To-
oth: El nen cérvol’ destaca per 
la seva qualitat de ser un con-
te per a tota la família. És una 
de les sèries del moment, apta 
per a tota la família, i que po-
dem veure a Netflix.
Basada en el còmic de Jeff Le-
mire, Jim Mickle crea, coes-
cribe i codirigeix   per Netflix 
una sèrie que ens porta a un 
món postapocalíptic en què el 
Gran incident (amb pandèmia 
inclosa) ha arrasat el món. En 
les albors de l’aparició d’aquest 
virus, han començat a néixer 
nadons híbrids, meitat hu-
mans, meitat nadons animals, 
als quals es dóna caça.
Gus (Christian Convery) àlies 
llaminer és un d’ells. En el pri-

Les millors Sèries

Sweet Tooth, un adorable conte postpandèmic
Un cataclisme ha devastat el món. Gus, meitat noi i meitat cérvol, s’uneix a una variada família de nens híbrids com 
ell per buscar respostes al que ha passat.

mer episodi d’aquesta adapta-
ció som testimonis de la seva 
criança allunyat de la humani-
tat, on conviu amb el seu pare 
en una cabanya en els límits 
de Yellowstone. Amb deu anys 
el noi sortirà de la seva llar 
per anar a la recerca de la seva 
mare, a la qual creu a Colora-
do, al costat d’un antic juga-
dor de futbol americà (Nonso 
Anozie).
En tot moment, el guió de 
Mickle ens porta per una es-
tructura de conte. No només 
per la narració que acompa-
nya diverses introduccions de 
personatges, començaments 
i girs d’història, sinó perquè 
l’adaptació ha tirat per llançar 
lluminositat i esperança a un 

argument que, de per si (i de 
fet el còmic és més fosc), és 
bastant dur.
Això no vol dir que la sèrie 
ignori el salvatge i depriment 
món en què transcorre. L’epi-
sodi 3 és, en aquest sentit, 
força demolidor en el que ens 

endinsem en la societat post-
pandèmica que es va muntant 
a través dels ulls del Dr. Aditya 
Singh (Adeel Akhtar), qui es 
debat en travessar un límit en 
la investigació del virus men-
tre intenta amagar que la seva 
dona té la malaltia.
El major tret negatiu que po-
dem trobar-nos està en l’as-
pecte visual, en el qual es 
noten més mancades de pres-
supost. Ja no és qüestió de la 
direcció efectiva però conven-
cional, sinó que llueix barata 

en general i insuficient quan 
la sèrie demana portar a la 
sorpresa.
El to (o més aviat gènere) de 
conte, d’altra banda, condici-
ona bastant la narrativa de la 
sèrie en els seus ritmes i els 
seus girs i fins i tot en certa 
tendència a ser una mica més 
genèrica del que podríem es-
perar en certes situacions. 
La narració de James Brolin 
causa certa redundància per a 
l’espectador adult, però funci-
ona com a recurs de sèrie per 
a tota la família.
Però això creiem que no im-
pedeix, per descomptat, gau-
dir d’una proposta que és, en 
definitiva, força bonica i con-
fortable. Una ficció de voca-
ció familiar plena d’esperança 
i desenganxada de cinismes 
però dura i fosca en la mesura 
que tot conte, en el fons, ho és. 
No en la forma, que és la seva 
principal aposta i aconsegueix 
triomfar en aquest sentit.

Amb la sèrie po-
drem gaudir d’una 
proposta que és, 

en definitiva, força 
bonica i confortable. 
Una ficció de voca-
ció familiar plena 

d’esperança i desen-
ganxada de cinismes 

.
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES

El Camí de Sant Jaume, una qüestió de fe (?) i molt més...

Va ser a finals del segle IX, quan un dels regnes de la Península 
Ibèrica, el comandat per Alfons II, d’Astúries, estretament lligat al 
bisbat d’aquest territori, va valorar com a certificable l’existència 

d’una mena de temple -un sepulcre- amb les despulles de l’Apòstol Sant 
Jaume. Entre mite i llegenda, tan bon punt com va ser donada per vàlida 
aquesta notícia sobre la persona d’un dels 12 apòstols de Jesús, Sant Jaume 
(Santiago, el Mayor), que va morir màrtir durant el regnat d’Herodes; se’l 
va considerar una figura clau i ben representativa per a predicar la religió 
cristiana a la Hispània del moment.

Si bé, en cap cas no es pot passar per alt que, en dates anteriors, també 
s’havia fet esment a aquest apòstol en el sentit de reconèixer-lo compatriota 
de Don Pelai, a propòsit de la comtessa bèl·lica contra l’avenc dels sarraïns 
a la Península. El cas és que ben aviat i en resposta a la legitimació que se li 
havia donat a l’esmentat sepulcre, des de Roma es va posar en marxa tot una 
logística per a atreure el pelegrinatge cap a aquesta capella; un espai que, de 
seguida, va ser ampliat fins a perseguir les dimensions de l’actual Catedral 
de Santiago de Compostela.

Santiago, al costat de Roma i de Jerusalem, no van tardar a convertir-se 
en els grans centres de pelegrinatge de la cristiandat en el si del continent 
europeu i de més enllà de la Mediterrània; un pelegrinatge que no tardaria 
gaire a esdevenir un fenomen de gran concurrència si es té en compte 
l’època. Això és, una de les primeres rutes del pelegrinatge a Santiago de 
Compostela, des d’un llarg itinerari, venia de l’Estat francès i es dirigia cap 
als Pirineus occidentals, en un escenari on es creuaven uns punts realment 
prodigiosos: Roncesvalles i Somport. 

El camí de Roncesvalles s’encaminava cap a Pamplona, mentre que el 
Camí de Somport passava per la ciutat de Jaca, a més de fer parada a San 
Juan de la Peña i a Sangüesa. Ara bé, aquests dos itineraris confluïen en 
un etapa prou testimonial, el Puente de la Reina, a prop d’Estella. I, des 
d’aquest enclavament navarrès, començava l’únic i gran camí cap a Santiago 
de Compostela. Després, per descomptat, i amb el pas del temps, s’han 
establert noves rutes que han servit d’itineraris complementaris als dos 
camins inicials, com podria ser el cas de la Ruta del Nord, que recorre les 
Terres del Cantàbric, o bé la Ruta marítima o portuguesa que incorporava 
aquells pelegrins que arribaven a La Corunya per mar, a l’anomenat punt 
més occidental d’Europa. Aquí també s’hi va configurar la Ruta Portuguesa 
que, des de Lisboa, passava per Oporto i arribava -via Vigo- fins a Santiago. 
Àdhuc, una altra, i no menys famosa ruta, va ser la Ruta de la Plata, que era 
la que acollia els pelegrins procedents de les terres salmantines.

Val a dir que, inicialment, eren incondicionals de tot pelegrí: el bastó, la 
capa fosca i les conxes de vieira del capell, uns veritables signes d’identitat 
de l’Apòstol; òbviament tota una qüestió de fe per a atènyer pas a pas la 
meta final després d’un recorregut que feia parada en diferents indrets que, 
als nostres dies, constitueixen l’atresorat patrimoni històric, arquitectònic i 
religiós del nord de la Península lbèrica, de Logroño, Nájera, Santo Domingo 
de la Calzada, Fromista, León, Astorga, Ponferrada, Lugo i l’esplendorós 
aparador de Santiago de Compostela. 

Si bé, abans, durant tota l’Edat Mitjana, aquesta peregrinació havia estat un 
dels grans fenòmens religiosos i socials de la vella Europa, especialment en 
el sentit d’unificar al decurs de llargues centúries a tots els regnes cristians 
de la Península amb aquells del Continent europeu; gràcies al Camí de Sant 
Jaume va guanyar un notable protagonisme tot l’art romànic, en tant que 
una unitat estètica i arquitectònica, cultural i sobretot religiosa, segellada 
en diversos recorreguts a partir dels Pirineus. I, més enllà de criteris 
religiosos, culturals i artístics, aquest camí va contribuir a generar tota una 
preponderància econòmica en moltes de les poblacions on es feia parada; 
afavorint de retruc una important repoblació d’aquests llocs. En definitiva, 

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista historiadora
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tot un immesurable projecte conduït per diverses ordres religioses, entre les 
quals Els Templers i Els Cavallers de Sant Jaume. 

En aquella època, el pelegrí podria ser acollit tant a l’interior de les esglésies 
com a les dependències dels monestirs; contràriament als nostres dies en 
què aquest camí s’ha consolidat com a una inequívoca ruta turística, amb 
una planificació que, més enllà dels distints espais d’hostatgeria, obre les 
portes a la descoberta cultural i arquitectònica dels indrets més reclamats.
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

CAPELLA DE LA CONCEPCIÓ

El municipi de Pujalt

El terme de Pujalt, de 
31,43 km2 d’extensió, 
és al sector de ponent 

de l’altiplà de Calaf, al límit 
nord de la comarca de l’Ano-
ia amb la de la Segarra i tam-
bé al límit de la província de 
Barcelona i del bisbat de Vic. 
El municipi de Pujalt com-
prèn el poble de Pujalt, amb 
el terme del seu antic castell, 
l’antiga demarcació del Cas-
tell de Montesquiu amb els 
sectors de l’Astor i Vilamajor, 
el terme de Conill, abans dels 
Cardona, i el de la Guàrdia Pi-
losa. Aquests dos darrers ter-
mes formaren municipalitats 
pròpies fins a mitjan segle xix. 
També l’Astor fou abans inde-
pendent amb la consideració 
de quadra. Dintre el terme 
antic de Pujalt hi ha els dos 

antics veïnats de les Torres de 
més amunt i de més avall i la 
petita quadra de la Ceriola, de 
dues cases, abans de domini 
dels rectors de Pujalt.
El poble de Pujalt té 210 habi-
tants segons el cens del 2020. 
El castell de Pujalt corona un 
puig o mota de 773 m, pels 
vessants oriental i occidental 
del qual s’estén, graonada, la 
població. Sempre ha tingut el 
nom històric de Pujalt; el re-
nom de la Mota és molt tardà 
i es refereix al puig que li fa de 
suport, no a l’edificació, de la 
qual només resten trossos de 
murs, una cisterna i, ja al pen-
dent, on comencen els carrers 
del poble, els murs de la ca-
pella romànica de Sant Ponç, 
que sembla que correspon a 
la capella del castell. Moltes 

cases de la població s’han fet 
amb els carreus procedents 
dels murs del castell. La po-
blació abans era envoltada de 
muralles, de les quals resta 
alguna traça a prop de la ca-
pella de la Concepció, al car-
rer del Call i darrere el carrer 
Major. A la plaça Major, on es 
reunia el Consell del terme, 
hi havia un frontó o joc de la 
pilota, documentat des del se-
gle XVII. Els carrers estrets i 
costeruts, amb alguns passos 
coberts, donen a la població 
un regust d’antigor. S’han res-
taurat algunes cases.
Pujalt pertanyia al comtat de 
Cerdanya i Berga situat a la 
part més extrema formant la 
marca constituïda a finals del 
segle X. Posteriorment passà a 
mans dels Cardona.

La capella de la Puríssima Concepció és un 
edifici d’origen medieval construïda al costat 
del portal de Baix de la vila fortificada de Pu-
jalt. En època moderna s’hi afegí el caracte-
rístic campanar.
Consta d’una sola nau de planta rectangular 
coberta amb volta apuntada de pedra. No 
presenta capelles laterals. El presbiteri està 
presidit per un notable retaule barroc, al cos-
tat del qual hi ha una porta que condueix a la 
sagristia, situada a la planta baixa de l’edifici 
contigu. No té cor, i la il·luminació de la nau 
es fa únicament per un òcul situat sobre el 
portal i una finestra de doble esqueixada a la 
façana lateral. 
A nivell exterior la capella té una façana molt 
austera, amb una portalada d’arc de mig punt 

adovellat i un òcul. Sobre el portal hi ha un 
petit plafó de marbre amb la imatge de la Ver-
ge emmarcada entre pilastres i un frontó de 
pedra motllurada. A la façana lateral s’alça 
el campanar d’espadanya de notables dimen-
sions, obert amb tres ulls i amb coronament 
triangular. 
A l’interior s’hi conserva un retaule dedicat a 
al Mare de Déu construït l’any 1638 i daurat 
l’any 1686. És un dels pocs altars que durant 
al guerra del 1936 es salvaren de la seva des-
trucció. En ell hi podem apreciar la influència 
gòtica tan arrelada a l’art català i les pintures 
tenen una clara influència italiana.

Emplaçament: Pl. del Pare Urbano Izquierdo

SANT JOAN DE VILAMAJOR
L’església de Sant Joan de Vilamajor és una 
construcció romànica. La primera referència 
documental de l’església es remunta a l’any 
1157.
És d’una sola nau de planta absidial, coberta 
amb volta de canó de pedra. S’hi accedeix per 
un portal d’arc de mig punt adovellat, amb l’ex-
tradós i les impostes motllurades. A la clau pre-
senta una imatge en relleu, força erosionada, 
que s’ha identificat com a Sant Jordi. Corona 
la façana un campanar d’espadanya de dos ulls, 
on no conserva les campanes. Les façanes late-
rals estan reforçades amb tres i dos contraforts 
per banda; sota d’un d’aquests darrers s’hi en-
treveuen les restes del portal primitiu. 

Emplaçament: A Vilamajor

Ajuntament 
de Pujalt

www.calgrau.com
93 869 71 02
619 974 319

calgrau@hotmail.com
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A l’indret conegut com l’Obac de les Escomes s’hi localit-
zen les restes de la Base d’Instrucció Militar del XVIII Cos 
de l’Exèrcit Popular de la República, que va establir-se a 
la localitat el març de 1938. La intervenció arqueològica 
va posar al descobert diverses estructures del mateix, com 
són dues zones d’allotjaments (un barracot i sis tendes 
de campanya), refugis antiaeris subterranis, un polvorí, 
nius de metralladores, zona esportiva, safareigs, camp de 
tir...La base també va utilitzar diversos edificis del nucli 
de Pujalt per a ús militar: l’antic ajuntament, la casa dels 
refugiats, oficina d’administració, centre cultural, Hogar 
del Soldado i Hospital. A més, també hi havia un refugi 
antiaeri al poble per la població civil. Després de la in-
tervenció arqueològica es va museïtzar el campament, tot 
contemplant la reconstrucció de barracots, latrines, tendes 
de campanya, i habitatges. La Base d’Instrucció Militar del 
XVIII Cos de l’Exèrcit Popular de la República va esta-
blir-se a Pujalt el març de 1938. El 20 de gener de 1939 els 
soldats franquistes van entrar a Pujalt, on uns dies abans 
els soldats republicans ja s’havien retirat, tot destruint el 
campament perquè no fos aprofitat per l’enemic. La recu-
peració del patrimoni de la Guerra Civil va començar l’any 
2004 en el marc de camps de treball arqueològics, que van 
seguir cada any fins al 2008 i que n’han permès la seva 
recuperació i difusió.

CAMPAMENT DE L’EXÈRCIT 
POPULAR

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per Ajuntament
de Pujalt

Casa Mestres

GAUDEIX D’UNA CASA
I UN ENTORN INOBLIDABLE

info@casamestres.com
699747271

visita’ns:
www.casamestres.com

Vols gaudir de l'allotjament rural?

SANTA MAGDALENA DE L’ASTOR

L’església romànica de Santa Magdalena 
està situada fora del recinte emmurallat de 
l’Astor. Va ser reformada al segle XVI, quan 
s’hi construí el campanar.
Consta d’una sola nau amb l’absis no mar-
cat en planta. Està coberta amb volta de cre-
ueria i presenta tres capelles per costat, dues 
d’elles d’arc apuntat de pedra i la resta d’arc 
de mig punt arrebossat. El presbiteri està 
presidit per un retaule i queda elevat de la 
resta de la nau per dos graons. Als peus del 
temple hi ha un cor sostingut amb bigues i 
delimitat amb barana de fusta. Des de l’in-
terior, el portal d’accés és d’arc apuntat. El 
frontis és de marcada verticalitat i presenta 
un portal d’arc de mig punt adovellat amb 
arquivolta, amb un escut heràldic a sobre. 
Està rematada per un campanar d’espada-
nya descentrat, obert amb dos ulls d’arc de 
mig punt. El parament dels murs és de pe-
dra vista disposada en filades.
L’església apareix documentada per primera 
vegada l’any 1157 i va ser remodelada to-
talment el 1520, quedant tal com la podem 
veure en l’actualitat. D’aquesta església es 
conserven dues talles romàniques de fusta 
que són conservades al Museu Episcopal de 
Vic i que representen Sant Cosme i Santa 
Damià.
L’Astor té el seu origen en una quadra medi-
eval, formada per un seguit de cases que es 
tancaven formant un petit nucli clos. De la 

FONTS: Patrimoni Cultural DIBA; “Esglésies Romàniques de l’Anoia” (Josep-Vicenç Mestre Casanova/La Veu); “Ru-
tes per l’Anoia, història i art” (Pau Llacuna i Teresa Mascó /La Veu); Enciclopèdia Catalana / Ajuntament de Pujalt

població fortificada se’n conserva la porta sud, 
situada sota del casal d’origen medieval de Cal 
Pou. L’església romànica de Santa Magdalena 
es trobava fora del recinte, com també casals 
com el de Can Carulla.

Emplaçament: A l’entrada del poble de l’Astor

OBSERVATORI METEOROLÒGIC

L’Observatori de Pujalt és gestionat per la 
Fundació Ernest Guille i Moliné i té el prin-
cipal suport de l’Ajuntament de Pujalt. Els 
principals objectius de l’Observatori són 
fer difusió i didàctica de la ciència i realit-
zar investigació científica. Això es porta a 
terme realitzant cursets de meteorologia i 
astronomia per a escoles i adults, observaci-
ons astronòmiques per al públic en general 
amb explicacions complementàries d’astro-
nomia, xerrades entorn a la ciència i també 
al voltant de l’energia, visites per ensenyar 
com es treballa a l’Observatori i moltes co-

ses més. En la part d’investigació, a l’Observa-
tori de Pujalt es recull les diferents variables 
atmosfèriques per tal d’agafar-les com a punt 
de partida per realitzar les prediccions meteo-
rològiques per a la Catalunya Central. Aques-
tes també serveixen per tal de tenir una font de 
dades per realitzar estudis climàtics.
L’Observatori de Pujalt neix l’any 2003 després 
de molt treball per part de l’Ernest Guille i 
Moliné, l’Ajuntament de Pujalt i els membres 
de la Fundació Ernest Guille i Moliné.

Emplaçament: Carretera de l’Astor
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30: Pere Crisòleg; Abdó o Abdon i Senén.

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

2: Mare de Déu dels Àngels.  
3: Gustau; Lídia; Cira.

4: Joan-Maria Vianney; Perpètua 
5: Mare de Déu de les Neus; Àfrica, Blanca, Eivissa, Remei  

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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El sant pare Francesc no 
deixa de sorprendre’ns 
en moltes coses, tant 

en el seus gestos i fets com 
en les seves iniciatives i dis-
posicions. I ens sorprèn sem-
pre de manera positiva. Així, 
ara vol que se celebri en tota 
l’Església la Jornada Mundial 
dels Avis i de la Gent gran en 
el diumenge més pròxim a la 
memòria de sant Joaquim i 
santa Anna, pares de Maria 
Verge i, per tant, avis de Jesús. 
Aquesta jornada és adient 
després d’haver viscut amb 
dolor el moment difícil de la 
pandèmia, la qual va afectar 
de manera més dura els anci-
ans; no solament amb la mort 
de moltes persones —la reali-
tat més dolorosa—, sinó tam-
bé amb l’aïllament i la solitud 
durant un llarg temps, tant en 
les llars com en les residènci-
es i hospitals. Ha estat molt 
el sofriment, però hi ha una 
paraula del consol, en llavis 
del Papa: «El Senyor coneix 
cadascun dels nostres pati-

ments durant aquest temps»
(Missatge per a la Jornada 
dels Avis).
Ara bé, aquesta jornada no és 
sols per a mirar el passat, sinó 
per a esguardar amb confian-
ça el futur i donar un missat-
ge d’esperança: el Senyor és 
sempre amb nosaltres; també, 
evidentment, amb els avis i la 
gent gran.
Prenent una tradició referent 
a les dificultats de Joaquim i 
Anna, que a causa de la seva 
infertilitat sofrien rebuig, 
però que reben consol amb 
la visita d’un àngel, Francesc, 
papa, ens fa descobrir que, 
malgrat el llarg aïllament, 
cada ancià o anciana rep la 
visita d’un àngel. I això, com? 
«Àngel» significa «missat-
ger». En la Paraula de Déu 
trobem el missatge viu de 
Déu a nosaltres. «Llegim una 
pàgina de l’evangeli cada dia, 
preguem amb els salms, lle-
gim els profetes.»
Però la mirada al futur espe-
rançat no és solament rebre, 

sinó també donar. I el Sant 
Pare indica per als avis una 
manera concreta de fer reali-
tat el manament missioner de
Jesús a la seva Església: «Qui-
na és la nostra vocació avui, a 
la nostra edat? Custodiar les 
arrels, transmetre la fe als jo-
ves i tenir cura dels petits. No 
ho oblideu. [...] No hi ha edat 
en què un pugui jubilar-se de 
la tasca d’anunciar l’Evangeli, 
de la tasca de transmetre les 
tradicions als néts.» I, junta-
ment amb aquesta missió, hi 
ha la necessitat de ser tots, 
sense distinció d’edat, part 
activa en la rehabilitació de 
la societat, la qual s’ha de fer 
amb tres pilars: somnis, me-
mòria i pregària. Els ancians 
han d’aportar als joves aques-
tes tres coses; ser capaços de 
mirar el futur, des del passat 
(«la memòria és viure»), con-
fiant en Déu. 

Romà Casanova
Bisbe de Vic

Jornada Mundial dels Avis 
i de la Gent gran

Una mirada llunyana,
m’ha vingut al pensament;
ja sé que és aigua passada,

però fresca com un torrent.

Fou allà, a l’Escola Pia,
on molts hi vàrem passar,

per aprendre nombre i lletra
i també de Pietat.

Al redós d’aquells bons mestres,
dels quals, ja pocs van quedant,

esdevinguérem alumnes
que de cop ens férem grans.

Tu, n’eres un d’ells, Manel.
Ja veus que et recordo bé,

com també vaig ser company
del teu bon germà Francesc.

Ahir ja us vau retrobar
i tantes coses us vau dir,

que segur heu estat en vetlla,
quasi bé tota la nit.

Recordaré la trobada:
Joan, en Pep, jo mateix,
que et férem a casa teva
i t’ho passares tant bé.

Ara et toca descansar,
del terrenal sofriment
i nosaltres servarem,

el teu record permanent.

QUE REPOSIS EN PAU.

Antoni Miranda Pallarès, antic alumne de l’Escola Pia.
Igualada, 26 de juliol de 2021

A la memòria del bon professor 
Manuel Tort i Castells

ESGLÉSIA / LA VEU 

Malgrat viure a la Po-
bla de Claramunt 
l’Alejandro Enri-

quez, rector de Bellprat, està 
plenament connectat amb 
els veïns dels municipis on fa 
de rector. Juga a futbol amb 
alguns joves del poble i són 
ells els qui li han anat envi-
ant vídeos i imatges des de 
les zones més properes al foc. 
“Tota la gent de Bellprat ha 
hagut de marxar”, ens relata, 
i a Fillol “hi ha tres famílies 
que hi viuen i van baixar a 
Tous a casa dels familiars”. 
Què pot fer l’Església en ca-
sos com aquests? El primer, 
afirma Alejandro Enríquez, 
“donar suport, acompanyar 
la gent, estar amb ells, oferir 

un consol i un moment de 
pau”. Tota la zona afecta-
da compta amb molta zona 
agrícola, amb molts camps 
fèrtils i molta pagesia dar-
rere. “Aquesta gent ha anat 
sense pensar-ho a treballar 
els camps per ajudar”, reco-
neix el capellà. “Són gent que 
treballa cada dia, alguns d’ells 
aquestes setmanes no poden 
venir a l’església i m’avisen 
que aquests mesos són de 
moltíssima feina per a ells”. 

Cuidar la casa comuna
Mirant amb perspectiva i 
amb un punt de desolació 
Alejandro Enríquez afirma 
que molts dels incendis són 
provocats. No perd ocasió 
per recordar com el papa 
Francesc a l’encíclica Lauda-

to Si’ deixa ben clar que la 
terra és “casa comuna i que 
s’ha de cuidar”. De vegades, 
recorda Enríquez, “oblidem 
això i no pensem gaire en 
tota la gent que cuida i pre-
serva la terra”. 

L’Església en aquests casos, 
afirma, “ha d’oferir acompa-
nyament, i si només pot ser 
espiritual doncs espiritual”. 
Una trucada per saber com 
estan, preguntar què neces-
siten. “Es tracta de fer costat 
a la gent, com diu el papa 
Francesc ser pastors amb 
olor d’ovella, estar al costat 
i ajudar en el que calgui”. 
També en un incendi?, li 
preguntem. “L’Església ha 
de ser present sí o sí on cal-
gui”, ens respon.

El rector de Bellprat: 
“Cal acompanyar la gent enmig de l’incendi”
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IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

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

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

Mercantil · Laboral · Civil · Internacional

Tel. 643079618      mpenagonzalez@icab.cat

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

Víctor Morera Sandiumenge
Rambla General Vives, 11-13, 1º 1ª  08700 Igualada (Barcelona)
Telf/Fax. 93.803.41.65      victor.morera@advocatsmorera.com

Contractes, Arrendaments (rústics i urbans), Dret 
Successori (herències i testaments), Dret de Família, 

Reclamacions de Quantitat, Dret de la Circulació.

BUFET MATAMALA, advocats
 Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau

C/ Cardenal Lluc, 9, 3r - 08242 - Manresa 
Tel. 93 872.35.67   -  Fax. 93 872.8742

 

 
 · Advocats i assessors. 

· Dret Civil i Penal. 
· Gestoria Fiscal, 

Laboral i Comptable. 
· Especialistes en gestió 
de deutes i impagats.

 info@calzadaadvocats.com
 622.485.660

www.calzadaadvocats.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

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certificat eficiència energètica

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

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada



44 |  GASTRONOMIA Divendres, 30 de juliol de 2021

          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts 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

Sopars totes les nits 
de 20.30 a 22.45 h

I dinars dissabtes 
i diumenges 

de 13.30 a 17.00 h

Entregues a domicili 
totes les nits si es

 fa la comanda 
abans de les 19.00h

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat
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A
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S

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 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

Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50-  Igualada. Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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



Sudokus

Nivell alt
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Mandataris en col·laboració?: però si més aviat són socis d’una ca-
marilla... / 2. El forn d’en Gargamel. De la raça tan llanuda que no deixa veure la nòvia / 
3. La pífia. Castellà de màxima garantia en defensa. Abracen l’Hèctor / 4. Mai hauria ima-
ginat que el farien fora de Mèxic. Urinari públic per a malparlats / 5. Barreja d’elements 
quasi capicuables. Enemics de Seguir les Operacions / 6. Recuperació de la vista! Planícia 
que s’estén vers l’oest / 7. Estimulat pel foc de la discussió. Ai, Sebastià, que ets súbdit d’una 
illa del Carib? / 8. Assassina com tot un cavaller. El cerimonial de la fritura / 9. A finals de 
febrer. Verí que se subministra per compassió. El capciró del dit / 10. Feliços instruments 
entre flors i romaní. Responsable dels desprendiments periòdics / 11. Pilar prim. Tallo 
metall a cop de tisora. Un sant en moto / 12. Comptable de caramboles. Envio correu 
sense necessitat de segell / 13. Un voltant per l’hospital o a casa del rival. Acomodador de 
vaixells.

VERTICALS: 1. Sembla un híbrid de la Carme i un dàlmata, aquest xiïta. Balanceig de 
les ones, i ara toca amunt / 2. Encara dalt de la moto. De l’exercici gimnàstic amb finalitat 
afectiva. Prefix tant per carn com per peix / 3. Massa carregat de romanços per ser medià-
tic. Una decadència com una mala cosa / 4. Dodecamensual. Que no té calze / 5. Conclou 
el cognom, tot i precedir-lo. Forats a la porta pels qui porten borratxeres. És a l’última de 
tot / 6. Guarnir amb roba de cal drapaire. Treballi la pasta de sota cap a sobre / 7. Mana 
al ministeri. Extreguin el cos del difunt estirant-lo pels peus. Al bell mig de la plana / 8. 
Unitat de mesura de la construcció. Preu per llogar una embarcació / 9. Engega a pastar 
la padrina. Graciós, de bon aire, perquè se’l veu volàtil / 10. Abracen la Remei. És cosa del 
delta, però també sembla força cèltica, per això. Entre D i G / 11. Tan poc acollidor com 
entrar en un hospital inacabat. Comunista vista pel feixista / 12. Motxilla ideal per ensar-
ronar. Inspector dels comptes de la casa Audi.

passatemps
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Troba les 7 diferències

Dia internacional 
de l’amistat

Dia internacional 
de l’amistat

Dia internacional 
de l’amistat

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

1                        
2                        
3                     
4                     

5                      
6                    
7                     
8                   

9                    

10                        
11                      
12                      
13                      

C O M A N D I T A R I S 
A T A N O R   O V I N A 
R   N U M A N T I   H R 

M A I A   P I X A D O R 

A M A L G A M A   E S O 
T A T   A R U N A L P   
A T I A T   H A I T I A 

  O C C E I X   R I T U 

E R   A R S E N I C   D 

V I O L E S   O V A R I 

I   C I S A L L O   O T 
A B A C   M A I L E J O 

V I S I T A N T   F A R 
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-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

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·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

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• 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
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psicologa

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 30: 
MR SINGLA

Pujadas, 47

DISSABTE 31:  
 JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIUMENGE 1:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 2:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIMARTS 3:  
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMECRES 4:  
SECANELL

Òdena, 84

DIJOUS 5:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1
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Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

L’estiu i les altes 
temperatures ja 
han arribat i cal 
tenir especial 

atenció per no patir con-
seqüències mèdiques im-
portants. 

En moltes ocasions, l’ex-
cés de calor pot suposar 
un perill per la salut i pot 
contribuir a agreujar una 
malaltia crònica. Evita es-
tar molta estona exposat a 
altes temperatures, el teu 
cos pot deshidratar-se o 
inclús patir un cop de ca-
lor. Presta especial atenció 
als infants i a les persones 
d’edat avançada, ja que 
són els grups d’edat amb 
més risc. 

Recomanacions per prote-
gir-te de la calor: 
• Quan surtis de casa pro-
tegeix-te amb una gorra o 
un barret. 
• Hidrata’t sovint, porta 
una ampolla d’aigua sem-
pre amb tu. 
• Utilitza roba lleugera 
que sigui de colors clars. 

• Evita les hores de més sol 
i busca sempre l’ombra. 
• Quan estiguis a casa, 
tanca les persianes on toca 
el sol directament. 
• Al vespre o a la nit, obre 
les finestres per refrescar 
la llar. 

Durant l’època estiuenca 
el nostre cos perd líquid 
en forma de suor, per 
això, és molt important 
beure molta aigua. S’acon-
sella que t’avancis a la set i 
proporcionis líquid al teu 
organisme abans que t’ho 
demani. 

Els àpats lleugers també 
són grans aliats durant 
l’estiu, la fruita i les ama-
nides són aliments que 
t’ajuden a tornar al cos 
les sals que vas perdent 
durant el dia. Per contra, 
les begudes alcohòliques i 
els menjars molt calents és 
aconsellable que s’evitin, 
ja que col·laboren a aug-
mentar la deshidratació i 
acostumen a aportar grans 
quantitats de calories. 

Un aspecte molt impor-
tant i que no podem dei-
xar passar per alt és la 
protecció solar! Aplica’t 
protecció solar els 365 
dies de l’any i utilitza 
com a mínim un protec-
tor amb un SPF de nivell 
15 a 30, però durant els 
mesos d’estiu és preferi-
ble aplicar un fotoprotec-
tor de SPF superior a 30. 

Recomanacions i consells per 
a l’època estival

Acostumat a aplicar- te la 
crema protectora entre 20 
i 30 minuts abans d’expo-
sar-te al sol i si tens algu-
na taca o cicatriu a la pell, 
cobreix aquella zona per-
què no et quedi marca. 

Davant l’aparició de 
símptomes provocats per 
les altes temperatures 
com el malestar general, 

mal de cap, confusió o el 
pols dèbil entre d’altres, 
no dubtis en demanar 
ajuda a professionals del 
sector mèdic. 

Adopta totes aquestes 
mesures de prevenció i 
evita que la calor extre-
ma passi factura a la teva 
salut. Gaudeix l’estiu de 
manera segura!



Albert Vendrell, Pau Parcerisas, Carlota Albiol, 
Mariona Pujol i Albert Soler /  
Quartada, Agència de Publicitat i Màrqueting

Quartada és una agència de publicitat i màrqueting igualadina, formada 
pels seus quatre fundadors: Albert Vendrell, Mariona Pujol, Pau 
Parcerisas i Albert Soler; i per la Carlota Albiol, l’última incorporació.

Què és Quartada? Com va néixer?

Quartada és una agència de publicitat i màrqueting. 
Ara fa cinc anys que ens vam constituir com a em-

presa, però el projecte ve de més lluny, quan tots quatre es-
tudiàvem a La Gaspar, nou o deu anys enrere. En un principi 
quedàvem per fer els projectes junts i ens presentàvem a al-
guns concursos de disseny. Vam veure que funcionàvem bé 
com a equip i que la idea tenia potencial, així que a poc a poc 
vam començar a treballar en el nostre estudi.

Tots quatre us vàreu formar a La Gaspar. Tenim a Igualada 
una molt bona escola d’art i disseny?

No hi ha dubte que tenim una bona escola a la ciutat, així 
com un bon planter d’alumnes que la van omplint cada any. 
Igualada té una llarga tradició en el món del disseny gràfic, 
com ho demostra la gran quantitat d’estudis i bons disse-
nyadors que tenim i hem tingut a la ciutat... i els que de ben 
segur aniran sorgint sortits de l’escola.

L’equip de Quartada el formeu quatre persones. Com us 
organitzeu?

Des de principis d’any som 5 persones. Amb els anys i l’ex-
periència hem après a organitzar-nos d’una manera orgà-
nica. A part del nostre equip fix, amb el temps hem anat 
teixint una xarxa de col·laboradors que ens ajuden a donar 
sortida a aquells projectes on arriba la nostra imaginació, 
però que requereixen professionals especialitzats en altres 
àmbits.

Quins serveis oferiu als vostres clients?

Oferim un servei integral. La comunicació digital està a l’or-
dre del dia, de manera que tant entitats com empreses també 
volen comunicar a través d’internet i és aquí on Quartada 
ha crescut significativament. Ens sentim còmodes treballant 
davant de qualsevol repte comunicatiu: cartells, exposicions, 
logotips, pàgines web, plans de comunicació, etc. El client és 
el que ens exposa les seves necessitats, i nosaltres posem els 
mitjans per fer-ho possible, no hi ha repte que ens arronsi.

Treballeu sempre tots quatre en els projectes que teniu? 
Penseu que el fet de treballar en equip aporta un plus a la 
feina feta?

Amb els anys cadascú s’ha anat especialitzant en el seu àmbit 
i la manera de treballar en equip ha anat evolucionant, de 
manera que formem un bon engranatge. Lògicament, en els 
processos inicials, solem reunir-nos tots, ja que els diferents 
punts de vista que cadascú aporta fan que cada projecte surti 
de bon port i tinguem clar el destí cap al qual ens dirigirem 
durant tot el procés.

En un món com el del disseny publicitari, on hi ha molta 
competència, quins valors afegits hi aporteu com a em-
presa?

L’originalitat, l’estratègia són dos elements claus per tal de 
tirar endavant qualsevol projecte publicitari. L’originalitat 
marcarà la diferència respecte a la resta, però l’estratègia 
aportarà la part més racional, el motiu que justifica haver 

triat un camí o un altre. Darrere de cada projecte pensem 
molt bé què volem transmetre i com ho volem fer, podríem 
dir que en cada projecte és com fer un vestit a mida per al 
nou client… I la passió, tant per part nostra com dels nostres 
clients creiem que és el motor que fa que tot funcioni.

La imatge de marca, actualment, és un tret diferencial im-
portant per a qualsevol empresa o esdeveniment. Com pot 
influir una bona imatge i un bon màrqueting?

Podríem dir que internet ha democratitzat el món de la pu-
blicitat. Però el fet que ara sigui més fàcil arribar als poten-
cials clients, ja siguis una multinacional o una petita botiga 
també fa que hi hagi molta més competència, i que s’hagi 
de cuidar molt més aquest aspecte. Ja no només parlem de 
la imatge, sinó que hem de procurar que el to de la nostra 
marca, tant des del punt de vista gràfic com narratiu, sigui 
autèntic i que la gent tingui ganes de saber-ne més.

Heu treballat en diversos projectes a la ciutat, tant d’em-
preses com d’esdeveniments. N’hi ha algun que el recordeu 
amb especial estimació?

Tenim la sort d’estimar-nos la feina que fem i passar-ho bé 
mentre la fem i de tots guardem bons records. De fet, po-
dríem dir que un dels avantatges de la nostra feina és que 
constantment estem treballant en projectes diferents, aquesta 
diversitat és la que fa créixer la nostra creativitat, ens fa treure 
la nostra millor versió i això comporta que te’ls acabis esti-
mant tots per igual.

“L’originalitat i l’estratègia 
són dos elements claus per a 

qualsevol projecte publicitari”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67
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Espai patrocinat per:

Mentre l’honorable Turull camina per terres catalanes donant les gràcies pel suport de la gent, la portaveu del govern de l’estat lamenta 
que els catalans no hagin après la lliçó i el Tribunal de Comptes exigeix “l’aniquilació de l’enemic”. No cal ser massa llest per entendre 
que els agrada l’escola de “la letra con sangre entra”. Només cal escoltar en Casado explicant a Mallorca que el peruà, l’argentí i el mexi-
cà no són l’espanyol. No  ho deia així?. Ja ni l’orteguiana  “conllevanza”. Només pateixen per si els Tribunals Europeus els esmenen la 
plana i no paren “d’aplicar la llei”, sabent que els d’allà tarden i no corregeixen el dolor causat. No els preocupa que es facin manifesta-
cions i marxes, mentre no hi hagi aldarulls que posin el poder en risc. I segueixen aplicant la força contra “aquests dissidents de merda”. 
Aparenten  “aguante” davant els discursos parlamentaris d’en Rufian, però posen en cintura al bocamoll d’en Cintorra, dient que crea 
dissidència. I sempre els traeix l’inconscient quan parlen d’Espanya i Catalunya, perquè sense adonar-se’n ho fan com entitats diferents 
i contraposades. Mirar-se el melic i voler eliminar els diferents és més que estupidesa o miopia.

Audi Q3 Launch edition 45 TFSIe 
180(245)kW(CV) Stronic
Preu venta nou: 67.626 €
Preu Oferta: 59.989 €
Oferta amb campanya  i �nanciació VW: 57.189 €


