
La comarca recupera lentament els nivells d’ocupació laboral.  Pàgina 9

El mercat de 
treball de l’Anoia 

agafa impuls 
i es recupera 
amb força de 

l’impacte de la 
covid-19
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Comença una 
nova campanya 
d’excavacions 
l’Abric Romaní 
de Capellades

L’Anoia recupera la xifra de llocs de treball 
i els afiliats d’abans de la pandèmia
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La rectoria de 
Castellolí es 
converteix en 
un alberg per 
a pelegrins

Av. Barcelona, 121 -   Igualada Tel. 93 804 02 00Anoia Motor

Salut fa una 
crida a la 
vacunació i a 
més l’obre a la 
franja de 12 a 
15 anys
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Els boscos de la comarca, en situació extrema

El mes de juliol 
va registrar 
un descens 

espectacular de 
l’atur a l’Anoia, 
reduint-se amb 

675 persones 
menys a les llistes 

de desocupació

Entrevista a 
Joan Llorach, 
cap d’Àrea dels 
Agents Rurals: “els 
boscos de l’Anoia 
estan patint un 
estrès hídric 
acumulat molt 
important que els 
fa especialment 
vulnerables”
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L’EDITORIAL

Formació professional
Ja és curiós que totes les formacions que fan els joves 

siguin normalment per encarar l’activitat professi-
onal, però només una en porti el títol i de les altres 
se’n digui formació universitària i d’altres capacita-

cions diverses. I és que durant massa temps ‘la professi-
onal’ ha estat sinònim de feina menys valorada. Però a 
poc a poc ha anat recuperant el seu prestigi i en els dar-
rers anys, són molts els que 
no han pogut accedir  a les 
places que havien demanat. 
L’any passat a l’institut Milà 
i Fontanals, el centre igua-
ladí, ja es varen quedar 250 
alumnes sense poder fer el 
que volien i aquest any han 
estat 300. 
Certament la bona feina del 
professorat fa que aquest 
centre sigui un referent on molts hi voldrien entrar. Però 
és temps que tothom ha d’esforçar-se en la cerca d’alter-
natives, perquè les necessitats són moltes i els diners es-
cassos. Les classes d’aquestes activitats no s’arreglen po-
sant-hi només una aula amb cadires i professor, sinó que 
requereixen  material i eines per treballar les especialitats 
amb el darrers avenços tècnics. Avui ja no es tracta de 
tenir un cargol, una fresa, un trepant, un torn i una llima, 
perquè després de la classe hi havia empreses on com-

plementar els aprenentatges. Han quedat molt lluny les 
formacions de mínims i avui s’ha d’exigir una qualitat que 
no desmereixi el nivell assolit en els darrers anys i s’ha 
d’exigir que surtin bons professionals, preparats per en-
carar amb solvència les seves tasques en un món exigent. 
Cal doncs un respecte pels alumnes que ja hi estudien 
i continuar invertint per seguir sent una escola de refe-

rència.
L’Ajuntament d’Igua-
lada, compromès amb 
l’educació superior i 
amb la Universitat de 
Lleida, té demanada 
una ampliació del Milà 
i Fontanals, ampliació 
que també demana la 
UEA. Però de moment 
no sembla que hi hagi la 

receptivitat que caldria. I, davant el problema, han tornat 
les baralles polítiques, que semblen cercar més el descrè-
dit del contrincant que solucions. Aquests són problemes 
de llarg recorregut que s’han de preveure i treballar en 
perspectiva plurianual i no per la pressió política amb la 
meta de les properes eleccions. Sempre apostarem per te-
nir més centres, però sense renunciar a la seva qualitat. 
Cal preservar el nivell formatiu, perquè també és un valor 
diferencial pels qui hi estudien.  

Han quedat molt lluny les 
formacions de mínims i avui 

s’ha d’exigir qualitat i que 
surtin bons professionals

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Manuel García-Castellón, jutge 
de l’Audiència Nacional que instru-
eix el cas ‘Kitchen’, considera Jorge 
Fernández Díaz, ministre de l’In-
terior, Francisco Martínez, secre-
tari d’estat d’aquest ministeri  i tota 
la cúpula policial, com “el vèrtex de 
la cadena que va ordenar la posada 
en marxa de l’operació, com es de-
dueix dels missatges que va enviar al 
seu número dos i que aquest va pro-
tocolitzar davant notari, tot i saber 
que l’actuació era il·legal.” En canvi 
no “veu indicis suficients en Maria 
Dolores de Cospedal i el seu marit 
Ignacio López del Hierro.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern, ha dit que  “Ens situem ja en 
uns nivells d’ocupació de 19,6 mili-

ons de persones i mai oblidarem 
com hem patit i l’esforç de la majo-
ria.” També que “la conferència de 
presidents és imprescindible per 
donar resposta als problemes reals. 
És una llàstima que no vingui el 
president de Catalunya.”

Alberto Núñez Feijoo, president 
de la Comunitat de Galícia, va dir 
d’aquesta reunió de presidents “Hi 
ha hagut més monòleg que diàleg i 
cap acord”.

Emiliano García-Page, president 
de Castella-La Manxa, reclamava 
que “és en la reunió de Presidents 
on ha de venir Pere Aragonès i no 
anar a Suïssa. No estaria malament 
que en la bilateral vegin la millor 
manera de portar Puigdemont, si 
en cotxe, tren o avió”

Josep Maria Argimon, conseller 
de Sanitat, va recriminar en seu 
parlamentària a Jordi Puigneró, 
vicepresident del govern de la Ge-
neralitat, la fotografia del ‘grup de 
la paella de Pilar Rahola’, apare-
gudes en alguns mitjans “Tothom 
ha de complir les normes, i més un 
responsable polític” mentre que 

per un micròfon obert en la sala de 
premsa s’escoltava al president dir 
“ja és estar de pega, perquè jo no 
em trec la mascareta ni per anar al 
vàter.”

Josep Manel Ximenis, batlle muni-
cipal d’Arenys de Munt del 2011 al 
2013 i impulsor de la primera con-
sulta popular per a la independència 
de Catalunya el 13 del setembre del 
2009, ha dit “El referèndum del Pri-
mer d’Octubre va fallar perquè els 
polítics es van rendir, menystenint 
l’esforç dels catalans” i va continu-
ar “Hi ha dirigents processistes que 
embolcallen la independència rere 
molts altres objectius per estroncar 
l’independentisme i perpetuar els 
seus propis interessos electorals.”

Pedro Castillo, nou president del 
Perú, va dir “durant quatre mil·len-
nis i mig els nostres avantpassats 
van trobar la manera de conviure 
amb el medi natural (...) va ser així 
fins que van arribar els ‘filipitos’ 
de Castella. I en els tres segles que 
aquest territori va pertànyer a la 
Corona espanyola li van permetre 
explotar els minerals que van soste-
nir el desenvolupament d’Europa.”

Incendi
Normalment els darrers articles de la 
temporada es fan servir per fer repàs de 
l’activitat i acomiadar-se de la parròquia 
fins a la represa. Com a l’escola, en certa 
manera. I, d’altra banda, el mot que avui 
ens ocupa (i que, efectivament, serà l’úl-
tim del curs 20/21 abans de tornar-hi al 
setembre) no forma part pròpiament de 
la terminologia del conflicte, i per tant 
no hauria d’entrar en aquesta sèrie, si no 
fos que... si no fos que hi ha certes sospi-
tes que fan malpensar. Per això, i sense 
que calgui especificar-les, crec que es 
mereix l’honor de tancar temporada.
La gràcia d’incendi és que, malgrat dur 
l’ètim força visible, costa d’associar a la 
paraula de la qual prové, que no és altra 
que el verb encendre, anostrament del 
llatí incêndere, de cândere, ‘ser blanc’ i, 
alhora, ‘estar abrandat’ (i ja és una dico-
tomia de colors ben curiosa, perquè el 
blanc de la incisió per alta temperatu-
ra conviu amb el roig dels efectes del 
foc, com aquest abrandament que a la 
cara es materialitza en forma d’enrojo-
lament).
És una família poc nombrosa, i de fet 
els germans directes d’incendi són ben 
pocs: incendiar, incendiari i antiin-
cendis. Més freqüents són els que han 
mantingut el vocalisme de la mare: 
encenall (el caragolí de fusta ribota-
da que rep aquest nom perquè antiga-
ment es feia servir per encendre el foc i 
que ara hem traspassat als comestibles, 
encenalls de pernil o de xocolata, per 
exemple, encara que el poble, mesell 
com de costum, s’encabota a fer servir 
la castellanada virutas), encenedor o un 
de tan eixerit com encenaire: pescador 
que pesca a l’encesa, és a dir, amb l’ajut 
d’un fanal instal·lat a proa o a popa de 
l’embarcació.
Completa la modesta família una dar-
rera branca igual de curteta, però no 
per això menys rellevant: la que sorgeix 
d’encens, que deu justament el nom al 
fet que el perfum d’aquesta substància 
s’allibera quan el material és encès. Així, 
tenim el conegut encenser, tant en ver-
sió braser de terra com volador, sostin-
gut amb quatre cadenetes del sostre, i 
encensar, l’acció d’enviar en direcció a 
algú precisament el fum que desprèn 
l’encenser, i, per extensió, ‘omplir de llo-
ances excessives, lloar exageradament’, 
que no em direu que no és un ús ben 
florit.
I s’ha acabat el bròquil. Ja veieu que els 
efectius d’aquesta família són molts menys 
que els que cal activar cada vegada que el 
clima, la deixadesa humana i la maldat fan 
de les seves. Tant de bo tot allò que perdem 
amb cada flamarada provocada servís per 
encendre d’una vegada l’ardor d’aquest país 
adormit. Mentrestant, si més no, bon estiu 
sense més foc que el necessari.

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot
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S embla que, per fi, el món 
estem prenent consciència 
de que cal lluitar contra el 
canvi climàtic i s’estan esta-

blint mesures concretes per acon-
seguir-ho. Una de les principals és 
reduir la dependència dels cotxes i 
camions i promocionar al màxim 
el transport de persones i merca-
deries per tren. En el cas d’Espa-
nya s’està construint el Corredor 
Mediterrani per que hi circulin 
gran part de les mercaderies que 
ara van per les autopistes. Aquest 
Corredor, que tant passa per Va-
lència com per Madrid, es troba tot 
a Tarragona i està previst que tots 
els trens de mercaderies que entrin 
o surtin de la península confluei-
xin en l’ actual línia de passatgers 
que passa pel Vendrell i Vilafranca 
fins a Castellbisbal, a la que li han 
posat un tercer fil per adaptar-la a 
l’ample europeu que tenen aquests 
trens. Això vol dir problemes per 
tenir una línia de passatgers eficaç 
per anar a Tarragona o Barcelona, 
sobretot en un moment en que serà cada 
cop més difícil anar a les capitals amb cot-
xe. A més, quan hi hagi problemes, podran 
desviar els Mercaderies d’ample espanyol 
per la línia del Garraf, com ja es va fer a 
l’estiu passat, amb les molèsties que es van 
produir.
A Catalunya ja es va preveure fa més de 

10 anys que caldria construir una línia 
nova per Mercaderies, l’Eix Transversal 
Ferroviari, que també pogués transpor-
tar passatgers, que aniria de Lleida fins a 
Igualada i d’allà en sortien dos ramals, un 
cap a Martorell (enllaçant amb Barcelona) 
i l’altre cap a Girona enllaçant amb França. 
Per això es va aprovar un Pla Director que 

condiciona els terrenys per on ha 
de passar. Aquest nou traçat, en el 
tram fins a Martorell que és el que 
caldria construir ja, transportaria 
passatgers des de Igualada cap a 
Barcelona en un temps normal, 
cosa que ara no existeix. A més, 
ja està dissenyada per separar el 
pas de mercaderies dels nuclis de 
població, inclòs a Igualada, on els 
trens de passatgers passarien per 
dins i els de mercaderies per fora. 
És doncs un projecte que benefi-
cia a les 4 comarques i que agilitza 
la utilització del tren per tot Cata-
lunya, ara que cal fer infraestruc-
tures que estiguin en línia amb el 
futur del planeta i en el paper de 
Catalunya dins la gran zona eco-
nòmica que va des del sud de la 
península fins a Lió.
Per fer-ho possible caldrà molta 
energia i molta pressió, des del 
Pla Territorial del Penedès fins a 
totes les institucions a les que des 
de l’ entitat Pro Vegueria Pene-
dès volem fer sentir aquesta veu, 

la veu d’una de les 8 Regions de Cata-
lunya que esdevindran Vegueries un cop 
desapareguin les províncies amb la ple-
na sobirania. Mentrestant, per ser més 
forts, cal ser actius; per això convidem 
a tota la gent del Penedès que vulgui  as-
sociar-se a l’ entitat a fer-ho a través de  
info@vegueriapropia.org.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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L’ eix transversal ferroviari, la línia de tren 

necessària per a totes les comarques de la 
Vegueria Penedès (i per a Catalunya)

Fan falta més zones d’aparcament gratuït a Igualada?

 Sí 77,9%  No 22,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JORDI CUYÀS SOLER
pro Vegueria Penedès
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BERN MAS, JUGADOR D’HOQUEI LÍNIA

El jugador anoienc s’ha proclamat a Suïssa, campió d’Europa sub-
18 d’hoquei línia amb la selecció espanyola. A més ha estat nomi-
nat millor jugador de la final.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

En el seu definitiu traspàs.
CARTA OBERTA A 
MILÓS GRAS MIQUEL
LLeonard del Rio Campmajó

Benvolguda Milós: 
Inquieta com eres, en una de les darre-
res converses telefòniques, fa uns pocs 
mesos, em vares demanar un article, 
per al pròxim llibre que tenies en car-
tera. M’hi vaig comprometre, és clar, 
però mai m’hauria imaginat que el 
teu prec havia de convertir-se en un 
treball necrològic. En cap moment 
pensàvem que la malaltia que paties 
era irreversible.
Diumenge passat, la Maite, la teva 
germana, ens comunicava el teu de-
cés. Ni jo, ni la Coni, ens ho acabàvem 
de creure. I et vèiem, t’albiràvem pro-
pera com sempre, enraonadora, amb 
aquella dolcesa i simpatia, i aquelles 
ganes de fer coses, de materialitzar 

tants projectes en el món màgic de 
l’artista de cap a peus en que t’havies 
convertit; reblant el prestigi i la pre-
ponderància aconseguits arreu.
Sí, Milòs, perquè el teu treball, la teva 
creativitat, les teves idees, la teva sen-
sibilitat han donat fruits extraordina-
ris, i han estat avalats amb premis molt 
rellevants. Una tasca immensa que va 
des dels grans murals fins a les més 
diminutes joies. Escultora, ceramista, 
pintora i orfebre, la teva obra ha tras-
passat fronteres i ha triomfat arreu. 
Àngel Font en el llibre dedicat a les bi-
ografies rellevants de dones emprene-
dores, destaca la teva labor i proposa el 
teu nom com a candidata a la Creu de 
Sant Jordi. Per posar un exemple de la 
teva notorietat expliques -entre d’al-
tres destacades consecucions-, l’èxit 
aconseguit a Singapur on diverses pe-
ces de joieria teves, es vengueren amb 
una alta cotització en una subhasta.  
Amb independència de la teva pro-

jecció artística internacional, el que 
sempre he valorat molt especialment, 
és la bona amistat i estima que ens ha 
unit. Una relació que ve de lluny i 
que faria excessiu el seu detall en 
aquest obituari. Recordar això sí, 
que vares ser la única dona que vas 
ostentar la presidència de l’Associ-
ació d’Igualadins Forans. Particu-
larment em quedo amb l‘inefable 
record de l’homenatge que vas rebre 
el 18 de febrer de 1994, quan en el 
Top City de l’Hotel Princesa Sofia 
de Barcelona vaig tenir el goig de 
ser el teu padrí, en l’atorgament de 
l’ Hèrcules de l’Associació. 
Benvolguda Milòs, des del mes en-
llà, continua si et plau, jugant amb 
formes i colors, amb la bona traça 
que et caracteritza, per a anar trans-
metent emocions als qui no t’obli-
darem, mentre fem camí vers la re-
trobada definitiva. A reveure bona 
amiga. T’estimem.
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Exercici de democràcia directa al Consell per la República

El proper 22 d’agost es farà 
pública la convocatòria 
d’eleccions de l’Assemblea 
de  Representants del Con-

sell per la República; hi haurà 15 dies 
per presentar candidatures i 12 per 
fer la campanya electoral per part de 

cadascun dels candidats; les jornades electorals seran 
els dies 1, 2 i 3 d’octubre, via telemàtica, i finalment 
desprès de proclamar els candidats escollits, el 21 d’oc-
tubre se celebrarà la primera Assemblea de represen-
tants del Parlament de la República. Tots junts, tenim 
capacitat d’innovació social i lideratge, per promoure 
l’interès general i el bé comú, en aquet cas participant 
en la construcció de la República Catalana. 
Per primera vegada, les circumscripcions electorals 
no seran les 4 províncies espanyoles, els partits polí-

FÈLIX SIMON

tics no han sigut capaços d’aprovar una Llei electoral 
catalana, i les llistes no seran dels partits. Les persones 
inscrites al Consell per la República podrem escollir 
els nostres representants amb un sistema de llistes 
obertes. De les 121 persones que formaran el Parla-
ment de l’Assemblea, 81 seran a títol individual i 40 
per als càrrecs electes (regidors i/o diputats). Això vol 
dir que els penedesencs votarem en una primera urna 
els nostres 4 representants de la Vegueria Penedès, i 
en una segona urna votarem els càrrecs electes en una 
única circumscripció.
El Consell per la República és també un laborato-
ri d’assaig per construir el país que volem, fet des de 
baix, perquè la sobirania és del poble, amb estructura 
local, comarcal, veguerial i nacional; des de la ciuta-
dania activa on totes les persones tinguin dret a con-
córrer personalment i a participar en els afers públics, 

o per mitjà de representants lliurement escollits. És 
la democràcia  directa, mentre que la democràcia a 
l’estat espanyol s’ha decantat clarament cap a l’opció 
representativa, molt més propensa a la politització i a 
la corrupció.
Tots estem cridats a millorar les nostres condicions 
de vida i fer viable que les arrels del Consell per la 
República es consolidin a la Vegueria Penedès, un 
marc ampli on hi cap tothom, perquè els processos 
polítics no es poden fer sense la gent. I amb aquesta 
llavor d’esperança, amb els fonaments ben ancorats, 
podrem acabar entre tots el que l’1-O vam començar. 
Vols crear comunitat, cohesió social, consciència de 
col·lectivitat i espais de sobirania? Apunta’t al Con-
sell per la República, podràs votar i si vols presen-
tar-te com a candidat. Ara toca ser protagonista per 
guanyar la independència. 
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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



És una ciutat al vell mig de 
la Manxa, on predomina la 
vinya, i per antonomàsia el 
vi, i el record del mes famós 

“Hidalgo”, fill d’aquell territori, Don 
Quijote, que se’l pot trobar a qual-
sevol lloc, acompanyat pel seu no 

menys famós “escudero”, Sancho Panza, o per la seva 
“sin par Dulcinea del Toboso”.
Valdepeñas està envoltada pel parc natural de Las Ta-
blas de Daimiel (curiós l’immens aiguamoll que hi ha 
al bell mig d’aquell erm); pel Guadiana, que passa pel 
seu subsòl i l’alimenta; pel Campo de Criptana, on el 
valerós cavaller va arremetre contra aquells gegants 
“Aquellos que ves allí, con brazos largos, que algunos 
los suelen tener de casi dos leguas”; i per Almagro, el 
barri antic del qual el 1972 va ser declarat conjunt 
històric-artístic, amb una “Plaza Mayor” on hi ha un 
“Corral de Comedias” que fa representacions quotidi-
anament, meravelles del passat que es poden contem-
plar avui.
A Valdepeñas, la UNED (“Universidad Nacional 
a Distancia”) el 23, 24 i 25 de juny va organitzar un 
“Curso de Verano”:  “Reforma constitucional, reforma 
del modelo de  organización territorial y  recomposición  
de consensos”, on destacats catedràtics, jutges i polítics 
van debatre aquestes qüestions.
Un dels ponents, el magistrat Antonio Mejía Rivero, 
va parlar dels estats de “alarma, excepción y sitio” i de 
la necessitat de reformar-los a causa de la nova experi-
ència viscuda, ja que segons el seu entendre és anti-
constitucional que amb estat d’alarma es puguin limi-
tar drets fonamentals com el de llibertat de circulació. 
I ara, encara que per un vot i amb molta polèmica, el 
Tribunal Constitucional (TC) li ha donat la raó. Com 
ja és ressò en tots els mitjans de comunicació, el milió 
de multes que es van posar són paper mullat; però en-
tenc que queda una qüestió per dirimir, de molta més 
importància, que és la responsabilitat patrimonial de 
l’Estat envers totes les pèrdues que aquest confina-
ment va provocar.
Va concloure el curs una taula rodona sobre el con-
sens de 1978 que va permetre la Constitució, on 

N o descobreixo 
res, si dic que no 
m’agraden els so-
cialistes espanyols. 

Ni el PSOE ni tampoc el PSC 
em mereixen cap tipus de res-
pecte. Confesso que en una 

única ocasió els vaig votar i, com m’ha pas-
sat amb altres partits, també em vaig penedir 
d’haver-ho fet.
El cas del PSOE -i també de la seva sucursal 
catalana, el PSC- seria un cas d’esquizofrènia 
política, si no fos perquè és un cas de postu-
reig. Segons els seus estatuts, el PSOE és un 
partit republicà, federal, d’esquerres i feminis-
ta.  Al seu torn el PSC hi afegeix catalanista. 
Alsamanela!
Del 1975 cap aquí, que republicanisme fede-
ralisme han estat foragitats de la acció política 
del PSOE que va començar per donar suport 
sense fissures la figura de Juan Carlos I amb 
allò tan reiterat de “no soy monarquico, soy 
juancarlista” que hem escoltat tantes vegades 
de boca dels barons del PSOE. De tan partida-
ris que en són, que n’han esdevingut còmplices 
necessaris. Sense el permís i el coneixement 
del cap del govern de torn, és impossible robar 
tant i durant tants anys.
Allò de federal ja fa anys que ha caigut pel seu 
propi pes. Els únics socialistes espanyols que 
ho defensaven en públic eren els del PSC, però 
mai han donat un sol pas per crear un estat 
federal, ans al contrari, han donat suport amb 
totes les seves forces el procés de re-centralit-
zació de competències de l’Estat. Els militants 
de base no n’han tret gran cosa, però hi ha di-
rigents del PSC que, sense carrera università-
ria ni cap experiència esportiva, han acabat de 
ministre de Cultura i Esport. Això només pot 
passar a Espanya.
Per defensar el concepte d’esquerres, el PSOE 
de Felipe i Guerra ho tenien molt fàcil: sortint 
d’una dictadura feixista de 40 anys qualsevol 
mesura modernitzadora de l’estat, tenia l’apa-
rença d’esquerres. I pari vostè de comptar. El 
pretés catalanisme del PSC és com el monstre 
del llac Ness, alguns en parlen però mai ningú 
no l’ha vist.
Els interessos electorals -i la protecció dels so-
cialistes corruptes- podrien justificar entre la 
militància fidel tantes renúncies programàti-
ques. El que no s’entén és el silenci de les mi-
litants feministes en veure com el PSOE uneix 
els seus vots amb Vox, PP i Ciudadasnos per 
vetar les comissions d’investigació sobre els 
delictes de Juan Carlos I. Més enllà que és 
injustificable una fortuna de més de dos mil 
milions d’euros acumulada en 40 anys de sou 
públic, és absolutament inacceptable el mas-
clisme que destil·la el comportament de l’excap 
d’estat.
A cap altre home, ni que fos un premi Nobel, 
li tolerarien la manca de respecte cap a les do-
nes, tan reiterada del Borbó. No entenc que hi 
pugui haver feministes entre la militància so-
cialista espanyola que no aixequin el crit al cel. 
Tal vegada si n’hi ha alguna, sigui admiradora 
d’aquesta gran professional de les banyes, ano-
menada Sofía. 

JOSEP SORIGUERA
Advocat

On són les feministes 
del PSC-PSOE?

Valdepeñas

quedava reflectida la varietat política i intel·lectual 
dels ponents: Gaspar Llamazares (excoordinador de 
”Izquierda Unida), José Maria Barreda (expresident 
d’aquesta Comunitat Autònoma, del PSOE), l’exdipu-
tat Francisco Cañizares (PP), el professor Jesús López 
de Lerma, i el catedràtic de dret constitucional Juan 
Manuel Goig.
El denominador comú dels ponents va ser que era 
necessària la recomposició de consensos, un clima de 
diàleg de reconeixement mutu que portés el consens 
per modificar la Constitució, per les qüestions pen-
dents, i per la renovació del poder judicial o la del TC. 
Fins i tot l’exdiputat del PP es va expressar en aquests 
termes, sent totalment contradictori amb el que fa la 
direcció del seu partit, reconeixent tots que en l’actu-
al clima polític de crispació és impensable “tocar” la 
Constitució.
De la taula, dues qüestions en van ressaltar. El Sr Bar-
reda, responent a la pregunta de si el “conflicto ca-
talán” era un conflicte català o un problema de l’estat 
espanyol, va afirmar que el problema del “conflicto ca-
talán” era en realitat un conflicte d’Estat i que alguna 
cosa s’hi havia de fer, donant prebendes o el que fos 
per desactivar-lo, menys el referèndum, en tot cas a 
nivell nacional.
I la segona, es va preguntar a l’exdiputat Sr. Cañizares 
(PP) si la Constitució actual va estar supeditada per 
forces fàctiques d’aquell moment, posant uns límits 
que ara són de difícil modificació. El Sr. Cañizares ho 
va negar, però el va respondre el Sr. Barreda, dient-li 
que sí, i una d’elles era l’exèrcit, i la prova més fefaent 
va ser el cop d’estat frustrat del 23-F.  
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Juliol de 2002.- Fins a 53 unitats, 
entre mitjans terrestres i aeris, 
varen intervenir per sufocar l’in-
cendi que es va declarar al ter-
me municipal de Collbató i que 
amenaçava en escampar-se cap 
al Bages i l’Anoia a través del Parc 
Natural de la Muntaya de Mont-
serrat. La ràpida actuació dels 
bombers i dels voluntaris de les 
ADF va fer que el foc quedés ex-
tingit cap a les 8 de la tarda quan 
havia cremat unes 20 hectàrees 
entre Collbató i el Bruc.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 19 ANYS
Incendi a Montserrat
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El Departament de Sa-
lut anima a la gent de 
l’Anoia a vacunar-se. 

I és que a principis d’aques-
ta setmana quedaven lliures 
més de la meitat de les cites 
per concertar a l’Escorxador i 
s’espera que aquesta dinàmi-
ca segueixi de cara a la set-
mana que ve. A aquesta xifra 
se li ha de sumar les vacunes 
que tenen en diversos CAPs 
d’Igualada i que també s’està 
pendent de poder posar-la.
Des de Salut expliquen que 
s’està notant que ha començat 
el període vacacional, però 
tot i això insisteixen en què 
cal vacunar-se. Es recorda 

que és una bona opció po-
sar-se la vacuna ara, abans de 
marxar de vacances, en cas 
que es faci, i que no és fins 
al cap de tres setmanes que 
s’ha de posar la segona dosi. 
Els responsables sanitaris in-
sisteixen especialment en les 
dones embarassades i la fran-
ja d’edat d’entre 30 i 60 anys.
La situació també és semblant 
de cara a la propera setmana, 
tot i que encara no es conei-
xen les xifres exactes de va-
cunes disponibles per d’aquí 
a set dies. 
Els adolescents de 12 a 15 ja 
van començar a vacunar-se 
des d’aquest dimecres. Fins 
ara, la vacunació estava ober-
ta a partir dels 16 anys i des de 

fa dos dies ja ho està per a tots 
els col·lectius susceptibles, 
ara per ara, de rebre la vacu-
na. En l’anunci de la mesura, 
el president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, ha destacat la 
importància que els més joves 
s’immunitzin per “facilitar el 
bon funcionament” dels cen-
tres de secundària, batxillerat 
i FP de cara al curs vinent. 
“Hem de començar el curs 
amb la major immunitat als 
centres educatius”, ha mani-
festat. Per això, ha fet una cri-
da a tots els joves, i a les seves 
famílies, a demanar cita.

75.000 anoiencs amb la pau-
ta completa
Tot i el descens de la deman-

Els adolescents d’entre 12 i 15 anys ja es poden vacunar des de dimecres / ACN

REDACCIÓ / LA VEU 

La portaveu del Govern, 
Patrícia Plaja, va anun-
ciar aquest dimarts que 

la Generalitat demanaria al 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) el confi-
nament nocturn per a diver-
sos municipis per frenar els 
contagis de covid-19. Una me-
sura que el tribunal ha apro-
vat. Aquest cop ho farà per a 
dues setmanes i no per a una 
com ha vingut fent. A més, 

s’han endurit els paràmetres 
per decidir els municipis que 
l’apliquen, ja que s’ha reduït de 
400 a 250 el límit de casos de 
covid per cada 100.000 habi-
tants per formar-hi part. Això 
fa que siguin més els munici-
pis anoiencs que hauran de 
complir el toc de queda. Seran 
Igualada, Piera, Vilanova del 
Camí, Masquefa i Capellades. 
Plaja ha explicat que tot i que 
els contagis baixen, la pressió 
a les UCI és “altíssima” i és ne-
cessari reduir-la.

Cinc municipis anoiencs 
tindran toc de queda 
durant dues setmanes

da en les darreres setmanes, 
ja hi ha 74.471 anoiencs que 
tenen la pauta de vacunació 
completa, una xifra que re-
presenta el 60% del total de la 
població, incloent els menors 
de 16 anys que encara no es 
podien vacunar. 
A més, el risc de rebrot se-
gueix baixant i es situa a 377 
punts, molt per sota dels 

1.300 punts als quals s’havia 
arribat just un mes enrere. La 
taxa de positivitat en els tes-
tos PCR segueix alta, amb un 
10%, quan el recomanable és 
que no superi el 5%. La pitjor 
notícia de totes és el número 
de defuncions, ja que en les 
darreres dues setmanes han 
mort 4 persones per corona-
virus a l’Anoia. 
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El grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
critica la intenció del 

govern de Junts per Igualada 
de construir un aparcament 
a cel obert als horts de l’Asil 
del Sant Crist. La formació 
progressista considera que és 
un greu error renunciar a l’es-
pai natural que són els horts 
i omplir-lo de cotxes, “en un 
barri de la ciutat altament 
densificat i que requereix 
d’espais verds”.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
afirma que “davant la ciutat 
grisa que defensa Marc Cas-
tells, nosaltres volem una 
ciutat verda. Demanem una 
rectificació immediata al go-
vern perquè aturi el projecte. 
Els horts de l’Asil són un espai 
natural a preservar i que mol-
tes ciutats voldrien tenir. No 
podem renunciar a disposar 
d’una gran pastilla de terreny 
dins la ciutat on podríem fer-
hi un gran parc que actués de 
pulmó verd”.
Cuadras remarca que “s’hi 
podria impulsar un projecte 

d’horts socials entre d’altres 
actuacions al servei del bar-
ri o de les escoles de la ciu-
tat. O també imaginem, per 
exemple, un jardí botànic 
amb plantació d’espècies au-
tòctones que pogués servir 
per fer tallers escolars, una 
zona recreativa infantil i de 
gent gran o un espai per gos-
sos. Són més de 4.000 metres 
quadrats molt valuosos com 
per construir-hi aparcaments 
sense més. Sabem que és ne-
cessari dotar els equipaments 
públics de la zona d’un espai 
d’aparcament regulat per tal 
que la ciutadania pugui rea-
litzar tràmits amb més facili-
tat i per això ja hi ha un gran 
espai darrere l’Escorxador 
on nosaltres proposem ubi-
car-lo”.
Igualada Som-hi farà tota la 
pressió necessària per aturar 
el projecte i anima a la ciuta-
dania a que puguin fer sentir 
la seva veu per protegir un 
espai verd de la ciutat i evitar 
que el govern de Junts “el des-
trossi”. Pel que fa a l’aparca-
ment, la formació progressis-
ta considera que “el govern de 
Junts hauria de desenvolupar 

el projecte de l’Escorxador 
que fa 10 anys que té aturat i 
on ja hi havia previst un apar-
cament i que no hipotequi 
una pastilla de terreny lliure 
com són els horts de l’Asil”.
La formació que integren 
PSC, Comuns i el grup ciu-
tadà Igualada Oberta destaca 
que els horts de l’Asil és un 
espai que es troba just davant 
d’un dels edificis més histò-
rics i icònics d’Igualada com 
és l’Asil del Sant Crist que 
necessita un entorn digne. 
Una zona de la ciutat que, 
remarquen, “està destinada 
a guanyar qualitat de vida 
perquè sigui un centre de re-
ferència amb l’Escorxador i 
tot l’activitat que allà hi hau-
ria d’haver”. A més, recorden 
que hi ha pendent la remo-
delació del carrer de Milà i 
Fontanals per fer-lo de via-
nants com el carrer de l’Au-
rora i enllaçar la zona amb 
el centre de la ciutat: “Tot 
això forma part d’un model 
de ciutat planificat com el 
que nosaltres tenim per això 
lamentem que Marc Castells 
governi Igualada de nyap en 
nyap”, remarquen.

Igualada Som-hi demana al govern 
que no construeixi un pàrquing als 
horts de l’Asil

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada ha finalitzat les 
obres de millora del PAE 
Les Comes en el marc de 

la primera edició del Pla de 
Modernització de Polígons 
que impulsa la Diputació de 
Barcelona. Aquestes actu-
acions suposaran millores 
notables en la mobilitat sos-
tenible, l’eficiència energèti-
ca i la promoció del PAE del 
municipi. Les millores bene-
ficiaran 451 empreses del po-
lígon, que ocupen un total de 
2.761 persones treballadores.
Les actuacions han inclòs mi-
llores en la mobilitat, com ara 
la millora de la pavimentació 
de la calçada i voreres (senya-
lització, adaptació passos de 
vianants i plantació arbres), 
la creació de noves zones 
aparcament (automòbils i 
vehicles pesats), la jerarquit-
zació de les vies públiques, la 
construcció d’un carril bici 
i de vianants. En l’àmbit de 
l’energia s’ha introduït llume-
neres de tecnologia LED en 
l’enllumenat públic. I en rela-
ció a actuacions de promoció 

s’ha creat una web i una apli-
cació per a dispositius mòbils 
(app) amb geolocalització 
empreses, i s’ha configurat 
marca pròpia.
El cost total del projec-
te de millora ha estat de 
2.199.494,44 €, dels quals 
1.699.609,34 € han estat 
aportats per la Diputació 
(77%), pel consistori muni-
cipal (489.885,10 €, 22%) i la 
resta a través de cofinança-
ment privat per l’associació 
empresaris AEPIC (10.000,00 
€, 0,45%).
En el marc del Pla de Moder-
nització de Polígons d’Activitat 
Econòmica, la Diputació de 
Barcelona ha atorgat un total 
de 30 M €, en dues edicions: 
a la primera, atorgada durant 
els mesos de maig i juny de 
2018, van rebre subvenció 22 
projectes (17 projectes espe-
cífics –PE- i 5 plans integrals 
–PI-), i a la segona, atorgada el 
mes de març de 2019, 27 pro-
jectes més (22 PE i 5 PI). El Pla 
té l’objectiu de modernitzar els 
polígons en matèria d’infraes-
tructures, serveis, promoció i 
actuacions innovadores.

Finalitzen les obres de 
millora del Polígon de 
Les Comes
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El mercat del treball de 
l’Anoia agafa impuls i 
es recupera amb força 

de l’impacte de la Covid-19. 
Concretament, la comarca re-
gistra a finals de juny un 0,5% 
més de llocs de treball i 1,5% 
més afiliacions que el juny 
del 2019. De fet, aquest mes 
de juny s’ha sumat el major 
nombre d’afiliacions segons 
la residència padronal des del 
2012 (inici sèrie disponible). 
Aquesta és la recuperació que 
es desprèn de l’Informe tri-
mestral del teixit empresarial 
i mercat del treball, que elabo-
ren conjuntament la Cambra 
de l’Anoia i el Gabinet d’Estu-
dis Econòmics de la Cambra 
de Barcelona.
Si s’analitza l’evolució dels 
llocs de treball (afiliacions a 
la Seguretat Social segons seu 
de l’empresa al règim general i 
al règim especial de treballa-
dors autònoms) a la comarca 
s’observa com han augmentat 
un 4,2% el segon trimestre de 
2021 respecte a un any enre-
re, la qual cosa fa que la xifra 
absoluta ascendeixi fins als 
35.000 llocs de treball a l’Ano-
ia.
Amb tot això, cal tenir en 
compte que aquest creixe-
ment anual està influenciat 
per la disminució d’afiliaci-
ons que es va produir a par-
tir del març de 2020 com a 

conseqüència de l’aplicació de 
l’estat d’alarma (amb mesures 
de confinament domiciliari 
i restriccions de mobilitat), 
per contenir l’expansió del vi-
rus. Tot i això, si es compara 
la xifra de llocs de treball de 
juny de 2021 amb els nivells 
previs a la pandèmia, les afi-
liacions ja se situen per sobre 
el nombre de finals del 2019 
(+0,5%). Aquest increment 
positiu trenca amb la mitjana 
catalana que encara es troba 
en xifres negatives (-1%), pel 
que fa al creixement d’afiliaci-
ons en comparació els nivells 
prepandèmia.
Cal tenir present que aquestes 
dades no inclouen les perso-
nes que estan en ERTO i que 
continuen donades d’alta com 
a afiliats que cotitzen malgrat 
no estiguin laboralment ac-
tius. El Gabinet d’Estudis de 
la Cambra de Barcelona esti-
ma que la comarca va tancar 
el juny amb 1.200 persones 
en situació d’ERTO, una xifra 
inferior a la del maig passat 
quan es van comptabilitzar 
1.500. Aquestes xifres són 
fruit d’una estimació pròpia 
a partir de les dades de l’Ob-
servatori de Treball i Model 
Productiu de la Generalitat i 
el Ministeri de Treball.
D’altra banda, si s’analitza 
el tipus de règim d’afiliació, 
s’observa un creixement més 
intens entre els assalariats, 
amb un increment del 5% el 

juny de 2021 respecte al juny 
de 2020, mentre que els au-
tònoms han crescut un 1,5%. 
Tanmateix, en comparació 
amb el mateix període previ 
a la pandèmia (30 de juny de 
2019), l’evolució afavoreix al 
els autònoms que han crescut 
un 0,9% mentre que els assa-
lariats només ho han fet un 
0,4%.

Segueix baixant el número 
de desocupats al juliol
El mes de juliol va registrar un 
descens espectacular de l’atur 
a l’Anoia, reduint-se amb 675 
persones menys a les llistes de 
desocupació. Amb aquest des-
cens ja son dos mesos seguits 
amb l’atur baixant i aquesta 

L’Anoia tanca el segon trimestre recuperant la xifra de llocs de 
treball i afiliats prèvia a la pandèmia

xifra torna a ser la millor del 
darrer any, com ja va passar 
en el mes de maig.
Per municipis, Igualada és on 
més baixa el número de deso-
cupats en números absoluts. 
A la capital s’ha reduït amb 
253 persones i actualment es 
registren 2.404 persones atu-
rades. A Piera hi ha 87 deso-
cupats menys, per un total de 
1.160 i Vilanova del Camí és 
l’altra municipi que arriba al 
miler, en aquest cas clavats, i 
també ha millorat les seves xi-
fres aquest mes de juliol.
El Departament d’Empresa i 
Treball veu “indicis de conso-
lidació de la recuperació” però 
demana “no enlluernar-se” 
i evitar “cofoismes” amb les 

dades de l’atur registrat del 
juliol, que cau per cinquè mes 
consecutiu a Catalunya i re-
gistra un descens del 8,4%, el 
més alt de la sèrie històrica. 
El secretari de Treball del De-
partament d’Empresa i Tre-
ball, Enric Vinaixa, ha volgut 
traslladar un missatge “d’op-
timisme moderat” en la roda 
de premsa de balanç mensual 
de l’atur, subratllant que està 
preocupat per l’atur de llarga 
durada i l’alt volum d’aturats 
menors de 25 anys. D’altra 
banda, ha explicat que el Go-
vern es planteja demanar “ele-
ments de flexibilitat” al go-
vern espanyol en cas que no 
puguin esgotar el pressupost 
d’ajuts directes a la solvència.

Si vius o treballes

això t’interessa!

al Garraf o Nous descomptes a la C-32
a partir de l’1 de setembre

Tota la informació
per registrar-s’hi a

territori.gencat.cat

més ben connectat
Per un país

al Baix Penedès
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Igualada Som-hi reclama bonificar 
l’IBI per instal·lar plaques 
fotovoltaiques als habitatges
REDACCIÓ / LA VEU 

El grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igua-

lada Oberta) ha posat sobre 
de la taula necessitat “urgent” 
de que l’Ajuntament d’Iguala-
da bonifiqui l’IBI a aquelles 
llars que instal·lin plaques 
fotovoltaiques per generar la 
seva pròpia energia. La for-
mació progressista considera 
que Igualada va tard i que 
aquesta és una mesura que 
ja estan implementant molts 
municipis de Catalunya.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
explica que “en un context 
de lluita contra l’emergència 
climàtica, no podem esperar 
més com a ciutat a impulsar 

aquesta mesura. No estem in-
ventant res, estem demanant 
una cosa tan senzilla com ja 
fan desenes de municipis. 
Com a administració haurí-
em de donar totes les facilitats 
a aquells particulars i comu-
nitats de veïns que vulguin fer 
el pas i les ordenances fiscals 
així ho haurien d’incorporar”. 
Cuadras afegeix que “el pro-
grama d’ajudes aprovat al Ple 
de la setmana passada i que 
hem reolzat és una bona ac-
ció però no deixa de ser una 
mesura aïllada. Cal convertir 
aquesta aposta per l’energia 
verda en estructural i la ma-
nera que té l’Ajuntament de 
fer-ho és incorporar-ho de 
manera fixa a les ordenances”.
El regidor d’Igualada Som-
hi Quim Roca recorda que 

“des de l’inici de mandat el 
nostre grup està demanant 
aquesta mesura de bonifi-
cació de l’IBI perquè cre-
iem que és la manera més 
efectiva d’acompanyar a qui 
vulgui instal·lar plaques a la 
seva vivenda i apostar per 
l’energia verda”. La formació 
que integren PSC, Comuns 
i el grup ciutadà Igualada 
Oberta ja va aconseguir al 
Pressupost del 2020 que els 
equipaments municipals 
d’Igualada instal·lessin pla-
ques fotovoltaiques però 
recorden que aquesta acció 
ha d’anar lligada en donar 
facilitats perquè les viven-
des i comunitats de veïns 
també puguin fer-ho: “Cal 
caminar cap a una Igualada 
verda”, afirmen.

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada ha estrenat un 
dels nous quioscos amb 
què l’ONCE està substi-

tuint els seus punts de ven-
da arreu del territori. El nou 
quiosc, que es troba a la ram-
bla Sant Isidre, és més gran 
que l’anterior, més còmode i 
accessible.
El nou disseny compleix amb 
els requisits d’accessibilitat 
universal per a la persona que 
exerceix la venda i també per 
als compradors. L’exposició 
dels productes, amb més su-
perfície de vidre, és més clara 
i organitzada per ajudar al 
client en la seva elecció.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i el regidor de Mo-

bilitat i Sostenibilitat, Miquel 
Vives, han acompanyat a la 
Presidenta de l’ONCE a la Ca-
talunya Central, Maite Siles, 
en una visita al nou quiosc.

Siles ha destacat “la como-
ditat i l’accessibilitat del nou 
disseny i l’aposta de l’ONCE 
per modernitzar l’exterior 
dels quioscos i que s’integrin 
perfectament amb el seu en-
torn urbà”. De la seva banda 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha agraït “aques-
ta modernització del quiosc 
per part de l’ONCE i ha de-
manat que properament es 
puguin substituir la resta per 
tal d’augmentar la comodi-
tat i accessibilitat de tots els 
punts de venda”.

S’estrena un nou model de quiosc de 
l’ONCE a la rambla Sant Isidre

REDACCIÓ / LA VEU 

El PSC-Anoia ha quali-
ficat de “positiva però 
insuficient”  la propos-

ta del departament d’Educa-
ció de crear tres nous grups a 
l’Institut Milà i Fontanals per 
encabir els més de 300 alum-
nes que, per segon curs, es 
quedarien sense plaça. Amb 
la mesura d’Educació, més de 
100 alumnes seguirien sense 
tenir plaça i per això el PSC 
insisteix en que l’única solu-
ció és fer les obres d’amplia-
ció del centre. Una mesura 
que la setmana passada tam-
bé va proposar l’Ajuntament 
d’Igualada de manera con-
junta amb la direcció de l’Ins-
titut i la Unió Empresarial de 
l’Anoia.
El diputats socialista de l’Ano-
ia al Parlament, Jordi Riba, ja 
va entrar la setmana passada 
i una proposta de resolució 
fent aquesta petició al Depar-
tament d’Educació i, amb les 
dades sobre de la taula, creu 
que és més necessari que mai: 
“No podem expulsar els joves 
de la nostra comarca dels ci-
cles de formació professional 
per una manca de previsió 
de la Generalitat com està 
passant. Que l’Institut Milà i 
Fontanals està saturat se sap, 
com a mínim, des del curs 
passat quan 250 alumnes es 
van quedar sense plaça. Des-
prés de tot un curs, no pot ser 

que la Generalitat no hagués 
previst res”.
El regidor portaveu a l’Ajun-
tament d’Igualada i vice-
president primer del Consell 
Comarcal, Jordi Cuadras, 
considera “urgent que el de-
partament d’Educació agafi 
el compromís de dur a terme 
les obres d’ampliació del Milà 
i Fontanals. És una situació 
d’una gran injustícia i d’una 
gran desigualtat que hi hagi 
alumnes disposats a estudi-
ar, a formar-se per a trobar 
una feina i que no puguin 
tenir aquesta possibilitat per 
la manca de places i per no 
haver fet les obres d’amplia-
ció. Les dades d’ocupació de 
la comarca són molt greus: 
dels 8.000 persones sense 
feina a la nostra comarca, 
un 70% no tenen cap for-
mació més enllà dels estudis 
bàsics. El Milà i Fontanals 
és l’opció escollida per molts 
per a tenir aquesta forma-
ció i és incomprensible que 
les persones que volen for-
mar-se no puguin fer-ho”.
A través del Parlament, 
l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal, el PSC expliquen, 
“seguirà insistint com porta 
fent les darreres setmanes 
amb contactes amb els càr-
recs responsables d’Educa-
ció, perquè la Generalitat 
faci l’ampliació del centre i 
es resolgui el desajust entre 
l’oferta i la demanda”.

El PSC insisteix en 
l’ampliació del Milà i 
Fontanals

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com
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La tinenta d’alcalde 
d’Igualada, Carlota 
Carner, ha presentat el 

seguiment de les dades d’uti-
lització de les Zones Taron-
ges de la ciutat durant aquest 
primer semestre. En total, des 
del mes de gener i fins al mes 
de juny, s’han expedit un to-
tal de 89.899 tiquets gratuïts, 
15.355 dels quals, durant el 
mes de juny.
Carner ha valorat molt po-
sitivament les dades que 
“mostren una progressió 
ascendent en la utilització 
d’aquestes zones i de ben se-
gur que s’arribarà a més dels 
100.000 tiquets gratuïts quan 
tanquem les dades del mes de 

juliol”. Aquestes dades, ha dit 
Carner, “avalen aquest mo-
del d’aparcament gratuït amb 
temps limitat que ha afavorit 
la rotació d’estacionaments 
en zones molt concorregudes 
de la nostra ciutat”.
Igualada ha creat darrera-
ment dues noves zones taron-
ges, una a l’entorn del CAP i 
l’altra a la Sagrada Família, 
que se sumen a les que ja hi 
havia en funcionament a Cal 
Carner i a l’entorn del Mer-
cat de la Masuca. Les zones 
taronges són estacionaments 
gratuïts regulats, en els que 
cal treure un tiquet per esta-
cionar sense cost durant una 
hora i mitja. L’horari de fun-
cionament és el mateix que 
a la resta de zones d’aparca-

ment regulat.
Carlota Carner ha posat com 
a exemple d’èxit les 35 places 
de zona taronja que des del 
mes de maig s’han ubicat a 
l’entorn del CAP i l’estació, 
entre el Passeig Verdaguer 
i l’avinguda de Montserrat. 
Carner ha dit “que tant els co-
merciants de la zona com els 
clients i veïns valoren molt 
positivament aquest canvi 
que garanteix la rotació en 
l’aparcament durant les hores 
més concorregudes”.
Davant d’aquesta bona accep-
tació la tinent d’alcalde Car-
lota Carner ha explicat que 
l’ajuntament està estudiant la 
implantació d’altres possibles 
zones taronges a l’entorn del 
barri del Poble Sec.

Creix l’ús de les zones taronges durant 
el primer semestre de 2021

REDACCIÓ / LA VEU 

El segon xec de 1.000 
euros de la campa-
nya d’estiu sortejat per 

Igualada Comerç, es va lliurar 
fa deu dies. La Maria Josep 
Oliva, guanyadora del premi, 
va poder fer les seves compres 
acompanyada dels seus néts i 
dels responsables de l’associ-
ació de comerciants. Durant 
tot el matí es va acompanyar 
a la premiada, amb un vehicle 

elèctric cedit per Servisimó, a 
més de portar-li les bosses de 
les compres. El xec es va con-
sumir en catorze botigues, va 
ser molt repartit, un dels ob-
jectius d’aquesta iniciativa. La  
Maria Josep va tenir un detall 
amb tots els seus familiars 
que varen poder gaudir de la 
seva compra.
La popularitat que està tenint 
aquest premi entre els iguala-
dins fa que es converteixi en 
una festa divertida tant pels 

guanyadors com pels comer-
ciants. 

El rasca-rasca segueix 
repartint premis
Aquest estiu l’associació de 
comerciants, Igualada Co-
merç, ha promogut, per pri-
mera vegada, el conegut ras-
ca-rasca. En les campanyes de 
Nadal es porta fent aquesta 
proposta amb molt d’èxit, per 
això s’ha inclòs en la proposta 
d’estiu.
Setmanalment es reparteixen 
diferents premis per fidelitzar 
les compres en el comerç lo-
cal. Els premis estan pensats 
per donar suport a la restau-
ració, per això es premien 
amb esmorzars, gelats, me-
nús... També hi ha un premi
especial de dues gandules de 
disseny de Resol Furniture.

Igualada Comerç lliura el segon xec de 
1.000 euros

REDACCIÓ / LA VEU 

La nova Campanya 
d’Estiu de l’Associació 
Nou Centre d’Igualada 

Nord ha estat tot un èxit. La 
proposta, que té la voluntat 
d’incentivar les compres al 
comerç local i de proximitat, 
va començar el 5 de juliol 
amb el repartiment de 25.000 
infoguies i un total de 50.000 
butlletes i ha tingut una am-
plia participació, tant per 
part dels comerços associats 
com per part dels usuaris dels 
establiments que agrupa l’as-
sociació.
Així doncs, el passat 27 de 
juliol es van sortejar un to-
tal de 2.000 euros. Concreta-
ment, es van repartir set pre-
mis: dos premis de 500 euros 
i cinc premis de 200 euros, 
repartits en xecs de 25 euros 
per utilitzar en qualsevol dels 
establiments Nou Centre que 
han participat en la campa-
nya. Els guanyadors són: An-
tonio Teixidó Farré, Antoni 
Munné Roca, Isabel Díaz de 
Caralt (va recollir el premi 
Xavier Teixidó en represen-
tació), Adrián Muñoz Pérez, 
Raúl Pérez Mañosas, Mª Rosa 
Abarca Martínez i Pilar Al-
bareda Mensa.
Els premis es van lliurar el 
dia 29 de juliol, al passeig de 

l’Avinguda dels Països Ca-
talans de les Comes. El lliu-
rament va anar a càrrec del 
president de l’Associació Nou 
Centre, Joan Boix.
Els establiments de l’asso-
ciació Nou Centre que han 
participat a la campanya 
d’estiu són: Quiro Creixent, 
Finques Sasi, Adm. Loteria 5 
Sagrada Familia, Joan Carles 
Joiers, Suma Supermercats, 
Papereria L’Avet, Instal·la-
cions aIgualada, Pastisseria 
Pla, Antiga Cafeteria Soler, 
Fruites J. Serra, Mapfre, Au-
toescoles RACC, Ferreteria 
Tools, Xarcuteria Ibañez, 
Aqua Restaurant Cafeteria, 
Curucú bar, Cor Verd Res-
taurant, Drogueria Dispunt 
/ Pintures Anoia, Auto Re-
paracions Catalunya, Estanc 
11, Marcè & Sagarra Centre 
Dental, Abacicles, Moda i 
Complements de Dona, Ano-
iafoto Estudi, OpciNatura, 
Ferretaria Anoia, Mobi Dyf 
Mobles, Pintures Ralli, Don 
Relax, Farmàcia Esteve, Kine 
fisioteràpia i salut, Comerci-
al Segura, BEEP Informàtica, 
Carme Miranda Fruiteria, 
Bufet Font, Terranova CNC, 
Silxama Bisuteria, Il Mondo 
Del Bambino, Espais Joves, 
Perruqueria Manuel Freixo, 
Supermercats Sebastián, Per-
ruqueria Montserrat.

L’associació comercial 
Nou Centre reparteix 
2.000 euros en premis

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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Seguint els requeriments 
de productivitat i com-
petitivitat de les em-

preses del territori, la Unió 
Empresarial de l’Anoia ha se-
guit organitzant i impulsant 
tot un seguit de cursos per a 
persones treballadores, pro-
fessionals autònoms i deso-
cupades, per tal d’augmentar 
les possibilitats de promoció 
professional i desenvolupa-
ment personal per millorar la 
seva ocupabilitat.
En aquest sentit, des del ge-
ner fins al dia d’avui, s’han 
organitzat 11 cursos que han 
comptat amb un total de 139 
persones que els han realit-
zat. Entre els quals, hi ha ha-
gut cursos bonificats –basats 
en la gestió de projectes, Mi-
crosoft Teams, liderar perso-
nes en entorns virtuals, com 
vendre en temps de covid-19, 
com donar feedback eficient, 
finances i eines tècniques i 
comunicatives per treure el 
màxim profit a les classes 
virtuals- i subvencionats –
sobre compatibilitat bàsica, 
nòmines i Seguretat Social, 
gestió de l’estrès i Programa-
ció Neurolingüística-. Tots 
aquests cursos s’han basat a 
fomentar l’ocupació, garantir 
el benestar dels treballadors 
i treballadores en un entorn 
de treball en canvi constant –
ja sigui per la irrupció de les 
noves tecnologies a l’empresa 
com el nou paradigma virtual 
obert per la pandèmia de la 
covid-19-, amb tota una cam-
panya de formació dissenya-
da a mida de les necessitats 
específiques de cada empresa 
i organització. En definitiva, 
una oferta formativa comple-
ta i avalada per professionals 
docents que tenen una trajec-
tòria reputada i de prestigi, i 

on els i les alumnes, que han 
completat aquests cursos, ho 
han valorat també de forma 
satisfactòria.
Tenint en compte les circums-
tàncies actuals generades per 
la pandèmia del coronavirus, 
tots els cursos presencials 
s’impartiran amb totes les 
mesures de seguretat, distàn-
cia i higiene, necessàries per 
als i les alumnes. A més, tam-
bé hi ha cursos que ofereixen 
la possibilitat de realitzar-se 
de forma híbrida, fent que els 
i les alumnes, segons les seves 
necessitats, puguin escollir la 
seva modalitat: ja sigui pre-
sencialment o virtualment.

Formació subvencionada
Entre aquests cursos que ar-
rencaran al mes de setembre, 
es troben els de formació sub-
vencionada, adreçada priori-
tàriament per a treballadors 
i treballadores en actiu. Les 
persones en situació d’atur 
es podran apuntar en llista 
d’espera i cobriran les places 
disponibles. Les places s’ator-
garan per rigorós ordre d’ins-
cripció.
Entre aquests cursos de for-
mació subvencionada, es pot 
escollir la modalitat online o 
presencial. L’oferta formativa 
d’aquest tipus de formació 

és la següent: Comptabili-
tat avançada, Mindfulness, 
sumilleria i maridatge, i nò-
mines i Seguretat Social II.

Formació executiva i especi-
alitzada
L’altre tipus de formació que 
presenta la Unió Empresarial 
de l’Anoia és l’executiva i es-
pecialitzada, amb possibilitat 
de bonificació. En aquest sen-
tit, des de l’entitat empresarial 
es presenta tot un seguit de 
cursos que permetran a les 
persones participants, im-
pulsar el seu futur i encarar 
la projecció i talent amb tot 
un ventall de possibilitats per 
millorar i especialitzar-se.
L’oferta formativa per aquest 
tipus de formació és la se-
güent: Curs online per apren-
dre a bonificar la formació 
de les empreses (de 12h per 
aprendre com bonificar la 
formació de l’empresa mitjan-
çant la Fundae); Postgrau en 
Comerç Internacional (post-
grau que tindrà lloc al Campus 
Universitari d’Igualada-UdL i 
que està organitzat conjun-
tament per Modacc, Fagepi i 
Fitex); un curs online d’Excel 
inicial (de 15h, per apren-
dre els coneixements bàsics 
d’aquest programa d’Office); 
un curs sobre com liquidar 

La UEA forma a 140 persones treballadores el primer semestre

REDACCIÓ / LA VEU 

Agents dels Mossos 
d’Esquadra, junta-
ment amb la Policia 

Local d’Igualada, van detenir 
el dia 25 de juliol dos homes, 
de 36 i 33 anys, de nacionali-
tat georgiana i veïns de Bar-
celona, com a presumptes 
autors d’un delicte de roba-
tori amb força a interior de 
domicili, en grau de tempta-
tiva.
El passat mes de maig els 
mossos van detectar un in-
crement de robatoris amb 
força en pisos de la zona 
nord d’Igualada. Els fets es 
concentraven el cap de set-
mana i els autors utilitzaven 
el mètode bumping per ac-
cedir als domicilis. Aquest 
sistema consisteix en forçar 
els panys de les portes amb 
rossinyols i fils de llana amb 
els quals s’aconsegueix obrir 
la porta sense causar danys.
Prèviament als robatoris, els 
lladres anaven als immobles 
on posaven marcadors a les 
portes per assegurar-se que 
no hi havia ningú. Posaven 
un fil prim de cola o un tros-
set de plàstic i, hores o dies 
després els lladres tornaven i 
comprovaven si el marcador 
s’havia mogut. Amb aquest 
procediment sabien si la casa 
estava buida i podien entrar 
amb la seguretat que no se-
ran descoberts pels propie-
taris.
La matinada del 25 de juliol 
els Mossos i la Policia Lo-

cal d’Igualada estaven realit-
zant un dispositiu conjunt de 
prevenció de robatoris quan 
els van alertar de la presèn-
cia sospitosa de dos individus 
en el replà d’un bloc de pisos 
de l’avinguda Doctor Pasteur 
d’Igualada.
Segons el testimoni, els dos 
homes tapaven els espiells de 
les portes i posaven l’orella per 
comprovar si hi havia algú a 
l’interior.
Ràpidament les patrulles van 
arribar al lloc i van localitzar 
els dos homes a l’últim pis de 
l’edifici. Aquests portaven ros-
sinyols de diverses formes i mi-
des, una clau anglesa, dos tor-
navisos i una petita llanterna. 
Els agents també van compro-
var que només havien forçat 
el pany d’un domicili. Gràcies 
a l’avís del testimoni i fruit de 
la ràpida intervenció policial 
no van poder consumar el fet 
delictiu.
Davant d’això, els agents van 
detenir els dos homes com a 
presumptes autors d’un ro-
batori amb força, en grau de 
temptativa.
Posteriorment, els mossos van 
tornar al bloc de pisos i van 
comprovar que totes les portes 
dels domicilis de l’edifici tenien 
marcadors realitzats amb cola.
La investigació continua ober-
ta i no es descarta que els de-
tinguts estiguin implicats en 
altres fets delictius.
Els detinguts van passar el dia 
26 de juliol a disposició del jut-
jat d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada.

Detinguts dos homes 
per intentar robar en 
diversos domicilis

de forma ràpida les obliga-
cions fiscals i mercantils (de 
5h i quer permetrà adquirir 
els coneixements necessaris 
per poder liquidar de forma 
senzilla, ràpida i pràctica les 

diferents obligacions fiscals, 
comptables i mercantils de les 
societats); el curs d’Excel ni-
vell mig (de 10h i que perme-
trà als alumnes adquirir els 
coneixements necessaris per 
poder elaborar i utilitzar fulls 
de càlcul amb habilitat) i un 
curs online d’atenció telefòni-
ca, un curs de 10h que posarà 
el focus a adquirir habilitats 
comunicatives adients al te-
lèfon per tal de gestionar de 
manera resolutiva les queixes 
i reclamacions dels clients.
Per a més informació sobre 
l’oferta formativa, i consultar 
l’opció de bonificació de cada 
curs, podeu consultar al web 
de la UEA: www.uea.cat o bé 
escriure un correu electrònic 
a formacio@uea.cat

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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Seguint els requeriments 
de productivitat i com-
petitivitat de les em-

preses del territori, la Unió 
Empresarial de l’Anoia ha se-
guit organitzant i impulsant 
tot un seguit de cursos per a 
persones treballadores, pro-
fessionals autònoms i deso-
cupades, per tal d’augmentar 
les possibilitats de promoció 
professional i desenvolupa-
ment personal per millorar la 
seva ocupabilitat.
En aquest sentit, des del ge-
ner fins al dia d’avui, s’han 
organitzat 11 cursos que han 
comptat amb un total de 139 
persones que els han realit-
zat. Entre els quals, hi ha ha-
gut cursos bonificats –basats 
en la gestió de projectes, Mi-
crosoft Teams, liderar perso-
nes en entorns virtuals, com 
vendre en temps de covid-19, 
com donar feedback eficient, 
finances i eines tècniques i 
comunicatives per treure el 
màxim profit a les classes 
virtuals- i subvencionats –
sobre compatibilitat bàsica, 
nòmines i Seguretat Social, 
gestió de l’estrès i Programa-
ció Neurolingüística-. Tots 
aquests cursos s’han basat a 
fomentar l’ocupació, garantir 
el benestar dels treballadors 
i treballadores en un entorn 
de treball en canvi constant –
ja sigui per la irrupció de les 
noves tecnologies a l’empresa 
com el nou paradigma virtual 
obert per la pandèmia de la 
covid-19-, amb tota una cam-
panya de formació dissenya-
da a mida de les necessitats 
específiques de cada empresa 
i organització. En definitiva, 
una oferta formativa comple-
ta i avalada per professionals 
docents que tenen una trajec-
tòria reputada i de prestigi, i 

on els i les alumnes, que han 
completat aquests cursos, ho 
han valorat també de forma 
satisfactòria.
Tenint en compte les circums-
tàncies actuals generades per 
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tots els cursos presencials 
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cia i higiene, necessàries per 
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de forma híbrida, fent que els 
i les alumnes, segons les seves 
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Humans de l’Anoia @humansanoia

#178  Jordi Rabell FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Col·lectiu Eixarcolant @eixarcolant

Carme Riera @juliia_carmona

Núria Olivé Montrabeta @nuriaolive

Carles Costa Castells @Carles1707

Jordi López  @LopezCasanovas

Pau Ortínez Martí @pauortinez

Agents Rurals @agentsruralscat

Ja només queden 2 mesos per la 6a edició de la Jor-
nada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, així 
que agafa l’agenda i reserva’t el 2 d’octubre! Un es-
deveniment únic on descobrir què són i per a què 
serveixen les plantes oblidades.

La dra @CarmenCabezas10 fa reflexions q com-
parteixo: hi ha molts motius per vacunar-se, vacu-
nant-nos podem evitar molt patiment, som afortu-
nats de disposar d vacuna i gratuïta. Jo afegeixo q 
vacunar-se és un acte de responsabilitat i generosi-
tat #joemvacuno #VacunaCOVID19

La cursa d’obstacles és clarament la disciplina 
que més em representa d’aquests jocs olímpics 
de #Tokyo2020 La cursa d’obstacles per arribar a 
gaudir de les meves vacances abans que s’acabin, 
concretament #confinament #totaniràregulín

Molt donar les gràcies a bombers i adfs. Però 
quan ells us demanen que no aneu a la zona cre-
mada, fins que es declari extingit, us falta temps 
per anar a fer postureig.

Que bé. Ja podran anar a cimeres sobre com atu-
rar urgentment el canvi climàtic sense fer escala.

Amb Vallbona, ja seran 24 dels 33 municipis de 
l’#Anoia que aposten per un model de recollida 
obligatori. I seguim sense notícies del govern 
d’#Igualada... però no patiu, no tenim pressa i tot 
anirà bé

Avui fa una setmana que va començar l’ #IFSan-
taColomaQueralt La superfície cremada ha sigut 
de 1.673,29 hectàrees. Forestal: 1.288,85 ha Agrí-
cola: 378,64 ha Urbà: 5,80 ha 1.212,91 ha dins de 
l’EIN del Sistema Prelitoral Central.

www.veuanoia.cat

21 3 Cinc municipis anoiencs tin-
dran toc de queda durant dues 
setmanes

Els adolescents de 12 a 15 
anys podran demanar cita per 
a vacunar-se a partir d’aquest 
dimecres

L’atur baixa en més de 650 per-
sones al juliol a l’Anoia
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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! 

Nascut el juny del 81, sóc fill d’un igualadí i 
una “granaína”. 
Des de ben petit em vaig sentir atret per 
la ciència, fet que em va portar a graduar-
me en Física a la UAB i des de fa deu anys 
treballo en un departament de recerca i 
investigació per la Generalitat.
M’agrada el cinema, la fotografia i 
m’apassiona viatjar. Practico la màgia en el 
meu temps lliure i gaudeixo d’espectacles 
com els de Juan Tamariz.
El vòlei ocupa gran part del meu temps. 
El vaig descobrir amb 16 anys a l’Igualada 
Vòlei Club i d’una manera o altra sempre 
hi he estat vinculat, fins al punt de formar 
part de la junta directiva i actualment ser 
el vicepresident de l’entitat.

  
@rogermulaferrer   @mark_llorens

  
@anna.araque19

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
L’Anoia és la comarca amb menys contaminació lumínica de l’Estat (i d’Europa posats a 
imaginar). Se’ns ha oblidat què significa gaudir de la foscor, poder seure en una cadira i 
mirar el cel en plena nit, gaudir de les constel·lacions i planetes, observar la via làctia... i 
sense veure les molestes cúpules de llum artificial en què les ciutats ens tenen acostumats.

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



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Reflexions sobre l’energia
J

ESP. Desempleo a 30 Junio. (Datos desestacionalizadoa). Total: 
15,1%. Juvenil: 37,1%. (Con una tasa de actividad del 58,6%).  

Per una economia més #resilient i amb més capacitat de generar #pros-
peritat compartida. Avui comença a caminar el nou Pacte Nacional per 
a la #Indústria 2022-2025

Bona notícia:
CAT creix (4,1%) més de pressa que la mitjana de la Zona Euro (2%).
Cal destacar el bon comportament de la indústria (alimentació, química i vehi-
cles de motor…) i el gran dinamisme exportador.

“ La felicitat és honesta” “Estem davant de canvis reguladors que 
afectaran en gran mesura les nostres vides”

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

La confiança en els conciutadans 
i en les institucions polítiques és 
un dels factors més importants 
de la felicitat. En Meik Viking, 

director executiu del Happiness Rese-
arch Institute, l’Institut per a la recerca 
de la felicitat de Copenhaguen, no ho pot 
tenir més clar.

Una de les darreres iniciatives d’en Meik 
Viking ha estat l’obertura del Museu de la 
Felicitat a la capital danesa. Un museu en 
què se’ns convida a reflexionar en relació 
al desig més preuat per a tots: la felicitat. I 
se’ns hi convida des de diferents punts de 
vista: la història, la política, la ciència, el 
futur, el somriure... Vuit sales per explo-
rar la felicitat al món.

Un museu interactiu on veiem si el riure 
és contagiós mitjançant uns auriculars, 
què ens provoca un discurs de John F. 
Kennedy o què fem si ens trobem una 
cartera plena de bitllets en una de les sa-
les. Ètica, inteŀligència emocional, cons-
ciència, debat i molta reflexió en 240 m2.
 
Al final de la visita la gent marxa amb 
deures: se’ns convida a ser actius gene-
rant un impacte positiu al nostre entorn. 
A ser “influencers” de la felicitat amb 
l’objectiu de fer un món millor.

I quines són les coses que ens fan feliços? 
Sembla que sovint no l’encertem. Que les 
coses que pensem  que ens faran feliços 
no ho fan i que potser no ens hem de 
complicar tant la vida.

Si tenim en compte que Dinamarca és 
un dels països més feliços del món i que 
Espanya ocupa la posició número 30 en 
el rànquing de l’ONU, arribem a la con-
clusió de que hem de mirar al nord i el 
Hygge!

Una tassa de te tapat/da amb una mante-
ta al sofà, fer galetes en família, una llum 
càlida, llegir un llibre, una excursió en bi-
cicleta, veure com plou amb la llar de foc 
encesa, posar-te el teu jersei preferit per 

veure una pel·lícula, compartir una bona 
història… és a dir, tot allò que ens dona 
una sensació de benestar i seguretat, que 
conforma una filosofia de vida. El plaer 
de les petites coses, les acollidores, les 
íntimes. Això és l’Hygge, el secret de la 
felicitat danès.

Com calcula l’ONU aquest rànquing de 
països feliços? Doncs tenint en compte 
el producte interior brut, els anys d’es-
perança de vida saludable i la corrupció 
percebuda en el govern i les empreses.
Així doncs, sembla que podem dir que sí 
que hi ha una relació entre felicitat i ho-
nestedat. 

L’ex viceprimera ministra sueca Mona 
Sahlin i candidata a succeir l’Ingvar 
Carlsson, primer ministre i líder del Par-
tit Socialdemòcrata suec, tenia una carre-
ra espectacular en política fins que es va 
creuar al seu camí un Toblerone. Toble-
rone comprat amb la Riksdag credit card, 
la targeta de crèdit que tenen els alts càr-
recs polítics suecs.  Aquest fet, anomenat 
l’“affaire toblerone” li va costar el càrrec, 
va dimitir i anys més tard va escriure un 
llibre per disculpar-se i donar la seva ver-
sió de la història. 

Recordo quan el Jonas, amic suec, em 
va explicar aquesta història fa uns es-
tius. Me’n feia creus. Al nostre país ens 
estranyaria molt que algú dimitís per un 
Toblerone i és que, segons l’informe de 
Transparency International, l’organisme 
no governamental dedicat a combatre la 
corrupció, ha publicat aquest any, amb 
dades del 2019, que Espanya es troba en 
la posició 33, essent precisament Dina-
marca el país menys corrupte del món, 
junt amb Nova Zelanda. Vet aquí les 
assignatures pendents on posar un ull 
si volem apropar-nos una mica més a la 
felicitat.

Sabeu què passa al ‘Museu de la Felicitat’ 
quan deixen la cartera plena de bitllets a 
terra? Doncs que a dia d’avui tothom l’ha 
tornat. La felicitat és honesta.  

estratègies posant més accent en les reno-
vables. Bill McKibben, educador i activista, 
amb una de les webs més influents a USA, 
creu que ja no cal explorar nous jaciments 
petroliers, ni de carbó, ni de gas natural, 
perquè amb els que ja existeixen n’hi ha 
més que suficient.

Però potser el tret més significatiu és la 
sentència explicada per la presidenta del 
Tribunal de la Haya Larisa Alwin que el 
passat mes de maig obligava la petroliera 
Shell a reduir en aquesta dècada les seves 
emissions en un 45% estimant així la de-
manda de Milieudefensie, la rama holan-
desa de l’organització Amics de la Terra. És 
la primera vegada que es condemna a una 
multinacional per la seva contribució a la 
crisi climàtica, no solament pel que fa al 
procés d’extracció i refinament, sinó que la 
fa extensiva a proveïdors, clients i usuaris.

Estem davant de canvis reguladors que 
afectaran en gran mesura les nostres 
vides. Tothom sembla apostar per elec-
trificar tota l’activitat, sense que encara 
s’hagi resolt d’on s’obtindrà l’energia. 
En aquesta línia, sembla que els cotxes 
elèctrics i les xarxes de recàrrega de ve-
hicles, siguin més un intent especulatiu 
per continuar les activitats i beneficis 
actuals, que una eficient solució social. 
Els interessats insisteixen en la idoneïtat 
d’aquestes inversions, que diuen s’han 
de fer imperiosament, però volen que es 
paguin entre tots amb els fons Next Ge-
neration. Com a paradoxa, els rebuts de 
la llum per atendre les necessitats de la 
vida corrent, no paren de créixer.  

Aquest mes de juliol Fatih Birol, 
director executiu de la IEA 
(Agència Internacional de 
l’Energia) ha fet unes reflexions 

sobre l’impacte que han tingut els negatius 
episodis climàtics d’aquest inici d’estiu en 
diferents part del món. No entra a valorar 
els orígens del problema, sinó que dona 
pautes per adaptar-se a una nova situació. 
Parla de la progressiva demanda elèctrica 
i de la seva generació, molt depenent de la 
hidràulica. També explica que amb l’aug-
ment de calor és menys eficient la genera-
ció tèrmica, cada cop més gravada per la 
generació de CO2. Fins ara, molts estats 
utilitzaven l’energia atòmica, pel seu baix 
cost de generació, però alts costos de ma-
gatzematge de residus i la perillositat han 
fet, que en molts indrets s’hagi planificat 
la seva eliminació. Només queden, al seu 
parer, les energies netes, com les eòliques i 
fotovoltaiques, que hauran d’incrementar 
la flexibilitat amb altres sistemes. I posa 
l’accent en la necessitat d’investigar noves 
fonts i tecnologies, però especialment que 
els governs es centrin en crear polítiques 
resilients davant el canvi climàtic.

Des del 2015 hi han en marxa els acords de 
París, on  189 estats diuen que el  2050 han 
d’arribar a emissions neutres. L’EU ha pro-
gramat, L’European Green Deal amb unes 
inversions gegantines pels propers anys. El 
president Biden torna els EEUU als acords 
de París i Ji Ximping, president de la Xina, 
promet assolir emissions neutres pel 2060. 
Algunes companyies energètiques com 
Exxon i Chevron, però també Iberdrola, 
Repsol i  Naturgy han replantejat les seves 

“L’affaire Toblerone” 

Pere Prat Gonzàlez
Empresari
@Pere_Prat

Laura Ravés
www.lauraraves.com
Fundadora de HiHappiness
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Amb la col·laboració de:Amb la col·laboració de:Nova Mevir: A l’avantguarda de les noves 
tecnologies per donar el millor servei als seus clients

Entrevista a Cristina Martín, responsable comercial de NOVA MEVIR SL

Nova Mevir és una empresa igualadina que es dedica al disseny i 
fabricació de peces, així com la construcció d’utillatges i maquinà-
ria especial. Més de 40 anys avalen la seva trajectòria i experiència 
professional i empresarial; adaptant-se a les exigències del mercat, 

irrompent en noves tecnologies i obrint-se en nous mercats, apostant per una 
ferma internacionalització. 

- Cristina, ets la responsable comercial de Nova Mevir, una 
empresa amb més de 40 anys d’experiència en el sector. 
Com neix l’empresa?

Nova Mevir va ser fundada l’any 1979. Inicialment com a Mevir S.A pel Sr. Joan 
Vives Queraltó, tiet dels dos actuals socis. L’empresa estava situada al carrer La 
Línia al barri de Sant Pere i aleshores eren 3 treballadors: dos socis i un torner, 
i es dedicava a la construcció de màquines especials, automatismes, mecanitza-
ció de peces i fabricació de recanvis per a màquines de sectors diversos. 

- Quina ha estat l’evolució de tots aquesta anys?

Durant tota aquesta trajectòria, la nostra tècnica ha anat evolucionant per adap-
tar-se a les exigències del mercat actual. Al 1986 es va comprar la nau del carrer 
Portugal, que és on estem en l’actualitat. Tot i el pas dels anys, el creixement i 
la modernització de l’empresa, seguim tenint molt clara la nostra vocació i que 
és també una de les nostres raons de ser: la proximitat. No l’hem de perdre! 
Primer, hem de fer créixer la comarca i els voltants i crear, en aquest sentit, una 
xarxa industrial potent. I des de Nova Mevir, nosaltres en volem formar part.

- Quines són les línies de negoci de Nova Mevir?

Nova Mevir SL té 2 línies de negoci: per una banda, Nova Mevir, que es dedica 
a la fabricació de màquines i utillatge, a la mecanització i la reparació industri-
al. Donem un servei integral de disseny d’una peça o màquina, tenim oficina 
tècnica pròpia, verificació 3D de peces, donem molta importància al control 
de qualitat perquè les peces marxin a casa del client correctes, fem impressió 
3D de peces petites... Peces úniques, prototips, serveis a demanda dels nostres 
clients i futurs clients. Tot això per sectors diversos, tals com: agroalimentari, 
alimentació, envasos i packaging, fundació, tèxtil, arts gràfiques, automoció, 
ferroviari... L’altra línia és Mevirsa que fabrica maquinària i equipament per a 
escorxadors de conills, i pròximament, d’aviram.

- Quins serien els vostres trets diferencials respecte a una 
altra empresa del mateix sector?

Durant tots aquests anys hem deixat de ser un “taller” per passar a ser una in-
dústria metal·lúrgica de serveis (disseny, fabricació de maquinària, mecanitza-
ció, reparació...). Com a trets diferencials, comptem amb un extens parc de ma-
quinària; servei de 6h a 22h, proximitat: som totalment versàtils i entreguem 
projectes clau en mà. També tenim el certificat de qualitat ISO 9001:2015, que 
la majoria d’empreses del sector de la nostra mida no tenen. Apostem per la 
formació i la seguretat dels nostres treballadors/es, per la diversificació, la in-
novació i la internacionalització.

- Des de Nova Mevir esteu en modernització constant, per 
una banda, per adaptar-vos  les noves tecnologies i per do-
nar un millor servei als vostres clients. En què es basa aques-
ta aposta?

www.novamevir.com
www.mevirsa.com

Sector: Metall
Fundació: 1979
Ubicació: C/ Portugal, nº3 - Igualada
Treballadors/es: 16

Hem fet una forta aposta per la indústria 4.0. Les noves tecnologies ens han per-
mès, per una banda, fabricar i crear nous productes; però també, ser més àgils i 
eficients amb els nostres clients. I no només guanyem amb control i temps, sinó 
també, en seguretat i reduïm els errors. Com a mostra d’aquesta aposta, la im-
plementació del sistema ERP -software de gestió global- i del sistema MRP, per 
automatitzar la producció i la planificació d’aquesta; dominar les últimes tecnolo-
gies en disseny a través del software CAD-CAM; la impressió 3D; la introducció 
de l’electrònica i la programació a la nostra maquinària CNC i aliena; tenir accés 
a les dades de les nostres màquines que estan a casa dels clients, des de qualsevol 
lloc, gràcies a la tecnologia cloud. En l’actualitat, tenim un projecte molt interes-
sant sobre la taula i que hem accelerat degut a la covid-19 i que és el poder atendre 
les avaries a distància, a través del control remot. 

- Quines altres línies i estratègies esteu treballant en l’actua-
litat?

Seguim apostant pel mercat local, per la proximitat i com a mostra d’això, som 
socis de la UEA, del Centre Metal·lúrgic, per les sinergies de les empreses del 
nostre sector que hi formen part i d’AMEC pel caire fabricant i exportador de les 
seves empreses sòcies. Continuem escoltant els nostres clients donant resposta a 
les seves necessitats, som ràpids fent pressuposts i se’ns coneix pel nostre rigor, 
compromís i serietat.

Actualment, també apostem per nous sectors i per tant, per la diversificació, com 
ho és la nostra nova aposta pel sector mèdic que tenim en projecte per abans 
d’acabar aquest any. D’altra banda, a Mevirsa també estem obrint noves vies 
aprofitant el coneixement que tenim, i ara volem diversificar-nos en escorxadors 
d’aus, de cara l’any vinent.

Pel que fa a la internacionalització, fa ja uns anys que vam començar amb la línia 
Mevirsa, d’escorxadors de conill, però no descartem començar a internacionalit-
zar la línia Nova Mevir en un futur pròxim.
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

El Projecte d’Especia-
lització i Competitivi-
tat Territorial (PECT) 

Mobility Lab Anoia no es po-
drà realitzar en la convocatò-
ria d’aquest any de la Genera-
litat de Catalunya destinada 
a aquest tipus d’iniciatives. 
Les dificultats derivades de 
la pandèmia i els canvis so-
brevinguts relatius al temps 
d’execució del projecte –s’ha 
passat de 4 a 3 anys– impos-
sibiliten que, ara per ara, tots 
els actor implicats puguin 
complir amb els estrictes re-
quisits establerts en les bases.
La iniciativa la impulsen el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 

l’Ajuntament de Castellolí, la 
Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC), el Clúster de la 
Indústria d’Automoció de Ca-
talunya (CIAC) i la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA), 
amb el suport del Circuit 
Parcmotor, en un projecte 
que vol crear un laboratori 
per a la investigació de tec-

nologia aplicada al desen-
volupament del vehicle con-
nectat i autònom al Campus 
Motor Anoia. Les bases es-
pecifiquen que cap d’aquests 
actors principals hi pot re-
nunciar i, davant la impos-
sibilitat d’un d’ells –la Unió 
Empresarial de l’Anoia– a 
l’hora complir els requisits 
necessaris, el PECT no po-
drà ser adjudicat en aquesta 
convocatòria.
Des del Consell Comarcal de 
l’Anoia es lamenta aquest con-
tratemps, però es reitera la 
voluntat de seguir treballant 
en iniciatives d’impuls de la in-
dústria, la innovació i l’ocupa-
ció a la comarca, prioritzant les 
accions corals públic-privades.

El PECT Mobility Lab Anoia no es podrà desenvolupar en 
la convocatòria d’aquest any 2021

Davant la impossibilitat 
d’un dels actor impli-
cats a l’hora complir 

els requisits necessaris, 
el PECT no podrà ser 
adjudicat en aquesta 

convocatòria

CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Caste-
llolí ha finalitzat la re-
habilitació de la rectoria 

com alberg per a pelegrins. El 

nou equipament, que  ha obert 
les seves portes aquest mateix 
dilluns dia 2 d’agost, substitu-
eix l’alberg ubicat fins ara al 
local municipal El Centre.
Les obres per habilitar la rec-

toria com a centre de pele-
grins s’han fet en els darrers 
mesos, aprofitant el seu tan-
cament degut a la pandèmia. 
Les actuacions han servit per 
reformar la cuina, el lavabo, 
adequar les habitacions amb 
lliteres, pintar i renovar la ins-

tal·lació elèctrica. La capacitat 
de l’alberg és per a 10 perso-
nes, tot i que ara per ara, amb 
motiu de la situació sanitària, 
no es podrà arribar al 100% 
d’ocupació. La posada a punt 
d’aquest equipament arriba 
després que l’Ajuntament i el 

L’Ajuntament de Castellolí finalitza la rehabilitació de la rectoria 
com alberg per a pelegrins

Bisbat de Vic signessin un 
conveni per destinar l’habi-
tatge de la rectoria a usos so-
cials –principalment com al-
berg per a pelegrins– i aquest 
estiu ha finalitzat la rehabili-
tació, finançada per l’Ajunta-
ment de Castellolí i amb una 
subvenció d’11.400 euros de 
la Diputació de Barcelona.
Segons l’Ajuntament, la recto-
ria reuneix les condicions ne-
cessàries pels pelegrins, ja que 
és una zona més tranquil·la i 
adequada. La regidora Teresa 
Guixà explica que “l’anterior 
local era excessivament gran 
per acollir els pelegrins, que 
normalment van en petits 
grups. En aquest nou espai 
més acollidor la seva estada 
els resultarà més agradable. A 
més, ara l’anterior local mu-
nicipal El Centre, es podrà 
destinar a altres usos o a nous 
serveis públics”.

La subvenció d’11.400 
euros de la Diputació de 
Barcelona ha ajudat a 

reformar la cuina, el la-
vabo, adequar les habi-
tacions, pintar i renovar 
la instal·lació elèctrica

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

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

FRUITA I VERDURA
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ANOIA / CRISTINA ROMA 

En Joan Llorach és el Cap 
d’Àrea Bàsica de la co-
marca de l’Anoia dels 

Agents Rurals. Igualadí nascut 
a Santa Perpètua de Gaià (Pon-
tils), fa a 33 anys que és agent 
rural i en fa 20 anys que ho és 
a l’Anoia. Amb ell hem parlat 
de la les tasques que duen a 
terme aquest cos d’agents de la 
Generalitat que podem trobar 
patrullant pels nostres boscos i 
espais naturals.

Qui sou els agents rurals i 
quina és, a grans trets, la vos-
tra tasca?
El Cos d’Agents Rurals és un 
cos especial de la Generalitat 
de Catalunya que s’encarrega 
de la protecció del medi am-
bient i que ara està adscrit al 
Departament d’Interior. Som 
funcionaris de carrera amb 
funcions de policia judicial i 
policia administrativa especial 
per les qüestions relacionades 
amb el medi ambient. La nos-
tra tasca sempre té a veure amb 
la protecció de l’entorn, perso-
nes, animals, plantes i el patri-
moni natural perquè tothom 
en pugui gaudir. Fem tasques 
molt diverses: des de recollir 
animals accidentats,  investigar 
les causes d’incendis forestals, 
revisar aprofitaments forestals, 
controlar l’activitat de caça...

Quants agents formeu part 
del cos a l’Anoia?

A l’Anoia actualment som 12 
agents, alguns dels quals tenen 
especialització en l’àrea de fau-
na, d’antifurtivisme i detecció 
de verins o del grup especial 
caní, entre d’altres.

En cas d’un incendi forestal, 
com el de fa pocs dies a l’Anoia 
i la Conca de Barberà, quines 
són les vostres funcions?
La nostra feina consisteix en 
localitzar la zona d’inici de 
l’incendi per tal de fer-ne la in-
vestigació de les causes i també 
fer-ne el seguiment, comptar la 
superfície cremada i l’afectació 
sobre la vegetació que ha tro-
bat al seu pas.

La nostra comarca té zones 
amb una bona massa forestal. 
Com estan els boscos a l’Ano-
ia?
Aquest any, els boscos de l’Ano-
ia estan patint un estrès hídric 
acumulat molt important que 
els fa especialment vulnerables. 

A Catalunya, la majoria de 
boscos tenen propietari, això 
dificulta que estiguin en bo-
nes condicions? Penses que 
seria millor que fossin comu-
nals, com passa en altres pa-
ïsos?
Una mica sí, perquè molts pro-
pietaris no se’n cuiden gaire 
donada la poca rendibilitat que 
ofereixen. Per mi, tal i com es-
tan els boscos actualment, el fet 
que fossin comunals tampoc 
resoldria res, a curt termini. 

Caldria que les administraci-
ons augmentessin els pressu-
postos per intervenir-hi molt 
més, però feines com les estas-
sades són cares i llueixen poc. 
Caldria posar en valor aspectes 
com l’ús recreatiu que se’n fa, 
el turisme i totes les activitats 
que s’hi poden derivar, però 
per això, necessitem uns bos-
cos madurs amb sòls profunds, 
amb roures i alzines i molta bi-
odiversitat. 
 
En una comarca com la nos-
tra, amb molts camins fores-
tals, es fa des dels municipis, 
una bona tasca de manteni-
ment?
A l’Anoia crec que tenim una 
bona xarxa de camins bàsica 
i secundària i que els ajunta-
ments i les Associacions de 
Defensa Forestal fan molt bona 
feina en el seu manteniment.

Des de la pandèmia de la co-
vid hi ha hagut un increment 
important de persones fent ús 
dels espais naturals. La gent 
està educada mediambien-
talment o bé us trobeu amb 
moltes conductes poc respec-
tuoses?
La natura ha patit molt aques-
ta pressió i en tenim exemples 
d’espècies altament protegides 

que han canviat els nius de lloc 
per les molèsties que han rebut 
per part dels visitants del bosc 
molt sorollosos. Desgraciada-
ment, la gent continua tenint 
conductes poc respectuoses 
per desconeixement o manca 
d’educació.
Els abocaments de residus al 
bosc, la circulació de vehicles 
per camps de conreu i boscos, 
molèsties de gossos a ramats o 
fins i tot pintades amb esprai 
en gorgs... són incidències que 
ens trobem diàriament. 
Part de la nostra feina és in-
formar a l’administració so-
bre aquestes pràctiques i que 
aquesta redacti decrets i lleis 
que regulin les activitats, com 
per exemple la recol·lecció del 
llentiscle, que provoca moltes 
queixes de municipis com Ar-
gençola i Sant Martí de Tous, 
entre d’altres. Creiem que en 
breu es publicarà un decret 
amb el qual es regularitzarà 
aquesta pràctica on ara mateix 
hi ha gent recollint les plantes 
al mig de l’estiu, també amb el 
perill d’incendi que això com-
porta.
El cos d’Agents Rurals també 
té el programa EduCAR, que 
oferim a les escoles de tota la 
comarca per mirar de canviar 
la societat des de la base, amb 

l’educació com a eina.

La desruralització del país, 
que fa que s’abandonin els 
conreus i cada vegada hi hagi 
més bosc, pot arribar a ser un 
problema greu?
L’Economia ho marca tot. Els 
baixos preus dels productes 
agrícoles fan que cada vegada 
hi hagi menys pagesos per fer-
se càrrec dels mateixos conreus 
i s’abandonen les parcel·les pe-
tites on no hi cap la maquinà-
ria gran. És aquí on tenim dos 
factors molt negatius en la pre-
venció d’incendis: grans super-
fícies de cereals i boscos joves 
plens de coníferes que, en el cas 
de l’incendi de Santa Coloma 
de Queralt, fan que la velocitat 
de propagació depassi la velo-
citat d’extinció dels Bombers.
L’Administració hauria de fo-
mentar actuacions que propi-
ciessin l’anomenat efecte mo-
saic en els camps de conreu, 
subvencionant plantacions de 
lleguminoses i pastures que, en 
cas d’incendi, tindrien menys 
capacitat de propagació. Als 
boscos caldria promoure actu-
acions planificades destinades 
a canviar el model de boscos 
joves de coníferes a boscos 
més madurs i productius, més 
resistents als incendis.

Joan Llorach i Segura: Cap de l’Àrea Bàsica de l’Anoia dels Agents Rurals

“Aquest any els boscos de l’Anoia estan patint un estrès 
hídric acumulat que els fa especialment vulnerables”

VINE A L’ESCOLA 
DE BÀSQUET

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

Els poblatans i poblata-
nes han tingut la possi-
bilitat per segon any de 

decidir el destí d’una part de 
la despesa municipal previs-
ta per a aquest 2021 a través 
del procés de pressupostos 
participatius que ha culmi-
nat aquest mes de juliol. Els 
dos projectes proposats des 
de la mateixa ciutadania que 
han rebut finalment el nom-
bre més gran de suports han 
estat la millora de voreres i la 
seva adaptació per a persones 
amb problemes de mobilitat, 
amb una despesa prevista 
de 25.000 €, i el desenvolu-
pament d’una programació 
estable de cinema amb la 
creació d’un cicle de cinema 
familiar i un cine club, amb 
9.900 € previstos. En aquesta 
ocasió s’assignava una par-
tida de 35.000 € dividida en 
10.000 € per a serveis i 25.000 
€ per a inversions.
El procés es posava en marxa 
el passat mes de febrer amb la 
presentació de la nova edició 
dels pressupostos participa-
tius i la recollida de propos-
tes al llarg del mes de març a 

Els pressupostos 
participatius de la Pobla 
aporten 43 propostes

través de formularis en paper 
que es feien arribar a les llars 
o telemàticament a través del 
web municipal. Posterior-
ment, les aportacions realit-
zades per part de la població 
eren validades tècnicament 
per tal de garantir que com-
plien amb els requisits esta-
blerts com ara la seva viabili-
tat, que formessin part de les 
competències municipals o 
que complissin amb criteris 
d’equitat social i de gènere, 
entre altres.
El treball ha culminat amb 
una votació en la qual la 
millora de les voreres acon-
seguia un total de 30 vots, 
doblant en acceptació el pro-
jecte d’inversions que que-
dava en segona posició, i el 
cicle de cinema familiar i el 
cine club que sumava 21 su-
ports com a nou servei pre-
ferit pels veïns i veïnes.

La millora de la mobili-
tat i l’establiment d’una 
programació de cinema, 
protagonistes dels pres-
supostos participatius 

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha iniciat aquest mes de 
juliol les obres de la Tor-

re de l’Homenatge del Castell 
d’Òdena que es previst tinguin 
una durada màxima de 3 me-
sos. 
En concret les obres consis-
teixen en la restauració i con-
solidació de les façanes de la 
torre, i per poder accedir s’hi 
ha instal·lat una bastida en tot 
el seu voltant. La torre de de-
fensa es la principal part del 
castell d’Òdena que encara es 
conserva en bon estat després 
de la destrucció de 1463. Sent 
un dels elements patrimonials 
més destacats d’Òdena, l’Ajun-
tament segueix treballant per 
mantenir-la en les millors 
condicions possibles.
La consolidació estructural de 

l’extrem nord-est de la Torre 
de l’Homenatge del Castell 
d’Òdena ha estat un dels pro-
jectes que s’ha beneficiat dels 
ajuts del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PU-
OSC). També ha rebut l’ajut de 
40.834,00€, de l’Oficina de Su-
port a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

S’inicien les obres de la 
Torre de l’Homenatge 
del Castell d’Òdena

MONTBUI / LA VEU 

A finals de la tardor es 
preveu que estiguin 
finalitzades les obres 

de perllongació del carrer Sant 
Jaume amb el carrer La Tossa, 
actuació que garantirà la cir-
culació de vianants i vehicles 
entre ambdós vials.
Les obres, que van a càrrec 
de l’empresa Asfaltos Barcino, 
permetran una reforma com-
pleta d’un espai que supera els 
1.000 metres quadrats i que 
fins el moment era un cul de 
sac. 
A més d’unir ambdós carrers, 
el projecte permetrà guanyar 
una petita zona lúdica, amb 
aparcament de vehicles.
Els treballs inclouen el canvi 
de paviments i voreres exis-
tents, l’apertura del vial, l’exca-
vació de rases per fer possible 
una instal·lació elèctrica njo-
va, la reposició de paviments i 

voreres, el desmuntatge de llu-
minàries existents i la col·loca-
ció de noves columnes d’enllu-
menat, així com la construcció 
de jardineres i l’ordenació de 
tota la zona.
El projecte representa una in-
versió total de 114.708 euros i, 
un cop realizat, permetrà mi-
llorar notablement les comu-

Continuen les obres de perllongació 
del carrer Sant Jaume a Montbui

nicacions en una de les zones 
més densament poblades del 
Nucli Urbà. Els veïns i veï-
nes dels carrers Sant Jaume i 
Sant Bartomeu podran tenir 
una connexió directa amb el 
carrer La Tossa i l’eix de La 
Mercè, quan fins ara única-
ment podien continuar cap a 
la carretera de Valls.

MONTBUI / LA VEU 

A finals del mes de ju-
liol ha vist la llum el 
número 137 del but-

lletí informatiu municipal 
#infomontbui, publicació pe-
riòdica editada per l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui. 
Amb un disseny completa-
ment renovat, i imprès en 
paper offset ecològic, l’#info-
montbui fa un recull detallat 
de l’actualitat montbuienca. 
El butlletí recull totes les acti-
vitats realitzades al municipi 

durant els darrers mesos, in-
closa la Festa Major, Setmana 
Jove i les diverses propostes 
de #culturasegura. 
Informa de les diferents mo-
dificacions en el cartipàs mu-
nicipal esdevingudes en els 
darrers mesos i repassa els 
projectes per activar l’eco-
nomia i generar ocupació. 
També es detallen les acci-
ons realitzades en matèria de 

sostenibilitat, els projectes de 
transformació de l’espai pú-
blic finalitzats i també els que 
estan en projecte.
El butlletí municipal inclou 
un reportatge sobre el reforç 
del manteniment municipal, 
i també una entrevista amb 
la regidora d’Hisenda Públi-
ca i Recursos Humans Jésica 
Arroyo. També s’inclou una 
entrevista amb el sergent en 
Cap de la Policia Local José 
Andrés González i una altra 
amb l’expresident del Casal de 
la Gent Gran Joan Compte. A 
l’apartat d’entitats, és prota-
gonista l’Associació de Veïns 
Saió/Coll del Guix.   
La publicació inclou els es-
crits dels diferents grups 
municipals Ara Montbui, 
PSC Montbui i Som Mont-
bui-ERC, i finalitza amb una 
infografia amb tota la infor-
mació per promoure la reco-
llida selectiva.

Renovat el butlletí informatiu 
municipal #infomontbui

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un minut de silenci va 
obrir l’acte d’home-
natge que l’Ajunta-

ment de Vilanova del Camí 
va retre a les víctimes de la 
pandèmia, el passat dijous, a 
la plaça de Can Papasseit. Un 
acte solemne i emotiu, que va 
recollir l’agraïment col·lectiu 
a totes les persones que han 
estat en primera línia, fent un 
treball essencial des de dife-
rents àmbits.
En tots els parlaments a càr-
rec de representants d’aquests 
col·lectius: sanitaris, cossos 
d’emergència i seguretat, co-
munitat educativa, admi-
nistració local… la idea més 
compartida va ser, com va 
destacar també en el seu dis-
curs l’alcaldessa Noemí Truc-
harte, la importància del 
treball en equip: “aquestes 
aliances invisibles però autèn-
tiques, que han nascut entre la 
ciutadania, l’administració, els 

sectors empresarials, de la sa-
lut, de l’educació, i que ens han 
fet més forts” va dir Trucharte.
Va ser a la vegada, un acte en 
record a totes les persones que 
de manera sobtada, amb la ir-
rupció de la pandèmia, van 
emmalaltir i van perdre la vida. 
L’emoció va ser compartida, 
sense excepcions, en l’acom-
panyament als seus familiars i 
amics, especialment en els in-
tervals de música i poemes que 
intercalaven les intervencions 
i que donaven encara més po-
tència al discurs. 

Tota la força emotiva de la 
música i la poesia  
Esment a banda dels parla-
ments per a l’apartat musical, 
amb una elegant i brillant  
Sheila Grados que una vega-
da més va tocar la fibra del 
públic, acompanyada al violí, 
els teclats i la guitarra per Pol 
Berlinches, Biel Jorba i Santi 
Méndez, amb una interpre-
tació molt acurada. També la 

Emotiu record a les víctimes de Covid 
i reconeixement al treball en equip 
dels serveis essencials

part dels rapsodes Maria Be-
renguer i Daniel Borrega, amb 
la recitació de diferents poe-
mes, entre parlament i parla-
ment, va posar la dosis de ten-
dresa i força emotiva.
L’acte va acabar amb una ofre-
na floral a les víctimes. Els 
convidats de les primeres fi-
les van anar dipositant roses 
blanques sobre la placa que 
s’ha confeccionat expressa-
ment per al record i que des 
d’avui romandrà a la plaça del 
Mercat.
L’acte va comptar amb l’assis-
tència del subdelegat del go-
vern, l’equip de govern local en 
ple i dos regidors d’ERC. Tam-
bé hi van assistir representants 
de tots els col·lectius: cossos 
de seguretat, emergències mè-
diques, comunitat educativa, 
administració local… i veïns 
i veïnes que a títol particular 
de ben segur també tenen les 
seves històries personals sobre 
aquesta pandèmia. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha concedit una 
subvenció de 131.534 € 

a l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí en el marc del Programa 
d’ajuts per a emergències mu-
nicipals. Aquesta ajuda cor-
respon a l’import de les obres 
d’ampliació del cementiri mu-
nicipal que es van projectar 
durant la pandèmia.
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
ha expressat la seva satisfacció 
i gratitud per aquesta ajuda ex-
cepcional fruit del compromís 
que va adquirir la presidenta 

de la Diputació, Núria Marín, 
durant una visita al municipi.
Vilanova del Camí, explica 
l’alcaldessa, es va veure molt 
afectada per la pandèmia, es-
pecialment durant els primers 
mesos, en què es van registrar 
moltes defuncions a causa de 
la Covid-19, motiu pel qual, 
l’Ajuntament, va haver d’am-
pliar –amb urgència- el ce-
mentiri municipal.
L’ajuntament va traslladar la 
seva preocupació a la Dipu-
tació de Barcelona que ha de-
cidit assumir el cost  de l’obra 
que ha suposat una inversió de 
prop de 132.000 €.

Ajuda extraordinària 
de 132.000 € per a 
l’ampliació del cementiri

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Colla Excursionista 
de Vilanova del Camí ja 
té programa per als dar-

rers mesos de l’any. Des de se-
tembre a desembre han prepa-
rat mitja dotzena de sortides 
a la natura i l’aplec de Nadal 
entorn del pessebre. 
La primera cita coincidirà 
amb el dissabte de Festa Ma-
jor, el dia 4 de setembre, i fa-
ran la tradicional caminada 
nocturna en record del com-
pany Josep Mateu. Una excur-
sió per la muntanya vilanovi-
na, amb lots.
També el setembre, el dia 19, 
faran una excursió circular 
per Querol a la comarca de 
l’Alt Camp. Passaran per l’es-
glésia de Sant Jaume de Mon-
tagut, del segle XIV.

A l’octubre tenen previstes 
dues sortides més; el dia 3 
d’octubre, un itinerari entre 
Monistrol i la riera de Ra-
jadell, i el 24 d’octubre, una 
excursió circular pels Pallars 
Jussà i pels Pallars Subirà, du-
rant la qual recorreran el con-
gost de Collegats.
També el novembre tindran 
doble sortida: el dia 7 fa-
ran una caminada circular 
amb sortida des del munici-
pi d’Òdena per pujar al Puig 
Aguilera, i el 21 de novembre 
serà el dia de la tradicional bo-
letada, per Vilanova del Camí 
i rodalia.
El desembre també tenen una 
cita al calendari, concreta-
ment el dia 12. La colla es reu-
nirà a l’Església per presentar 
el pessebre que com cada any 
confecciona en Pere Bartolí.

La Colla excursionista ja 
té a punt les sortides
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia ha 
aprovat el plec de clàu-

sules tècniques i administra-
tives per regir la contractació 
del servei porta a porta de la 
recollida de la fracció resta, 
selectiva i orgànica dels resi-
dus municipals, i convocatò-
ria de la licitació amb els vots 
a favor dels grups municipals 
CUP Vallbona, d’ERC i de 
Junts per Vallbona (que es va 
abstenir a la proposta però va 
aprovar el plec de clàusules), i 
els vot en contra del grup PSC 
Vallbona. La licitació del ser-
vei de recollida porta a porta 
es farà mitjançant el perfil del 
contractant de la pàgina web 
de l’Ajuntament, Vallbona-
danoia.cat.
L’Ajuntament de Vallbona ha 
decidit canviar el sistema de 
recollida dels residus munici-
pals al porta a porta atès que 
està demostrat que és el que 
aconsegueix un percentatge 
més elevat de reciclatge i que 
permet assolir les quotes exi-
gides per Europa i l’Agència 

de Residus de Catalunya.
Segons dades de l’Agència, el 
passat 2019 a Vallbona no-
més es van obtenir un 6% de 
reciclatge de la fracció orgà-
nica, un 5% dels envasos, un 
2% del paper i cartró i un 
3% de vidre. Segons aquestes 
dades, un 85% del total ge-
nerat, com a rebuig i només 
un 17% de reciclatge de les 
diverses fraccions. Aquestes 
dades apunten que el 58% de 
residus generats potencial-
ment reciclables van a parar 
a l’abocador. D’altra banda, 
el preu per tona que acaba a 

Vallbona implantarà el servei de 
recollida porta a porta

l’abocador que paga l’Ajunta-
ment ha anat augmentant els 
darrers anys, amb una base de 
60.000 euros/any, més el cost 
de la selectiva, a la qual s’han 
hagut de sumar les regula-
ritzacions de 12.000 euros el 
2019, de 21.000 el 2020 i de 
25.000 aquest any.
Per tal de donar a conèixer 
en que consisteix el nou siste-
ma i fer més fàcil l’adaptació, 
l’Ajuntament ja ha realitzat 
dues sessions informatives 
dirigides al veïnat, per expli-
car i resoldre dubtes sobre el 
sistema Porta a Porta.

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

Aquest mes d’agost i 
fruit del conveni en-
tre l’Ajuntament de 

Vallbona d’Anoia i el Con-
sell Comarcal, es reprendrà 
el projecte d’Anoia Activa al 
nostre municipi amb l’ob-
jectiu global de dinamitzar 
el territori i reduir la crisi 
d’ocupació i millorar la com-
petitivitat de les empreses, 
mitjançant la cooperació amb 
diverses entitats socioeconò-
miques de la comarca, ajun-
taments i teixit empresarial.
El projecte ofereix serveis 
orientats a les empreses i a 
les persones. Per a les empre-
ses engloba un conjunt d’ac-
tivitats, serveis i tràmits per 
facilitar l’assessorament tèc-
nic i especialitzat en matèria 
d’ocupació. Per als usuaris i 
usuàries es posa a disposició 
una atenció d’inserció socio-
laboral en què s’acompanya 
les persones inscrites al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
en la recerca activa de feina. 

S’ofereix informació, orienta-
ció, formació i pràctiques a 
les empreses de manera per-
sonalitzada i individualitza-
da. 
En el marc d’Anoia Activa es 
desenvolupa la Co-operativa, 
un dispositiu de suport als 
Serveis Locals d’Orientació 
dels municipis que presenten 
un índex d’atur més elevat a 
la comarca de l’Anoia. Aquest 
dispositiu està format per 
dues unitats: la Unitat d’ori-
entació i acompanyament a 
la inserció i la Unitat de pros-
pecció.
Al municipi de Vallbo-
na d’Anoia la Co-operativa 
d’Anoia Activa ofereix el ser-
vei d’orientació laboral con-
sistent en ajuda a la inserció, 
realització de pràctiques en 
empreses, mediació labo-
ral, orientació professional, 
motivació per a l’ocupació, 
derivació cap a altres recur-
sos ocupacionals, seguiment 
en la contractació, anàlisi de 
l’ocupabilitat i les competèn-

cies transversals o informació 
del mercat de treball entre 
d’altres.
Des del gener de 2021, s’han 
atès 10 persones al municipi 
(8 dones i 2 homes) i s’ha as-
solit la inserció laboral de 2 
persones usuàries.
El servei d’Ocupació local 
s’ofereix a Vallbona el segon i 
quart divendres de cada mes. 
Per demanar cita es pot fer 
per telèfon al 938051585 - 
extensió 336) o per email a 
l’adreça aeo@anoia.cat.
El projecte Anoia Activa, 
co-liderat pel Consell Co-
marcal de l’Anoia i l’Ajunta-
ment d’Igualada, pretén im-
pulsar plans d’acció local que 
tinguin impacte en l’àmbit 
socioeconòmic i de creació 
d’ocupació en sentit ampli 
amb col·laboració amb enti-
tats, organismes institucio-
nals i agents socials del terri-
tori. És un projecte emmarcat 
dins de la subvenció del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, 
“Treball a les 7 comarques”.

Aquest agost es reprèn el servei Anoia 
Activa a Vallbona

STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Coloma insisteix en la 
idea de fer que el nucli 

antic del poble sigui una illa 
de vianants. El trànsit al nu-
cli antic ja està regulat, amb 
limitació de velocitat a 10 
km/h i amb prioritat sempre 
per als vianants. Així doncs, 
dins d’aquest perímetre no-
més hi poden entrar els veïns 
de la zona o aquells que tin-
guin permís per fer-ho, a més 
del vehicles comercials per fer 
càrrega i descàrrega dels seus 

productes. Actualment ja és 
així, però des de l’Ajuntament 
avisen que reforçaran les me-
sures perquè es compleixi.

Reorganització de la Plaça 
del Portal
Una de les noves mesures que 
s’ha implementat per fer-ho 
possible és la reorganització 
de l’entorn de la Plaça del 
Portal. Amb la intenció de 
fer evident que a l’entrada del 
portal hi comença un espai 
amb prioritat per a vianants, 
s’ha pintat de color vermell 
fosc la zona d’accés al portal. 
Així, es vol que els cotxes que 
el travessen, que fins ara en 
alguns casos anaven a altes 
velocitats, redueixin la marxa 
i augmenti la seguretat dels 
vianants que hi passegen. 
Amb aquesta nova senyalit-
zació també s’ha aprofitat per 
posar-hi dues grans torretes, 
amb plantes, per fer l’espai 
més acollidor, i s’han habilitat 
un parell de bancs ben a prop 
per facilitar que la gent pugui 
seure. Aquesta reorganització 
també permetrà que una pas-
tisseria que està ubicada en 
aquesta zona del poble pugui 

disposar d’una petita terras-
sa, que fins ara no en tenia.
Finalment, aprofitant tots 
aquests canvis, especial-
ment la senyalització amb 
pintura, s’ha aprofitat per 
millorar els passos de zebra 
que van de la carretera de 
Montblanc al mateix portal. 
Fins ara, per creuar aquesta 
zona s’havia de fer amb dos 
trams, de la carretera a la ro-
tonda i de la rotonda al por-
tal. El nou pas de zebra va 
directament de la carretera 
al portal i això augmentarà 
la comoditat dels vianants.

Pàrquing gratuït en horari 
comercial
Una altra de les mesures 
que impulsa l’Ajuntament 
és fomentar l’ús de l’espai 
de pàrquing de la Plaça Ma-
jor i de vehicles alternatius 
al cotxe com és la bicicleta. 
Amb això es vol aconseguir  
una reducció dels cotxes mal 
aparcats pel centre del poble, 
per garantir la convivència i 
el benestar de totes les parts 
i sobretot per motius de se-
guretat. Malgrat tot, també 
és cert que s’han de tenir en 
compte les noves dinàmi-
ques de mobilitat on s’ha de 
poder facilitar l’ús del cotxe 
per als usuaris comuns dels 
establiments. És per això que 
es plantegen franges d’estaci-
onament gratuït al pàrquing 
de dilluns a diumenge. En 
concret, el pàrquing tindrà 
accés lliure entre 9 i 14 del 
matí i les 17 i les 19h, hora-
ris en què els comerços es-
tan oberts. Cal recordar que 
el pàrquing té accés directe 
amb ascensor a la Plaça Ma-
jor i això augmenta la como-
ditat d’aquells que van carre-
gats amb la compra.

L’Ajuntament de Santa 
Coloma aposta per fer del 
nucli antic una illa de vianants
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CAPELLADES / LA VEU 

El Concert d’Orgue del 
diumenge 8 d’agost, 
amb Pol Recasens a l’or-

gue i Frederic Prat a la flauta, 
serà el punt de sortida d’una 
nova edició de la Festa Major 
de Capellades que continuarà 
durant el cap de setmana del 
13 al 15 d’agost.
Per altra banda del 9 al 13 
d’agost es faran 40 passejades 
nocturnes per la Cinglera del 
Capelló. Cada dia es faran 5 
caminades, a partir de dos 
quarts de 10 de la nit, cada 
quinze minuts. En el moment 
de fer la reserva s’indica el nú-
mero de passejada. Així, si per 
exemple tenim la número 2, 
vol dir que hem reservat per al 
dia 9, al segon torn, a les 21:45. 
A cada grup hi ha un màxim 
de 10 persones, però per evitar 
les concentracions de perso-
nes, es demana arribar només 
5 minuts abans de l’inici, en-

trant per la Ronda del Capelló, 
cantonada amb Divina Pasto-
ra.
La Nit de la Cinglera és una 
passejada d’uns 45 minuts -no 
apta per a persones amb mobi-
litat reduïda- que ens permetrà 
veure la Cinglera il·luminada i 
(re)descobrir un espai natural 
de la vila.

Aquestes són les activitats 
que necessiten reserva prèvia 
La Festa Major de Capellades 
arriba encara sota les restricci-
ons imposades per fer front a 
la Covid-19. Per controlar els 
aforaments i evitar la concen-
tració de persones hi ha acti-
vitats de la festa que necessiten 
que hi hagi una reserva prèvia 
o bé una compra d’entrades.
La reserva prèvia d’espai es fa a 
entrapolis.com
Cal fer reserva pel Concert 
d’Orgue, les Nits de la Cin-
glera, la presentació del llibre 
sobre la Gemma Romanyà, 

Primers actes de la Festa Major de 
Capellades

el concert amb la Meritxell 
Nedermann, la Trobada de 
diables i bèsties de foc de la 
comarca, el partit de futbol 
de Festa Major, el concert de 
versions amb Pelukas, el taller 
d’eines prehistòriques a l’Abric 
Romaní o el concert de capves-
pre amb Corc Drums&Organ. 
A la pàgina web podràs con-
sultar també el lloc on es farà 
l’activitat i l’aforament previst.
Aquesta festa major també 
tindrà diverses activitats de 
pagament –d’entre 5 i 10 eu-
ros- com el teatre “4 en total 
Píndoles teatrals d’una nit 
d’estiu” del Grup Teatral de 
Capellades (5€), el Concert de 
Festa Major amb l’Orquestra 
Marabú (6), el Concert insò-
lit amb Maria Jaume+Rodrigo 
Laviña y su combo (6), el Con-
cert Jove amb 31 Fam+ Flash 
Ice Cream+ P.AW.N Gang (6) 
o el Teatre de Festa Major amb 
l’“Home Orquestra” del Peyu 
que valdrà 10 euros.

CAPELLADES / LA VEU 

Dimecres començava 
la 39ena. campanya 
d’excavació a l’Abric 

Romaní de Capellades que 
durarà del 5 al 27 d’agost.
Hi participen 20 arqueòlegs 
que treballaran el nivell R, 
més de 60.000 anys d’anti-
guitat. L’any passat ja es va 
començar a excavar el nivell 
amb l’aparició de nombroses 
restes destacades com són fo-
gars, restes de fauna i eines 
lítiques. Aquesta campanya 
acabarà de posar al descobert 
tota aquesta intensa ocupació 
que permetrà conèixer com 
vivien els grups neandertal 
que varen establir-se a l’abric 
en aquestes cronologies tan 
antigues. 
La campanya d’enguany està 

subvencionada per l’Ajunta-
ment de Capellades i pel De-
partament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya dins 
el projecte Projecte d’investi-
gació Abric Romaní-Cinglera 
del Capelló. 
Es podrà visitar del 7 al 25 
d’agost, en els següents hora-
ris:
- Matins: visites guiades a 
11h i a 12h (Entrada reduïda 
3€/p)
- Tardes: visites lliures no 
guiades de 17h a 19h (Gratu-
ït) 
Cal destacar que el dia 16 
d’agost, per la tarda esta-
rà tancat per fer el “Taller 
d’eines prehistòriques”. Per 
participar-hi cal fer reserva 
prèvia a www.entrapolis.com
Els dies 14 i 21 d’agost esta-
rà tancat.

Nova campanya 
d’excavacions a l’Abric 
Romaní

CAPELLADES / LA VEU 

Dimarts l’alcalde de Ca-
pellades, Salvador Vi-
ves, acompanyat del 

regidor de Governació, Jaume 
Solé,  i la regidora d’Acció Soci-
al, Marta Alarcon, presentava la 
reordenació del trànsit a la zona 
sud-oest de Capellades, que 
s’ha treballat conjuntament en-
tre la Policia Local i els serveis 
tècnics.
Es van convocar els veïns i veï-
nes de Capellades en dos grups, 
més reduïts per les mesures 
covid-19, per explicar aquesta 
reordenació que té per objectiu 
impulsar diversos canvis per tal 
de millorar la circulació, aug-
mentar la seguretat i les places 
d’aparcament. La reordenació 
comença al carrer de Divina 
Pastora, que passarà a ser no-
més d’un sentit, fins a Sarrià de 
Ter. Aquest carrer, també serà 
només d’un sentit i les places 

d’aparcament seran en bateria, 
cosa que permetrà augmen-
tar-ne el nombre, en un espai 
on són molt sol·licitades. L’alcal-
de també va explicar als veïns 
que aquesta reordenació és no-
més la primera fase, i que caldrà 
continuar reorganitzant més 
espais com la mateixa Plaça de 
Sant Miquel.
Des de Divina Pastora i fins 
Costa i Pomés, diversos carrers 
passen a ser de sentit únic, can-

viant les direccions que fins ara 
hi havia. Aquestes modificaci-
ons s’han fet també pensant en 
la incorporació de noves sol·li-
cituds del Consell d’infants com 
les dues places del “Petó i adéu” 
a l’entrada de l’escola d’aquesta 
zona o les places de minusvàlid.
Finalment també destacar que 
la normativa estatal diu que no-
més es pot circular a 30 km/h a 
tot el municipi i per això es reti-
rarà la senyalització vertical.

L’Alcalde presenta una reordenació 
dels carrers del sud-oest de Capellades
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ANOIA / LA VEU 

La Xarxa Catalana per 
a una Transició Ener-
gètica Justa, integrada 

per 89 plataformes i entitats 
de Catalunya, ha consensuat 
el Pla d’Acció per avançar cap 
a una Transició Energètica al 
servei de la Ciutadania. S’hi 
recull la necessitat de decla-
rar una moratòria de l’allau 
d’avantprojectes presentats a 
partir de l’aprovació del De-
cret Llei 16/2019*, un seguit 
de propostes per a treballar 
els continguts del Nou Decret 
llei de renovables conjunta-
ment amb l’Administració, 
els elements essencials per 
fer una acurada planificació 
i propostes d’actuació per 
avançar cap el model d’im-
plantació de les energies re-
novables que posi al centre 
les persones i el territori.
Davant la urgència d’una 
nova regulació, aquest Pla 
d’Acció és la resposta proac-
tiva de la Xarxa a l’oferta de 
col·laboració de la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural, en la seva 
compareixença en el Parla-
ment del passat 1 de juliol 
i durant la reunió de repre-
sentants de la Xarxa amb 
Anna Barnadas, secretària 
d’Acció Climàtica.

El document es va entregar 
al President de la Generalitat 
durant la seva visita al punt 
d’inici de l’incendi de Bell-
prat el passat 29 de juliol i 
s’ha enviat als principals res-
ponsables de la Conselleria 
d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural, al Síndic 
de Greuges i Diputacions. Es 
distribuirà als Consells Co-
marcals, a un bon nombre 
d’ajuntaments afectats per 
l’allau de renovables i a nom-

broses entitats socials per 
convidar-los a debatre, refle-
xionar i actuar de forma con-
junta, unint els esforços de les  
autoritats i el teixit social per 
avançar amb un Full de Ruta 
de País consensuat.
La Xarxa defensa que cal im-
pulsar un model de transició 
energètica eficient, social-
ment just, respectuós amb el 
territori i realment positiu 
per a l’economia catalana, que 
empoderi la ciutadania con-
vertint-la en productora de la 
seva pròpia energia, potenciï 
les petites i mitjanes empre-
ses i protegeixi el patrimoni 
natural, agrari i paisatgístic 
del país.
Cal avançar en la producció 
de renovables ben planifica-
da, que prioritzi produir el 
màxim de l’energia necessària 
amb petits i mitjans projec-
tes responsables i sostenibles, 
basada en les instal·lacions 
d’autoconsum a les llars, em-
preses i edificis públics, en les 
comunitats energètiques, que 
utilitzi els espais antropitzats 
(vies de comunicació, polí-
gons industrials, àrees degra-
dades, etc.), que aprofiti totes 
les fonts disponibles (biomas-
sa amb una acurada gestió 
dels boscos, hidroelèctrica, 
geotèrmia...) i que impulsi 
petites centrals locals de re-
novables arreu de Catalunya.

La Xarxa Catalana per a una transició 
Energètica justa proposa un full de 
ruta consensuat

Cal avançar cap un 
nou model de transició 
energètica al servei de 

la ciutadania

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Del dijous 22 al dilluns 
26 de juliol va tenir  
lloc la celebració de la 

Festa Major adaptada a la situ-
ació de pandèmia, després que 
l’any passat s’hagués anul·lat. 
El primer dia arrencava amb 
les primeres partides del 1r 
Mundial de Dòmino i la inau-
guració de l’exposició ‘Església 
de Pierola, camí del mil·lenari’ 
que es va poder veure a la sala 
de Cal Batista. El pregó, a càr-
rec de l’escriptora hostaletenca 
Meritxell Cucurella-Jorba, va 
estrenar l’espai habilitat al car-
rer Anselm Clavé on es van 
poder veure també els primers 
balls populars de l’àrea de Tra-
dicions. La nit acabava amb 
‘Bona gent’ del popular actor 
i humorista Quim Masfarrer 
que va fer del públic l’autèntic 
protagonista de l’espectacle.
El divendres 23 de juliol va 
comptar amb l’activitat del 
Room Escape al carrer, la pre-
sentació del Pau de foc amb la 
limitació de no poder encen-
dre foc per les altes temperatu-
res i màxima alerta per incen-
dis i, un dels plats forts d’aquest 
any amb el concert del grup 
Dr.Prats que va aconseguir fer 
vibrar el públic assistent.
El tercer dia de la Festa Major 
va començar amb la xaranga 
matinal del grup Zebrass, l’es-
pectacle familiar amb «Els pi-
rates de secà» i el concert de 
sardanes amb la cobla Catània 
– aquest cop sense poder ba-
llar – i la parada de la secció 
local de l’Associació Contra el 

Càncer. La Zebrass Marching 
Band va marcar el ritme amb 
un repertori variat i bones ver-
sions i, per últim, tancava el dia 
l’Orquestra Metropol amb una 
posada en escena espectacular 
sota la carpa de la pista polies-
portiva amb un concert dividit 
en dues parts amb temes més 
clàssics i altres coneguts.
La Diada de Sant Jaume va 
caure en diumenge i ens des-
pertàvem amb les matinades 
dels grups de música de Tradi-
cions, la missa de Festa Major 
amb repic de campanes i el ver-
mut amb música tradicional 
als bars del nucli. A la tarda, la 
final del mundial de dòmino 
va proclamar la parella gua-
nyadora formada per Anto-
nio Jabalera i José Cervilla. El 
trenet, l’exposició «Com s’ha 
fet el Pau de foc» van ser unes 
altres propostes de la jornada 
abans de la gran cercavila de 
Festa Major amb un circuit 
tancat on van anar passant els 
grups dels cercolets, pastorets, 
bastoners, caps grossos, dia-
bles i gegants (cedits per la Veu 
de l’Anoia). El punt i final ar-
ribava amb l’espectacle de llum 
Fingerlight.
L’últim dia de la Festa Major, 
contràriament a la resta, va 
ser més inestable pel que fa al 
temps, ennuvolat, amb algun 
plugim i més fresca. Al matí va 
haver-hi activitats lúdiques per 
a la quitxalla. A la tarda, l’espec-
tacle familiar «Taulell d’estiu» 
de la companyia deParranda i, 
per últim, les havaneres amb el 
grup l’Espingari que tancaven 
l’edició d’enguany.

Els Hostalets de Pierola 
va celebrar la Festa Major

FOTO: Marc Vergés
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CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
ha col·locat les últimes 
plaques amb el nom 

que rebien els habitatges 
del nucli antic. La iniciativa 
s’emmarca dins de la ‘Llei de 
Barris’ i ha estat impulsada 
pel Departament de Promo-
ció Econòmica de l’Ajunta-
ment.
A través del projecte, que 
s’ha dut a terme a partir 
d’una subvenció de la Ge-
neralitat de Catalunya per la 
dinamització del nucli antic, 
el consistori va oferir al veï-
nat d’aquesta zona del muni-
cipi la possibilitat d’instal·lar 
a la façana de les seves cases 
una placa amb el nom origi-
nal de l’habitatge.
L’objectiu de la proposta era 
donar importància i relle-
vància a les cases amb els 

seus noms històrics, ja que 
fins al moment únicament 
s’havia posat en valor els ele-
ments patrimonials.
En aquest sentit, el disseny 

L’Ajuntament col·loca les darreres plaques amb els 
noms originals de cases de Calaf

de les plaques es va realitzar 
tenint en compte el lloc on 
anirien situades, per guardar 
una estètica que embellís el 
nucli antic i que tingués si-

CALAF / LA VEU 

L’objectiu de la iniciativa ha 
estat educar i apropar l’art als 
infants a través de la seva par-
ticipació directa en el plante-
jament i la creació del mural. 
Primerament, l’alumnat de 
l’Escola Alta Segarra, seguint 
les direccions de la Núria 
Martí Ninot, va proposar di-
buixos que reflectissin temà-
tiques del seu interès.
A més, l’artista va fotografiar 
escenes quotidianes del cen-
tre educatiu per plasmar-les 
al mural, de manera que al-
guns membres de l’alumnat i 
el professorat s’han convertit 
en protagonistes del mateix.
Després de la proposta de 
dibuixos, la Núria Martí Ni-
not va seleccionar i traçar un 
mural perquè hi sortissin tots 
els temes i els infants veiessin 
reflectides les seves peces.
Finalment, el Casal del Po-
ble va col·laborar en el pro-
cés de pintura del mural, 
utilitzant diverses tècniques 
pictòriques.

militud amb la senyalització 
patrimonial realitzada.
El maig del 2019 es van ins-
tal·lar les primeres plaques 
identificatives. Tot i que a 
finals del mateix any, la sub-
venció de la ‘Llei de Barris’ va 
finalitzar, el consistori va vo-
ler donar continuïtat al pro-
jecte i va ampliar el termini 
de sol·licitud de plaques fins 
al 30 de juny de 2021. Durant 
la primera quinzena de juli-
ol, s’han col·locat les darre-
res plaques.
Des de l’Ajuntament, es vol 
agrair la col·laboració d’en 
Josep Vilaseca, i també, d’en 
Josep Mases i Anton Miret. 
Amb la seva ajuda, ha estat 
possible identificar els noms 
originals de les cases que les 
persones propietàries des-
coneixien i assegurar que 
les nomenclatures indicades 
eren correctes històricament.

L’artista Núria 
Martí Ninot pinta 
un mural col·labo-
ratiu amb l’Escola 
Alta Segarra i el 
Casal de Calaf

CALAF / LA VEU 

Les analítiques de con-
trol de la qualitat de l’ai-
gua de la xarxa d’abas-

tament municipal mostren 
millores substancials en els 
indicadors de qualitat com 
els nitrats, terbolesa, sulfats i 
trihalometans.
El valor d’aquests indicadors 
s’ha situat molt per sota de 
les xifres que permet el Real 
Decret 140/2003, que esta-
bleix els criteris sanitaris de 
la qualitat de l’aigua per a 
consum humà.

Fins a la connexió amb l’em-
bassament, el subministra-
ment municipal es garantia 
barrejant l’aigua dels pous de 
Calaf amb la de la riera del 
Mantellí. En anteriors ocasi-
ons, ha estat necessari decla-
rar la no potabilitat de l’aigua 
a causa de la superació del 
límit d’algun dels paràmetres 
de control que fixa la llei.
Els resultats obtinguts durant 
aquesta quinzena posen de 
manifest que la connexió ha 
suposat una gran millora dels 
paràmetres de control sobre 
la qualitat de l’aigua.

Els indicadors de la qualitat de l’aigua de Calaf 
milloren amb la connexió amb la Llosa del Cavall
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ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Sub-18 del C.A. 
Igualada Petromira-
lles/Jocnet  Aleix Ca-

mats, va assolir una brillant 
victòria en la prova del llan-
çament de disc, en l’Encontre 
Internacional per Seleccions 
del cap de setmana passat, a 
Franconville (París). L’ano-
ienc hi va participar  formant  
part de la Selecció Espanyola 
Sub-18, que comptava  amb 
un total de 38 atletes selec-
cionats, 19  homes i 19 do-
nes, que van participar en les 
proves respectives.
Aleix Camats es va impo-
sar dissabte en la prova del 
llançament de disc, amb un 
millor intent de 53,86 m.
Pel que fa a la puntuació 
per equips Top-30, la Se-
lecció espanyola es va clas-
sificar en 2a posició amb 
28.638 punts,  darrere de 
França, guanyadors amb 
28.868 punts,  i per davant 
de Bèlgica Flamenca, 3ers 
amb 27.301 punts, essent 

4ts Suïssa amb 26.686 p., 
i 5ens Ille de France, amb 
24.133 p.   
En la puntuació Top-8, 
Espanya era 3a amb 8.095 
punts, darrere de França, 
1rs amb 8.324 p., i dels Pa-

ïsos Baixos, 2ns. amb 8.187 
p., i per davant d’Irlanda, 
4ts. amb 7814p., de Bèl-
gica Flamenca, 5ens amb 
7761p., de Suïssa, 6ens. 
amb 7664p. i d’Ille de Fran-
ce, 7ens amb 7483p.

Aleix Camats guanya, en Disc, a 
l’Encontre Internacional Sub-18 
de París

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

E l jugador anoienc Bern 
Mas (AESA Uroloki) i 
sis jugadors catalans 

més, han format part de la 
selecció Espanyola entrena-
da pel també català Xavier 
Porqueras i han assolit l’or 
en el Campionat d’Europa 
celebrat la setmana passada 
a Illnau-Effrekiton (Suïssa), 
jugant la final contra França 
amb un resultat de 4-2 i ha-
vent superat prèviament les 

millors seleccions europees.
El Bern també ha sigut no-
minat millor jugador de la 
final i ha intervingut en 3 
dels 4 gols.
Els altres jugadors catalans 
que també han tingut un pa-
per molt  rellevant  en tots els 
partits han sigut:
Àlex Pérez (AESA), Eric 
Mbeinjock (AESA), Joan Va-
llès (Castellbisbal),  Manel de 
la Cruz (Rubí), Ivan Medina 
(Rubí) i Daniel Nieminem 
(porter Castellbisbal).

Bern Mas, campió 
d’Europa sub-18 
d’hoquei línia

ESPORT / LA VEU 

L ’Institut Català de les 
Dones (ICD) i l’Insti-
tut Nacional d’Educa-

ció Física de Catalunya (INE-
FC), del Departament de la 
Presidència, han fet públic el 
dossier estadístic ‘Dones en 
l’esport’, un dossier estadístic 
que analitza amb perspectiva 
de gènere les darreres dades 
del sector. L’anàlisi ha estat 
elaborada per l’Observato-
ri de la Igualtat de Gènere, 
òrgan adscrit a l’ICD, i l’Ob-
servatori Català de l’Esport, 
adscrit a l’INEFC, a partir de 
les últimes dades recollides.
Els àmbits que visibilitza el 
dossier són: hàbits i pràc-
tiques esportives en la vida 
quotidiana, pràctica esporti-
va a nivell escolar i universi-
tari, pràctica de competició, 
formació en l’àmbit esportiu 
i el mercat de treball de l’es-
port.
L’estudi posa de manifest que 

les dones participen més en 
esports no competitius que 
esports competitius. I que 
l’esport federat aglutina més 
homes que dones. Del to-
tal de llicències federatives 
a Catalunya, l’any 2019, un 
75% són d’homes front a un 
25% de llicències federatives 
de dones.

Tipus d’esport i sexe a Ca-
talunya
El dossier també visibilitza la 
forta segregació horitzontal 
per tipologies esportives en 
base a estereotips de gènere.
Ara bé, destaca el fet que 
per primera vegada respecte 
anàlisi anteriors les dones es-
portistes d’alt nivell superen 
en un 2% als homes.
El Dossier publicat posa 
també de manifest que:
-els espais de pràctica espor-
tiva que més discriminació 
per gènere presenten en el 
seu ús són els camps. Les do-
nes en fan un ús mínim, que 

no arriba al 2% front un 17% 
dels homes.
-El nombre d’estudiants que 
participen en les activitats i 
en les competicions inter-
nes organitzades pels serveis 
d’esports de les seves univer-
sitats és clarament minori-
tària entre les dones, només 
representen el 9% del total 
de persones que hi partici-
pen, front el 91% dels homes.
-La composició de les juntes 
directives de les federacions 
esportives catalanes estan 
majoritàriament conforma-
des per homes. La propor-
ció de dones en les juntes 
directives ha augmentat un 
12% en 20 anys, passant del 
quasi 9% l’any 2000 al 20,7% 
a 2020. L’any 2020 les juntes 
directives dels consells es-
portius de Catalunya estaven 
en un 27% composades per 
dones lluny encara de la pa-
ritat.
-Les dones llicenciades i 
graduades en Ciències de 

l’Activitat Física i de l’Esport 
representen l’any 2019-2020 
només un 22% del total.
-En l’alumnat matriculat a 
màsters de l’àmbit de l’Ac-
tivitat Física i de l’Esport es 
veu una tendència a l’alça 
pel que fa a la presència de 
dones. Encara que el nom-
bre d’homes matriculats són 
quasi el triple que des dones.

Pla estratègic
El Pla estratègic de políti-
ques d’igualtat de gènere 
2019-2022 adverteix de la 
masculinització de l’entorn 
esportiu i de que les dones 
no competeixen en termes 

d’igualtat en les disciplines 
esportives respecte els ho-
mes. Apunta com a grans 
problemes el poc ressò que 
se’n fa en els mitjans de co-
municació i la creença que 
es considerin de menys 
nivell els equips o lligues 
femenines. Les mesures 
d’aquest Pla, full de ruta es-
tratègic i operatiu de les po-
lítiques d’igualtat de gènere i 
contra la violència masclista 
del Govern de la Generalitat,  
insten a superar estereotips 
sexistes per a què les dones 
puguin desenvolupar l’es-
port que vulguin i influir en 
la pràctica d’aquest.

L’Institut Català de les Dones i l’INEFC elaboren ‘Dones en 
l’Esport’, un dossier estadístic que analitza els biaixos de gènere
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REDACCIÓ / LA VEU 

Els dies 25 i 26 de setem-
bre de 2021 es celebra-
rà a Igualada la sisena 

edició de l’Alzheimer Race, 
la caminada solidària orga-
nitzada conjuntament per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi 
del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) i l’Associa-
ció de Familiars d’Alzheimer 
i altres Demències de l’Anoia 
(AFADA) amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Degut a la pandèmia, 
en l’edició d’aquest any no es 
farà un esdeveniment pre-
sencial multitudinari i s’ha 
adoptat un nou format, en el 
qual l’objectiu és que tots els 
participants caminin o corrin 
durant aquell cap de setmana, 
amb qui vulguin i on vulguin, 
i gràcies a un rellotge podran 
comptabilitzar les passes que 
han fet per consolidar un ob-
jectiu comú: el recompte de 
passes de tots els participants 
per afirmar que continuem 
caminant per arribar a un ho-
ritzó comú. El lema d’aquesta 
edició és “Seguim caminant 

per sumar junts”.
La sisena Alzheimer Race es 
va presentar amb la presència 
de l’alcalde de la ciutat, Marc 
Castells, la primera tinent 
d’alcalde, Carme Riera, el ge-
rent del CSSI, Jordi Ferrer, la 
Directora Tècnica del CSSI, 
Maria Àngels Riba, la res-
ponsable de l’Hospital de dia 
Sant Jordi, Menchu Vélez, la 
presidenta d’AFADA, Núria 
Solà, i altres membres de l’or-
ganització.
Les inscripcions tenen un 
preu de 10 euros per als ma-
jors de 12 anys, i de 2 euros 
per als de 0 a 11 anys, i ja es 
poden realitzar online mit-
jançant un formulari que es 
publicarà a les pàgines www.
cssi.cat/alzheimerrace , www.
afada.cat i facebook.com/al-
zheimerrace.
Posteriorment, i abans de la 
caminada, en el mes de se-
tembre es podrà seleccionar 
un dia i hora per recollir la 
bossa del participant, en la 
que hi haurà un lot d’obse-
quis, un rellotge per comptar 
les passes, i en el cas dels ma-
jors de 12 anys, una samarre-

ta de la caminada. També hi 
haurà sorteig d’obsequis com 
en altres edicions.
Els dies 25 i 26 de setembre 
els participants caminaran o 
correran i el rellotge comp-
tarà les seves passes, i entre 
els dies 27 de setembre i 3 
d’octubre podran enviar a la 
organització la xifra de les se-
ves passes per tal de fer el re-
compte total, que s’anunciarà 
el dia 4 d’octubre.
La cursa està oberta a la par-
ticipació d’entitats i empreses 
col·laboradores que realitzin 
aportacions econòmiques o 
donacions materials, i que 
poden fer-ho trucant al 93 
8068188. Els fons recaptats 
per les inscripcions i patroci-
nadors es destinaran a l’AFA-
DA. L’altre objectiu de l’es-
deveniment és sensibilitzar i 
informar la població pel que 
fa a aquesta malaltia dege-
nerativa de les cèl·lules cere-
brals, que a Catalunya afecta 

més de 112.000 persones.

21 de setembre, Dia Mundi-
al de l’Alzheimer
L’activitat forma part de la 
commemoració del Dia Mun-
dial de l’Alzheimer, que se ce-
lebra cada any, el 21 de setem-
bre, i que a Igualada compta 
amb activitats organitzades 
per l’Hospital de Dia Sant 
Jordi del CSSI i l’AFADA, que 
reuneixen esforços per tal de 
sensibilitzar a la ciutadania 
sobre aquesta malaltia.
L’AFADA (www.afada.cat) és 
una associació sense ànim de 
lucre creada a l’any 2016 amb 
la finalitat de donar suport, 
assessorar i informar a les 
persones diagnosticades amb 
Alzheimer i altres demències  
als seus familiars. És succes-
sora de la delegació Anoia de 
l’Associació de Familiars d’Al-
zheimer de Barcelona (AFAB) 
que va néixer l’any 2000 reco-
llint la necessitats dels famili-

ars de malalts d’Alzheimer, en 
aquells moments amb manca 
de recursos socials i informa-
ció relacionada amb la pròpia 
malaltia. La desconeixença 
d’aquesta es feia palesa en les 
famílies i calia un paraigua 
que donés cobertura no no-
més a les necessitats del ma-
lalts sinó també als cuidadors 
i famílies.
L’Hospital de Dia Sant Jordi 
va obrir les portes el desem-
bre de 2005. Dóna servei as-
sistencial a persones amb 
deteriorament i trastorns 
cognitius i demències com 
l’Alzheimer, i a les seves famí-
lies. Ofereix atenció mèdica, 
psicològica i social que ajuda 
a recuperar i millorar l’auto-
nomia de les persones ateses 
i permet fer un seguiment in-
dividualitzat i una avaluació 
periòdica de cada pacient. És 
un centre gestionat pel CSSI 
en un edifici de la Fundació 
Catalunya – La Pedrera.

El 25 i 26 de setembre arriba la sisena Alzheimer Race, amb un 
nou format adaptat a la situació sanitària actual

l’especialista per al teu vehicle
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REDACCIÓ / LA VEU 

Els dies 25 i 26 de setem-
bre de 2021 es celebra-
rà a Igualada la sisena 

edició de l’Alzheimer Race, 
la caminada solidària orga-
nitzada conjuntament per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi 
del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) i l’Associa-
ció de Familiars d’Alzheimer 
i altres Demències de l’Anoia 
(AFADA) amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Degut a la pandèmia, 
en l’edició d’aquest any no es 
farà un esdeveniment pre-
sencial multitudinari i s’ha 
adoptat un nou format, en el 
qual l’objectiu és que tots els 
participants caminin o corrin 
durant aquell cap de setmana, 
amb qui vulguin i on vulguin, 
i gràcies a un rellotge podran 
comptabilitzar les passes que 
han fet per consolidar un ob-
jectiu comú: el recompte de 
passes de tots els participants 
per afirmar que continuem 
caminant per arribar a un ho-
ritzó comú. El lema d’aquesta 
edició és “Seguim caminant 

per sumar junts”.
La sisena Alzheimer Race es 
va presentar amb la presència 
de l’alcalde de la ciutat, Marc 
Castells, la primera tinent 
d’alcalde, Carme Riera, el ge-
rent del CSSI, Jordi Ferrer, la 
Directora Tècnica del CSSI, 
Maria Àngels Riba, la res-
ponsable de l’Hospital de dia 
Sant Jordi, Menchu Vélez, la 
presidenta d’AFADA, Núria 
Solà, i altres membres de l’or-
ganització.
Les inscripcions tenen un 
preu de 10 euros per als ma-
jors de 12 anys, i de 2 euros 
per als de 0 a 11 anys, i ja es 
poden realitzar online mit-
jançant un formulari que es 
publicarà a les pàgines www.
cssi.cat/alzheimerrace , www.
afada.cat i facebook.com/al-
zheimerrace.
Posteriorment, i abans de la 
caminada, en el mes de se-
tembre es podrà seleccionar 
un dia i hora per recollir la 
bossa del participant, en la 
que hi haurà un lot d’obse-
quis, un rellotge per comptar 
les passes, i en el cas dels ma-
jors de 12 anys, una samarre-

ta de la caminada. També hi 
haurà sorteig d’obsequis com 
en altres edicions.
Els dies 25 i 26 de setembre 
els participants caminaran o 
correran i el rellotge comp-
tarà les seves passes, i entre 
els dies 27 de setembre i 3 
d’octubre podran enviar a la 
organització la xifra de les se-
ves passes per tal de fer el re-
compte total, que s’anunciarà 
el dia 4 d’octubre.
La cursa està oberta a la par-
ticipació d’entitats i empreses 
col·laboradores que realitzin 
aportacions econòmiques o 
donacions materials, i que 
poden fer-ho trucant al 93 
8068188. Els fons recaptats 
per les inscripcions i patroci-
nadors es destinaran a l’AFA-
DA. L’altre objectiu de l’es-
deveniment és sensibilitzar i 
informar la població pel que 
fa a aquesta malaltia dege-
nerativa de les cèl·lules cere-
brals, que a Catalunya afecta 

més de 112.000 persones.

21 de setembre, Dia Mundi-
al de l’Alzheimer
L’activitat forma part de la 
commemoració del Dia Mun-
dial de l’Alzheimer, que se ce-
lebra cada any, el 21 de setem-
bre, i que a Igualada compta 
amb activitats organitzades 
per l’Hospital de Dia Sant 
Jordi del CSSI i l’AFADA, que 
reuneixen esforços per tal de 
sensibilitzar a la ciutadania 
sobre aquesta malaltia.
L’AFADA (www.afada.cat) és 
una associació sense ànim de 
lucre creada a l’any 2016 amb 
la finalitat de donar suport, 
assessorar i informar a les 
persones diagnosticades amb 
Alzheimer i altres demències  
als seus familiars. És succes-
sora de la delegació Anoia de 
l’Associació de Familiars d’Al-
zheimer de Barcelona (AFAB) 
que va néixer l’any 2000 reco-
llint la necessitats dels famili-

ars de malalts d’Alzheimer, en 
aquells moments amb manca 
de recursos socials i informa-
ció relacionada amb la pròpia 
malaltia. La desconeixença 
d’aquesta es feia palesa en les 
famílies i calia un paraigua 
que donés cobertura no no-
més a les necessitats del ma-
lalts sinó també als cuidadors 
i famílies.
L’Hospital de Dia Sant Jordi 
va obrir les portes el desem-
bre de 2005. Dóna servei as-
sistencial a persones amb 
deteriorament i trastorns 
cognitius i demències com 
l’Alzheimer, i a les seves famí-
lies. Ofereix atenció mèdica, 
psicològica i social que ajuda 
a recuperar i millorar l’auto-
nomia de les persones ateses 
i permet fer un seguiment in-
dividualitzat i una avaluació 
periòdica de cada pacient. És 
un centre gestionat pel CSSI 
en un edifici de la Fundació 
Catalunya – La Pedrera.

El 25 i 26 de setembre arriba la sisena Alzheimer Race, amb un 
nou format adaptat a la situació sanitària actual

l’especialista per al teu vehicle
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CULTURA / LA VEU 

Les empreses i entitats del 
sector cultural poden 
sol·licitar, des d’avui i 

fins al 21 d’octubre, els préstecs 
per a inversions i circulant que 
l’Institut Català de les Empre-
ses Culturals (ICEC) posa a la 
seva disposició en col·labora-
ció amb l’Institut Català de Fi-
nances (ICF). En total, l’ICEC 
gestionarà 6,2 milions d’euros 
en aquests préstecs, que poden 
demanar-se per impulsar el fi-
nançament de projectes que re-
quereixin d’inversions en actiu 
fix o necessitats de circulant, 

donant continuïtat a la Línia 
ICF Cultura, o bé per finançar 
necessitats de circulant per a 
projectes i/o serveis culturals 
que s’hagin vist afectats per la 
COVID-19, en el marc de la lí-
nia ICF Cultura Liquiditat.
Aquesta línia de préstecs per-
met seguir finançant projectes 
relacionats amb la producció, 
distribució, comercialització 
i difusió o exhibició de béns 
o serveis culturals desenvo-
lupats per empreses i entitats 
sense afany de lucre comptant 
amb un fons de garantia del 
Departament de Cultura, que 
assumeix per a les dues línies 

el 80% dels risc viu de les ope-
racions i que facilita l’accés dels 
sol·licitants al crèdits amb con-
dicions avantatjoses.
L’import del préstec ICF Cul-
tura oscil·la entre un mínim 
de 20.000 euros i un màxim de 
600.000  euros, en el cas que es 
tracti d’un crèdit per a circu-
lant, o d’1 milió d’euros, en el 
cas que el préstec sigui per a in-
versió. Els préstecs per a inver-
sions tenen un termini màxim 
de retorn de 10 anys, amb un 
període de carència d’amortit-
zació de capital de fins a dos 
anys, i amb un tipus d’interès 
màxim de l’Euríbor a 12 mesos 

al 3,95%. En els préstecs per 
finançar necessitats de circu-
lant el termini de retorn és de 
màxim 5 anys i un període de 
carència d’1 any.
El préstec ICF Cultura Liqui-
ditat es pot demanar per co-
brir les necessitats de liquiditat  
vinculades a projectes de les 
empreses i entitats afectats per 
la situació derivada de la CO-
VID. En aquesta ampliació de 
la línia, que es va obrir per pri-
mer cop el març del 2020 amb 
un import global de 10 milions 
d’euros, es mantenen exacta-
ment les mateixes condicions 
per als sol·licitants. És a dir: 

poden demanar préstecs d’en-
tre 20.000 i 300.000 euros, amb 
un termini màxim de 5 anys (i 
un període de carència de fins 
a un any) i amb un tipus d’inte-
rès màxim d’Euríbor a 12 me-
sos i un diferencial d’un 3%. A 
més, aquesta línia de préstecs 
no té cap comissió d‘obertura.
Les empreses que vulguin sol-
licitar els préstecs ho hauran de 
fer a través del web de l’ICF. 
Un cop aquest rebi les sol·lici-
tuds de finançament, l’ICEC 
s’encarregarà d’emetre l’in-
forme d’elegibilitat i, a partir 
d’aquest, l’ICF formalitzarà el 
préstec i el gestionarà.

El Departament de Cultura dedica 6,2M€ a una nova convoca-
tòria de línies de finançament per a empreses i entitats culturals

MÚSICA / LA VEU 

El proper dissabte dia 7 
es podrà veure a Sant 
Magí la vessant més 
musical de Federico 

Garcia Lorca, un aspecte no 
tan conegut de la seva immensa 
personalitat artística.
L’Orquestra de Cambra Terras-
sa48 dirigida per Quim Tér-
mens, que ja va actuar a Sant 
Magí el passat mes de maig, hi 
posarà les seves sempre magní-
fiques interpretacions orques-
trals mentre que la mezzoso-
prano Mireia Pintó, reconeguda 
en diversos escenaris operístics 
nacionals i estrangers, posarà la 
seva veu al servei de la poesia 

de Lorca i la Sílvia Bel, prou 
coneguda en molts escenaris 
teatrals i en televisió, portarà el 
fil de l’argument d’un espectacle 
pensat pel musicòleg i assagista 
Oriol Pérez Treviño.
A part de poder escoltar poesies 
de Lorca de la veu de Sílvia Bel, 
la música que escoltarem serà 
d’Isaac Albéniz, Miquel Orte-

ga, Manuel de Falla, Silvestre 
Revueltas i del mateix García 
Lorca, a més de la impressio-
nant composició orquestral “La 
muerte me està mirando” de 
Clark Ross.
La pandèmia que estem sofrint 
limita la capacitat dels especta-
cles i ha obligat a suspendre la 
possibilitat de reservar entrades 
ja que en el moment de redactar 
aquestes línies l’aforament està 
complet.
El proper dia 25 d’agost, dime-
cres, hi haurà el següent concert 
de les Nits Musicals: “Hava-
neres en femení” a càrrec del 
conjunt “Les Anxovetes”. Podeu 
reservar entrades a www.Brufa-
ganya.cat 

L’Orquestra Terrassa48, la mezzo Mireia Pintó i l’actriu 
Sílvia Bel interpretaran Garcia Lorca a la Brufaganya

Del dia 6 al 29 d’agost  tancat per vacances.
El mòbil estarà apagat. Disculpeu les molèsties. 

Bones Vacances!

· Prova de PCR 50€ (en 24 h)
· Prova ràpida d’antígens 25€ (en 30 min)
· Prova ràpida d’anticossos 55€ (en 20 min)
· Detecció per saliva
· PCR (cita prèvia PCR tel/whatsapp 654 22 39 30)
· Màscares FFP2 adults i nens
· Productes ecològics
· Cosmètics & effect foods
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CINEMA / JOAN MILLARET 

Conversem amb la 
cineasta i docent Ju-
dith Colell després 

de ser elegida presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Cata-
là. Nominada vicepresidenta 
de l’Acadèmia del Cinema 
Espanyol el 2011 i membre 
de la Junta directiva de l’Aca-
dèmia del Cinema Català des 
del 2017, la directora catala-
na s’estrena en el nou càrrec 
enmig d’una situació molt 
delicada pel que fa a la indús-
tria de l’audiovisual català. 

Després que la vostra can-
didatura s’imposés a la can-
didatura encapçalada per la 
també cineasta Neus Ballús, 
hi haurà col·laboració amb 
la candidatura derrotada?
La relació va ser molt, molt 
bona, des de l’inici, d’en-
çà que vam decidir presen-
tar-nos les dues candidatures 
i, a més, teníem molts punts 
en comú. Un cop vam gua-
nyar nosaltres, hem intentat 
ajuntar idees i, evidentment, 
espero que puguem col·la-
borar plegats perquè és una 
candidatura esplèndida. 
Amb el qual, per mi, espero 
que vinguin a treballar amb 
nosaltres, també.

Aquestes eleccions a l’Aca-
dèmia van comptar amb 
una participació històri-
ca. Quin motiu explicaria 
aquest fet tan singular?
Va haver-hi una participació 
molt espectacular, la qual 
cosa és molt bona. Jo penso 
que després de molts anys 
amb diferents juntes que, 
de sobte, que es presentin 
dues candidatures, una cosa 
bastant insòlita també, això 
va fer que la gent s’animés 
a participar. I, també, per-
què estem en un moment 
molt difícil i crec que tot-
hom té ganes d’intentar ar-
reglar-ho. I les dues candida-
tures oferien això: obertura 
de l’Acadèmia als acadèmics 
i acadèmiques, participació, 
horitzontalitat,… I com que 
les dues oferíem això, pen-
so que això va animar molta 
gent a participar. Però sí que 
hi havia aquesta il·lusió pel 
fet que s’obrís l’Acadèmia a la 
gent que en forma part.

Arrossegaves una llarga ex-
periència prèvia en llocs de 

responsabilitat, per exem-
ple, com a vicepresidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Es-
panyol. Suposo que ha estat 
un element decisiu per pre-
sentar la teva candidatura?
Sí. La veritat és que els anys 
d’experiència com a vice-
presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Espanyol i de secre-
tària de la Junta anterior de 
l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà amb Isona Passola va 
ser un dels motius que em va 
impulsar a presentar-me. Re-
alment, jo havia estat fent un 
màster de deu anys de com 
funcionaven les Acadèmies i 
vaig pensar, “Potser és el mo-
ment d’intentar posar-ho en 
pràctica.” I per això em vaig 
presentar.

Ara que estàs al capdavant 
de l’Acadèmia del Cinema 
català, quines mesures im-
mediates teniu previstes 
engegar la nova Junta?
A mi m’ha fet molta il·lusió 
comprovar que els mitjans 
estaven molt pendents de 
nosaltres. Ara ha arribat el 
moment de posar-nos a tre-
ballar. La primera cosa que 
farem des de la Junta serà 
muntar grups de treball, ja 
que el dia a dia se’ns menja 
a la Junta. I, també, ampli-
ar, començar a fer reuni-
ons tant amb institucions 
com amb totes les associ-
acions, de fet ja n’hem fet 
unes quantes. A més, tam-
bé, començar a treballar en 
els Gaudí de l’any vinent. I, 
també, intentar d’ampliar 
el nombre de socis i sòcies. 
Com més serem, més força 
tindrem.

Un dels punts primordials 
del sector audiovisual ca-
talà és el seu infrafinança-
ment. Si ja heu mantingut 
contactes amb la Conse-
lleria, quines reclamacions 
els hi heu traslladat per in-
tentar resoldre-ho?
Algunes reunions ja les hem 
fet, altres les farem aviat. I sí, 
ho tenim previst. Hem d’anar 
tots plegats més que dema-
nar, a treure pit una miqueta 
del cinema que fem, del ta-
lentós que és el cinema que 
fem, de com està present a 
tots els festivals internacio-
nals. Hem de buscar la forma 
que aquest talent el puguem 
finançar i que es pugui cre-
ar una cinematografia forta i 
variada i que faci tota mena 
de cinema. I això és el que 
intentarem.”

Abans esmentaves el Cicle 
Gaudí, una iniciativa d’èxit. 
Aquest seria un dels grans 
encerts de la Junta anterior 
presidida per Isona Passola, 
no?
Sí. El Cicle Gaudí va ser una 
cosa que va iniciar la Isona 
Passola. Pensa que el nombre 
d’espectadors al Cicle Gaudí 
ha estat fins i tot superior a 
la mitjana d’espectadors que 
ha tingut el cinema a les sales 
el darrer any. És més, l’hem 
de fer créixer més a altres 
poblacions, s’ha d’intentar 
fer-ho com a mitjà educa-
tiu, que es pugui fer amb la 
gent més jove, un passi pels 
estudiants de Primària o Se-
cundària. Que comencin a 
acostumar-se a veure un al-
tre tipus de cinema i a veure 

cinema del seu país, que està 
molt bé. I així creem nous 
públics, que és un dels nos-
tres objectius.

La darrera edició dels Pre-
mis Gaudí ha posat de ma-
nifest que hi ha hagut una 
reculada progressiva pel 
que fa a pel·lícules en cata-
là. Hi ha manera de revertir 
aquesta situació?
Això és un tema que ens 
preocupa moltíssim perquè 
fa deu anys hi havia moltes 
pel·lícules rodades en català i 
amb pressupostos molt grans 
i ara cada any va reculant 
això. Penso que des de la Ge-
neralitat ja se n’han adonat i 
hi estan posant remei i jo he 
vist molt bona predisposició 
per part de la Conselleria. 
Estic convençuda que molta 
gent hagués rodat en català si 
hagués tingut el finançament 
adequat des de Catalunya.

Suposo que el nou càrrec de 
presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català repercutirà 
negativament en la teva feina 
com a directora de cinema, 
no?

Jo sempre ho dic. Treballo a la 
Universitat, sóc directora del 
Grau de Comunicació Audio-
visual a la Blanquerna, faig clas-
ses i m’entusiasma i m’encanta, i 
això és la meva feina. A l’Acadè-
mia també m’entusiasma, tinc 
moltes ganes de fer coses junta-
ment amb la meva Junta i tenim 
molts projectes i no m’importa 
dedicar-hi moltes hores. I pot-
ser sí que em repercutirà una 
miqueta en la meva feina com 
a directora. Però n’era conscient, 

eh, quan em vaig presentar.
El Govern català va apro-
var una taxa a les teleope-
radores que va donar li-
quiditat al cinema català, 
però aquesta mesura va 
ser tombada pels tribunals 
espanyols. Hi ha previst 
reprendre aquesta mesu-
ra o aplicar-ne alguna de 
semblant?
Ha sigut un gran baló d’oxi-
gen per a la indústria, però 
es va tombar. A mi m’agra-
daria que la posessin a tot 
l’Estat, ja no només a Ca-
talunya, i que es busqués 
una via alternativa al finan-
çament al nostre cinema, 
claríssim. També tinguem 
clar una cosa, el cinema 
ingressa molt més que la 
despesa que representa pel 
Ministeri o la Conselleria. 
No és només una catifa ver-
mella i uns vestits, això no 
és més que la punta de l’ice-
berg. És tota una indústria 
on hi treballen milers, dese-
nes de milers de persones.”

Tenint en compte que la 
realització de pel·lícules 
s’ha vist aturada per cul-
pa de la pandèmia, com es 
preveu la pròxima edició 
dels Premis Gaudí?
Pot ser un any complicat 
de producció i també d’es-
trena. Ha sigut un any molt 
difícil, tant de producció 
com d’exhibició, però jo 
crec que al setembre s’ani-
marà tot. En un any de pan-
dèmia, segurament sí que hi 
haurà una baixada de pro-
duccions, però hi ha hagut 
molt bones pel·lícules que 
aquest any ja s’han estrenat 
o pel·lícules que s’estrenen 
al setembre o octubre. Pen-
so que hi haurà una bona 
collita tenint en compte de 
l’any d’on venim.”

Tu també podries ser part 
afectada, ja que tens una 
pel·lícula pendent d’estre-
na, ‘15 horas’, no?
Acabada està, va estar al 
darrer Festival de Màlaga i 
va guanyar el Premi Signis. 
Però ja veurem... perquè es-
tan les coses molt difícils per 
estrenar les pel·lícules, ara, 
hi ha un embut de pel·lícules 
per estrenar i les sales són les 
que hi ha. Hi ha el que hi ha. 
Espero que sí, que la pugui 
estrenar per estar en aquesta 
edició dels Premis Gaudí.

Judit Colell, presidenta de l’Acadèmia de Cinema Català: “Hem 
de buscar la forma que el talent que tenim es pugui finançar”
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   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

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

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 mane-
ra com la sedueix i inspira.
Fins el 31 d’agost al Punt de lectors de la Bibli-
oteca 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

ART / LA VEU 

Tot i la situació actual, 
l’Escola municipal d’art 
i disseny La Gaspar ha 

reprès amb molt d’èxit la pro-
gramació d’estiu d’arts plàsti-
ques i disseny per a infants i 
joves.
Han sigut dues setmanes dedi-
cades a les artistes Esther Fer-
rer i Minnie Pwerle, on  infants 
de 3 i 11 anys han pogut gaudir 
de les activitats programades, 
aprenent, divertint-se i fent 
art inspirant-se amb aques-
tes artistes. Han pogut gaudir 
de les performances i de “l’art 
absurd” a la vegada que per-
dien la vergonya i descobrien 
com és de complicat fer 10 

autoretrats diferents. També 
han pogut, conèixer la cultura 
aborigen Australiana, la seva 
música i ritmes i com podem 
expressar-nos d’una manera 
diferent de la que coneixem.
Un any més l’Estiuart ha 
comptat amb la col·laboració 
de l’Iglú de vent, una instal·la-
ció de l’artista Jordi Enrich que 
dins el context de l’European 
Ballon Festival, els nens i ne-
nes han experimentat com un 
globus es pot convertir en un 
plató chroma i viatjar a l’espai 
sideral, a la sabana africana, 
al desert del Sahara, al Pol 
Nord....
Els joves de 12 a 14 anys tam-
bé han gaudit en el Workshop 
de pell i el taller de Micro:Bit. 

El primer,  impartit per Mosi 
Ayabi, on han après a crear 
diferents patrons, a treballar 
amb cuir i a utilitzar amb dife-
rents màquines com una tro-
queladora.
En el segon taller, el de Mi-
cro:Bit, impartit per Raúl Gar-
cia de l’InQuiet, han après a 
aplicar coneixements de pro-
gramació, crear un projecte 
amb Scrach i practicar amb 
jocs en línia de pensament 
computacional.
Agrair la col·laboració de les 
famílies, els infants i l’equip de 
monitores i monitors perquè 
tots junts hem aconseguit que 
l’Estiuart fos un espai dedicat 
a l’art segur i divertit! Ens ve-
iem l’any que ve!

Aprenentatge, art i diversió: Protagonistes de l’Estiuart 2021!

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Els dies 25 a 28 de juliol 
de 2021, els municipis de 
Santa Coloma de Que-

ralt, Bellprat i Sant Martí de 
Tous van patir un aclaparador 
incendi. Van cremar més de 
1700 hectàrees, de camp i bosc.
Aquest esdeveniment ha gene-
rat un fort impacte mediàtic tot 
posant sobre la taula els grans 
temes que s’han d’afrontar com 
a societat: el canvi climàtic, les 
desigualtats territorials, el mo-
del de desenvolupament econò-
mic pel qual ha d’optar el país, 

especialment al món rural, les 
mancances en el cos de bom-
bers... Però també la gran tasca 
feta pels cossos de seguretat: 
bombers, mossos, ADF, la im-
plicació de les administracions. 
Però sobretot, la solidaritat dels 
veïns i veïnes.
Avui dia, qualsevol esdeveni-
ment genera una quantitat molt 
important d’informació (textu-
al i en imatges) que per la seva 
condició de digital, la fa més 
fràgil.
Amb la intenció de fer perdu-
rable la informació que, en un 
esdevenidor, serveixi per expli-

car què i com va passar, des de 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia us 
proposem de conservar  i em-
magatzemar aquesta informa-
ció.
Posem a disposició de tot-
hom, el mail acanoia.cultu-
ra@gencat.cat per enviar les 
fotografies, els comentaris, les 
cròniques de què ha passat. A 
l’Arxiu ho catalogarem, con-
servarem i ho posarem a dis-
posició de la ciutadania.
Us agrairem que hi feu cons-
tar, el vostre nom i cognoms, 
DNI, i la descripció de les 
imatges (data i lloc).

L’Arxiu comarcal proposa el projecte 
#arxivemelmoment

ANUNCI

El Consell d’Administració de la Societat Municipal 
Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges S.L. 
va aprovar el dia 27 de juliol de 2021, el projecte 
bàsic i executiu per a la construcció d’un immoble 
plurifamiliar al c/ Sant Carles 58 d’Igualada, que 
inclou 12 habitatges de protecció o�cial en règim 
de lloguer en planta pis i un local comercial i un 
accés al mercat municipal de La Masuca en planta 
baixa. 

La qual cosa es fa public per un termini de 30 dies, 
a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí O�cial de la Província, 
als efectes que els interessats puguin examinar 
l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de 
l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de Sant Miquel 
núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 
14:00 hores) i fer les al·legacions que estimin opor-
tunes.

Igualada, 4 d’agost de 2021
Carlota Carner Carrer
Consellera delegada

La restauració del castell de 
la Tossa, finalista als Premis 
Catalunya Construcció 2021 

ARQUITECTURA / LA VEU 

El jurat de la XVIII edi-
ció dels Premis Cata-
lunya Construcció ha 

escollit 17 candidatures com 
a finalistes que optaran als 
guardons en les seves cinc 
categories professionals. En-
tre els elegits hi ha la restau-
ració del castell de la Tossa, 
a Santa Margarida de Mont-
bui, que opta al guardó en 

la categoria de Rehabilitació 
Patrimonial. 
Els Premis Catalunya Cons-
trucció van més enllà dels 
valors arquitectònics dels 
projectes de referència i po-
sen l’èmfasi en la qualitat de 
l’obra construïda, els mèto-
des i processos d’execució i 
en la tasca professional duta 
a terme pels equips tècnics, 
que sovint tenen una compo-
sició multidisciplinària



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.

PRIMERS DIES DE L’ANY 1890.

EL TALLER DE SABATERIA DE “CAL TONET SABA-
TER”, A LA RAMBLA DE SANT ISIDRE.
UNA FOTOGRAFIA DEL TOT TESMONIAL QUE RE-
TRATA OFICIS DE SEMPRE, ON CAL SUPOSR LA 
PRESÊNCIA DE LES FIGURES DEL MESTRE, L’OFI-
CIAL I L’APRENENT... I AMB ALGUNES DONES A LA 
MÀQUINA DE COSIR.

Dades sobre l’ofici i aquest taller en concret es poden tro-
bar a l’Arxiu Comarcal i a la Biblioteca Central.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historia-
dora i fotògrafa.

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

I, atès que totes les fotografies, per a una bona conserva-
ció, en el seu moment van ser cedides o donades a l’Ar-
xiu Comarcal de l’Anoia; se us facilitarà -sempre que sigui 
possible- el número de registre de la imatge en qüestió; en 
aquest cas el 01591

Diumenge, visita guiada a l’exposició: 
“Rec Districte Cultural. Un barri en 
transformació” al Museu de la Pell
EXPOSICIONS / LA VEU 

El passat 23 de juliol 
s’inaugurava a la Sala 
d’Exposicions Tem-

porals del Museu de la Pell 
l’exposició “Rec Districte 
Cultural. Un barri en trans-
formació”. Es tracta d’una 
mostra de producció pròpia, 
comissariada pel gestor cul-
tural Roger Mula, en col·la-
boració amb diversos agents 
que conviuen al barri del Rec.
Mitjançant una instal·lació 
artística i vivencial, es desco-
breix, a través de fotografies, 
audiovisuals i altres formats 
expositius, la recuperació 
patrimonial d’antigues fàbri-
ques i les noves activitats que 
hi tenen lloc al Barri del Rec 
d’Igualada. Els diumenges 8 
i 22 d’agost a les 12 h el co-
missari aproparà al públic 
la transformació del passat, 
present i futur d’aquest barri 
únic a Europa.
Durant la setmana de Festa 
Major es tornaran a fer vi-

sites guiades gratuïtes, però 
aquesta vegada amb rutes 
guiades pel barri on es podrà 
conèixer i visitar l’interior 
d’alguns dels espais recupe-

rats. Les dates i horaris es 
poden consultar al programa 
de Festa Major i les reserves 
es podran fer a través del 
web www.tiquetsigualada.cat

Presentació del llibre 
“Gemma”, biografia de 
Gemma Romanyà
LLIBRES / LA VEU 

D ivendres de la set-
mana vinent, 13 
d’agost, dins els ac-

tes previstos per la Festa Ma-
jor de Capellades, tindrà lloc 
la presentació del llibre Gem-
ma. Serà a les 7 de la tarda als 
Jardins del Capelló.
Es tracta de la presentació 
del llibre biogràfic de la ca-
pelladina Gemma Romanyà, 
a càrrec del seu autor, en Mi-

quel Pujol, de l’editor Josep 
Mª Ferrer, i del músic Albert 
Gumí.
La presentació comptarà 
amb un breu parlament ins-
titucional d’obertura a càrrec 
de l’alcalde de Capellades, 
Salvador Vives, i un tanca-
ment musical a càrrec de la 
cantant, i amiga personal de 
la Gemma Romanyà, la Big 
Mama Montse.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Milós Gras Miquel, una igualadina forana i artista d’abast 
internacional, del tot inconfusible per la seva obra
La No sense lamentar la mort d’una gran artista i, 
per descomptat, d’una gran dona, la Milós Gras Mi-
quel ens ha deixat aquest 31 de juliol, vençuda per 
una llarga malaltia; el meu personal acostament a la 
família -i en especial a la seva germana Maite- és el 
millor pretext, en aquest moment, per a concedir-me 
el consentiment de fer públic i extensiu aquest per-
sonal elogi al que ha estat una trajectòria professio-
nal i artística d’excepció.
Filla d’Igualada (25/12/1947), amb una -ben aviat- 
embrionària passió pel món de l’art, després d’estudi-
ar el batxillerat al veí Col·legi de la Divina Pastora, va 
desplaçar-se a Barcelona per a cursar diferents com-
petències artístiques a l’Escola Massana. Tot seguit, 
graduada en Arts Aplicades i Oficis, en ceràmica, 
escultura, joieria, disseny i il·lustració, va estrenar-se 
professionalment en el seu Taller d’Art de la plaça de 
l’Enxub d’Igualada; època en què van esdevenir pro-
digioses les seves primeres realitzacions, com el gran 
Mural –de ceràmica- per a l’Empresa Vives Vidal, 
tristament –avui- destruït; la Placa d’Igualada Ciutat 
Pubilla de la Sardana, i el Mosaic de Ceràmica, de la 
Font de la Carota. 
Instal·lada a la ciutat comtal, cap a la dècada dels 80’, 
més enllà de seguir progressant en l’àmbit de la ce-
ràmica amb creacions que suposaven un inequívoc 
aparador creatiu per a diferents seus institucionals, 
entitats privades, empreses i particulars; no va tardar 
a decantar-se resoltament per la seva especialització 
com a gemmòloga, al seu taller del Barri de Gràcia, 
amb una prolífica i bellíssima producció de joies 
d’una atractiva i refinada simplicitat; tot i ser peces 
d’or o d’argent, vestides de pedres naturals o pedres 

precioses. Paral·lelament, situada en un nou taller de 
l’Eixample barceloní, unes creacions artístiques de 
no menor notabilitat són les seves personals escultu-
res i les seves originals composicions totalment ma-
nejables d’art moble; plenament harmonioses –grà-
cies a la seva atemporalitat- amb qualsevol ambient. 
En summa, unes cinc dècades d’incansable –com era 
ella- inspiració i creativitat artística que s’acompanya 
d’un perllongat recorregut d’exposicions i mostres 
públiques (individuals o col·lectives) de la seva obra, 
així com un seguit de participacions en concursos 
l’han fet  mereixedora de diferents premis i reco-
neixements fins a emplaçar-la en la categoria d’una 
artista d’abast internacional (Europa, Estats Units, 
Japó...). És més, tot plegat,  ha contribuït a consoli-
dar-la com a una inqüestionable virtuosa i emprene-
dora executiva de l’art, sempre empesa per l’entusi-
asme d’assadollar els seus anhels de crear i crear, fins 
que la salut li ho ha permès. 
No sense passar per alt una de les seves proposici-
ons àmplia i públicament reiterada: “Les dones hem 
lluitar per a què se’ns reconegui la nostra vàlua; i, 
tractant-se del món de l’art aquesta lluita es fa més 
punyent”; considerava  que, des de la inspiració, la 
rellevància de les seves facultats operava en la línia 
de realitzar un treball capaç de convertir-se en motor 
de transformació social. Així, al costat del seu ide-
ari, totes les seves obres certifiquen un gran conei-
xement de l’art i dels materials emprats, al seu torn 
que són resultat d’hores i hores de treball i d’esforç; 
cadascuna amb una pretensió i funcionalitat pròpies. 
Una total professionalitat, al capdavall, que fa inex-
cusable un cop d’ull a l’abast tècnic i temàtic de la 

seva producció.
L’òrbita de la seva exaltació creativa en constant 
activitat i amb el domini de nombrosos procedi-
ments tècnics permet d’emmarcar-la dins de l’estadi 
més complet dels llenguatges de l’art contempora-
ni, no solament pels plurals elements constitutius 
de la seva obra sinó per la incessant acció valenta 
del seu exercici professional, en un temps en què 
–precisament- les dones no formaven part de les 
avantguardes artístiques. Per la tècnica tan perso-
nal com per la pròpia motivació temàtica, Gras ha 
aconseguit a tothora realitzar-se -amb un inconfu-
sible segell identitari- des de la inspiració pròpia de 

tantes creacions fins a les 
feines per encàrrec, on els 
hi concedia la càrrega sim-
bòlica que en cada cas se 
li sol·licitava. Els resultats 
són, en conjunt, treballs 
magistrals que van des de 
la més sensual figuració 
realista fins a l’abstracció 
més esquematitzada i no-
drida d’una potent força 
energètica; fruit d’un apas-
sionant palpitar que mai 
no hagués imaginat aquest 
commovedor final.
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

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

aperitiuscatalans@hotmail.com

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa



Els estudis, la feina, 
la independència i la 
gresca espera a un 

grup d’amics acabats 
d’arribar a Londres. 
Però també la SIDA. 
Són els anys 80, l’era 

del “càncer gai”.

Minisèrie d’HBO 
(2021). 5 episodis. 
Crònica de la vida 

i aventures de cinc amics al 
Londres dels anys 80, durant 
una dècada en què l’augment 
de la  malaltia de la SIDA va 
causar estralls entre la pobla-
ció homosexual.
La nova sèrie de Russell T. Da-
vies comença amb ganes de 
festa. El creador d’obres com 
‘Years and Years’ i ‘Queer as 
Folk’ no perd el temps i ens 
submergeix en una seqüència 
en la qual veiem a diversos 
joves, homosexuals, fent les 
maletes per arribar a la seva 
nova vida a Londres. Els es-
tudis, la feina, la independèn-
cia i la gresca els espera. Però 
també la SIDA. Són els anys 
80, l’era del “càncer gai”.
La minisèrie de cinc episodis 
es pot veure a HBO Espa-
nya, originària de la britànica 
Channel 4, està protagonit-
zada per Olly Alexander, el 
líder de ‘Years & Years’ a qui 
a la televisió hem vist a ‘Skins’ 
i ‘Penny Dreadful’. Ritchie, 
el seu personatge, arriba a la 
ciutat disposat a menjar-se el 
món i a gaudir de la seva se-
xualitat.
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Les millors Sèries

It’s a sin, de com la Sida va afectar les nostres vides
La sèrie d’HBO, una de les de més èxit, especialment entre la comunitat anglosaxona, és una més que notable explo-
ració d’un punt molt crític en la història no només de la comunitat gai sinó de la humanitat. 

Allà s’ajuntarà amb altres joves 
gais, que aviat es faran amics (i 
quelcom més), compartint pis, 
festes i altres vivències. Entre 
ells hi haurà Roscoe (Oma-
ri Douglas), Colin (Callum 
Scott Howells), Ash (Natha-
niel Curtis) i Jill (Lydia West) 
l’única noia de el grup. Mentre 
gaudeixen, començarà a sortir 
a l’horitzó una llunyana però 
mortal malaltia.
En temps com aquests, en els 
quals estem pendents d’una 
pandèmia que ha paralitzat 
mig món, és ben necessari re-
cordar que no fa massa era la 
Síndrome d’Immunodeficièn-
cia Adquirida el que va asso-
lar el planeta. I no està de més 
recordar que és una malaltia 
greu que ha estat tabú fins fa 
ben poc i, pitjor, sembla ha-

ver caigut en l’oblit tot i que hi 
ha, actualment, 38 milions de 
persones infectades pel VIH.
Potser per això és inevitable 
veure un paral·lelisme entre 
les fases que viuen els protago-
nistes, sobretot el personatge 
de Ritchie -promiscuu i lleu-
gerament negacionista-, amb 
el que hem viscut al llarg de 
2020. De certa sensació d’im-
munitat perquè això “afecta 
altres” fins a aquest moment 
de veure que la dalla treu el 
cap a la porta i que el tema no 
és per agafar-se’l a la lleugera.
Així, el to festiu dels primers 
episodis s’ensorra segons 
avança la sèrie. Estem de festa 
amb els nois, veient com for-
niquen despreocupats, com 
lluiten per perseguir els seus 
respectius somnis. Però tam-
bé assistim a aquests desma-
negats catres d’hospital, a la 
ignorància general entorn a la 
malaltia, a la intolerància (per 
part de la família), el tabú i la 

desolació a què s’enfronten els 
infectats.
A l’igual que ‘Years and Ye-
ars’ tractava un col·lapse de la 
societat des del punt de vista 
d’una família, aquí és un al-
tre canvi global -el de la lluita 
contra aquesta malaltia- ex-
plicat des del punt d’una fa-

mília d’amics. Són testimonis 
dels temps, que pateixen en 
primera persona el que està 
passant però tenen poc marge 
per a l’acció. I aquests encerts 
i errors de la magnífica ‘Years 
and Years’ (que comptant amb 
Lydia West és difícil ignorar) 
també ens els trobem a “It’s 
Sin”. És Davies en el bo i en 
el dolent. I el pitjor no és tan 
objectiu sinó més subjectiva-
ment. És desenfadat, és festiu, 
però també dramàtic. I efectis-
ta. Cada final d’episodi és una 
punyalada. Un cop perquè no 
baixem la guàrdia. Ni nosaltres 
ni els protagonistes.
Malgrat les seves petites arestes 
“It’ s Sin” és una sèrie gairebé 
rodona.  Tot en ella, des de la 
magnífica i evocadora banda 
sonora fins l’inspirat reparti-
ment, rema a favor d’obra. Una 
més que notable exploració 
d’un punt molt crític en la his-
tòria no només de la comunitat 
gai sinó de la humanitat.

És inevitable veu-
re un paral·lelisme 
entre les fases que 
viuen els protago-
nistes, amb el que 
hem viscut al llarg 
de 2020. De certa 

sensació d’immunitat 
perquè això “afecta 
altres” fins a aquest 

moment de veure 
que la dalla treu el 

cap a la porta.
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Exili
A Tous •  El año que dejamos de jugar

REDACCIÓ/ 

Al Berlín de 1933, Ana (Riva 
Krymalowski) és només una 
nena de 9 anys quan la seva 

vida canvia completament. Per a 
aconseguir escapar dels nazis, el seu 
pare Arthur Kemper (Oliver Masuc-
ci), un conegut periodista jueu, ha 
de fugir de Zurich. La seva família, 
Anna, el seu germà de dotze anys Max 
(Marinus Hohmann) i la seva mare 
Dorothea (Carla Juri), el segueixen al 
cap de poc. En la seva ruta, després 
de sortir de Berlín, s’encaminen a 

Zurich, però el camí s’allarga perquè 
d’aquí fugen a París, fins finalment 
acabar a Londres. Anna ha de dei-
xar tot enrere, inclòs el seu benvolgut 
conill rosa, per a enfrontar-se a una 
nova vida plena de reptes i dificultats 
en la seva fugida.
La pel·lícula és una adaptació del pri-
mer volum de l’èxit de vendes Quan 
Hitler va robar el conill rosa, camufla-
da sota un títol d’allò més marcià. Es 
tracta de l’autobiografia per a lectors 
juvenils de l’escriptora i il·lustradora 
Judith Kerr, tan popular des de la seva 
publicació en 1971.

Aventures
Estrena •  Jungle cruise

REDACCIÓ/ 

Un grup de supervilans es tro-
ben tancats en Belle Reve, 
una presó d’alta seguretat 

amb la taxa de mortalitat més alta 
dels Estats Units. Per a sortir d’allí 
faran qualsevol cosa, fins i tot unir-
se al grup Task Force X, dedicat a dur 
a terme missions suïcides sota els 
ordes d’Amanda Waller. Fortament 
armats són enviats a l’illa Corto Mal-
tese, una jungla repleta d’enemics.
Els còmics d’Esquadrón Suicida són 
tremendament divertits perquè són 
molt violents i els herois moren. El 
seu propi nom ho diu, són l’Esqua-
dró Suïcida. Una de les coses més 
divertides dels còmics és veure com 
van morint els protagonistes. Això és 

quelcom que no passava massa en la 
primera pel·lícula i que aquí es com-
pleix. Una de les coses més hilarants, 
inesperades, violentes -perquè a més 
són molt gore- és veure com van mo-
rint els protagonistes.
A James Gunn li agraden els brètols 
marginats, aquests personatges de 
còmic estrambòticament imperfec-
tes, impredictibles, descaradament 
humans. No sols li agraden, sinó 
que se li dóna de meravella do-
mar-los. Ja ho va fer a Marvel amb 
Guardianes de la galàxia, quan va 
agafar al grup de personatges més 
oblidat dels còmics i els va rellançar 
més enllà de l’estratosfera amb can-
çons pop i una refrescant escassetat 
de sentit del ridícul. I ho ha tornat a 
fer a Esquadrón Suicida.

Herois imperfectes
Estrena •  El escuadron suicida

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 po-
dria tenir 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 ex-
pedició alemanya que busca també 
aquest arbre amb propietats curati-
ves. Aquesta comèdia d’acció i aven-
tures 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.

EL AÑO QUE DEJAMOS DE JUGAR
Alemany. Drama  De Caroline Link. Amb Riva Kryma-
lowski, Oliver Masucci, Carla Juri, Justus von Dohnanyi,
Anna té nou anys i viu feliçment al Berlín dels anys 30 com 
qualsevol altra nena de la seva edat. Però l’imminent ascens 
d’Hitler en poder està a punt de canviar-lo tot per a ella i 
la seva família, d’origen jueu i decideixen que el millor és 
abandonar el país. Anna i la seva família fugen a Suïssa. 

LAS NIÑAS
Espanya. Drama. De Pilar Palomero. Amb Andrea Fan-
dós, Natalia de Molina, Carlota Gurpegui, Zoe Arnao,
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’adolescència. En aquest vi-
atge, 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 Ra-
mirez,
Principis del segle XX. Frank (Dwayne Johnson) és el caris-
màtic capità d’una peculiar embarcació que recorre la selva 
amazònica. Allí, malgrat els perills que el riu Amazones els 
té preparats, Frank portarà en el seu vaixell a la científi-
ca Lily Houghton (Emily Blunt) i al seu germà McGregor 
Houghton (Jack Whitehall). 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 

JUNGLE CRUISE 
Dv: 19:45
Ds: 17:00
Dg: 19:45
Dc: 19:45
Dj: 17:00

A TODO TREN: DESTINO ASTU-
RIAS 
Dv: 17:15
Ds: 20:00
Dg: 17:15
Dc: 17.15
Dj: 20:00

1/EL ESCUADRON SUICIDA
Dv a Dg i Dc: 16:00/19:00/22:00
Dll Dt i Dj: 19:15/22:00
1/SPIRIT INDOMABLE
Dll Dt i Dj: 17:15

2/EL ESCUADRON SUICIDA 
Dv a Dll Dc i Dj: 17:30/20:30
Dt: 17:30
2/EL ESCUADRON SUICIDA 
(VOSE) 
Dt: 20:30

4/ TIEMPO
Dv a Dj: 17:00/19:25/21:45

5/EL BEBE JEFAZO: NEGOCIOS 
DE FAMILIA (CAT)
Dv a Dg i Dc: 15:45
5/EL BEBE JEFAZO: NEGOCIOS 
DE FAMILIA
Dv a Dg i Dc: 18:05/20:20
Dll Dt i Dj: 18:00/20:15
LA PURGA: INFINITA
Dv a Dg i Dc: 22:30
OPERACION CAMARON
Dll Dt i Dj: 22:30

6/EL BEBE JEFAZO: ASUNTOS 
DE FAMILIA 
Dv a Dj: 17:05
6/SPACE JAM: NUEVAS LE-
YENDAS 
Dv a Dj: 19:20
6/VIUDA NEGRA
Dv a Dj: 21:50

7/JUNGLE CRUISE 
Dv Ds i Dc: 16:10/18:50/21:30
Dg a Dt i Dj: 18.50/21:30
7/BLACKPINK: THE MOVIE 
(VOSE) 
Dg: 16:30

8/PETER RABBIT 2: A LA FUGA  
Dv a Dg i Dc: 15:30
8/A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS
Dv a Dj: 17:25/19:30
8/FAST & FURIOUS 9
Dv a Dj: 21:40

LAS NIÑAS
Dg: 17:30
EL AÑO QUE DEJAMOS DE 
JUGAR
Dg: 19:10
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA
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Mil i una maneres de moure’t per Cantàbria et certifiquen 
–tal i com diu l’eslògan- que, aquesta, és infinita

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

Cantabria, una naturalesa de mar i muntanya, altrament fins a quin 
punt la identitat de les autonomies ha permès de recuperar els signes 
i les denominacions que millor representen la personalitat d’aquest 

territori;  i,  per a aquesta avinentesa, la força del Cantàbric i l’univers feréstec 
de l’interior justifiquen amb escreix la immensa bellesa i la individualitat del 
que ha esdevingut aquesta gran definició: Cantàbria és infinita. Però, tot i 
que és impossible recórrer i visitar atentament, en menys d’una setmana, 
tots els racons meravellosos que amaga; sense que se’t faci etern, sí que  hi ha 
algunes destinacions summament inexcusables que poden ocupar-te poc 
més d’un cap de setmana. Vet aquí, la meva presentació d’alguns d’aquests 
indrets que et permetran conèixer el passat i el present d’aquesta Comunitat 
i, potser, endevinar-ne el futur...

D’un cop d’ull, sembla que el major reclam per a  un viatge a la bellíssima 
Cantàbria siguin l’esfereïdora estampa d’una costa abrupta i unes escapçades 
muntanyes que fan l’ullet a la intrepidesa del Cantàbric, al costat d’unes 
pintoresques poblacions dels dies de les cavernes, vestides d’un tipisme quasi 
inimaginable. El cas és que, d’ençà la configuració de Cantàbria com a una 
demarcació d’interès a mercès del traçat –avui tan turístic- del Camí de Sant 
Jaume, la província única de Santander, tot i el seu retallat espai físic, et regala 
una insòlita varietat paisatgística que, des del litoral, et permet d’estrenar-
te en un itinerari d’excepció tot mirant el mar i albirant la sensual silueta 
costeruda d’uns prats que es perden en la frondositat dels boscos, als peus 
d’una pretensiosa alta muntanya. Allà dins, en uns amagatalls sorprenents hi 
brollen engrescades les aigües de rius tan importants com l’Ebre i altres que 
desaigüen formant àmplies embocadures sobre el mar.
Uns ancestrals assentaments han perpetuat un tarannà humà que et 
transporta amb l’encanteri d’alguns dels seus amagats racons. A San Vicente 
de la Barquera, la contemplació -des dels miradors del Castell- de les aigües 
de la seva ria i la preciositat del pontet que la travessa són un regal per als teus 
ulls. A Comillas, terra endins, la seva Universitat dóna fe de l’orgull de tota una 
cultura. Més a la dreta, Santillana del Mar i l’estètica dels seus edificis fan honor 
al triomf de la pedra en el cor del món rural. Ben a prop, les Coves d’Altamira 
són un punt i a part, de la mateixa manera que ho és la pròpia Santander. I si 
t’encamines per referents mariners, els escenaris de postal dels ports pesquers 
de Santoña, Laredo i Castro Urdiales són un plaer per als sentits.

Més enllà, una excursió pels dominis de terra endins et convida a enlluernar-
te amb la resplendor natural dels Picos d’Europa i a passejar per indrets 
tant captivadors i increïbles com Liébana, Potes, el Barranc de la Hermida 
-un abisme des d’on veus el riu Deva penetrant al mar- o el Parc Natural del 
Besaya i el Saja, sense esquivar les antiquíssimes Carmona, Puente Viesgo, 
Torrelavega i Reinosa (allà on obre els ulls l’Ebre).



Agost
6: Jus i Pastor, noiets germans; Hormisdes.

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

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

12: Herculà; Hilària

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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Maria Serra i Llansana

Els seus estimats germans: Engràcia, Josep, Antoni i Lluís; cunyades: Maria Teresa i Maria 
Dolors; nebots, renebots, cosins i els altres familiars, us donem les gràcies per les mostres 
d’amistat rebudes i alhora volem agrair també els que ens acompanyàreu en la celebració religio-
sa que tingué lloc el passat 31 de juliol, dissabte, a l’església parroquial de la Sagrada Família.

Morí cristianament el passat divendres, dia 30 de juliol, a l’edat de 86 anys.

Igualada, agost de 2021

A.C.S

En record de:

ESGLÉSIA / JOSEP ELIAS 

E scric aquest article, 
avui, dissabte 31 de 
juliol, festa de Sant 

Ignasi, d’aquest any Ignasià, 
que començà el 20 de maig 
d’enguany, recordant el dia 
que fou ferit a la batalla de 
Pamplona. És un any que 
tindrà 14 mesos, ja que s’aca-
barà pel juliol de l’any vinent, 
que serà més exactament el 
del V Centenari del seu pas 
per Igualada, camí de Mont-
serrat. Concretament, fou 
pel mes de març del 1522. 
Segons l’Autobiografia d’Ig-
nasi de Loyola (Província 
mexicana de la Compañia) 
Llegim. literalment (Capítol 
II Apartat 16):
Después, ya cansado,  de exa-
minar lo que convendria ha-
cer y no hallando nada cierto, 
como para decidirme, deter-
miné dejar la mula donde se 
dividirian los caminos, si la 
mula tomaba el camino de la 
villa (...) Actuando como lo 
pensé, Nuestro Senyor  quiso 
que, aunque la villa (Jorba?) 
estaba a poco más de 30 o 40 
metros y el camino que a ella 
iba era muy ancho y bueno,la 
mula tomó el camino real y 
dejó el de la villa.
Al llegar a un pueblo gran-
de antes de Montserrat (un 
poble gran abans d’arribar a 

Montserrat, venint de Loiola, 
no pot ser altre que Igualada, 
que llavors ja tenia fàbriques 
tèxtils) quise comprar allí la 
vestimenta que habia deter-
minado usar y con la que iba 
a Jerusalén. Para eso compré 
tela de la que suelen hacer 
sacos y de una que no està 
muy tejida y tiene muchas 
puas. En seguida mandé ha-
cerme un vestido largo hasta 
los pies, comprando un bas-
tón y una calabacita, y lo puse 
todo adelante en el azón de la 
mula. También compré unas 
esparteñas (sic) - alpargatas) 
de las que sólo llevé una, por 
la simple razón de que llevaba 
una pierna toda ligada y algo 
maltratada, tanto que aun-

que iba a caballo, cada noche 
la encontraba algo hinchada, 
me pareció que este pie tenia 
que ir calzado.”
Sobre aquest particular, no 
sabem més dades, però Mn. 
Amadeu Amenós explicà a 
“Igualada” (19/5/1956) que 
segons tradició familiar, es-
coltà Rd. Llorens Novell, be-
neficiat de Santa Maria, que 
Iñaqui de Loyola va adquirir, 
en la fàbrica dels seus avant-
passats, que teixien llanes 
bastes i mantes, existents en-
cara en el seu record.
Fou el mateix Mn. Amadeu 
que va contar (“Igualada”, 
(20/8/1955) “Que essent rec-
tor de Santa Maria, en temps 
de reconstrucció de la basíli-

Sant Ignasi passà per Igualada
ca, anà a Montserrat, i entre 
els altars que el P. Abat, Dom 
Marcet, escollí un dels sants 
Leandre, Isidor i Fulgenci, 
que té el peu una imatge de 
Sant Ignasi, en rapte”. Mn. 
Amadeu, molt murri, el va 
triar recordant que, tot i que 
aquells sants no tenien re-
lació amb els igualadins, el 
fundador de la Companyia 
de Jesús, sí que tenia rela-
ció amb els igualadins. Està 
al primer temple igualadí, al 
cantó esquerra, i està il·lumi-
nat.
Igualada és final d’etapa del 
Camí Ignasià; concretament 
la 25, que va de Cervera a 
Montserrat passant per Pa-
llafols, La Panadella, Santa 
Maria del Camí i Jorba, aca-
bant en aquesta ciutat.
Acabem amb la referència 
que Mn. Josep Massana, lla-
vors rector de Santa Maria, 
feu en el full “Dos campa-
nars” (31 d’agost 2015, pri-
mer any Jubilar) “La basílica 
de Santa Maria és un lloc de 
parada en aquesta ruta; allà 
hi tenim la imatge de Sant 
Ignasi en rapte, és a dir en 
èxtasi, que ens recorda que el 
més important en la nostra 
vida no són les coses visibles 
i materials, sinó les actituds 
de confiança i agraïment que 
ens uneixen a Déu i als nos-
tres germans”.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Coincidint amb les va-
cances d’estiu, un 
temps de descans i 

esbarjo, us presentem una 
proposta cultural i d’oci molt 
interessant i apta per a tota la 
família.
D’una banda, el Camí Oliba, 
un sender de gran recorregut
(GR-151) que connecta algu-
nes de les obres més emble-
màtiques de l’art romànic, i, 
de l’altra, Cases d’Oliba, una 
iniciativa cultural del bisbat 
de Vic per a posar en valor el 
patrimoni de la diòcesi
El Camí Oliba és una ruta 
d’art romànic que uneix les 
comarques del Bages, d’Oso-
na i del Ripollès, utilitzant 
com a fil conductor el patri-
arca esmentat. El camí pot 
fer-se a peu, en bicicleta o 
en cotxe (més informació a 
www.camioliba.cat).
Quant a Cases d’Oliba, és una 
proposta cultural que permet 
de visitar, amb un bitllet con-
junt i econòmic, els principals 
equipaments patrimonials de 
caràcter religiós amb arrels 
mil·lenàries de les comarques 
del Ripollès, Osona, el Bages,
el Moianès i l’Anoia. Les entra-
des, amb descompte, poden ad-
quirir-se a www.casesdoliba.cat. 

El Camí d’Oliba i 
Cases d’Oliba, una
proposta cultural 
ineludible



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

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

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
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          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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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

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

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

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

passatemps
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Troba les 7 diferències

Vacances!Vacances!

Vacances!

 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                       
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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

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

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 6: 
BAUSILI

Born, 23

DISSABTE 7:  
 CASAS V.
Soledat, 119

DIUMENGE 8:  
BAUSILI

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

PILAR
A. Mestre Montaner, 26

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 9:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIMARTS 10:  
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIMECRES 11:  
BAUSILI

Born, 23

DIJOUS 12:  
MR SINGLA

Pujades, 47



Agar Farrés Garcia /  
Jugadora de bàsquet becada per la Colorado Spring University

Soc l’Agar Farrés Garcia, tinc diset anys. Vaig néixer a Igualada, visc a la Torre de Claramunt 
i fins ara he estudiat a l’institut Molí de la Vila de Capellades. Aquest agost aniré als Estats 
Units becada per jugar a bàsquet i estudiar a la Colorado Springs University

Per què et planteges anar quatre anys a viure als Estats 
Units?

És una bona oportunitat de millorar el meu nivell de ju-
gadora de bàsquet i també d’estudiar en una Universitat ameri-
cana i per millorar el meu nivell d’anglès.

Tens una beca de quatre anys de la Universitat de Colorado 
Springs.

La tinc com a jugadora de bàsquet però per renovar-la he de 
tenir un bon nivell acadèmic a la Universitat.

Fins ara has jugat al equip Alameda de Cornellà. Com ho ha 
fet la Universitat de Colorado per veure’t i decidir becar-te?

Fa dos anys, després de guanyar el Campionat d’Espanya de 
Cadets de segon any, vaig entrar en una agència especialitza-
da en promocionar esportistes a les universitats americanes. A 
partir dels vídeos penjats en una plataforma, la Universitat de 
Colorado Spring em va oferir una beca de quatre anys.

Com ha anat la lliga de bàsquet amb l’Alameda?

Ha estat un any molt difícil per les dificultats d’entrenament 
i de partits. Hem guanyat el Campionat de Catalunya i hem 
quedat terceres del campionat d’Espanya.

Defenses o ataques?

Soc més aviat defensora però sé buscar-me una situació d’atac 
i quan puc puntuo. Jugo d’ala-pivot.

El teu pare ha estat president del CB Igualada, club on vares 
començar. Com és que no hi has continuat?

El pare en va ser president quan jo era molt petita. Fa tres anys, 
després de jugar amb l’Igualada, vaig tenir l’ocasió d’anar a 
l’Alameda on podia millorar molt. Els pares varen veure que el 
sacrifici d’anar a entrenar a Cornellà valia la pena i així ha estat.

D’on et ve la vocació basquetbolística?

Evidentment del meu pare. Des de petita hi he jugat. Soc molt 
competitiva. 

Ets a punt de fer divuit anys. A Colorado, viuràs amb una 
família o en una residència d’estudiants?

A la residència d’estudiants de la Colorado Springs University. 
Els nostres divuit anys aquí són els vint-i-un d’allà pel que fa a 
la compra d’alcohol, però en canvi als setze ja es pot conduir. 
Tot plegat és molt diferent però el meu objectiu és estudiar i 
jugar a bàsquet.

Per què a Colorado?

Quan em varen donar la beca vaig veure que la Universitat 
m’agrada, els horaris d’entrenament i estudi em van molt bé.... 
Si no m’hagués agradat la universitat no hi aniria.

En quin moment de la teva vida decideixes que vols anar a 
estudiar i jugar bàsquet als Estats Units?

Fa dos anys. El nivell del bàsquet femení català és més alt que 
el dels Estats Units i això ens obre les portes als equips univer-
sitaris d’allà. 

Per mantenir-te la beca què es valorarà: l’èxit esportiu o 
l’universitari?

L’èxit esportiu, però per valorar-te, has de tenir un bon nivell 
estudiantil durant tot el curs. No pots ser bon jugador si no 
ets també un bon estudiant. Tot i que la continuïtat de la beca 
dependrà dels èxits esportius.

Què hi estudiaràs?

He fet batxillerat científic a l’Institut Molí de la Vila de Cape-
llades i a Colorado he vist que fan la carrera d’International 
Bussines que aquí no es fa.

Què et varen dir a l’Alameda quan els vas dir que marxaves?

Em varen felicitar. De fet som diverses jugadores les que mar-
xem fora.

Et faria il.lusió tornar a Catalunya per jugar amb un equip 
de màxim nivell?

Segur que sí, però és molt aviat per pensar-ho. Tinc davant un 
repte molt gran i és on estic centrada.

Recordes el teu primer partit amb públic fent pressió des de 
les grades?

El primer partit amb l’Almeda. Quan hem jugat sense públic 
l’he trobat a faltar.

Quantes hores al dia dediques al bàsquet?

Tres hores diàries a les quals he hagut de sumar tres hores més 
de tren. Als Estats Units segurament que entrenaré més hores, 
sense invertir tant de temps perquè les instal·lacions de la Uni-
versitat estan molt ben situades i tot són facilitats.

“El nostre nivell de bàsquet 
femení és més alt que l’americà”

  Jaume Singla Sangrà @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

A l’Espanya castellana no agraden “els altres”. En l’èpica de TVE retransmetent els JJOO només hi ha enemics a vèncer. No creuen en 
allò de l’esforç individual i col·lectiu per anar més alt, més lluny i més fort. Volen medalles com sigui. Potser acostumats com estan que 
manin els que en porten. Prediquen que el 36 no va haver-hi un cop d’estat, sinó una revolta popular contra el fracàs del govern. Els 
que guanyaren, segueixen amb el “ordeno i mando” com sempre. Els amics fan i reben favors i no hi ha cap consideració per la resta. 
Mai transigir en res. On no s’arriba amb la mà, s’hi arriba amb l’espasa. Accepten que uns pocs cridin, als mitjans i al Parlament, per 
donar la imatge de pluralitat. I més si són “de la colla” i “toquen cuixa” del poder. Hi ha qui es queixa del mal ús de les paraules, perquè 
fan creure que les víctimes són els botxins. O de l’invent de ‘la màtria’ com la solució territorial. I continuen predicant que ací impera 
la llei, en realitat la del Imperi, aquell de ‘felipitos’ que recordava el nou president del Perú. Un, gran, però no lliure. 

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 €


