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“Quaranta anys de 
La Veu de l’Anoia

E l periodisme té per objecte la notícia i tota aquella novetat 
interessant per als individus i la societat, explicada en un 
llenguatge clar i concís que ajudi a entendre els fets i el que 
els ha provocat i els condiciona. No es tracta de fer una re-

vista temàtica, ni un recull literari, sinó de fer un seguiment permanent de 
l’actualitat i comentar-la. A vegades es s’ha de parlar d’alegries, realitzaci-
ons i projectes però, malauradament, també penes i desgracies. No és una 
tasca fàcil, però no deixa de ser el reflex de l’esdevenir de la mateixa vida.

La Veu va néixer amb aquesta voluntat de servei ara fa quaranta anys. I 
han sortit milers de números, que es poden veure a l’exposició de la Sala 
de les Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada, on també es 
poden trobar algunes de les portades que han mar-
cat la vida de l’Anoia, així com alguns estris 
utilitzats en l’elaboració dels periòdics. 
Tot va canviant amb el temps, però 
hi ha una cosa que es manté 
inalterable: seguim amb 
les mateixes ganes de 
fer-ho bé que hi havia 
quan vam néixer di-
ent “Ha sortit una 
Veu nova”. 

Però aquest periòdic no existiria sense el suport dels lectors i anunciants i 
el treball incansable de bons professionals i col·laboradors. Desgraciada-
ment s’han hagut de denunciar moltes anomalies i actuacions poc ortodo-
xes i això ha comportat reaccions diverses dels assenyalats. Mai s’ha faltat 
a la veritat i mai hem perdut cap litigi per la nostra feina. La generositat de 
molts han ajudat a pal·liar els vetos dels qui, ocupant càrrecs institucionals, 
han cregut que utilitzant fons públics podrien condicionar-nos i fer-nos 
més mal·leables als seus postulats i sensibles a les seves indicacions. 

Aquest és un mitjà valent, que vol ser la Veu de tots els anoiencs. Una 
plataforma en la que hi tingui cabuda tothom. I això és també la nostra 

fragilitat. En diverses ocasions la nostra independència ens ha portat 
a límits econòmics i a punt d’abocar-nos al precipici. Per 

això volem donar les gràcies a tots els que d’una 
manera o una altra ajuden a que cada set-

mana puguem sortir. Només hem dei-
xat de fer-ho una vegada durant la 

pandèmia. Per la resta, sempre 
puntualment al quiosc. I ho 

seguirem fent, mentre 
comptem amb el re-

colzament d’aquesta 
societat a la que vo-

lem servir. Moltís-
simes gràcies.
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Els mitjans de comunicació de proximitat han tingut, des dels seus orígens, una mis-
sió molt clara i necessària: empoderar la ciutadania, enllaçar pobles i connectar his-
tòries d’un mateix territori. Ajudar-nos a entendre tots els canvis que se succeeixen 
i explicar totes les coses que passen al nostre entorn. En aquesta tasca imprescin-
dible per la cohesió social i ciutadana, La Veu de l’Anoia és un autèntic referent per 
tots els pobles, viles i ciutats de la comarca fins al punt de formar part de l’imaginari 
col·lectiu de tothom que hi viu. n mitjà en català que arriba arreu. n totes les ini-
ciatives culturals, esportives, cíviques, socials i econòmiques de l’Anoia han trobat el 
seu espai en unes pàgines que s’han posat, sobretot, al servei de la ciutadania i això 
és gràcies a un equip de professionals que sempre han tingut clara la imprescindible 
funció social i democràtica de la premsa comarcal. És per això que avui toca agrair a 
totes les persones que han fet possible La Veu de l’Anoia al llarg d’aquests 40 anys 
i sobretot encoratjar-los a seguir dotant de tota la vitalitat un mitjà de comunicació 
de referència per a l’Anoia i per al conjunt del país. 

PATROCINADORS:AMB EL SUPORT DE:

ADHERIT:

LA VEU DE L’ANOIA

Pere Aragonès i Garcia
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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La Veu de l’Anoia: 
40 anys de periodisme 
de proximitat

La Veu: 40 anys plasmant 
l’actualitat del territori

Miquel Iceta i Llorens
Marc Castells i Berzosa

En un món interconnectat en el qual, a través de 
les xarxes socials i els grans mitjans de comuni-
cació podem saber a l’instant què està passant a 
Sydney, Pequín o Nova York, agafa encara més rellevància la informació de 
proximitat. La ciutadania vol saber si les qüestions que més els afecten al 
seu dia a dia s’estan debatent als seus ajuntaments; quin resultat ha tingut 
el club local de futbol; quines són les entitats que impulsen les festes que 
hi ha hagut aquest estiu; o conèixer les últimes novetats sobre els prota-
gonistes de la política, la cultura o l’esport del seu municipi i de la resta de 
municipis de la comarca.

Una informació que només ens poden brindar, amb el rigor i detall neces-
saris, aquells que millor coneixen el territori: els mitjans locals. Un comple-
ment imprescindible a la premsa generalista per tots aquells lectors que 
tenen interès en l’actualitat comarcal.

La Veu de l’Anoia és un bon exemple d’aquest tipus de premsa de proxi-
mitat. Al llarg dels seus 40 anys de presència a la comarca, i amb més de 
2.000 edicions, s’ha convertit en un referent de la informació de la comarca 
tot explicant cada setmana allò que passava i passa a cada un dels 33 
municipis que integren l’Anoia.

Un setmanari comarcal, independent, pensat i escrit en català, que cada 
divendres arriba a la comarca defensant criteris de pluralitat i territorialitat. 
Des del 1982, l’any de la seva fundació, els periodistes de La Veu de l’Ano-
ia han contribuït, amb el seu esforç i professionalitat, a crear un diari que 
va afavorir el desenvolupament de la llibertat de premsa i la normalització 
de l’ús del català.

En aquests temps de crisi, en els quals els grans mitjans de comunica-
ció es troben immersos en un intens procés de transformació, la premsa 
de proximitat es converteix en l’esperança i el paradigma d’un periodisme 
lliure, independent i compromès amb les persones. La tenacitat, entrega i 
proximitat d’aquests periodistes amb els seus lectors; la contrastabilitat de 
la seva informació; i la seva experiència i coneixement, acostumen a ser 
una de les institucions socials més antigues en moltes zones i otorguen, 
també, a la premsa local un paper crucial a l’hora de cohesionar el territori.
Bon aniversari a La Veu de l’Anoia i a tots els seus treballadors. La meva 
enhorabona per aquesta trajectòria i els meus desitjos de, com a mínim, 
uns altres 40 anys més al servei de la ciutadania de la comarca de l’Anoia.

En una època en què el consum immediat d’informació i la multiplicació de 
fonts, de fiabilitat diversa, han afeblit la percepció social del periodisme,  
cal posar en valor, més que mai, la necessitat de l’existència dels mitjans 
de comunicació que aposten per la informació de qualitat, contrastada, re-

exionada i d’interès local.

A Igualada i a la nostra comarca, La Veu de l’Anoia fa 40 anys que s’ha 
convertit en un dels referents periodístics de proximitat i de qualitat. Les 
seves portades i els seus articles han plasmat, durant aquests quaranta 
anys, l’evolució del nostre territori, deixant testimoni dels principals esde-
veniments que ens han fet ser com som i ser on som ara. 

Amb el bombardeig informatiu actual, com a lectors i consumidors d’infor-
mació, cada vegada ens és més important conèixer la font que ens informa, 
la seva fiabilitat i la seva objectivitat. La eu de L’ noia té un aval històric 
de quaranta anys en la seva capçalera. Com a societat hem d’apostar per 
aquest tipus d’informació i també, com en el cas de La eu, per la re exió 
que acompanya les notícies.  De fet, aquest és el gran valor de la premsa 
setmanal que durant set dies pot ampliar i complementar la informació 
oferint un producte de qualitat i amb valor afegit al lector. 

Vull felicitar efusivament a tots aquells qui feu possible que cada divendres 
La Veu sigui a les nostres llars. Els que ho feu a dia d’avui i també a  totes 
aquelles persones que ho heu fet possible des del 3 de setembre de 1982 
quan a l’ noia naixia una nova veu . ambé a tots aquells col·laboradors 
que setmana rere setmana participeu en l’elaboració d’aquesta publicació 
de forma desinteressada i amb entusiasme. 

Us desitjo una llarga vida; a La Veu i també a la premsa en paper, que per 
molt que alguns vulguin entreveure el seu final, per a molts de nosaltres és 
impossible d’imaginar començar un nou dia sense un cafè i sense poder 
fullejar les pàgines d’un diari. A més, si es és divendres, us asseguro que 
aquest serà La Veu de l’Anoia. “O
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MINISTRE DE CULTURA I ESPORT

ALCALDE D’IGUALADA

B-GRUP  igualada
C/Paletes S/N  - 08788 Vilanova del Camí
Telf. 93 806 23 59 / igualada@bgrup.es

WWW.BGRUP.CAT

comandes on-line
24 hores - 365 dies l’any

servei en 24 hores

Tot per a l’hostaleria, restauració, colectivitats i proximity
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Quaranta anys
de servei al territori

 40 anys i molt futur

Francesc Josep Fàbregas Bonet Ramon Grau i Soldevi la

Com a president de l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal, i de la junta que tinc la satisfac-
ció de presidir, és un honor celebrar els quaranta 
anys de La Veu de l’Anoia.

En primer lloc, cal felicitar a tot l’equip que ha fet possible que cada setma-
na La Veu de l’Anoia es faci ressò de les activitats de la comarca, i a més ho 
faci amb rigor i professionalitat. Cal felicitar a tots els lectors i subscriptors 
que fan possible que La Veu tingui sentit, sense ells no tindria motiu d’exis-
tir. o podem deixar a part els col·laboradors, peça fonamental de La eu 
i de la premsa comarcal. Sense ells, moltes vegades no podríem cobrir tots 
els actes o, si més no, tenir unes opinions més plurals. Cal també felicitar 
els anunciants, que gràcies a ells s’ha pogut arribar a aquesta important 
efemèride, la seva fidelitat i la seva col·laboració fan que les publicacions 
comarcals com La Veu de l’Anoia puguin continuar sobrevivint. Quaranta 
anys són molts, són haver de suportar molts mals moments, moltes crisis, 
tant econòmiques com sanitàries, però La Veu continua aquí present, i això 
és el que hem de reivindicar  la professionalitat, la persistència, la il·lusió, 
creure en un projecte, amb una comarca i amb una manera de fer periodis-
me. Ningú millor que els habitants de l’Anoia sap com de rellevant és tenir 
un setmanari com La Veu, això es va demostrar en l’inici de la pandèmia: 
La Veu va estar en tot moment informant de tot el que succeïa i ho feia des 
del lloc on es produïa la notícia, convertint-se en un referent per al país.

al, ara més que mai, que tinguem aquest orgull de pertinença a la premsa 
comarcal. Som líders a totes les comarques on som presents i que són qua-
si la totalitat del país. Continuem creixent any rere any, mentre la premsa 
generalista cau en picat, i per què passa això? Perquè nosaltres expliquem 
què passa a casa nostra, en el nostre territori, en el nostre entorn que, en 
definitiva, és allò que interessa al nostre lector. osaltres creiem amb els 
nostres esportistes, amb les nostres entitats culturals, socials, etc., ens in-
teressa allò que passa al nostre voltant i volem que ens ho expliqui gent del 
territori, perquè són els que més coneixen la informació local. La premsa 
comarcal és la més difícil i a la vegada la més rigorosa, la més fiable, la més 
creïble. Cal posar-ho en valor avui més que mai, quan hi ha tantes falses 
notícies que només busquen el clic fàcil encara que sigui faltant a la veritat. 
Hem de ser selectius a l’hora de buscar la informació, no tot s’hi val, hem 
d’informar-nos per un mitjà de la nostra confiança, mitjà que a la comarca 
de l’Anoia té un nom: La Veu.
Moltes felicitats pels quaranta anys a tots els que feu possible la publicació, 
però també, i molt especialment, als lectors, subscriptors, anunciants, col-
laboradors i quiosquers. Que sigui per molts i molts anys més!

Avui per un mitjà de comunicació arribar a cele-
brar el 40è aniversari, és tot un esdeveniment i la 
superació de molts reptes i entrebancs. Si la Veu 

de l’Anoia ho ha fet possible, és a causa de diverses coses, es graciés a 
la bona feina de totes les persones que d’una manera o altra hi han par-
ticipat, és gràcies a una direcció i a uns editors compromesos amb el bon 
periodisme, amb el territori i amb la seva gent i també a la gran fidelitat de 
lectores i lectors i d’anunciants que no han dubtat en tots aquests anys en 
què el mitjà formés part del seu dia a dia, del seu entorn més proper. La 
confiança es guanya amb temps, oferint continguts de qualitat, una infor-
mació veraç i contrastada, amb un equip professional i la implicació amb el 
territori, amb els col·lectius, entitats i administracions. ontribuint a l’arre-
lament i a mantenir la identitat local i el sentit de pertinença. 

om diu l’escriptor icenç illatoro; un mitjà de comunicació és com la 
plaça d’un poble, un lloc on les persones ens relacionem, on parlem, ens 
escoltem, ens expliquem, on compartim bons moments i de mes difícils; 
un lloc on batega la vida de la comunitat. Sense la plaça o sense un mitjà 
proper i dinamitzador, un poble no és un poble viu, és una urbanització 
sense ànima. 

L’AMIC l’entitat que aplega la Veu i més de cinc-cents mitjans en suport 
paper i digital, bàsicament de premsa de proximitat amb presència al Prin-
cipat, a les Illes, al País Valencià, a la Catalunya del Nord i Andorra, demos-
tra la gran força de la premsa propera amb una gran capil·laritat al territori, 
un ecosistema ric i divers que contribueix a millorar la qualitat democràtica 
del país. És veritat que el sector viu moments complexos motivats per un 
model de negoci que ha de diversificar les seves fonts d’ingressos, pels 
canvis d’hàbits informatius, per la multiplicació de canals, per la crisi del 
model publicitari tradicional, per la manca de barreres que representa el 
món digital, per l’increment dels costos de producció. ot i tenir la fidelitat 
de les nostres comunitats, que és el més important, no ho tenim fàcil i 
els canvis s’estan accelerant molt de pressa. Per afrontar aquests reptes 
ens cal innovar, reinventar-nos constantment i no deixar-nos portar per la 
inèrcia i les rutines dels anys i en això, la Veu de l’Anoia sempre ha estat 
un referent per al nostre col·lectiu, adaptant-se als nous hàbits i millorant 
constantment el producte, obrint-se al món digital i reforçant el seu paper 
com a element cohesionador del territori. Si la veu ha arribat fins aquí i te 
un gran futur, és per tot això i per persistir en la bona feina i l’estima per 
l’Anoia. Per molts anys!

PRESIDENT DE L’ACPC
PRESIDENT DE L’AMIC I EDITOR DE TOTMÈDIA
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La Diputació de Barcelona felicita La Veu de l’Anoia en el seu 40è aniversari, fruit del compromís 
amb la informació local i comarcal. Us encoratgem a seguir treballant per fer arribar a la ciutadania 
informació de qualitat. Per molts anys!

www.diba.cat

PER 
MOLTS
ANYS!
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MARC VERGÉS / JORDI PUIGGRÒS

E l passat 22 d’agost, 
en un dels primers ac-
tes de la Festa Major 

d’Igualada, es va inaugurar l’ex-
posició dels 40 anys de La Veu 
de l’Anoia. En l’exposició s’hi po-
den veure els objectes que s’han 
utilitzat per fer el diari al llarg 
d’aquests quaranta anys, com 
gravadores, ordinadors, mà-

quines d’escriure, entre altres. 
També es poden consultar totes 
les edicions d’aquests 40 anys 
de trajectòria i un dels espais 
més entretinguts és un recor-
regut per les 40 portades més 
destacades dels més de 2.000 
números que té La Veu. També 
hi són els Gegants de La Veu, els 
únics dels Països Catalans que 
caracteritzen a dos periodistes.

En els parlaments d’inaugura-
ció, la directora de La Veu, Pia 
Prat, va donar les gràcies a tots 
aquells que han fet possible que 
s’arribi a aquesta xifra i va de-
fensar un periodisme lliure de 
pressions. Per la seva banda, 
l’alcalde Marc Castells, va fe-
licitar a La Veu per aquest ani-
versari i va destacar que tot i els 
entrebancs de tots aquests anys 

Repàs a quatre 
dècades amb una 
exposició al Museu de la Pell 
d’Igualada
Es podrà visitar fins el proper 18 de setembre i, entre 
altres coses, s’hi poden veure els objectes que s’han fet 
servir al llarg de tots aquests anys per fer el diari

i les dificultats, que van arribar 
a posar la publicació en perill, 
aquests s’hagin pogut superar i 
avui en dia La Veu gaudeixi de 
molt bona salut.
L’acte va finalitzar amb un pe-
tit refrigeri, que va permetre als 
assistents repassar els 40 anys 
d’història de la publicació. L’ex-
posició, estarà oberta fins el 18 
de setembre. 

teva VeuSent la
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LA VEU

E l llarg parèntesi de 
la dictadura que 
van patir tots els 
ciutadans de l’Es-

tat Espanyol, no es va deixar sentir 
d’idèntica manera a per tot arreu. 
Catalunya es va veure especial-
ment perseguida durant els qua-
si quaranta anys de franquisme i 
quan l’any 1975 moria el general 
Franco els referents culturals pro-
pis de Catalunya estaven greument 
amenaçats de desaparició.
Les noves generacions de cata-
lans no havien rebut, en general, 
una formació escolar que tingués 
en compte la cultura i la història 
de Catalunya. A poc a poc però tot 
el país va anar recuperant parcel.

les de llibertat i el català va fer un 
salt important des de la situació 
de tolerància dels darrers anys de 
franquisme fins a una certa i crei-
xent normalitat impulsada a voltes 
heroicament, per persones i grups 
per als quals recuperar els signes 
d’identitat era una tasca imprescin-
dible i prioritària.
La situació del català al cinema, te-
levisió i mitjans de comunicació era 
absolutament desoladora. A nivell 
de mitjans de comunicació escrita 
es va haver de fundar el diari AVUI 
amb aportacions de molts catalans 
per poder recuperar la presència 
d’un diari escrit i pensat en català.
Entre els mitjans radiofònics només 
Catalunya Ràdio, molt a les becero-
les, era totalment en català. La res-
ta d’emissores, públiques o priva-

des- feien només 
una petita part de 

la seva programació en llengua ca-
talana
A la televisió el català era pràctica-

ment inexistent i així va continuar 
fins a l’aparició de 3 i quasi al 
mateix temps del fenomen de les 
televisions locals.
A Igualada, a la mort del general 

La Veu de l’Anoia: 40 
anys al peu del canó 
de les notícies
De les màquines d’escriure als ordinadors de darrera 
generació. Del món analògic al món digital

Seu de la Veu de l’Anoia a la Rambla Nova

teva VeuSent la
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Franco hi havia dos mitjans de co-
municació escrita: Revista VIDA i 
bisetmanari Igualada.
El primer, des de la seva fundació 
feia trenta anys, era escrit total-
ment en català i el segon estava 
escrit bàsicament en castellà però 
amb algunes col.laboracions -es-
pecialment l’opinió- en català.
En aquesta situació a principis dels 
80 un grup de joves empresaris 
igualadins, conscients que feia falta 
aportar l’esforç individual de moltes 
persones per arribar a la desitjada 
normalització lingüística va decidir 
crear una estructura informativa 
independent, d’arrel comarcal i ex-
pressant- se únicament en català.
Aquest grup estava format per Ig-
nasi Carner, Josep Maria Andreu, 
Josep Vidal, Pere Carles, Pere Prat 
i Antoni Castells. Fent cadascun 
dels socis una aportació econòmi-
ca inicial idèntica, varen constituir 
Publicacions Anoia SL a l’objecte 
de publicar un setmanari anoienc, 
independent i en català que omplís 
el buit que en aquell moment hi ha-
via a l’Anoia.
Altres comarques catalanes i tam-

bé per l’impuls de grups de ciuta-
dans preocupats per dotar a Ca-
talunya de premsa pròpia: Bages, 
Penedès, Garraf, Osona, Alt Camp, 
Empordà... estaven fent el mateix 
en aquells mesos o ja ho havien fet 
pocs mesos enrere.

Primers anys: pocs mitjans i molta 
imaginació
Aquells primers anys de la dècada 
dels vuitanta foren difícils per a la 

gent que treballa-
va a LA VEU. La 

redacció estava situada a l’entresòl 
d’un edifici de la rambla Sant sidre, 
compartit amb Anoia Televisió, lloc 
que seria el centre neuràlgic del 
periòdic fins el 1986. lgunes mà-
quines d’escriure i un bon grapat de 
gent altruista van ser més que su-
ficients per treure l’ noia, nom 
de la primera capçalera. 
La voluntat dels pri-
mers col·labora-
dors va ser fona-
mental per tirar 
endavant, amb 
pocs mitjans i, 
això sí, molta 
imaginació.
Des del primer 
moment, el lector, el 
comerç i les empreses 
van fer costat el nou projec-
te. Avui, gairebé tots els que van 
viure aquells temps coincideixen a 
dir que si La Veu ha estat un èxit, 
en bona part ha estat gràcies a 
la confiança i al suport de moltes 
botigues i establiments d’arreu de 
l’Anoia, que no van dubtar gens ni 

mica a fer-nos costat amb la publi-
cació d’anuncis. I en català.
En una època complicada per a no-
saltres, tota vegada que l’únic que 
podíem oferir era el que sortia cada 
divendres al carrer, i moltes ganes 
de treballar.
Bona prova d’això és que els anun-
cis es cobraven cada setmana, 

davant la manca de liquiditat, 
fins que el departament 

d’Administració va 
estar plenament 

consolidat. Des 
dels llibreters, 
que sempre van 
comprendre i 
acceptar la nos-

tra iniciativa, fins 
als bancs i caixes 

d’estalvis, que no 
dubtaren a confiar en les 

nostres possibilitats de futur, 
van ajudar-nos a créixer.
Però no tot van ser ors i violes. 
El Diari d’Igualada va impugnar el 
nom de capçalera d’Anoia, perquè, 
segons deien, s’assemblava massa 
amb la seva sotscapçalera “Periò-
dic de la comarca de l’Anoia”. Van 

La voluntat 
dels primers 

col·laboradors 
i del comerç i les 

empreses que van 
creure en el projecte  

va ser fonamental 
per al diari

AIGÜES ARTÉS
FELICITA LA
VEU DE L’ANOIA
PEL SEU 40
ANIVERSARI

Passeig d'Espanya, 5-7
08710 Santa Margarida de Montbui

Te. 938 053 839
www.aigues-artes.com
info@aigues-artes.com
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guanyar la batalla, i això va obligar 
a canviar el nom pel d’Aiona, que 
va causar un fort impacte en molts 
lectors. Sigui com sigui, aquest nou 
nom també va ser impugnat pel 
Diari d’Igualada, amb la qual cosa, 
gairebé sense voler-ho, va néixer 
LA VEU DE L’ANOIA.

8 de novembre de 1986: el canvi a 
la rambla Nova
L’edifici de la rambla Sant sidre es 
feia petit, i es va decidir adquirir, 
amb un gran esforç econòmic, un 
pis a la rambla Nova, cantonada 
amb el carrer Garcia Fossas. Era el 
8 de novembre de 1986, i comen-
çava una nova etapa per a La Veu. 
Aquesta seu va veure créixer el 
diari com mai, els primers col·lec-
cionables, la informatització, i les 
grans anècdotes...
Abans, però, ja s’havia aconseguit 
fer entrar la informàtica al departa-
ment d’Administració.
Es tractava d’ordinadors petits, que 
avui farien riure, però que en aquells 
moments suposaren un gegantesc 
pas endavant, ja que es podia fer a 
la mateixa seu de LA VEU tot
el procés excepte els fotolits i rota-
tiva. Avui,  el procés de producció 
del periòdic ja no té res a veure, 
òbviament, amb aquell primer con-
tacte amb els dígits, que portaren 
més d’un mal de cap.

El 27 de febrer de 1988 LA VEU 
va organitzar l’assemblea de l’As-
sociació Catalana de la Premsa Co-
marcal (ACPC), que es va celebrar 
a l’Hotel Amèrica.
Aquest fet va motivar la presència 
de representants de molts mitjans 
de comunicació de tot el país, i va 
consolidar el nostre periòdic com 
un sòlid punt de referència en l’àm-
bit de la premsa comarcal catalana. 

El nostre periòdic ha format part 
des del primer dia de l’ACPC, com 
a socis fundadors.

De la Rambla al car-
rer del Retir
Per tal de dur a 
terme una ac-
tivitat s’ha de 
disposar del lloc 
on poder-la re-
alitzar. Un espai 
material on de-
senvolupar-la. Per 
fer un periòdic, doncs, 
també fa falta disposar 
d’una seu on confeccionar- lo.
La primera seu del periòdic que 
avui teniu entre mans, fou a la ram-
bla de Sant Isidre, 24, o sia una de 
les vies més importants i prestigio-

ses de la capital anoienca.
Després, férem un pas endavant. 
Des de la rambla Nova. Des d’un 

edifici emblemàtic de la 
ciutat, en una cruïlla 

de perspectives 
urbanes, comen-
çàrem a avançar 
en el camp de la 
informàtica. El 
1988 van entrar 

a la redacció del 
diari els primers 

ordinadors Macin-
tosh: es tractava de 

petites màquines, amb pan-
talles que només treballaven en 
blanc i negre, però que van ser el 
primer pas en la informatització del 
setmanari.
Els redactors van passar de les 

màquines d’escriure als teclats dels 
ordinadors i els fotolits van passar 
a la història.
Publicacions Anoia va ser de les 
primeres empreses de premsa co-
marcal en adoptar el sistema infor-
màtic a la totalitat de la redacció i 
preimpressió.
El 27 de febrer de 1988 La Veu va 
organitzar l’Assemblea de l’Associ-
ació Catalana de Premsa Comarcal 
(ACPC) que es va celebrar a l’Ho-
tel Amèrica. Aquest fet va motivar 
la presència de representants de 
molts mitjans de comunicació de 
tot el país i va consolidar el periòdic 
com un sòlid punt de referència en 
l’àmbit de la premsa comarcal.
L’any 1992, coincidint amb el re-
corregut de al Torxa Olímpica dels 
Jocs de Barcelona, l’aleshores di-

La Veu 
de l’Anoia 

ha tingut tres 
seus durant 

aquests 40 anys: a la 
rambla Sant Isidre, 
a la rambla Nova i 
l’actual, al carrer 

del Retir

Inauguració, l’any 1982, del setmanari amb la presència de les autoritats



rector del diari Francesc Català va 
fer diverses gestions per aconse-
guir que La Veu pogués compartir 
l’esdeveniment. I així va ser, essent 
un dels pocs mitjans de comunica-
ció del país que va portar la torxa. 
El portador fou el nostre col.labora-
dor Ignasi Costa i ho va fer per ter-
res tarragonines.
Però el nostre ascendent camí ens 
portà a una ampliació, encara su-
perior i suposà el trasllat a l’actual 
edifici de l’antiga lianza ultural , 
més coneguda per la Bandera Ne-
gra, espai on ens trobem en l’actu-
alitat i que és la nostra seu.

quest edifici, emblemàtic per a 
molts igualadins ja que molta gent 
hi ha ballat, fet gimnàstica o hi ha 
menjat (era l’antic restaurant Mon-
tecarlo), va ser restaurat completa-
ment per poder encabir les noves 
instal.lacions del diari. Es va restau-
rar tota la planta baixa, mantenint 
la seva estructura inicial, els alts 
finestrals i les columnes centrals, 
però adequant la sala per poder 
establir-hi la redacció del diari, així 
com una sala de reunions i una 
recepció. I el dia de Sant Jordi del 

1998 es va fer la 
gran festa d’inau-
guració.

ctualment aquesta continua sent 
la seu del diari, que durant aquests 
anys ha passat èpoques bones i no 
tant bones, entrant fins i tot en un 
concurs de creditors del qual final-
ment se’n va poder sortir.

Evolució
mb el pas del temps, L  E  ha 

anat introduint nous canvis als seus 
exemplars, com l’aparició del color, 
primer a una sola tinta, i després, 
amb pàgines a tot color a l’interior 
i a la portada.
L’any 1993, el periòdic va estrenar 
el seu primer col·leccionable, dedi-
cat a les ermites romàniques de la 
comarca, i que va tenir un èxit es-
clatant. Bona prova d’això va ser 
l’increment posterior del número 
de subscriptors i l’augment de la 
difusió, amb la publicació de nous 
col·leccionables. La revista iona, 
en dues etapes diferents, va ser 
també una aportació que el temps 
ha demostrat que fou una excel-
lent iniciativa. Inauguració de la seu del setmanari al carrer del Retir

Celebra els

40 anys de

La Veu de l’Anoia

Botiga Outlet
Av. Balmes, 16 - 938039413
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Un dels fets de la nostra història ha 
estat la presentació dels Gegants 
de LA VEU, estrenats per Sant 
Jordi amb motiu del quinzè aniver-
sari, convertint-se en els 
primers de la premsa 
comarcal de Cata-
lunya.

En tots els po-
bles de l’Anoia
Han passat 
anys de la nostra 
primera sortida 
i LA VEU ha estat 
present sempre a tots 
els pobles de l’Anoia, enca-
ra que fos per portar-hi només cinc 
exemplars. En alguns casos, com 
a Jorba, Copons o Montbui poble, 
la quitxalla de la població s’ha en-
carregat durant algunes etapes de 
lliurar el periòdic als veïns, en una 
tasca lloable que els permetia tam-
bé sufragar-se part de la despesa 
del viatge de fi de curs.
Són formes que contribueixen a fer 
de LA VEU una cosa de la qual ens 
sentim orgullosos: ser i continuar 

essent un diari 
familiar, de casa i 
per casa.
Hem anat fent camí incorporant al 

nostre quefer quotidià les 
darreres innovacions 

tecnològiques de 
l’era digital, cosa 
que ens ha per-
mès una rapi-
desa més gran 
en la confecció 

del periòdic, com 
la supressió dels 

fotolits i l’eliminació 
de l’obligatorietat de 

fer còpies de les fotografies. 
Detalls inevitables per a millorar la 
nostra tasca informativa i continu-
ar, salvant entrebancs i creant nous 
reptes, amb un futur per davant, en 
el qual mai, mai, hi faltarà la nostra 
bandera  la il·lusió per treballar i ar-
ribar, cada divendres, fins a tothom 
que viu i treballa a l’Anoia.

La pandèmia de covid-19: un 
trasbals mundial
El mes de març de 2020 el món va 

canviar d’un dia 
per altre. Comen-

çava una època fosca per a tothom 
a causa d’un virus, la covid-19, que 
va paralitzar el planeta durant prop 
de dos anys. La Conca d’Òdena en 
va resultar fortament afectada al 
principi, amb el resultat del tanca-
ment perimetral de la zona. Aquest 
fet, i la incertesa de com aniria tot 
plegat, va fer que la redacció del di-
ari tanqués les portes i els treballa-
dors vam continuar la nostra tasca 
des de casa. És el famós teletreball, 
que va durar gairebé dos anys en 
el nostre cas, però que malgrat les 
complicacions i dificultats logís-

tiques i humanes, no va impedir 
que puntualment cada divendres, 
La Veu de l’Anoia  fos als quioscs 
donant informació actualitzada i de 
primera mà de tot el que esdeve-
nia en aquells dies tristos i preocu-
pants, en què molts anoiencs van 
morir a causa del virus.
Però tot retorna a poc a poc a la 
normalitat i ja des de la redacció, 
tot els que fem La Veu de l’Anoia 
entomem aquests 40 anys amb 
ganes i il·lusió nous projectes i no-
ves fites, sempre amb la voluntat 
de servir a tots els nostres lectors, 
ja des del diari en paper com des 
de l’àmbit digital. 

Els dos 
anys de la 

pandèmia de 
covid-19 La Veu de 
l’Anoia no fa faltat 
cap divendres als 

quioscs, posant per 
davant la voluntat 

d’informar

Exposició en motiu dels 10 anys de la Veu.
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1982 1983 1984 1985 1986

40 PORTADES

En 40 anys de La Veu de l’Anoia, i més de 2.000 núme-
ros, cada setmana l’equip de redacció del diari ha hagut 
d’escollir els temes més rellevants per treure en portada. 
En aquestes pàgines n’hem fet una selecció de les més 
rellevants, aquelles que ja sigui per la importància de la 
notícia que expliquen o pel seu disseny, destaquen per 
sobre la resta.
A més, les portades que trobareu en aquesta cronolo-
gia dels darrers quaranta anys, també es poden veure 
a l’exposició que commemora l’aniversari del setmanari, 
que es pot visitar al useu de la Pell fins el proper 18 de 
setembre.

A LABIN utilitzem
BIOMASSA VEGETAL

en el nostre procés de fabricació,
energia 100% neta i renovable.
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1997 1998 1999 2000 2001

www.gremitraginersigualada.org            anticgremitraginersigualada            traginers.igualada            traginersigd

Felicitem a la Veu 
pel seu 40è aniversari!

Fes-te soci dels Traginers per només 35€ a l’any!
LA TEVA APORTACIÓ ENS AJUDARÀ A MANTENIR LA TRADICIÓ

Il·lustració d’Elisabet Serra
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25 DE JULIOL DE 2003
ANY XXI - NÚM. 1.089 RETALLA ELS CUPONS DE LA PÀGINA 59 I TORNA A ANAR DE MARXA

    
   


    
   
   

   
   
    
  
  

Igualada, un oasi per als 
joves bosnians i sahrauís

   
   
  
  

  
   
    
 







 

 



 
 

  

               

 

 

                   
            

     
    

      
        
        
        
         
        
        
   

FESTES MAJORS A:
 HOSTALETS DE PIEROLA

I JORBA

 

 
 
    
 

 

 

 

4 DE MARÇ DE 2005
ANY XXIII - NÚM. 1.173

   
   
 

  

 

   
   
   
 

 

   
   
   
 

                    
                 

Jornada memorable per a la cultura 
de l'Anoia al Palau de la Música

                

 

  
   
  
 

Pocs anoiencs, 
a favor de la 
Catalunya 
Central

Els empresaris reclamen que 
els nous polígons es fàcin ràpid

    
    
      
      
    

            

 

      
    
     
     
    
    
    

     
      
     
   
    
      
      

      
     
    
      
       
       
  

 

  

    
    
   


 

   
    
      


 

   
    
  
 

COMENCEN LES OBRES DE CONNEXIÓ DE L'AV.GAUDÍ, QUE 
CANVIARAN LA IMATGE DE LA ZONA OEST D'IGUALADA

 

     
     
     
      
         
     

 

 

10 DE NOVEMBRE DE 2006
ANY XXV - NÚM. 1.261

des del 1982

Una ambulància d'urgències, atenent un accident al centre d'Igualada

CAP DE SETMANA DE FESTA MAJOR A ST. MARTÍ DE TOUS

Llum verda al consorci 
per a la construcció 
de l'Ecoparc

Preu: 1,50 euros

P34-36

HOSTALETS

JAUME SINGLA

P23

Mostra de bolets al 
Casal de Joves i Grans

PIERA P37

L'economia de 
l'Anoia, cada 
vegada pitjor

El Producte Interior Brut (PIB) 
de l’Anoia va créixer un irri-
sori 1,25% en el transcurs del 
2005, una xifra per sota de la 
mitjana catalana i també de 
les comarques veïnes, segons 
apunta l’Anuari Econòmic 
Comarcal de Caixa Cata-
lunya, que ha estat presentat 
aquesta setmana. 
El “boom” de la construcció 
i del sector serveis que viu 
l’Anoia només ha servit per 
a aguantar una tímida evo-
lució positiva del PIB, però 
el cert és que l’augment és 
poca cosa com a conseqüèn-
cia de la debilitat de la indús-
tria anoienca.

P2-5

CiU diu que 
l'Ajuntament ha tret 
la potabilitzadora

JORBA P24

Roberto Rodríguez 
(PSC) carrega contra el 
GIC per l'afer Vives

COLLBATÓ P41

Ambulàncies: cara i creu del 
transport sanitari a l'Anoia

Tota la informació cultural de la comarca, a LA REVISTA

Ambulàncies programades que 
arriben tard o que -en algun cas 
extrem- fins i tot no apareixen. 
Hores i més hores d’espera als 
centres hospitalaris i eterns tra-
jectes per carretera amb vivèn-
cies de tota mena. 
Això és el que han de viure dar-
rerament alguns ciutadans de 
l’Anoia que han de desplaçar-se 
a les clíniques i hospitals de 
l’àrea metropolitana tot utilit-
zant els serveis del transport 
sanitari col∙lectiu. Tot i que 
aquestes incidències no es 
donen de forma habitual, hi 
ha casos que sorprenen per la 
repetició constant d’incidències 
i repercussions negatives.

P14

El crim de Francina 
Castelltort, 
un misteri

La jutgessa manté 
el secret de 

sumari, que pot 
durar un mes

El manobre Iván 
M., imputat per 

homicidi, és a la 
presó Model

P12-13
Imatge dels oficis funerals que van tenir lloc dissabte a la basílica de Sta. Maria. Més d'un miler d'anoiencs i l'expresident Jordi Pujol hi varen assistir

Felicitats
a La Veu
de l'Anoia
pels 40
anys!

Selecció de personal
i treball temporal 40è aniversari
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12 DE GENER DE 2007
ANY XXV - NÚM. 1.270

des del 1982

Rei 
del
desert

FESTA MAJOR D'HIVERN A MONTBUI I FIRA A VILANOVA DEL CAMÍ

Preu: 1,50 euros

P21-26

El radar d'Igualada "regala" 
677 multes per Nadal i Reis

Correus, de 
"rebaixes" a 
l'Anoia

Múltiples queixes pel servei que 
ofereix Correus a diferents muni-
cipis de la comarca. Sense anar 
més lluny, a l'oficina de Piera 
s'acumulen milers de cartes i 
objectes, fet que provoca que 
molts vilatans vagin directament 
a l'oficina per trobar el seu 
correu. P2-4

Tota la informació cultural de l'Anoia a LA REVISTA

L'igualadí Jordi Viladoms va guanyar ahir l'etapa del ral·li Dakar

El pilot de Repsol 
i Moto Club 
Igualada va 

protagonitzar un 
dels triomfs més 

importants de 
l'esport anoienc

P32+EditorialJordi Viladoms, durant l'etapa de dimecres d'aquesta setmana en terres africanes

El radar de la Policia Local ha "caçat" més de 1500 vehicles infractors a l'avinguda de Catalunya. P9

REPSOL YPF TEAM

La vila pateix 
problemes amb la 
recollida selectiva

PIERA P18

El poble acollirà 
diumenge la primera 
missa en occità al país

ELS PRATS DE REI P20

Presentades 500 firmes 
contra la remodelació 
de la plaça de l'Església

VALLBONA P28

L'Hospital tindrà un 
heliport sobre l'edifici

IGUALADA P14

JAUME SINGLA

1.397
DIVENDRES

19 de juny de 2009

LA VEU DE L’ANOIAANY XXVI1,5 WWW.LAVEUDIGITAL.CAT

P  03

SÍ! La Generalitat 
anuncia que 

l'Anoia acollirà 
l'Aeroport 

Corporatiu de 
Catalunya

UN GRAN ÈXIT DE TOTS PER A TOTS

 Reportatge
Els canvis motivats per la 
crisi econòmica obliguen 
els igualadins a buscar 
noves feines P  06

 Comarca
El nou Consell Comarcal 
centrarà el treball en la 
recuperació econòmica 
de l’Anoia

 Entrevista
Josep M. Palau: “El nou 
POUM de Jorba s’ha fet 
seguint la voluntat de la 
gent del poble” 

1.507
DIVENDRES

29 de juliol de 2011

LA VEU DE L’ANOIA WWW.VEUANOIA.CATANY XXIX1,5

 Més d'un miler de persones protesten a Igualada contra les 
retallades a la sanitat pública, especialment a l'Hospital

P  20

•• M s d'un miler de persones  a la pla a de l' untament  dimarts al espre. Foto: Jordi uiggr s.

P  14

P  08
 Ple municipal mogut perque l'alcalde Castells va fer esperar els 

manifestants, que li van lliurar 18.000 signatures

L'Ajuntament d'Igualada, 
al límit de la fallida

EL PSC DENUNCIA QUE ELS REGIDORS DE CIU S'APUGEN EL SOU, I EL GOVERN DIU QUE NO HI HA MÉS DINERS

Clam popular 
contra les retallades

P  9-13

LES MILLORS MARQUES
en
ROBA INFANTIL I ADULTPROPERA OBERTURA

26 d’agost
Av. Madrid, 6 • Polígon de les Gavarreres. Òdena-Igualada

 Cultura
Avui s’inaugura el 
Supermercat de l’Art de 
l’Anoia, a l’Ateneu Igualadí

P  12

 Política
Els ajuntaments de 
l’Anoia Sud impulsaran 
la formació dels joves

 Gent
La Marató de TV3 començarà 
diumenge a l’aeròdrom 
Igualada-Òdena

1.370
DIVENDRES

12 de desembre de 2008

LA VEU DE L’ANOIA

DIUMENGE, CONCERT DEL ROTARY El concert benèfi c de l’entitat igualadina serà protagonitzat per la Principal de la Bisbal

ANY XXVI1,5 WWW.LAVEUDIGITAL.CAT

Esports

Touriñán i Vico, els dos 
anoiencs del proper Dakar

El poblatà i el vilanoví resident a la Pobla 
participaran al nou Dakar de l'Argentina 
després del fi asco de l'any passat a Lisboa, 
quan la prova es va suspendre a darrera hora

P  30

  Els Fons d'Inversió de l'Estat per als ajuntaments atorguen 
20 milions d'euros per als municipis de la comarca. Els diners 
serviran per tirar endavant obres públiques, i els treballadors 
que es contractin hauran d'estar necessàriament a l'atur

Pluja de 
milions per 

a l'Anoia

  Una empresa d'origen holandès començarà, la pròxima 
primavera, les obres de construcció d'un complex hoteler de luxe 
en una fi nca de 9 hectàrees de la Torre de Claramunt 

P  25

•• a masia orre o a  ser  el centre d'un complex oteler de  ect rres a la orre.

P  38

P  41

el BrucCastellolí

Masquefa

Piera

Hostalets
de Pierolala Pobla

de Claramunt

Vallbona

Capellades

Cabrera
d'Anoia

la Torre de
Claramunt

Carme
Orpí

Santa Maria
de Miralles

la Llacuna

Bellprat

Sant Martí
de Tous

Argençola Jorba
Igualada

Santa 
Margarida
de Montbui

Òdena

Vilanova
del Camí

Rubió
Copons

Veciana

Pujalt els Prats
de Rei

Calaf

Calonge
de Segarra Sant Pere

Sallavinera

Castellfollit
de Riubregós

Sant Martí
de Sesgueioles

Montmaneu

Més de 6 milions d’euros

Al voltant de 2 milions d’euros

Al voltant d’1 milió d’euros

Entre 500.000 i 1 milió d’euros

Entre 100.000 i 500.000 euros

Menys de 100.000 euros

•• ix  es repartiran les su encions del go ern espan ol als municipis de la comarca. P  03

La Torre tindrà un resort de luxe

  L'establiment, el segon d'aquestes característiques que tindrà 
l'Anoia, obrirà el maig del 2010

 Esports
Armand Mollà i Bernat 
Seuba, Campions del Món 
de Biketrial

P  19

 Successos
Els Mossos desarticulen 
una banda que assaltava 
establiments a l’Anoia

 Calaf
El Casal de Calaf prepara 
l’estrena de la nova versió 
d’El Retaule del Flautista

1.459
DIVENDRES

27 d’agost de 2010

LA VEU DE L’ANOIA WWW.VEUANOIA.CATANY XXVIII1,5

P  21

Pòster del 4 de vuit dels Moixiganguers a les pàgines centrals

Els 
Moixiganguers 
d'Igualada ja 
són colla de 

vuit

•• El 3 de set aixecat per sota dels Moixiganguers d'Igualada  Foto: Jaume Singla.

P  16

CUIDEM ELS
TEUS SENTITS
Des de 1947

Rbla. General Vives, 15 ·  Telf. 93 804 76 47- 621243451 www.opticarodrigo.com
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2012 2013 2014 2015 2016

 Especial Nuvis
Pàgines especials sobre 
tot el que has de saber per 
preparar la teva boda

P  33

 Anoia
El Consell Comarcal treu a 
concurs la segona fase del 
Campus Motor a Castellolí

 Entrevista
L’actor igualadí Joan Valentí estrena 
una versió de “El mercader de Venè-
cia” a la Sala Gran del Teatre Nacio-
nal

1.533
DIVENDRES

3 de febrer de 2012

LA VEU DE L’ANOIA WWW.VEUANOIA.CATANY XXIX1,5

P  40

L'Anoia immersa en el fred siberià
Pàgines centrals

Escorpion, Punto 
Blanco, Mescalino, Aldo 
Martins i Guasch  han 
estat protagonistes en les 
darreres desfilades d'aquesta 
manifestació de la moda 
catalana, tot presentant 
les respectives col.leccions 
Tardor-Hivern 2012-2013.

Trobades les restes d'una nova 
espècie d'èquid a Can Mata

P  17

P  7

Empreses anoienques triomfen a la 
passarel.la 080 BCN Fashion

Després d’un mes de gener 
extraordinàriament càlid, el 
mes de febrer i la Candelera ens 
han fet arribar el fred de cop, i 
quadruplicat.
Ahir dijous l'Anoia es llevava amb 
un dia gris i fred i amb nevades 
puntualment importants en 
algunes zones de la comarca, 
especialment a l'Alta Anoia
Ara el que s’espera és una 
baixada sobtada i brusca de 
les temperatures degut a la 
segona injecció de l’onada 
siberiana; que es deixarà sentir 
amb força aquest dissabte. Cal 
destacar el vent, que bufarà amb 
molta intensitat i incrementarà 
notablement la sensació de fred.
I les previsions de la propera 
setmana són encara molt fredes.

El jaciment de Can Mata als Hostalets de Pierola ha tornat 
a oferir noves informacions sobre els mamífers del Miocè amb 
la troballa de restes d'un èquid endèmic de la zona.

P  12

Calaf es va llevar ben emblanquinat i amb una acusada sensació de fred.  FOTO: Laia Segura

1.627
I ANY XXX1,5

veuanoia.cat

DIVENDRES, 22 de novembre de 2013
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THE END

P08

Entrevista a Begoña Amado, portaveu de Súmate Anoia

 Kursal pot tancar les portes i deixar l'Anoia sense cinema d'estrena

Els premis es lliuraran diumenge al migdia al eatre unicipal de l’Ateneu Igualadí. P50

"Volem 
una 
Catalunya 
millor per 
als nostres 
fills"

CA Guissona 
completa la 
seva Àrea a 
Jorba P19

Les bretolades dels menors 
a IGD podran sancionar-se 
amb treballs socials 

P10

L’Aurora, 
escenari del 
Festival El Més 
Petit de Tots P48

Fa uns anys, hi havia fins 
a 7 projectes per fer 
multicines a la Conca

cinema a Igualada,

El final de les còpies de 35 mm 
pot ser letal per a molts cinemes

Piera celebra 
diumenge la 
festa de la 
Rosta P25

P11

Diumenge, lliurament dels 
Premis Ciutat d'Igualada

1.691
1,5

veuanoia.cat

DIVENDRES, 13 de febrer de 2015
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Un núvol tòxic 
damunt de casa

 9.000 litres d'àcid nítric mal combinats provoquen el confinament de 70.000 
persones, per primera vegada a Catalunya, i hores d'angúnia i desconcert 

El n vol t ic provocat per una combinació d’ cid nítric a imar A, a ir al matí a Igualada, vist des d’un pis de les omes. oto  scar arcia.

· PIERA C/Piereta, 44
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

  
· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4 

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  

CENTRE VISIÓ GRUP

Promoció vàlida per a graduacions compreses dels rangs d’estoc de la marca vistasoft. Són lents monofocals bàsiques d’estoc, orgàniques 1.5 blanques. 
Muntures col·lecció especial mar ues exclusi es d ticalia  ango i   ango   Promoció vàlida des del 01/01/2015 fins el 31/03/2015

1.636
1,5

veuanoia.cat
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Igualada, 1939
08

900 persones al mes i 
un 30% més d'usuaris 
al Banc de Queviures

Passes 
endavant en 
favor del tèxtil

XXXI ANY

75 anys després

Els impulsors del Banc de Queviures d’Igualada, a l’Ajuntament. 16

Avui, rua a Igualada 
amb Jordi Viladoms, 
segon al Dakar 2014

Viladoms, a la seva arribada a Valparaíso (Xile), final del Dakar 2014. 44

Més de 60 expositors 
al Saló de Nuvis i 
Celebracions

Una de les desfilades del saló, l’any passat. ESPECIAL

13

Cap de setmana 
d'Ecofira a 
Òdena

23

79€
VIDRES

INCLOSOS
CENTRE VISIÓ GRUP :
·PIERA - C/Piereta, 44                     ·MASQUEFA- C /Major, 10 
·IGUALADA -                                      ·VILANOVA DEL CAMÍ -
 C/ de la Virtut, local 12                  C/Verge de Montserrat, 10

Trobem una pel.lícula inèdita italiana sobre l’entrada de les 
tropes “nacionals” a Igualada, el 22 de gener de 1939

ESPECIAL NUVIS 
I CELEBRACIONS

La Gran Festa del Vi obrirà demà tota una intensa setmana comercial.    PÀGINA 14

DETINGUT UN AVI DE 68 ANYS A IGUALADA PER UNA DENÚNCIA D’ABUSOS PÀGINA 8

Divendres, 4 de novembre de 2016 - 34è any - Núm. 1781 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat DE  L’ANOIA
LA VEU

Tomàs Pardo Caro, sortint del jutjat de Rubí dimecres al migdia, abans de tornar a la presó. Foto: EFE.   PÀGINA 8

Vilanova 
i Montbui 
congelen els 
impostos

Deu anys de 
l’assassinat 
de Francina 
Castelltort

Ara fa 10 anys del crim de 
Francina Castelltort, l’exre-
gidora de l’Ajuntament 
d’Igualada que va aparèi-
xer morta en una casa de 
la seva propietat al carrer 
Òdena. Un jurat popular va 
declarar “no culpable” l’únic 
acusat del crim, un paleta de 
Montbui. Ara, la família de-
mana reobrir el cas. 

PÀGINES 9 A 12

Avui, 
Músiques de 
Butxaca a 
l’Ateneu   PÀGINA 52

Clam a tot el país contra 
el violador “d’Igualada”

Tomàs Pardo Caro, el vi-
olador que va segrestar, 
violar i quasi matar una 
dona de 52 anys després 
d’abordar-la al carrer de la 
Caritat d’Igualada,  va ve-
nir dues vegades més a la 
ciutat, el juliol i el setem-
bre, per passar-hi el cap de 
setmana. 
La seva mare, un nebot 
i una germana viuen de 
lloguer a la ciutat, on van 
arribar en deixar el seu 
anterior domicili al Baix 
Llobregat. El cas ha tras-
balsat Igualada aquesta 
setmana, i el debat sobre 
la llibertat d’aquest sàdic 
violador és motiu de de-
bat a tot el país.
D’altra banda, s’ha detin-
gut a Igualada un avi de 
68 anys d’edat acusat d’in-
tentar abusar d’un nen.   PÀGINES 19-20

Intensa 
setmana 
amb la 
Festa del 
Vi, l’Slow 
Shopping 
i el Rec.0

A.M. ANOIA  
C/. ALEMANYA 2     ·   IGUALADA   ·   93 803 93 00  ·  www.amanoia.com

Tomàs Pardo va venir en dues 
ocasions més a Igualada aquest any

La víctima va ser segrestada quan 
sortia de casa, al carrer Caritat

636 480 200

Felicitem a 
La Veu de l’Anoia 

pel seu 40è 
aniversari!
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Divendres, 6 d’octubre de 2017 - 35è any - Núm. 1829 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat

líders a l’Anoia

Els Bombers, claus en la jornada de l’1 d’octubre, en una plaça de l’Ajuntament d’Igualada plena de gom a gom, dimarts a la tarda. Foto: Joan Solé. PÀGINES 8 A 14

“Els carrers seran sempre nostres”
Tota la informació sobre la 
votació de l’1-O, poble a poble

Impressionant mobilització 
de la població en dies històrics

Més de 2000 anoiencs, molts 
anònims, van preparar l’1-O

www.servisimo.es
c/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17

1957-2017

Grup Garatge Montserrat
Av. Catalunya, 10 

Igualada Tel. 93 803 15 50

El castell de Claramunt, un dels atractius turístics de l’Anoia.

Ciclistes de la Vuelta a España 2019, aquesta setmana. Foto: Luis Àngel Gómez.

Igualada torna demà, 41 anys després, 
a ser �nal d’etapa de “la Vuelta”

  PÀGINES 15-16 I 18

La ciutat va ser arribada l’any 1978, 
i la darrera com a sortida, el 1994

Els ciclistes arribaran pel Passeig i 
el c/Lleida, �ns el Parc Central Vilanova 

del Camí i 
Montmaneu, 
de Festa Major

  PÀGINA 9

La Festa Major 
d’Igualada, 
molta gent... 
i molts 
problemes

Hostalets, a 
punt per a la 
Festa de la 
Verema

PÀGINA 8

PÀGINA 10

L’Anoia, inclosa 
en un projecte 
europeu de turisme
L’Agència Catalana de Turis-
me liderarà el projecte euro-
peu Med Pearls, i en formarà 
part la comarca de l’Anoia. 
Aquest programa té com ob-
jectiu la creació de 26 experi-

ències turístiques en diversos 
països del Mediterrani, amb 
l’objectiu de posicionar-los 
internacionalment. S’ha esco-
llit l’Anoia, Les Garrigues i la 
Ribera d’Ebre.

  PÀGINA 17
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 

Vine a 
provar-lo

Av. Barcelona, 121 -   Igualada Tel. 93 804 02 00Anoia Motor   PÀGINES 7-8
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605
abraçades

a tots els que ens han deixat per 
covid a l’Anoia (març 2020-2021)

  PÀGINES 19 A 29

Especial: 
Un any 

del confinament 
perimetral 

DES DE

ACONSEGUEIX EL TEU

AUDIÒFON
DIGITAL

Vidres Inclosos

#tenimmoltesganesdeveure’t PIERA | MASQUEFA | VILANOVA DEL CAMI | IGUALADA

Consultar condiciones en tienda.

El Rec.0, ple de gent, aquesta setmana. 

Divendres, 11 de maig de 2018 - 36è any - Núm. 1860 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L

Nau del polígon industrial de les Comes, a Igualada, amb més de dues mil plantes de marihuana, localitzada pels Mossos la setmana passada. 

Alarma per l’augment de plantacions 
de marihuana a Igualada i comarca
Els Mossos creuen que les mà�es 
poden acabar controlant el territori

Alcaldes d’alguns pobles ja han fet 
arribar la seva preocupació a la Policia

  PÀGINA 9

Vox es querella 
contra Alba 
Vergés (ERC)

Carme, a punt 
per Firaverd

PÀGINA 8

PÀGINA 10

La 18a edició del Rec.0 a 
Igualada està registrant una 
important a�uència de visi-
tants, que poden passejar i 
comprar en 50 botigues que 
representen un centenar de 
marques. 

  PÀGINA 34

  PÀGINA 36

Eco�ra a Calaf
Milers de 
persones, 
al Rec.0

www.veuanoia.cat

N C TI
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Barri dels Vivencs 1 - 08787
La Pobla de Claramunt 

T. 93 808 60 11
www.masdelsvivencs.com
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A.M. ANOIA  
C/. ALEMANYA 2     ·   IGUALADA   ·   93 803 93 00  ·  www.amanoia.com
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Alerta total pel coronavirus 
a Igualada i la Conca d’Òdena

Els casos es 
multipliquen: 
ahir al migdia 
hi havia 49 
casos infectats 
i tres morts

PÀGINES 8 A 15

Un home surt amb mascareta de l’interior de l’Hospital d’Igualada, ahir dijous al matí. Foto: ACN

L’origen del 
brot és a 
l’Hospital: 
algun pacient 
devia portar 
el virus aquí

El 20% de 
la plantilla, 
tancada a 
casa: 200 
professionals i 
gent propera

Noves 
mesures de 
protecció: no 
hi haurà bus a 
tota la Conca 
d’Òdena

Escoles 
tancades, 
esports i actes 
suspesos... 
tensió 
continguda

c/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17

8 pàgines 
d’informació

Divendres, 22 d’abril de 2022 - 40è any - Núm. 2066 - 1,90 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat

El sospitós detingut, en el moment de ser traslladat a la comissaria d’Igualada, ahir al migdia. Foto: ACN

Un jove amb antecedents, 
sospitós de la violació d’Igualada

  PÀGINA 9

Els Mossos detenen un noi bolivià de 
21 anys, a casa, al carrer St.  Sebastià

La policia feia temps que el controlava 
i la investigació continua oberta

Satisfacció al 
PSC i primeres 
al·legacions 
al projecte de 
millora de l’A2

Dilluns es talla 
el carrer del 
Rec a Igualada 
per les obres de 
la Ronda Sud

  PÀGINA 10

  PÀGINA 8

Crim 
masclista 
a Vilanova 
del Camí

Concentració de rebuig a l’assassinat d’una dona per part de la seva parella, a Vilanova del Camí.   PÀGINA 30

  PÀGINA 12

La pluja gairebé 
desllueix la 
processó del 
Sant Crist

Emissions CO₂ (g/km): 110 – 120. Consum mitjà (l/100 km): 4,9 – 5,3.

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

Av. Europa, 4 - 08700 Igualada
Telf: 938 048 230

TOYOTA C-HR 
ELECTRIC HYBRID
LIDERANT EL
CANVI

S an t  J o rd i 2022

Toni Lamolla Alegre - Gràfica Publicitària GP2(A) - Escola LaGasparESPECIAL SANT JORDI 2022
  PÀGINES 21 A 25

2022

Des de l'Associació Polígons 
dels Plans volem felicitar a 

La Veu pel seu 40è aniversari, 
ja que és un mitjà 

de referència a l'Anoia. 

Per molts anys més!



NOELIA GARCIA / LA VEU 

C ada divendres, l’edició 
en paper de La Veu 
de l’Anoia és el resul-

tat de tota una setmana (o més) 
de treball en equip que permet als 
lectors i lectores informar-se de 
tot el que succeeix a la nostra co-
marca. Navegant per les pàgines 
del diari tens al teu abast, orde-
nat per seccions, totes les notícies 
d’Igualada, de Cultura, d’Esports i 
de la Comarca, a més de contingut 
d’interès com ara articles d’opinió, 
passatemps, cartellera de cine-
ma, entrevistes, guies legals, guies 
gastronòmiques, guies de salut, 
publicitat i molt més. Totes aques-
tes pàgines, fotografies, i en defini-
tiva el contingut del diari, és tot un 
procés en cadena realitzat pels pe-
riodistes, correctors, dissenyadors i 
revisors que formen part de La Veu 
de l’Anoia, però realment, la tas-
ca setmanal 
de crear 

Com es fa 
La Veu de l’Anoia?

un diari, comporta una gran res-
ponsabilitat. Més enllà de redactar 
notícies, crear La Veu és un procés 
molt més elaborat i extens, que a 
continuació intentem explicar per-
què pugueu imaginar-vos com 
cada setmana tot l’equip de La Veu 
posa de la seva part perquè arribi a 
les vostres mans una nova edició. 

El plànning setmanal 

El plànning setmanal de La Veu 
és l’esquelet del diari. És la base, 
a partir de la qual es coneixen les 
pàgines que té cada secció, quin 
és l’espai dedicat a la publicitat i 
quina és l’evolució de les pàgines 
en construcció.
Així doncs, podem dir que cons-
truir aquesta mena d’escaleta/
guió és el primer pas per fer pos-
sible, cada setmana, una nova 
VEU. Aquest conjunt de colors i 

quadradets es converteix en 
un company inseparable 

per a bona part dels 
departaments de 

la casa. Gaire-
bé és el punt 
de referència 
de tots. Per 
dir-ho fàcil, el 
plànning és el 
plànol de LA 

VEU, que cal 
seguir sense 

discussió, tot i 
que, és clar, sempre 

hi ha excepcions. 

El plànning es realitza, de forma 
coordinada entre Redacció, Di-
recció i Publicitat, cada divendres 
o dilluns al matí. Aquests tres 
departaments decideixen també 
el nombre de pàgines que tindrà 

la propera edició. En pocs minuts, 
l’esquelet de la propera VEU ja està 
a la vista de tothom, de manera 
que els responsables de les dife-
rents seccions coneixen quantes 
pàgines tenen a la seva disposició. 

La redacció de notícies es realitza durant tota la set-

mana  

teva VeuSent la
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Les notícies, donar 
forma a les pàgines 

Les notícies que passen cada set-
mana a la comarca es treballen a 
la redacció de La Veu de l’Anoia. 
Els redactors de la Veu cerquen, 
s’informen, investiguen i redacten 
les notícies que es generen a la 
nostra comarca. La tasca a vega-
des és prou difícil: s’ha d’anar a 
la recerca de la notícia, cobrir-la, 

Les plaques es col·loquen en un 
tambor que les omple de tinta 

CMYK
El  diari passa per una màquina que uneix i encarta totes las pàgines

Les pàgines del diari passant per les rotatives a gran velocitat

fer-ne la imatge 
fotogràfica, per 
després treballar-la i redactar-la 
de manera que el lector sàpi-
ga què ha passat amb el màxim 
de fiabilitat possible.  part dels 
redactors que composen el per-
sonal de La Veu també es compta 
amb una sèrie de col·laboradors 
que cada setmana envien els 
seus articles d’opinió o notes de 
premsa. A més, hi ha institucions, 
empreses o entitats que confien 
en el nostre diari i ens envien les 
notes de premsa perquè l’equip 
de redacció ja tingui informació 
per completar la notícia.
La redacció de La Veu de l’Anoia 
té diferents seccions, cada una de 
les quals té un responsable: Igua-
lada, Cultura, Comarca i Esports, 

El Circuit Parcmotor 
de Castellolí 
us desitja uns 
feliços 40 anys!
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on s’hi inclouen les notícies rela-
cionades amb cada temàtica. Per 
altra banda també es publiquen 
d’informacions genèriques sobre 
temes com ara el Cinema i les Sè-
ries, Economia i Empresa, Espai 
de fe, entrevistes i contraportada, 
cartes al director, l’editorial…

Els anuncis, completar 
les pàgines

Al mateix temps que la Redacció, 
un altre departament treballa gai-
rebé sense interrupció. Publicitat i 
Disseny, conceptes inseparables, 
que constitueixen un coll d’ampo-
lla tots els dies de la setmana. 
Per una banda, l’equip de comer-
cials de La Veu manté una relació 
directa i constant amb un llarg de 
llistat de clients de la casa. Quan 
un nou anunci entra per la porta 
del diari, el departament de Dis-
seny comença a rutllar, amb la 
imaginació com a principal ali-
ada. Cada anunci rep un tracte 
diferent, segons la seva mida i 
configuració, sempre seguint les 
indicacions del client, de mane-

ra que l’aspecte 
de l’anunci o pu-
blireportatge sigui del seu gust i 
contingui la informació desitjada.
Una vegada l’equip de Redacció 
ha configurat les pàgines amb les 
notícies i el contingut correspo-
nent, la dissenyadora s’encarrega 
de col·locar els anuncis i puntejar 
que totes les pàgines perquè es-
tiguin correctament i segueixin el 
llibre d’estil de La Veu. 

La correcció i la revisió, 
punts claus per un diari 
perfecte 

Qualsevol text que ha de ser 
publicat al periòdic, sigui una 
notícia o un anunci publicitari, 
passa abans pel departament de 
Correcció. Aquesta és una tasca 
essencial, avui en dia, en els mit-
jans de comunicació escrits en 
català. És bàsic que les pàgines 
del diari surtin correctament es-
crites, donada la importància 
que té de cara a la normalització 
lingüística la premsa escrita en 
català, i especialment la prem-

sa d’abast local 
i comarcal, més propera a tots 
els lectors i més llegida premsa 
d’abast més general.
Alhora, des de correcció no no-
més es corregeixen faltes d’or-
tografia o de sintaxi, sinó també 
s’intenta que els textos siguin 
el més comprensibles possible, 
sense paraules complicades 
d’entendre, sense modificar el 
sentit del missatge, i fugint d’un 
llenguatge excessivament litera-
ri o tècnic -exceptuant, com és 
obvi, els espais d’opinió-. Des 
del departament de Correcció 
es treballa prenent com a refe-
rent el Diccionari de la Llengua 
Catalana de l’Institut d’Estudis 
Catalans, a més d’utilitzar altres 
diccionaris tradicionals o en línia 
com a suport per als dubtes.

Tancament de l’edició 

Un cop les pàgines ja han pas-
sat per totes les mans, arriben 
al departament de tancament. 
En aquest pas, normalment la 

directora general o el director de 
redacció, fan una última ullada 
per revisar que tot sigui correcte 
i poder tancar el diari. 
Des del format Indesign d’Ado-
be, que és l’utilitzat a La Veu, es 
converteixen les pàgines en for-
mat PDF, i s’envien a la rotativa, 
ubicada a la població d’Alcoletge, 
prop de Lleida. Un cop allà, els 
impressors revisen les pàgines i si 
no hi ha cap problema, comencen 
les tasques d’impressió. A més 
d’aquests procés, des de La Veu, 
es crea un PDF conjunt amb la 
suma de totes les pàgines que és 
el document que després es pu-
blica a diferents quioscos digitals 
i als nostres arxius. 

Impremta: com 
s’imprimeix La Veu?

És el pas de les rotatives, la tinta 
i les pàgines. Aquests procés co-
mença tots els dijous a la tarda nit 
i compta amb la feina de revisors, 
impressors i transportistes. 
El primer pas és transformar les 
pàgines en plaques d’alumini, 

93 803 64 66
C/ Gran Bretanya 37, Nau 2 B  ·  08700 Igualada  ·  www.optimitzemespais.com

Felicitats a La Veu de l’Anoia 
pel seu 40è aniversari!

40 anys 
d’experiència 
en el sector 
dels serveis 

de manteniment
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Els diaris surten d’imprempta i es carreguen als camions de repartiment  
que es mouran per tota la comarca

que seran les que s’introdueixen 
a les rotatives i s’omplen amb 
colors primaris (CMYK). Un cop 
es té aquests pas complet, co-
mença la impressió. La impres-
sora va plasmant en el paper de 
diari totes les notícies, imatges i 
anuncis de La Veu. Quan les pà-
gines estan impreses, una mà-
quina s’encarrega d’encartar i 
muntar-les per ordre. 

Repartir i comprar 

Cada any, La Veu de l’Anoia pu-
blica 52 diaris, un per setmana, 
sense fallar-ne cap. De cada 
edició, s’imprimeixen uns 2.000 
mil exemplars que cada dijous a 
la nit surten de la impremta per 
arribar puntualment divendres a 
les teves mans. Per aquests pas, 
és imprescindible la costosa tas-
ca dels repartidors que durant 
la nit de dijous i la matinada de 
divendres condueixen per tota 
l’Anoia repartint diaris a les ca-
ses dels subscriptors i a 52 punts 
de compra diferents (benzineres, 
quioscs, forns, llibreries…) on 

T. 93 804 50 99    info@friotex.com friotex.com

Dissenyem, desenvolupem i gestionem projectes de 
refrigeració i clima global. Construïm instal·lacions 

Experts en projectes 
d’enginyeria global

Enginyeria

Coneixement
Tecnològic

Energètica

Control
Intel·ligent

El nostre objectiu principal és oferir un servei
personalitzat i exclusiu per trobar la solució més
idònia que satisfaci les vostres necessitats  

Refrigeració Energia Climatització

Enginyeria S.A.T. Instal·lacions

Com es fa La Veu de l’Anoia/
QR @veuanoia

pots atansar-te 
per comprar La 
Veu de l’Anoia. 
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REDACCIÓ

L ’aparició de mitjans de comunicació en català en els pri-
mers anys de la dècada dels vuitanta va ser molt habitu-
al en diferents punts de Catalunya. En molts casos, 
es tractava d’entitats sense ànim de lucre que 

recuperaven velles publicacions en la nostra llengua dels 
temps de la República, però en alguns llocs del territo-
ri grups de persones motivades per l’activació de tot 
el què tenia relació amb el catalanisme es van po-
sar d’acord per a crear empreses editorials. Aquest 
va ser el cas de La Veu de l’Anoia. Catalunya es va 
veure especialment perseguida durant els quasi 
quaranta anys de franquisme i quan l’any 1975 mo-
ria el general Franco els referents culturals propis de 
Catalunya estaven greument amenaçats de desapari-
ció. La situació del català al cinema, televisió i mitjans de 
comunicació era absolutament desoladora. 
A nivell de mitjans de comunicació escrita es va haver de fundar 
el diari AVUI amb aportacions de molts catalans per poder recuperar la 
presència d’un diari escrit i pensat en català. En aquella època, a Igualada, 
a la mort del general Franco hi havia dos mitjans de comunicació escrita: 
Revista VIDA i bisetmanari Igualada. El primer, des de la seva fundació feia 
trenta anys, era escrit totalment en català i el segon bàsicament en castellà 

Els socis accionistes de La Veu de l’Anoia, 
dels als principis editorials des del primer dia
L’estiu de 1982, un grup de sis amics igualadins varen fundar el primer setmanari en català de la comarca

Acabada la 
dictadura, grups de 
persones motivades 

per l’activació de tot el 
què tenia relació amb 
el catalanisme es van 

posar d’acord per a crear 
empreses editorials. 

Aquest va ser el cas de 
La Veu de l’Anoia

Pere Prat, Antoni Castells, Jaume Singla, Josep Vidal i Xavier Carles.  | MIREIA VILANOVA AMAT-LA VEU
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però amb algunes col.laboracions -especialment l’opinió- en català.
Un grup d’amics igualadins, Antoni Castells, Pere Prat, Josep Maria An-

dreu, Josep Vidal, Pere Carles i Ignasi Carner, van ser els socis inicials 
de La Veu de l’Anoia i la seva empresa editorial, l’estiu de fa 

quaranta anys. A més del setmanari, també van crear-se 
Anoia Ràdio,  vinculada a la Cadena 13, i Anoia Televi-

sió. Fent cadascun dels socis una aportació econòmica 
inicial idèntica, varen constituir Publicacions Anoia SL 
a l’objecte de publicar un setmanari anoienc, inde-
pendent i en català que omplís el buit que en aquell 
moment hi havia a l’Anoia.
Des de llavors, malgrat alguns canvis en el reparti-

ment accionarial de l’empresa, els socis sempre s’han 
mantingut fidels al principis editorials que ja es deixa-

ven prou clars en l’editorial de la portada del primer nú-
mero de La Veu, el 3 de setembre de 1982. Bàsicament, la 

defensa sense excuses de la nostra llengua, el català, de les nos-
tres institucions i tradicions, i de tot allò que construeix la nació catalana, 
forjant al mateix temps un sentiment de pertinença i respecte al territori on 
vivim: la comarca de l’Anoia. Amb el pas dels anys, es van produir també 
algunes incorporacions, com Jaume Singla, Montserrat Llacuna i Francesc 
Català, i, més recentment, de Xavier Carles. 



T ots els 
eq uips 
esportius 
us destitgen moltes
F E L I C I T A T S
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CAL XANDRI
LA TORRE DE 
CLARAMUNTCAL SEC



Terapeuta Yvette Pons: @yvetteponsfacialista / Institut Yvette Pons: @institutyvettepons 

Tenir un diari de confiança de la teva localitat, actual-
ment, en una societat que busca la immediatesa i en 
un món tan connectat i tan global,  no és fàcil. Però 

a l'Anoia, si un diari hi ha de referència és 'La Veu de l'Ano-
ia'; confiança, perseverança, actualitat, objectivitat, realitats, 
entre molts altres factors defineixen el diari amb el qual he 
crescut des que era adolescent, i que avui dia encara en con-
tinuaré gaudint durant molts anys. Valoro el rigor que de-
mostreu a l’hora d’explicar les notícies de proximitat, essent 
capaç d’estar al dia de les notícies de fora però sense perdre 
l’essència d’explicar la realitat propera a la nostra localitat

Em sento immensament orgullosa d'haver format part 
d'aquest diari i haver aportat el meu granet de coneixements, 
agraïda que en el seu 40è aniversari continua informant-nos 
a tots els ciutadans i ciutadanes. Realment, és un autèntic 
privilegi llegir les notícies setmanals que recull el diari i 

Per molts anys, Veu de l'Anoia!

Tel. 93 804 62 02 · info@yvettepons.com · www.yvettepons.com
Sant Martí de Tous, 37 · 08700 Igualada, Barcelona

com de bé segueixen dia a dia compartint temes d’actualitat 
i d’interès públic. 

40 anys plens de grans professionals; redactors, directors, il-
lustradors, col·laboradors, premis però, sobretot lectors que 
dia a dia confiem en vosaltres i ens hem volgut nodrir de 
totes les notícies que ens heu ofert.

Gràcies per totes les facilitats que ens doneu tant als em-
presaris de la localitat, com a tots els vostres lectors, són 
moltes les possibilitats que ens oferiu a La Veu de l'Anoia, i 
sobretot gràcies per escoltar-nos, i deixar que la nostra veu 
també es faci ressò en el vostre diari.

Endavant amb nous reptes, noves oportunitats i tant de bo 
continueu comptant amb nosaltres, els vostres seguidors per 
fer d'aquest diari, el diari de tots. 
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L’equip de la Veu
La part humana de La Veu està formada per deu persones, 
cadascuna d’elles amb una tasca diferent i necessària. Deu 
professionals que treballen constantment perquè el divendres 
el diari pugui ser a les teves mans. També  t’informem  cada 
dia a través del portal web i les xarxes socials de La Veu. 
La tasca de crear un noticiari setmanal va molt més enllà 

de redactar notícies. Per aquesta raó, a La Veu hi treballen 
professionals de diversos sectors, com comercials, administratives 
i dissenyadores, així com periodistes i correctors. En aquest 
especial volem que ens coneguis, que puguis saber qui hi ha 
darrere de les lletres, les imatges, els anuncis, la web i les xarxes 
socials de La Veu de l’Anoia.

PIA PRAT JORBA
DIRECTORA GENERAL DE PUBLICACIONS ANOIA

JORDI PUIGGRÒS
DIRECTOR DE REDACCIÓ

És la directora general de La Veu de 
l’Anoia des de 2011. Està graduada 
en Ciències Empresarials i Ciències 
de la Comunicació, a més de tenir 
un postgrau de periodisme local. 
Sempre està oberta a formar-se 
amb cursos relacionats amb la 
seva professió i càrrec. Es consi-
dera una apassionada de la seva 
feina, i el seu constant esforç li ha 
permès obtenir un important re-
coneixement professional dins del 
sector de la comunicació i formar 
part de diferents associacions de 
premsa de Catalunya. 
En el dia a dia, la Pia s’encarrega 
que tot funcioni. Des de supervisar 
les pàgines del diari, passant per 
col.laborar per la ciutat amb conve-
nis d’associacions esportives i cul-
turals i donant idees i suport al de-
partament comercial i de disseny. 

Un dels periodistes més coneguts 
de tota la comarca. A La Veu des 
de 1995, i actual director de Re-
dacció. Rigorositat, compromís, 
serietat i transparència són les 
principals característiques que 
el defineixen com a professio-
nal de la comunicació. Un home 
d’arrels, amb passió pel perio-
disme i sempre atent per buscar 
la notícia allà on sigui. És tertulià 
de Ràdio Igualada i col.laborador 
d’esports de l’Agència EFE des de 
1991. 
És Jordi és Llicenciat en Ciències 
de la Informació (Periodisme) per la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na (1991) i compta amb un Post-
grau en Comunicació Empresarial 
per la Universitat Pompeu Fabra 
(2007). a començar l’ofici a noia 
Ràdio Cadena 13 i a Ràdio Igualada, 
i posteriorment a Televisió Igualada 

Com a responsable de la direcció 
del diari, ella s’ocupa de  qualsevol 
problema que pugui afectar al dia-
ri i  a tots aquells que formen part 
de l’empresa. Sempre empatitzant 
i conciliant.  Disposada a escoltar 
als companys i a l’entorn on es mou 
amb empatia i ganes d’enfrontar 
nous projectes  reptes i iniciatives.

mentre col.laborava al desaparegut 
bisetmanari “Igualada” i cursava 
els estudis universitaris. Posterior-
ment va ser cap d’Informatius a la 
Cadena Ser de Manresa i després 
va passar a Ràdio Barcelona, on va 
formar part de l’equip que va cobrir 
els Jocs Olímpics de Barcelona’92. 
Després de dos anys dirigint Ràdio 
Igualada, va entrar a La Veu.

CRISTINA ROMA
SECCIONS COMARCA I CULTURA, CORRECTORA DEL DIARI

La Cristina ens manté informats 
cada setmana de totes les notí-
cies relacionades amb la comar-
ca i  la cultura. A més, té una tasca 

molt important: corregir i revisar 
tot el contingut publicat a La Veu 

de l’Anoia. És una de les més vete-
ranes de l’equip -es va incorporar el 
1993- i gràcies a la seva experièn-

cia ens assegurem que els textos i 
les pàgines que passen pels seus 
ulls estiguin perfectes.
Llicenciada en Ciències de l’Educa-
ció, després d’exercir un temps la 
seva professió de mestra, va entrar 
a treballar a La Veu de l’Anoia on  
ha exercit diverses tasques fins a 
les actuals de correctora i encarre-

Sent la
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gada de les notícies relacionades 
amb la cultura de la ciutat i la co-
marca. Igualada és una ciutat molt 
rica, culturalment parlant.
Cada setmana tot el que s’escriu 
a les pàgines del diari passa pels 
seus ulls: anuncis, publireportages, 
notícies, entrevistes, articles d’opi-
nió, cartes al director...
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RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 

Email: info@trivazquez.com

Felicitem a La Veu de l’Anoia 
pel seu 40è aniversari!

MARC VERGÉS
SECCIÓ D’ESPORTS, GESTOR DEL PORTAL WEB DE LA VEU

El colomí forma part de La Veu 
des de 2018. En Marc pot enca-
rregar-se tant de les pàgines d’es-
ports com d’escriure en un minut 
una notícia d’última hora, sense 
deixar de banda l’actualització de 
la pàgina web. És graduat en Pe-
riodisme i va començar a treballar a 
Barcelona, però sempre ha preferit 

teva Veu
ANYS EVA ZAMORA

COMERCIAL 
FINA PLAZA
ADMINISTRACIÓ

L’Eva és la incorporació més recent 
i ha fet un canvi radical a la seva 
vida: després de molts anys tre-
ballant en botigues, ha fet un salt, 
amb moltes ganes, per formar 
part de La Veu. La seva tasca 
gira entorn del departament co-
mercial i el departament de dis-
seny i administració: ajuda a fer 
el contacte amb el client que vol 
publicitar-se i reclama els anuncis o 
les dades dels anunciants. Gràcies 
a l’Eva, la feina de la publicitat és 
molt més lleugera i facilita a tots el 
dia a dia.

A La Veu des de 1996, de les més 
veteranes. Va començar com a co-
mercial porta a porta. Actualment, 
s’encarrega de la comptabilitat, 
les gestions administratives i 
de distribució de Publicacions 
Anoia. Sempre està disposada 
per ajudar a resoldre qualsevol 
dubte, i gràcies a la seva expe-
riència i memòria controla el dia a 
dia de   La Veu. Mai deixa desatès 
el telèfon ni cap factura, i sempre 
porta les comandes a l’ordre del 
dia.

l’ambient de poble i per això va de-
cidir començar a treballar a La Veu 
i traslladar-se a viure a Santa Colo-
ma de Queralt. 
Com molts estudiants colomins, el 
Marc va fer el batxillerat a Igualada, 
en concret a l’Institut Pere Vives, 
fet que el va ajudar a adaptar-se a 
l’actualitat igualadina ben ràpid.

Implicat en diverses entitats i 
associacions de Santa Coloma, 
és un apassionat dels esports, 
sobretot del bàsquet, disciplina 
que li permet ser entrenador de 
dos clubs: Club Bàsquet Àguiles 
i el Club Bàsquet Igualada.



Renting des de 250€ al mes

Renting des de 225€ al mes

FELICITEM A 
LA VEU DE L’ANOIA PEL SEU 

40è ANIVERSARI!
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Renting des de 225€ al mes

FELICITEM A 
LA VEU DE L’ANOIA PEL SEU 

40è ANIVERSARI!
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NOELIA GARCIA
REDACCIÓ, GESTORA DEL PORTAL WEB DE LA VEU I COMMUNITY 
MANAGER

MIREIA VILANOVA
DISSENYADORA, FOTÒGRAFA I CREADORA DE CONTINGUT PER 
XARXES SOCIALS

BERTA FAU
AJUDANT DE DISSENY

FRANCINA BONCOMPTE
COMERCIAL ASSESSORA D’ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING

Sempre al dia amb les xarxes so-
cials. És graduada en Periodisme 
i Comunicació Audiovisual i ha 
treballat en altres mitjans lo-
cals. De les últimes incorpora-
cions de la Veu. La seva feina 
gira entorn de la difusió de les 
notícies a través de totes les 
xarxes socials. A més, dona su-
port a la resta de redacció omplint 
les pàgines del diari amb notícies, 
entrevistes i les últimes sèries. La 
seva devoció són les lletres i la co-
municació en general. Sempre amb 
el mòbil a la mà per fer un tuit o 
penjar una foto d’última hora...

La ireia és raduada en ràfica 
Publicitària i és la dissenyadora de 
La Veu. S’encarrega de dissenyar 
cada setmana tots els anuncis 
que han de sortir al diari, així 
com fer banners, fotografies i 
generar contingut que després 
és útil per la web i les xarxes.
Gestiona comptes corporatius d’al-
guns clients a Instagram i les webs 
de Job Anoia i La Veu del Motor. 
Sempre va amb la càmera a la mà i 
li encanta viatjar pel món i informar 
a través de les seves fotos.

La Berta ha estudiat Belles Arts i 
Integració social, també és fotògra-
fa i ha viscut a Mèxic captant amb 
la seva càmera les millors ona-
des i surfistes. s de adalona 
i igualadina d’adopció. Actual-
ment, està estudiant un Màster 
de Disseny Editorial i posa en 
pràctica els seus coneixements 
a La Veu. La seva tasca consisteix 
a donar suport amb les feines de 
disseny i s’ha encarregat de crear 
un nou llibre d’estil per regenerar la 
imatge de La Veu i les pàgines del 
diari amb motiu del 40 aniversari 
de la publicació.

La Francina és un dels pilars fona-
mentals perquè la publicitat fun-
cioni. La seva tasca consisteix as-
sessorar i fidelitzar clients que 
vulguin promocionar-se en els 
espais publicitaris que ofereix 
La Veu: el diari, la web, el cine-
ma, les xarxes o a la cartellera 
dels autobusos. La seva expe-
riència al món de les vendes (ha 
treballat a la Fira d’Igualada com 
a Responsable del Departament 
Comercial i a una immobiliària) li 
aporta la capacitat per ser empà-
tica amb el client, saber escoltar 
les seves necessitats i oferir el més 
adient. A part de gestionar la pu-
blicitat, s’encarrega de preparar els 

especials que La Veu publica en di-
ferents temporades i festivitats.



Un món on els cotxes només emetessin 
aigua. T’ho imagines? Un món on els 
vehicles pensessin en la nostra seguretat. 

netes com ara l’hidrogen. Un món pensat 

per viure en una societat millor per a tots. 
I on Toyota no deixés d’avançar per anar 
sempre més enllà.

TOYOTA, LET’S GO BEYOND ZERO

IMAGINA’T 
UN MÓN MILLOR

Durant els vostres 40 anys de trajectòria, a Toyota Igualada sempre hem apostat 
per vosaltres per tal de comunicar-nos amb els lectors anoiencs.

Us agraïm la vostra proximitat i predisposició, ens feu sentir part d’aquesta gran família!
Esperem continuar col·laborant molts més anys!

TOYOTA IGUALADA US DESITJA FELIÇOS 40 ANYS!
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LA VEU

L a Veu de l’Ano-
ia ofereix, des de 
fa anys, visites a 
grups escolars de 

la comarca. La redacció del setma-
nari obre les seves portes als estu-
diants de l’Anoia perquè coneguin 
el procés de l’edició del diari en 
paper així com tota la tasca perio-
dística que es du a terme per nodrir 
la web i les xarxes socials, puntual-
ment amb totes les notícies d’actu-
alitat de la comarca.
Alumnes de diversos cicles han 
visitat les instal·lacions del carrer 
del Retir on se’ls prepara una visita 
adaptada a l’edat i al curs escolar 
que ens visita en cada ocasió.
En primer lloc se’ls explica, mit-

jançant una presentació en power 
point, com és La Veu de l’Anoia, 
l’estructura del diari en paper, el 
procés de recerca de notícies, com 
es treballen, com es reparteixen 
en les diverses seccions del diari. 
També se’ls parla de la tasca del 
departament comercial, de la im-
portància que té la publicitat en les 
publicacions, com es distribueixen 
els anuncis en el diari en paper i 
els bàners al diari digital. Un petit 
incís en la història del diari fa que 
els alumnes visitants vegin com ha 
estat l’evolució de la premsa escrita 
durant aquests 40 anys.
Posteriorment la visita escolar es 
trasllada a les instal·lacions de la 
redacció on poden veure com es 
treballa amb els ordinadors per fer 
tot el procés de creació i maqueta-

ció de les pàgines de l’edició en pa-
per així com en la web i les xarxes 
socials, el retoc de les fotografies, 
el disseny dels anuncis publicitaris 
a l’hora que poden parlar i pregun-
tar als periodistes i dissenyadors 
sobre la tasca que duen a terme i 
dubtes que se’ls generin. 
Aquestes visites escolars que 
s’ofereixen des de Publicacions 

Anoia permeten als estudiants 
conèixer de primera mà la tas-
ca periodística de proximitat i qui 
sap, si en un futur, algun d’aquests 
nois o noies tindrà el cuquet de 
dedicar-se a aquesta professió, el 
periodisme, tan necessària en una 
societat madura i on la llibertat 
d’expressió i el coneixement està 
per damunt de tot. 

Els escolars de 
l’Anoia visiten les 
instal·lacions del diari
Aquestes visites escolars s’adapten a l’edat i curs 
escolar dels nois i noies que venen a la redacció

SEBASTIAN- 1
Pau Muntadas, 46 

Tel/ F ax 93 803 31 75 
Igualada

SEBASTIAN- 2
Masquefa, 21 

Tel/ F ax 93 805 12 87
Igualada

SEBASTIAN- 3  
Pg. d’Aurèlia Capmany, 15 

Tel/ F ax 93 803 31 75
Vilanova del Camí

W H ATSAP P  P ER  C O MANDES:   C /  P AU MUNTADES 6 1 5  6 3 8  5 1 3  ·  C / MASQ UEFA 6 1 5  6 3 8  5 1 4  ·  V IL ANO V A DEL  C AMÍ  6 1 5  6 3 8  5 1 5
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NOELIA GARCIA

Durant qua-
ranta anys 
d'història, les 

modes han marcat l’estil 
de les capçaleres de La 

Les capçaleres de La Veu de l’Anoia en 40 anys
Veu de l'Anoia. Des d’una 
tendència més clàssica 
seguint el model de "The 

e  or  imes  fins a 
l'adaptació d'un model 

digital als 2000. A con-
tinuació et presentem 
els onze estils que han 
format part de les por-
tades de la Veu. 

1985 - 1987

1982 - 1985

1987 - 1989

1989 - 1994

1994 - 1999

1999 - 2003

2003 - 2007

2007 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2016

2016 - 2022

2022
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NOELIA GARCIA

AAmb motiu del 40 ani-
versari La Veu de l’Anoia 
ha renovat la seva imatge 

tant a la capçalera de la portada com 
a les pàgines interiors del diari. Per a 
l’ocasió, a més, el diari compta amb 
un nou logo que vol representar el 
procés de lectura del diari. La nova 

icona ha estat creada per l’empresa 
igualadina de disseny Quartada.

Aquest nou disseny es pot veure 
a la part superior (dreta o esquer-
ra) de cada pàgina del diari, a més 
de formar part del disseny corpo-
ratiu que apareixerà al correu de 
La Veu complementant la signa-
tura en format GIF. 

Commemorem aquest 
aniversari estrenant logo

teva VeuSent la
ANYS
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PORCEL·LÀNIC
50 x 100
60 x 60
75 x 75

10,80 € / m2
11,95 € / m2
14,95 € / m2
12,50 € / m2

des de

des de

des de

des de

*21% IVA a part.

25 x 100
Parquet
*Fins esgotar estocs.

+ 60 models diferents
+ 16.000 m2 en estoc

a preus immillorables!
+Oportunitats ZONA OUTLET 

Especialistes en ceràmica, paviment i revestiment.
Grans estocs. Entrega immediata.

No perdis el temps! !Compta amb el nostre Servei

La teva botiga especialista en construcció

Vilanova del Camí:  93 806 02 40
Calaf:  93 869 87 50



Les seus i els equips canvien però l’essència 
de La Veu de l’Anoia es manté

Primer equip de redactors a l’edi�ci de la rambla Sant Isidre

Actualment, l’equip de La Veu de l’Anoia està format per 10 persones Antiga seu de La Veu de l’Anoia a la Rambla Sant Isidre

Inauguració d’una nova seu l’any 1986

Redacció actual de La Veu de l’Anoia

Farmàcia Tous, la teva farmàcia de serveis
Ortopèdia tècnica

@farmaciatous
93 103 35 93  ·       696 895 433  ·  farmaciatous.com

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

spique@icab.cat
Tel. 93 803 49 36
c/Castellfollit, 3

Igualada

teva VeuSent la
ANYS
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UNESCO

De totes les publicaci-
ons periòdiques pu-
blicades per les Naci-

ons Unides i els seus organismes 
especialitzats, “El Correu de la 
UNESCO” ha ocupat sempre el 
primer lloc pel nombre dels seus 
lectors, així com per la varietat 
del seu públic i  també per l’alta 
qualitat i actualitat  dels articles 
que publica.
En el decurs  del temps, el con-
tingut i la forma de la revista ha 
evolucionat molt. No obstant això 
ha romàs fidel a la seva vocació 

de sempre: propagar 
els ideals de la 
UNESCO, ser-
vir de plata-
forma per el 
diàleg entre 
les cultures i  
tribuna per a 
debats inter-
nacionals. Des 
de l’any 2017, 
gràcies a la genero-
sa ajuda de la República 
Popular de la Xina, aquesta his-
tòrica revista reapareix, oferint-
nos l’ocasió inestimable de 
reafirmar l’adhesió als valors que 

van consolidar la 
seva fundació. 

Ara s’adapta a les necessitats 
dels seus lectors disseminats pel 
món sencer, la publicació elec-
trònica en format PDF, en versi-
ons iguales per cada una de les 
sis llengües oficials de l’ rga-
nització (àrab, xinès, espanyol, 
francès, anglès i rus) i a partir 
d’ara també en català,  va acom-
panyada d’una edició impresa 

amb un nombre d’exem-
plars reduït.

L’edició catalana 
manté el mateix 
contingut i for-
mat que la de les 
altres llengües i  
disposa d’unes 

pàgines per in-
formar de l’activitat 

del món ES  a 
Catalunya, Andorra i la 

Catalunya Nord. 

Des de La Veu de l’Anoia es fa la 
maquetació, traducció i correcció 
de l’edició en català de la revista.

“El Correu 
de la UNESCO”
en llengua catalana
Aquest projecte és possible amb la implicació del 
Govern d’Andorra , la col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya i de la Universitat de Perpinyà, la coordinació 
corre a càrrec de l’Associació d’Igualada per a la 
UNESCO.

Des de 2016 La 
Veu de l’Anoia 

col·labora editant 
i traduint al català 

les pàgines de 
la revista de la 

UNESCO

Per molts anys, 

La Veu de l’Anoia!

Enhorabona per aquests 40 anys de periodisme rigorós i de proximitat!

Des d’ERC Igualada us volem felicitar per la gran tasca que heu fet durant 

tot aquest temps al servei dels anoiencs i anoienques i esperem que ens 

seguiu acompanyant cada divendres durant molts anys més.

teva VeuSent la
ANYS
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Marçal Sintes: 
“Apuntar-te a 
una Facultat de 
Periodisme sense 
vocació és un 
disbarat”

A principis dels vuitanta era habitual que sorgissin molts mitjans 
en llengua catalana després de molts anys de foscor. Què creus 
que va representar en general aquest fenomen per a Catalunya, 
per al país i per a la premsa?

El que va representar i el que encara representa, és que molts llocs 
tinguessin premsa accessible en català. Això també va passar amb el 
moviment de les ràdios comarcals a tot el territori i, en aquest cas, per 
impuls dels ajuntaments. En canvi, en el cas de la premsa va ser més 
un impuls privat. Va ser fantàstic, perquè el fenomen d’una premsa 
comarcal potent com tenim a Catalunya, no el trobem ni a Espanya, 

“Ser jove avui i tenir vocació de periodista 
és fantàstic. La quantitat de coses que 
pots arribar a fer, a imaginar i a crear 
és enorme. És un desafiament, 
fascinant, esplendorós i tot 
un repte per endavant”

JORDI PUIGGRÒS

N ascut a Vilafrança del Penedès el 1967, Marçal Sin-
tes és Doctor en periodisme, actualment és director 
de l’Institut de Recerca en Comunicació i Relacions In-

ternacionals i professor de la Universitat Ramon Llull, i de la revista 
Triodos. Entre 2012 i 2014 fou el director del CCCB. Participarà avui 
en l’acte de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal a Igualada, 
en ocasió dels 40 anys de La Veu, amb una xerrada sobre “La impor-
tància de la premsa comarcal en el nostre territori”.

ni a Europa. És un cas bastant curiós. Potser el tret de sortida se-
ria la fundació de l’AVUI i després, a principis dels vuitanta, van anar 
naixent tota una sèrie d’iniciatives, amb diferents periodicitats i àm-
bits, locals i comarcals. I tot això, en català. Encara avui és un patrimo-
ni que tenim. Una altra discussió és com ha d’evolucionar i sobreviure, 
però no ens l’hauríem de deixar de perdre. 
Ara m’ha vingut al cap una altra cosa que no ens havíem de deixar 
perdre, tots recordem el model català de caixes d’estalvis... No n’ha 
quedat res. Ni gall ni gallina. Doncs hauríem de procurar que el mo-
del de premsa de proximitat català fos un actiu que continués en el 
temps.

Sempre es diu que la premsa de proximitat és la més impor-
tant, perquè és la que té més contacte amb la seva raó de ser, 
que són els lectors, els televidents o els oients. En canvi, moltes 

Projectes a mida - Fabricació de maquinària - Mecanitzats especials 

Servei de reparacions industrials

C/Portugal, 3 - 08700 Igualada (BCN)
www.novamevir.com

teva VeuSent la
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vegades diríem que ens estimen poc des de les 
grans institucions, les grans empreses, les grans 
multinacionals a l’hora de posar publicitat o fins i tot els gurus 
del sector... Això de ser “de comarques” es posa a un nivell pro-
vincià, rural, com de poca importància... I es contradiu una cosa 
amb l’altra.

És cert, això és cert, però també ho és que jo vaig arribar de Vilafran-
ca a les redaccions de Barcelona, i després t’adones que molta gent, 
grans periodistes de Barcelona, han començat fora. I és veritat que les 
centrals publicitàries sempre valoraven ser la primera publicació de la 
província.. Era més important que ser el quart de Catalunya, per 
entendre’ns... Això vol dir que si tu venies moltíssims exem-
plars, però com que eres el tercer de Catalunya, per 
exemple, doncs no et tocava res. Hi havia aquestes 
maneres de pensar des de adrid, fins i tot també 
des de Barcelona. I ara. Ara passa força. Quan vas a 
buscar publicitat d’una gran empresa, i et diuen que 
els la porta una agència de Barcelona... ja estàs mort. 
Encara que siguis, com és el vostre cas, el referent en 
una comarca, o com El 3 de 8 al Penedès... Des de la 
premsa local tot és molt més complicat i aquest tipus 
de coses és veritat que passen. I el menysteniment pro-
fessional cap als professionals dels mitjans de proximitat lo-
cals i comarcals, això també. També passa. És allò del gran i el petit. 

Parles del català. I de la importància que ha tingut la premsa co-
marcal en la promoció i defensa de la nostra llengua. Ara es parla 
molt del català a les escoles, i si preguntem al carrer, la majoria 
vol que es continuï el model actual. Però si els preguntes en quina 

llengua llegeixen o miren la televisió, guanya per 
golejada el castellà... Diem que defensem molt el 

català... però el practiquem poc.

L’entorn digital és un factor que no ens acaba d’anar bé perquè el cas-
tellà té un mercat mundial molt accessible gràcies a la digitalització i el 
català no. Hi va haver un moment que La Vanguardia i El Periódico, van 
fer la seva edició en català. Però ara es troben que realment l’edició que 
realment pot créixer i els pot portar beneficis és el castell  perquè hi ha 
tot Llatinoamèrica i tot Espanya. Hi ha molts mitjans catalans que fan 
la seva edició digital en espanyol perquè els dona més tr fic. En canvi, 

això no passava amb el paper. 
La majoria de gent llegeix encara més en castellà la premsa, 

tot i la bona feina i el bon paper de la premsa local i co-
marcal. A la ràdio, no, és l’únic mitjà on és molt hege-

mònic el català. I a la televisió, efectivament, el castellà 
també és majoritari perquè encara que TV3 sigui la 
primera amb un lideratge entorn del 20 per cent, vol 
dir que l’altre 80 per cent, és en castellà. 

S’ha dit fins a la sacietat des de fa molts anys, que 
els diaris de paper, també els de la premsa comar-

cal, acabarien desapareixent, amb la revolució de la 
digitalització. Creus que serà així? 

a a molts anys que hi va haver gur s que van vaticinar el final del 
paper. Mira, sóc president del consell editorial de l’Eco de Sitges, que 
és el diari més antic de Catalunya, i no fa gaire ens reuníem i parlà-
vem d’aquestes coses. Jo parteixo d’una prèvia que, aquí, qui ho té 
més fàcil per sobreviure, és el qui és molt local o comarcal, o qui és 

“Hauríem de 
procurar que el 

model de premsa 
de proximitat català 

fos un actiu que 
continués en el 

temps”

ENTRE TOTS MILLOREM L’HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC

LA SEVA LLUITA
ÉS LA NOSTRA LLUITA

COL·LABORA-HI!
WWW.ESLANOSTRALLUITA.CAT

teva VeuSent la
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“Qui ho té més fàcil 
per sobreviure, és el qui 

és molt local o comarcal, 
o qui és molt general. Qui 
estigui al mig, ho té més 
complicat”  “V l’Anoia i 

New York Times.

molt general. Qui estigui al mig, ho té més complicat. 
Per exemple, La Veu de l’Anoia i New York Times. 
Per què? Doncs perquè per al NYT el seu mercat és el món i encara 
que tingui un percentatge molt petit d’aquest mercat, això el 
permet sobreviure de sobres, i a La Veu, perquè té un 
mercat petit, però hi té una gran penetració i un gran 
arrelament. 
L’altra gran qüestió, que ara porta de corcoll als 
empresaris dels grups de comunicació, és com 
compensem el creixement del digital i la dis-
minució del paper. Aquí hi ha un salt que s’ha 
de fer i és molt difícil. És a dir, els ingressos del 
digital no compensen les pèrdues que tens del 
paper i  aquest sal, cal intentar, minimitzar o sua-
vitzar tant com puguis, per no caure en aquest fo-
rat i acabar morint. I això és molt difícil... Cal aguan-
tar al màxim el paper, fent créixer la monitorització i 
els ingressos amb el digital. La premsa local i comarcal fer 
això ho té menys difícil que altres mitjans que estan entremig de 
volum de mercat.

Fa cinc anys o sis anys, tots els grans mitjans ho deien: la infor-
mació s’haurà d’acabar pagant. Això que tu miris una pàgina 
web, un diari digital i totes les notícies gratis que també surten 
en paper pagant dos euros... s’ha acabat. Ara tots els diaris, 
sense excepció, cobren per la informació. Aquest és el camí?

Jo crec que sí. Hi ha diferents models. Hi ha casos que és la societat 
civil que ho sosté a través de fundacions o a través de patrons. L’al-
tre és demanar a la gent que et doni suport, com fa, per exemple, 
Vilaweb. O bé directament pagar una subscripció per tenir accés a 
tota la informació.
Jo crec que efectivament, s’haurà de pagar. Això costa. Potser cos-
tar  més que, per exemple, ha passat amb la m sica o les pel lícu-
les, que també hem fet aquesta transició. Això és fruit d’un error 
inicial, que és que quan va arribar la digitalització es van posar els 
continguts tal qual a la xarxa. D’això ja fa molts anys. Rupert Mur-
doch, el gran magnat dels mitjans de comunicació, va dir “Nois, ens 
vam equivocar. No havíem d’haver fet això. No ho havíem haver 
donat tot gratuïtament i ara hem de fer el camí invers”. Jo crec que 
passarà per aquí en diferents models.

Parlem una mica de periodisme i de com estan avui en dia els 
estudis. Els alumnes són vocacionals? Se senten periodistes 
abans d’entrar a la facultat? Hi ha interès per l’actualitat?

Hi havia molta gent a la meva època, que no tenia una vocació real. 

Hi ha de tot, com en totes les professions. És fantàs-
tic per a un pro essor quan a la classe té suficients 

nois i noies amb vocació. Perquè això fa que la classe rutlli d’una 
altra manera i l’aprenentatge sigui molt més fàcil. Si ells també 

t’estiren, va molt bé. Apuntar-te avui en dia a una facultat 
de Periodisme sense vocació és un disbarat, perquè, 

amb els sous que es paguen... Millor fer Adminis-
tració d’Empreses.

Com és possible que havent-hi tanta de-
manda i notes de tall altíssimes per fer Pe-
riodisme, sigui una professió de sous nor-
malets? És curiós.

Sí. Hi ha molta gent que estudia periodisme. És un 
ensenyament que, una mica, serveix per a tot. Hi ha 

gent que li agrada la carrera, estudia i després acaba 
laboralment en altres a altres llocs. Crec que la professió 

ha perdut glamur, els sous han baixat en relació a fa uns anys, i 
el periodisme clàssic hi ha molt poca gent que el pugui exercir. Avui 
has d’estar disposat a anar al món digital on necessites moltes més 
habilitats que abans. Molt poca gent de les nostres facultats acaba-
rà treballant en un diari, o a TV3, per entendre’s. Hi ha molta oferta 
digital i molta comunicació d’empresa o institucional. D’altra banda, 
cal que recuperem el prestigi i el bon nom d’una professió que té el 
seu prestigi. La seva reputació s’ha vist desgastada, erosionada en 
els darrers anys.

Falta anàlisi. Ara ens conformem amb repetir el que ens diu la 
font.

Renyo molt els meus estudiants, perquè soc contrari al periodisme 
de declaracions. Els dic que han d’entendre la notícia, i l’han d’in-
terpretar. S’han d’explicar les coses perquè ho entengui la gent del 
carrer i això requereix un es or  intel lectual que no es pot menyste-
nir. Repetir unes declaracions ho pot fer un robot més bé que vos-
altres... Això passa amb els periodistes novells perquè no s’atrevei-
xen a vegades. I el més fàcil és reproduir les declaracions, i així no 
s’equivoquen. Se’ls ha de dir que s’atreveixin. També és veritat que 
hi ha pocs recursos i a vegades els periodistes han de fer 14 coses 
quan el que seria saludable és fer-ne moltes menys... 
Però abans no teníem totes les possibilitats creatives tecnològi-
ques, totes les eines, totes les possibilitats per ser creatius que els 
joves tenen ara. Per tant, ser jove ara i tenir vocació de periodista és 
fantàstic. La quantitat de coses que pots arribar a fer, a imaginar i a 
crear és enorme. És un desafiament, ascinant, esplendorós i tot un 
repte per endavant. 

C/ França, Nº 14 – Nau 4 
(Polígon Industrial les Comes)

08700 Igualada Barcelona
Tel. 93 803 96 35
Fax: 93 804 71 75

abcleather@abcleather.es
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Compromesos 
amb tu
Garantim el subministrament d’aigua a tothom i fem una gestió sostenible d’aquest recurs escàs. 

Però, el nostre compromís amb tu va més enllà d’aquest servei essencial.

Impulsem el cicle social de l’aigua: un model basat en la qualitat, la innovació, l’excel·lència, la 

sostenibilitat i la solidaritat, on el teu benestar és la nostra prioritat. Així és com contribuïm al 

desenvolupament sostenible del planeta, alhora que vetllem per la teva qualitat de vida.

Garantim el subministrament d’aigua a tothom i fem una gestió sostenible d’aquest recurs escàs. 

Però, el nostre compromís amb tu va més enllà d’aquest servei essencial.

Impulsem el cicle social de l’aigua: un model basat en la qualitat, la innovació, l’excel·lència, la 

sostenibilitat i la solidaritat, on el teu benestar és la nostra prioritat. Així és com contribuïm al 

desenvolupament sostenible del planeta, alhora que vetllem per la teva qualitat de vida.

Des d’Aigua de Rigat, felicitem La Veu de l’Anoia i el seu equip
per aquests 40 anys d’informació propera i de referència!

Des d’Aigua de Rigat, felicitem La Veu de l’Anoia i el seu equip
per aquests 40 anys d’informació propera i de referència!

Gestionem els recursos
hídrics de forma eficient 

per garantir-ne la seva 
disponibilitat. 

Consolidem la flota 
sostenible amb vehicles 
elèctrics i híbrids endo-

llables.

Apostem per la transformació 
digital dels serveis del cicle

integral de l’aigua per millorar
l’eficiència i la resiliència.

Garantim el subminis-
trament d’aigua a 

tothom sense deixar
ningú enrere.

Reduïm les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle

derivades del nostre 
consum elèctric.

Generem energia 
verda amb instal·lacions 

fotovoltaiques.

Conscienciem sobre 
la importància de fer 

un ús responsable de 
l'aigua, ja que és un 

recurs escàs.

@AiguadeRigat_

aiguaderigat.cat
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REDACCIÓ

E ls Gegants de La Veu són uns periodistes (un fotògraf i 
una redactora, l’ ndreu i la arcel·la) que es van estrenar 
amb motiu del 15è aniversari del diari. Es van estrenar el 
dia de Sant ordi del 1997, a la plaça de al ont. Ell porta 

l’equip fotogràfic i ella un bloc de notes i una gravadora.
an ser constru ts per l’artesà amon medes -del taller Sarandaca- que 

n’ha construït una seixantena més per a diferents poblacions de Catalu-
nya. Per realitzar-los, es va inspirar en els rostres que li van prestar dos 
igualadins  el fotògraf osep . ndreu, un dels socis fundadors del set-
manari, i l’aleshores estudiant arcel·la astells, filla del també fundador 

ntoni astells i Solà. Els gegants de La eu han participat en les cercavi-
les de la majoria de festes majors de la comarca. La primera festa  en què 
participaren fou la ira del Sant rist de Piera. 
Són molt els nens i les nenes d’ gualada que cada vegada que passen per 
davant de les instal·lacions de la eu, al carrer del etir, es queden boca-
badats mirant els gegants que estan plantats a l’entrada. 

Els Gegants de La Veu, 
els  periodistes més “grans”
Es van estrenar el 1997, coincidint amb el 15è aniversari 
de La Veu, i són els únics que representen periodistes.

Els gegants Marcel.la i Andreu | VEU
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C/França, 18 08700 Igualada
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Josep Elias i Farré: 
“El meu oci va ser banquer, però 
la meva vocació era periodista”

“Ja vaig escriure en el primer 
número de La Veu, i des 
de llavors hi he anat col.
laborant, a excepció d’un curt 
període de temps durant la 
crisi de fa uns anys. Durant 
molts anys vaig fer l’Àlbum 
Familiar, i més recentment, 
Regirant la Biblioteca.”

JORDI PUIGGRÒS

D egà dels periodistes de la comarca, Josep Elias i Farré (Igualada, 1931) 
és un apassionat de tot el que té relació amb la ciutat i especialment 
la seva història. Escriu des del primer número de La Veu, i també va 

fer-ho molts anys a la antiga Revista Vida, compaginant-ho amb la seva professió 
al llavors Banc Central. Recentment ha publicat un llibre sobre la relació del circ, 
una altra de les seves passions, amb la ciutat. Parlar amb ell és repassar la història 
del darrer segle a la capital de l’Anoia, amb un sensefí de detalls i anècdotes. 

D’on sorgeix la teva vocació pel periodisme?

Quan estudiava als Maristes, ja ens feien fer unes 
redaccions sobre temes diversos, i “l’hermano” en se-
leccionava unes quantes i les penjava en una pissar-
ra. Devia ser l’any 45, o 46. Vaig començar a publicar 
alguns articles a la Revista Vida. Escrivia sobre detalls 
històrics. Uns anys més tard, el 1952, quan feia la mili 
a Melilla, vaig saber que a Igualada deixarien tocar “la 
Santa Espina”, però no em van dir que la lletra no la 
cantarien... Vaig enviar un article titulat “Som i serem 
gent catalana”, en català, i van enviar set denúncies a 
la Guàrdia Civil, una d’elles de l’alcalde Llansana, i això 
que era fundador de la Revista Vida. M’haguessin po-
gut fer un Consell de Guerra, però Mossèn Còdol va 
fer gestions i me’n vaig salvar...

Escriure sobre història, tradicions, religió... i en 
canvi vas escollir els números per guanyar-te la 
vida... Al Banc Central de la rambla (avui Banco 
Santander), fins que et vas jubilar. Suposo que 
els primers anys escrivies en castellà.

Sempre he dit que el meu ofici va ser banquer, però 
la meva vocació era periodista. No existia, llavors, la 
carrera de Periodisme. Ja vaig escriure en el primer 
n mero de a eu, i des de llavors hi he anat col labo-
rant, a excepció d’un curt període de temps durant la 
crisi de fa uns anys. Durant molts anys vaig fer l’Àlbum 
Familiar, i més recentment, Regirant la Biblioteca. 
Vaig escriure un temps en castellà, és clar, perquè 
eren els temps que hi havia. Però a la Vida hi havia 
Antoni Dalmau i Ribalta, que feia de corrector, i algu-
nes vegades si li enviava l’escrit en castellà, ell me’l 
traduïa en català. Llavors, de mica en mica, s’anava 
publicant en les dues llengües. En el primer número 
recordo que a la portada va sortir un “Déu vos guard”, 
així, entre cometes eh... Es trampejaven les coses, i no 
passava res. Ho toleraven, perquè els convenia, així si 
algun cònsol estranger protestava que aquí no hi ha-
via llibertat, li ensenyaven articles en català d’alguna 
revista per ustificar se...

Assessors en Asseguranc es i Produc tes F inanc ers
Truc a’ns o apropa’t a la nostra ofic ina.

T’oferim les millors c ondic ions!

Ba l c e l l s  &  As s o c i a t s ,  As s e s s o r s  S. L .
Agènc ia d’Asseguranc es E x c lusiva ·  Assessor F inanc er ·  N º  C0468
Te l .  9 3 8  0 4 3  7 7 7  ·  j osep.b alc ells@ agentes.c atalanaoc c idente.c om

Avgda. Paï sos Catalans 103, 08700 Igualada

Sent la
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“La visita 
a l’Arxiu de 

la Guerra Civil 
a Salamanca i els 

reportages que en va 
publicar La Veu és 
l’experiència més 
gratificant que he 

tingut”

canó d“El hombre bala”. Allà va començar una relació que es manté 
encara amb la família Raluy.

Quina ha estat l’experiència més gratificant que has 
tingut, com a periodista?

Quan vam anar a l’Arxiu de la Guerra Civil a 
Salamanca. Recordo que et vaig dir, en plena 
polèmica amb els “papers”, que calia anar-hi a 
veure què hi trobàvem d’Igualada i comarca, i al 
cap d’unes hores ja érem en direcció a Caste-

lla. Aquells reportatges van donar molt prestigi 
a La Veu, perquè hi havia molts detalls històrics 

interessants,  sobre la ciutat i molts pobles. Tothom 
tenia por d’anar a aquell arxiu per ser catalans, i allà 

ens van tractar molt bé, la veritat. erò sí que era ficar se a 
la gola del llop, sí... També va ser molt bonic anar al Bisbat de Vic i 
otografiar el pergamí més antic on surt el nom d’ gualada.

Com veus el periodisme d’avui, tu que has passat de la linotípia 
al món digital?

Avui hi ha quatre anys de carrera universitària, però molts dels nous 
periodistes no saben res de com eren els inicis de la professió. S’ha 
passat d’un periodisme batallador, de moure’s amunt i avall, al del 
“cortar-pegar”, a rodes de premsa, i notes d’agències i gabinets. Tot 
és més pràctic. A vegades hi ha coses que passen, i ningú no en 
parla, i tot s'oblida ràpid. 

Com va ser, això, d’entrar a formar part de La Veu?

El Jaume Ferrer Pi, que va ser-ne el primer director, em va dir si 
volia venir a escriure a un diari que sortiria només en català... 
Va ser així. Feia una columna que es deia “Esperit d’un 
poble”, sobre folklore, festes,  dites catalanes... Encara 
recordo que hi anava a les tardes, després de passar 
pel banc al matí, i després a Cal Pla, que els portava 
els números.

Arran del llibre que has fet, ara ja ho sap tothom, 
però fins fa poc temps només uns pocs sabien que 
t’estimes molt el món del circ.

El meu pare em portava al circ. A Igualada només en venia un, 
per Festa Major. M’agradava quedar-me l’entrada, el programa... 
Ho tenia tot en un calaix. De mica en mica em va anar captivant el 
món del circ, i deu fer 25 anys que vaig pensar que calia posar en 
ordre tot el que tenia. Després vaig pensar que podria escriure la 
història del circ a la ciutat, i l’Ajuntament va pensar que era interes-
sant d’editar-ho. Un dia va venir a la ciutat un senyor que dibuixava 
en Charlie Rivel, i el vaig anar a veure a l’Ateneu, en una exposició, 
i en vaig parlar en un article. La relació va continuar i un dia em va 
dir que a Girona hi havia un circ amb una igualadina... Llavors vam 
anar, tu i jo, ho recordes, al Circ Raluy, i els germans Raluy ens van 
presentar la seva mare, la Marina Tomàs, que ja era molt gran. “Jo 
soc d’Igualada, soc parent d’una gent que tenen una botigueta de 
plats i olles, sota les voltes”, ens va dir. Ella era la que disparava el 

teva Veu
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“Des del primer dia
La Veu s’ha bolcat molt 
per Igualada, és el diari 

de la ciutat”

Per què va decidir confiar en La Veu de 
l’Anoia?
En aquell temps hi havia dos diaris, només 
amb dues tendències ben diferents una de 
l’altra, completament. Vosaltres us vau bolcar 
molt per Igualada, sempre sou al costat de la 
ciutadania. 
Vau ser el diari del poble, de la ciutat i encara 
ho sou. No podem prescindir de vosaltres.

A part de lector de la Veu, hi ha tingut més 
vincle?
Sí, en l’àmbit cultural i esportiu. Mai m’heu fa-
llat, això amb lletra majúscula. Recordo que 
escrivia a màquina i fent tres còpies de les 
notícies. Us portava les cròniques dels partits 
de futbol o d’altres esdeveniments culturals 
gairebé tots els dilluns a primera hora abans 
d’anar a treballar. 

Per les fotos, recordo que anava a revelar el 
carret com més aviat millor i després les por-
tava a La Veu.

Fa més de 30 anys que és subscriptor del 
diari...
Sí, i no tinc pensat deixar de ser-ho. La Veu 
de l’Anoia és el diari de tots. Gràcies a ell estic 
informat del que passa a casa, a més llegir-ho 
és sempre és entretingut. 

Els articles d’opinió sempre són crítics i em 

NOELIA GARCIA

En Josep Marí Lla-
cuna és el subscrip-
tor més antic de La 

Veu de l’Anoia, llegeix les nos-
tres pàgines des de 1982, i en 
aquests 40 anys, no ha fallat 
cap divendres. A més d’un lec-
tor indispensable, durant els 
90 i més enllà, col·laborava 
com a escriptor amb les seves 
cròniques esportives i cultu-
rals. Cada dilluns a primera 
hora, recorda, que portava els 
seus escrits, fets a màquina o a 
mà, i les fotografies (quan era 
possible) acabades de revelar. 

Igualadí de soca-rel i molt ac-
tiu amb les causes culturals i 
esportives de la ciutat. Va tre-
ballar tota la vida en el sector 
del tèxtil a empreses conegudes 
com ara Punto Blanco o Car-
trobox durant molts anys fins 
que va decidir crear la seva 
pròpia empresa JOMALLA. 

Marí sempre ha estat vinculat a 
la ciutat, i ho ha demostrat amb 
fites com ara formar part del 

Ajuntament de 
Montmaneu

PER 
AQUESTS

40 ANYS
D’INFORMACIÓ 

LOCAL I 
COMARCAL

Moltes
gràcies

partit polític Unió Demo-
cràtica, o exercint de Patge 
Faruk durant 22 anys pro-
tagonitzant el famós pro-
grama de Ràdio Igualada 
i les visites a l’hospital du-
rant les vigílies de Nadal. 

Tanmateix, va ser un 
dels primers membres de 
l’Agrupació de futbol de 
Veterans d’Igualada i anys 
més tard vicepresident i 
relacions públiques del 
CF Igualada. Amb 78 anys 
el Josep continua sent un 
home vital i actiu que esti-
ma la seva ciutat i sap que 
a La Veu pot trobar tot el 
que vol saber d’Igualada i 
l’Anoia. 

ANYS



E n nom de l’ A j untament de M asq uefa 
felicitem a L a V eu de l’ A noia i a tots 

els seus professionals per aq uests 4 0  
any s de rig or,  compromí s i traj ectò ria 

al servei de la informació.

M oltes felicitats!

fan reflexionar. Per mi, la Veu 
és imprescindible... 

Quines notícies recorda amb 
més detall?
Avui dia les botigues obren 
tota la setmana, però fa 40 
anys no. Diria que era l’any 
1989. A l’Agrupació de Futbol 
de Veterans d’Igualada ens va 
tocar la loteria, un quart pre-
mi, cada butlleta eren 75.000 
pessetes. Jo crec que era un 
divendres, però aquell cap de 
setmana van obrir les botigues 
d’Igualada perquè la gent po-
gués gastar-se els diners. I 
això, va sortir al diari, eh... (riu). 
A més va ser un premi molt re-
partit perquè recordo que mol-
ta gent, entitats i amics tenien 
un número.
Recordo també l’any 2021 la 
gran nevada que va caure a 
Igualada un 15 de desembre, 
un dia feiner. En comptes de 
treure la neu, l’anaven recopi-
lant als cantons de les voreres.

Com a notíci-
es més negati-
ves, recordo quan es va en-
derrocar un edifici al carrer 
de la Salut, que va ser una 
notícia amb molt d’impacte 
en aquells moments. Si no 
recordo malament, estaven 
fent obres als baixos d’un 
edifici i va haver-hi alguna 
incidència..., sort que els tre-
balladors havien sortit a es-
morzar!
I així alguna més recent, ens 
ha marcat a Igualada l’assas-
sinat de la Francina Castell-
tort, de qui a més soc parent 
llunyà del seu marit.

Llegeix més premsa en pa-
per d’altres àmbits o prefe-
reix la de contingut local?
Llegeixo una mica de  tot per-
què en general m’agrada con-
sumir diaris. També soc subs-
criptor de La Vanguardia i és el 
que llegeixo habitualment jun-
tament amb La Veu de l’Anoia.

Com veu el 
futur dels diaris de paper?
En el moment que desapa-
regui la meva generació serà 
complicat que es mantinguin. 
El jovent està acostumat a lle-
gir en altres formats. Jo tinc 
netes joves i podria dir que 
mai els he vist llegir un diari 
com quelcom quotidià. 

Què és el que més li agrada 
de La Veu?
Tot, destacant l’última pàgina 
del diari, la contra. Sempre són 
entrevistes a persones molt 
interessants. A més, l’apartat 
del “Diuen...” fa una crítica i 
una fotografia de la societat 
excel·lent. , l’editorial, bonís-
sima, sempre fa pensar i refle-
xionar. 

La Veu és molt més que un 
diari, fa servir la pàgina web o 
només llegeix el diari?
No, mai. Llegeixo el diari en 

paper cada setmana, però mai 
consulto la  web. Prefereixo el 
paper. 

Com ha canviat Igualada en 
aquests 40 anys?
Parlaré de l’àmbit industrial, 
que jo soc de l’antiga escola i 
he treballat tota la vida al gè-
nere de punt (riu). Industrial-
ment, Igualada era una potèn-
cia, hi havia treball per tothom, 
qui volia trobava feina, segur, i 
hores extres, per avorrir! Ara, 
això, tots sabem que ha can-
viat...
Pel que fa a les infraestructu-
res estic content perquè hi ha 
molts parcs i carrers bonics, 
però tenim una Igualada bru-
ta, i la culpa també és nostra. 
Falta neteja, però que també 
els ciutadans siguem més res-
ponsables.

També el vandalisme, abans era 
tot molt més segur, això si, a al-
tres ciutats encara estan pitjor.
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MARC VERGÉS / NOELIA GARCIA

En l'època actual és im-
possible d'imaginar un 
mitjà de comunicació 

sense la seva pàgina web. De fet, hi 
ha mitjans que son exclusivament 
digitals. No és el cas de La Veu de 
l’Anoia, que com tothom sap, té els 
seus orígens en el format en paper, 
del qual en aquesta edició especial 
se’n celebren els 40 anys. Però se-
guint el caràcter innovador que l’ha 
caracteritzat des dels seus inicis, La 
Veu ja va fer la seva primera incur-
sió en el món digital l’any 1995. En 

aquella època, en 
què només 40 
milions de per-
sones arreu 
del món dis-
posaven de 
connexió a In-
ternet, l’accés 
a La Veu Digital 
estava destinada 
pràcticament en exclu-
siva a persones amb altres noci-
ons d’informàtica. No s’hi publica-
ven notícies com actualment, sinó 
que servia per pujar-hi la portada i 
algunes pàgines del diari al mateix 

temps que s’imprimia a la rotativa. 
Sis anys més tard, l’any 2001, es 
va fer el llançament del primer di-
ari digital de la comarca, veuano-
ia.cat. Després d’uns primers 15 
anys amb alts i baixos, des del 
2016 l’aposta per l’edició digital 
de La Veu de l’Anoia és ferma i 

decidida i està més que 
consolidada.

Així doncs, la realitat 
dels inicis de la web 
és molt i molt dife-
rent a l’actual, en 
què tothom es pot 
connectar des d’un 

simple telèfon mòbil. 

Les xifres actuals
Actualment, veuanoia.cat és 

un mitjà de referència a la comar-
ca a nivell online. Totes les notícies 
d’última hora, així com també les 
entrevistes i articles en més pro-
funditat que apareixen a l’edició 

en paper de divendres, apareixen 
al portal digital. I les xifres de vi-
sites a la web no paren de créixer 
any rere any, així com també ho 
fan la dels seguidors a les xarxes 
socials. 
Així doncs, l’any 2021 veuanoia.
cat va tenir 207.166 usuaris únics 
i 386.379 visites. Unes xifres que 
la consoliden com el mitjà de refe-
rència a la comarca.
Pel que fa a les xarxes socials, 
el perfil de itter veuanoia 
té 9.700 seguidors, mentre que 
a Facebook té 5.238 m’agrada 
i 5.539 seguidors. Pel que fa a 
l’Instagram, una xarxa per la qual 
s’ha apostat de manera molt de-
cidida en els darrers anys, el perfil 

veuanoia ja té més d’11.500 
seguidors, sent líder destacat 
dels mitjans de comunicació de la 
comarca. La Veu de l’Anoia també 
té perfil a Lin ed n, on hi té 572 
seguidors.

Veuanoia.cat i @veuanoia, 
un projecte consolidat

La web i xarxes socials de La Veu de l’Anoia s’han 
convertit en referents de la informació de la comarca

Des de l’any 
2016 l’aposta pel 
portal veuanoia.
cat és decidida i 
el creixement de 
web i xarxes és 

continuat
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Una de les últimes plataformes a les 
quals s’ha afegit La Veu és Google 
Business, una eina que permet crear 
i editar el perfil d’empresa amb l’ob-
jectiu d’arribar a més visualitzacions 
de la eb així com aparèixer en les 
primeres opcions de recerca del 
gran buscador oogle. En aquesta 
plataforma s’enllaça un petit text i 
fotografies al lin  de la notícia. En els 
últims trenta dies, les publicacions a 

oogle usiness s’han vist més de 
1.457 vegades.

El rècord de visites: 9 de març de 
2020
Dos anys després de l’inici de la 
pandèmia encara tenim un record 
ben fresc d’aquells primers dies 
confinats. Especialment a la onca 
d’ dena, amb el tancament peri-
metral, que es va anunciar el dijous 
12 de març. Doncs bé, tres dies 
abans, el dilluns 9 de març, es van 
conèixer els cinc primers casos de 
coronavirus a l’ ospital d’ gualada, 
una notícia que va treure en exclu-
siva veuanoia.cat.  en una època 
en què l’angoixa pel que vindria 
era creixent, la notícia dels primers 
casos confirmats a l’ ospital va 
despertar l’interès de moltíssims 
lectors de la comarca. ixí doncs, 
l’equip tècnic responsable de la eb 

va haver d’ampliar la potència del 
portal, ja que la gran quantitat de 
visites d’aquell dia la van arribar a 
col·lapsar. és de 55.000 en un dia 
i més de 100.000 durant el març del 
2020.

Creixement interactiu a Instagram
Sense cap mena de dubte, nsta-
gram és una de les xarxes socials 
més visuals i potents per arribar 
a un públic més jove. En els dar-
rers anys, La Veu ha fet una aposta 
per fer créixer la seva presència a 
aquesta xarxa social, sense deixar 
de banda la rigorositat del perio-
disme. Segons les estadístiques de 
la plataforma, en els darreres no-
ranta dies (1 de juny - 29 d’agost), 
el perfil veuanoia ha aconseguit 
arribar a 20.199 comptes, i durant 
el trimestre anterior (1 de març - 
31 de maig) 20.276 comptes van 
interactuar amb el contingut pu-
blicat. En els darrers sis mesos, el 
perfil acumula un total d’1.769.878 
m’agrada, comentaris, respostes i 
reaccions. questes dades repre-
senten un dels pics més grans d’au-
diència pel que fa a veuanoia dins 
de l’aplicació. Els números són pos-
sibles gràcies a l’atractiu contingut 
que diàriament es publica a través 
dels storise, posts, reels, etc. 

Un dels vídeos publicats a l’Instagram de La Veu que acumula 23.892 reproduccions, 98 

comentaris i 1098 likes / @veuanoia

Instagram 11.659 seguidors

Twitter 9.694 seguidors

Facebook 5.539 seguidors

LinkedIn 572 seguidors



Ajuntament de 
La Pobla de Claramunt

Moltes 
felicitats,

VEU DE 
L’ANOIA!
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ANYS

REDACCIÓ

Una de les plataformes que 
permet la difusió de l’edició 
digital del diari és l’iQuiosc. 

Aquesta plataforma és un projecte de 
l’Associació de Publicacions Periòdiques 
en atalà ( PPE ), en col·laboració amb 
l’Associació Catalana de Premsa Comar-
cal (ACPC)L’APPEC és l’associació naci-
onal d’editors de revistes i digitals, que 
agrupa un centenar d’empreses i unes 
200 capçaleres en paper i digital, entre 
les quals també hi ha La Veu de l’Anoia.

La col·laboració entre aquestes dues as-
sociacions permet posar a l’abast dels 
lectors totes les publicacions periòdiques 
en català (diaris, revistes, premsa territo-
rial i publicacions gratuïtes) sota una pla-
taforma àgil i totalment independent.
El catàleg de l’iQuiosc permet navegar a 
través de diversos dispositius: pots des-
carregar un exemplar únic o subscriure’t 
per un any a la publicació i gaudir dels 
millors descomptes.
I ho pots fer des del teu ordinador, la 
tauleta o el mòbil, etc, el dispositiu que 
millor et vagi. 

iQuiosc, la plataforma 
digital que agrupa totes 
les publicacions en català
El portal agrupa unes 200 capçaleres en paper i digital de mitjans 
de comunicació del Països Catalans

L'Ajuntament 
dels Hostalets 

de Pierola felicita 
la família de 

La Veu de l'Anoia 
amb motiu de 
la celebració 
de 40 anys 

com a mitjà de 
comunicació clau 
en el seguiment 
de l'actualitat i, 

en especial, a totes 
les persones que 
al llarg d'aquest 

temps s'han 
esforçat per 

convertir-lo en el 
principal referent 

comarcal.

Per molts 
anys!



L’Ajuntament 
de Capellades 
felicita a 
La Veu de l’Anoia
pels 40 anys de 
servei a la comarca, 
situant la nostra 
vila en el mapa 
anoienc.
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LA VEU

L A VEU DE L’ANO-
IA, al llarg dels dar-
rers anys, ha anat 
editant diferents 

col·leccionables referits a l’art, a 
la història, a la geografia, a l’urba-
nisme o al fol lore .Sens dubte, un 
dels col·leccionables més notables 
és Esglésies romàniques de l’ no-
ia  que, distribu t en fitxes, recull 
les 57 esglésies romàniques de la 
comarca. ada fitxa conté una fo-

tografia de l’església tractada, un 
breu resum històric, una descripció 
arquitectònica i l’itinerari que cal se-
guir per arribar-hi. L’edició d’aquest 
col.leccionable fou possible gràcies 
a la col.laboració del entre d’Estu-
dis omarcals d’ gualada. n altre 
col.leccionable molt notable i útil és 

utes per l’ noia. istòria i art , 
obra de Pau Llacuna i rtínez i e-
resa ascó i rescó, editat amb la 
col.laboració del onsell omarcal 
de l’Anoia.

mb motiu del entenari dels eis, 
es va editar un àlbum de cromos 
dels eis d’ gualada. otos anti-
gues i modernes d’una de les fes-
tes més entranyables a gualada.  

ambé els castells, tradició prou 
arrelada a la nostra ciutat, foren 
objecte d’un altre dels col·lecciona-
bles de L  E . 
D’altra banda, gràcies a la col·labo-
ració de l’ rxiu omarcal d’ guala-
da, s’edità el col·leccionable noia, 
carpeta de records , una col·lecció 
de fotografies antigues d’ gualada 
i de diversos punts de la comarca.

quest setmanari també ha publi-
cat un col·leccionable de postals 

dels gegants de l’Anoia.
n altre dels col·leccionables que 

s’han obsequiat amb La eu és 
Paisatges de l’ noia. Passejant 

per la comarca , que inclou imat-
ges especialment dels diferents 
municipis de l’ noia, amb una breu 
referència a les característiques 
de cada població. L’ noia a vol 
d’ocell  un col·leccionable basat en 
fotografies a tot color de tots els 
municipis de la comarca fetes des 
de dalt d’un globus ha estat un dels 

col·leccionables més reeixits.
100 anys. matges de l’ noia , un 

llibre que és un interessant docu-
ment històric en el qual es poden 
veure fotografies de la comarca de 
tot el segle . El llibre va ser fruit 
d’un extens i laboriós treball de re-
cerca.  el darrer dels col·lecciona-
bles fins al moment que va editar 
La eu va ser el receptari uliverd-
blau, el receptari de l’ noia , en 
col.laboració amb restaurants de 
tota la comarca.

Els col·leccionables de la Veu

Us agraïm la vostra labor informativa 
durant aquests 40 anys.
Moltes felicitats!!



Més informació a www.castelloli.cat

La millor part està 
per descobrir,

vine a Castellolí!

RUTA DE LES FONTS
DE CASTELLOLÍ, 

AIGUA I VIDA

Descobreix el patrimoni històric
i natural del poble

EL CASTELL DE CASTELLOLÍ,
UNA DE LES SET MERAVELLES

DEL PATRIMONI CULTURAL
DE LA CONCA D’ÒDENA

RUTA BLAVA I VERMELLA
DE LES BARRAQUES

DE PEDRA SECA

L’ESGLÉSIA VELLA
DE SANT VICENÇ

Gràcies a La Veu de L’Anoia per ajudar-nos 
a fer descobrir Castellolí durant aquests 40 anys. 

Per molts anys!
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REDACCIÓ

S ense ells, La Veu de l’Anoia 
no seria el que avui és. Els 
nostres clients comercials 
són la principal font d’in-

gressos de l’empresa i un pilar fonamental. 
La publicitat ha esdevingut un motor im-
prescindible  per als mitjans de comunica-
ció privats, com és el cas d’aquest setma-
nari. 
Bona part de l’èxit que suposa incloure 
publicitat a La Veu de l’Anoia és l’enorme 
penetració social que ha tingut sempre en 
la societat d’Igualada i comarca.
Segons l’agència de control de mitjans 
OJD, La Veu de l’Anoia és el primer periò-
dic setmanal en català del país en difusió 
segons la seva àrea d’in uència.
Aquest fet fa que aquest periòdic repre-
senti per al comerciant una garantia per a 
la seva inversió en publicitat. La Veu no és 
diari d’un dia, és una publicació present a 
les cases, empreses i comerços durant tota 
la setmana.
Una de les característiques de la premsa 
comarcal és la proximitat. Senzillament re-
collim el dia a dia tenint les pàgines obertes 
a tothom. És un complement a la premsa 
d’abast nacional per als lectors que tenen 
un interès per acostar-se a l’actualitat co-
marcal.
A més, La Veu de l’Anoia manté estret con-
tacte amb setmanaris de proximitat de les 
comarques veïnes, així com diaris d’abast
nacional, amb qui comparteix continguts. 
Per exemple, hem col·laborat activament 
amb el diari “Ara” en la difusió de suple-

ments especials dedicats a la comarca, 
com l’European Balloon Festival.
Inserir un anunci publicitari a La Veu de 
l’Anoia s’ha convertit en quelcom habitu-
al per a centenars de comerciants i indus-
trials de la comarca. Des de 1982, any en 
què aquest periòdic va sortir per primera 
vegada als quioscs, el creixent sector co-
mercial de l’Anoia ha tingut en les pàgines 
de La Veu un racó rendible on exposar els 
seus productes.
El nostre principal reclam és que inserir un 
anunci a La Veu és gairebé el mateix que 
estalviar en publicitat, per tres raons fona-
mentals: per difusió, per qualitat, i per preu.
El nostre equip comercial disposa d’una di-
latada experiència en vendes, de manera 

La Publicitat i els nostres clients, 
un pilar fonamental
Des de 1982, el sector comercial de l’Anoia ha tingut en les 
pàgines de La Veu un racó rendible per exposar els productes

Felicitats per
aquests 40 anys!L’ajuntament de Veciana felicita 

a La Veu de l'Anoia en el seu 
40è aniversari!

ANYS
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Des de l'Ajuntament 
de Piera volem 

felicitar els 40 anys 
d'aquest diari, 

que durant aquestes 
quatre dècades ens 

ha transmès amb rigor 
i professionalitat tot 
el que ha passat a la 

nostra comarca, 
convertint-se així, en 
un referent comarcal. 
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que el client rep tota la informació i els consells necessaris per a que la seva 
inversió sigui el més rendible possible.
Nosaltres sabem molt bé què necessita el client per millorar la penetració 
del seu producte al mercat de l’Anoia.
La Veu pot garantir, d’entrada, que el seu anunci arribarà a més de cinc mil 
llars de la comarca, la qual cosa significa, segons les dades que s’acostu-
men a utilitzar en aquest sector, que la publicitat arribarà a un públic po-
tencial de gairebé 25.000 persones. Per tant, el client té l’absoluta garantia 
que el seu anunci serà vist per milers de persones, i no una sola vegada, 
sinó probablement més d’una. Aquí entra una de les claus de l’èxit de La 
Veu en els seus 40 anys d’història: com dèiem abans aquest periòdic no 
és diari d’un dia, sinó que és una publicació per a tota la família i durant 
set dies, que va passant de mans en mans a tots els membres de la casa.

reiem sincerament, i les dades oficials així ho avalen, que inserir un anun-
ci publicitari a La Veu és una inversió i una garantia d’èxit en la seva pro-
moció. També és un estalvi de diners. No hi ha res millor en economia que 
jugar sobre segur...
La Veu s’ha consolidat un any més com a primera publicació de la premsa
comarcal a l’Anoia en vendes, i apropant-se a les millors dades en difusió 
dels setmanaris comarcals en català que hi ha al nostre país.
Alhora, l’empresa editora de La Veu, Publicacions Anoia SL, publica puntu-
alment altres publicacions gratuïtes adjuntades al setmanari, sobre temes 
diversos, com a succeït amb els suplements especials dedicats als Reis 
d’Igualada, a més de gestionar la publicitat a Veuanoia.cat, el nostre portal 
digital. Si el client ho desitja, pot acollir-se a unes interessants ofertes de 
promoció conjunta, a uns preus molt competitius i amb un tracte exclusiu.

Com estructurem la publicitat a La Veu de l’Anoia
El sistema que utilitzem a La Veu per als anuncis publicitaris és molt sim-
ple: cada pàgina del periòdic (la publicació habitual de cada setmana, no 

els suplements especials com aquest) està estructurada en una imaginària 
“reixa” de 40 mòduls -talment com si treballéssim en un full de càlcul- for-
mats per vuit files i cinc columnes.  partir d’aquí, un anunci pot tenir un sol 
mòdul -l’anomenem així 1x1- o més d’un, en funció dels desitjos del client. 

ixí, poden ser anuncis com 2x3 (dues files per tres columnes), 5x2 (cinc 
files per dues columnes), i així fins a una llarga sèrie de possibilitats, fins 
arribar a la pàgina completa (8x5, vuit files per cinc columnes).
En el cas de Veuanoia.cat, la distribució de la publicitat és similar, però les 
mides s’adapten a la situació dins de la pàgina web, i en ocasions, a la 
durada (el temps) en què romanen actius en cada sessió oberta pels in-
ternautes. Podeu veure aquestes distribucions dels anuncis en les imatges 
d’aquestes pàgines.
Naturalment, el preu varia en funció de la mida de l’anunci, i també segons 
altres paràmetres, com el color, la pàgina on vol inserir-se (senar, parell, 
portada, contraportada...), els encartaments... 

L’Ajuntament de Calonge de Segarra felicita 
La Veu de l’Anoia pel seu 40è aniversari

Enhorabona!

teva VeuSent la
ANYS
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Contents de celebrar 
amb vosaltres el 40è 
aniversari del diari. 

Us agraïm 
la feina que feu. 

Felicitats!
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Els nostres subscriptors tenen un carnet que els acredita i un munt d’avantatges | LA VEU

REDACCIÓ

F er-se subscriptor de la Veu 
de l’Anoia només comporta 
avantatges. Permet ser soci 
del Club la Veu que actu-

alment té uns 1.200 associats que poden 
gaudir de grans avantatges, sobretot en el 

camp de la cultura i de l’oci. 
Ser membre del Club La Veu no té cap cost i, 
en canvi, proporciona un seguit d’avantatges 
sobretot en el camp cultural, però també en 
altres. L’únic requisit és ser-ne subscriptor, la 
qual cosa dona dret a rebre l’exemplar cada 
setmana, fins i tot a casa seva.

El subscriptor de La Veu, 
el nostre lector més del
Tenim un club de subscriptors que proporciona molts avantatges, 
com descomptes en comerços i activitats d’oci

Enhorabona pels 40 anys
i que siguin molts més de

periodisme compromès
amb la nostra comarca!

Ajuntament de
Castellfollit de Riubregós

Sent la
ANYS



El carnet de subscriptor també serveix per a obtenir preus especials en 
diversos comerços i establiments d’Igualada i comarca, de diferents àm-

bits,  com la restauració, l’alimentació, moda, 
Els avantatges que suposa ser subscriptor de LA VEU DE 

L’ANOIA, fan que llegir el periòdic més llegit de la comar-
ca, esdevingui un veritable regal. Els subscriptors po-

den llegir de manera digital tot l’exemplar  en format 
PDF, i accedir al tot el diari el dijous al vespre, hores 
abans que estigui a la venda a les llibreries. 
Una bona opció per estalviar diners en el nostre 
temps de lleure i fins i tot a l’hora d’anar a fer un 
mos o de sortir a sopar. Si encara no ho ets, fes-te 

subscriptor de LA VEU i podràs gaudir dels avantat-
ges del Club! 

Amb la targeta del Club la Veu es poden obtenir descomptes importants 
en les entrades de diferents àmbits, com als museus de la Pell d’Igualada, 
del Paper a Capellades o al Railhome d’Igualada. 
Amb l’Ateneu Igualadí, entitat aglutinadora de bona part de les 
iniciatives culturals igualadines, ja fa molts anys que es va 
signar un conveni que permet accedir a una sèrie d’ac-
tivitats anuals (concerts, cursets, cicles de música...) en 
els quals els posseïdors del carnet de subscriptor de LA 
VEU DE L’ANOIA poden gaudir de descomptes. Tam-
bé en el cinema!
Una altra entitat igualadina amb la qual LA VEU DE 
L’ANOIA ha signat un conveni per poder oferir nous 
avantatges i ofertes als seus subscriptors és el Teatre 
l’Aurora. 
Els subscriptors també poden gaudir del millor  cinema de la 
comarca, amb importants descomptes, al Centre Parroquial de 
Sant artí de ous. Lluny de les pel·lícules més comercials, s’hi ofe-
reix un interessant programa d’exhibicions amb els títols més importants 
de la filmografia d’autor.
Un dels serveis al subscriptor més clàssics, de sempre, és “Anem al tea-
tre”, d’acord amb l’agència de viatges Fer Frans d’Igualada. Una iniciativa 
per on han passat centenars d’amics de La Veu al llarg d’aquests 40 anys,  
anant als millors teatres de Barcelona a veure les millors obres i especta-
cles amb entrades exclusives i molt ben situades, a bon preu i amb anada 
i tornada amb autocar.
En ocasions més puntuals, s’ofereix també als nostres lectors més fidels 
descomptes en activitats anuals, com ara la Mostra de Teatre Infantil i Ju-
venil de Catalunya que acull la capital de l’Anoia cada primavera.

Format de la primera Targeta de Subscriptor de La Veu | LA VEU

Descomptes en 
els cinemes de 

l’Ateneu i Tous, en els 
teatres d’Igualada, 

botigues i establiments 
comercials... Hi ha 

moltes opcions!

teva Veu
ANYS
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Martínez ha fet publicitat a La Veu des dels seus inicis. Els re-
cordes?
Jo tinc 52 anys i porto a l’empresa des de ben petit. L’empresa va 
néixer l’any 1973, l’any que ve fem 50 anys. Els meus pares, que 
van crear-la, sempre han estat implicats amb la comunicació de 
proximitat. El nostre negoci va centrat a donar cobertura a la co-
marca, per molt que també haguem sortit de l’Anoia. Però no deixa 
de ser una empresa familiar que els recursos que en el seu moment 

Jordi Martínez: 
“Sempre hem estat al costat 
de La Veu i La Veu sempre 
ha estat al costat nostre”
MARC VERGÉS ALBAREDA

L a Veu de l’Anoia no s’entendria sense els seus anunciants, 
tampoc. Les empreses i administracions de la comarca 
aposten per les pàgines del setmanari per difondre els 

seus missatges i fer arribar als lectors les novetats i productes que 
ofereixen. 
Una d’aquestes empreses, que l’any que ve celebrarà 50 anys, és 
Electrodomèstics Martínez, una botiga familiar que amb els anys 
s’ha anat fent gran i que ha confiat en La Veu de l’Anoia des dels seus 
inicis. Parlem amb el seu director general, Jordi Martínez.

existien, s’utilitzaven. I en aquest sentit, La Veu era vital per a la 
nostra comunicació. Necessitàvem dir “ei, quan necessitis una mà-
quina de rentar, som aquí”. 
La política de l’empresa sempre ha estat aquesta, hem centrat molts 
esforços en comunicació de proximitat. Sempre hem estat al costat 
de La Veu i La Veu sempre ha estat al costat nostre. 

 mida que an vem creixent i ampliant instal lacions, a eu ens ha 
facilitat sempre poder comunicar-ho als nostres clients.

És el que més valoreu, aquesta proximitat?
Per a nosaltres ho és tot. Nosaltres ens estimem Igualada. I els nos-
tres clients són tots de l’àrea de l’Anoia. És per això que era vital co-
municar les nostres ofertes als mitjans locals. Sempre hem destinat 
una partida molt important de publicitat als mitjans comarcals.

Ha canviat molt amb els anys la vostra manera de fer publicitat?
Els recursos que s’hi destinaven, com que els mitjans també eren 
menys, eren menors. Abans teníem una persona que muntava ar-
tesanalment els anuncis. Aquest també ha estat un món que ha anat 
canviant. Abans, muntar un anunci recordo que tenia molta comple-
xitat. Ara veig que es fa així ràpid. En un pim-pam.

Els feu vosaltres els dissenys o utilitzeu el servei que ofereix La 
Veu de disseny?
Normalment els fem nosaltres, però en alguns casos sí que La Veu 
ens ha donat un cop de mà. En campanyes així d’última hora, com 
que ja partim d’una base i La Veu coneix la nostra manera de comu-
nicar, a vegades ens l’ha fet La Veu.
També destineu recursos a la publicitat a Internet?

Des de l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia volem felicitar 
el 40è aniversari de la Veu de l’Anoia per la seva feina 

de difusió de notícies d’interès comarcal i la seva 
contribució al territori.

A Cabrera d’Anoia, després de les festes majors d’estiu continuen 
les celebracions; el 12º Festival de Cabrera d’Anoia, 

el dissabte 3 de setembre, la Diada de l’onze de setembre 
i el mercat d’antiguitats que inclourà una exposició de rellotges.

Sent la
ANYS
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 nternet s’hi ha de ser. a nostra filosofia, però, sempre ha estat la 
de treballar l’estat ísic. És el nostre valor a egit. El tenim, l’hem tingut 

i el tindrem. n dels nostres di erencials envers la competència és 
el servei postvenda que tenim, sempre intentem donar el nostre 

servei.  això moltes vegades ho traslladem també a través de 
la publicitat a a eu.

Quan són les èpoques més fortes d’inversió publi-
citària en el vostre cas?

i han oscil lacions depenent de l’època. l mes 
d’agost, per exemple, potser no toca er publicitat. 
Els moments de més demanda podrien ser el ge-
ner, quan comencen rebaixes, o el mes de mar , 
anunciant que ve primavera. En oquem la publi-
citat a aquests períodes perquè és quan hi ha la 
demanda del nostre producte.

Us ha arribat gent a la botiga dient que volia 
comprar un producte que havia vist anunciat a 

La Veu?
En algunes campanyes ens ha passat, sí. erò allò que 

volem destacar sempre és que som una empresa igua-
ladina, que l’any que ve arem  anys, i que hi hem estat 

a les bones i a les dolentes. llò que volem transmetre en 
els nostres anuncis és, sobretot, que som d’aquí. ue som 

empreses de proximitat que destinem els recursos aquí. 

Hi ha algun anunci que recordis especialment?
 vegades em temes més conceptuals. ormalment nosaltres des-

teva Veu
ANYS
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taquem més pel tema d’imatge, no tant per mostrar un producte concret. Però recor-
do alguna campanya d’aire condicionat que era molt econòmic. Però les campanyes 
jo crec que serveixen més per donar-te a conèixer i explicar que estàs aquí.  Perquè 
l’oferta com a tal, avui en dia és molt complexa. Si jo he de traslladar un preu molt 
agressiu, he de deixar d’oferir altres coses, que són precisament allò que a nosaltres 
ens diferencia. Per això nosaltres normalment ens centrem molt en una publicitat 
molt conceptual.

Martínez sempre ha estat una empresa que ha anat a l’última en els produc-
tes que ofereix.
Sempre ha estat la nostra filosofia. És per això que tenim personal especialitzat en 
cadascun dels sectors del nostre negoci. Quan surti un producte nou, segur que el 
tindrem. En mobilitat elèctrica, per exemple, vam ser els primers a Igualada. I per 
aconseguir això cada any vaig a les fires més importants del món: Berlín, Estats 
Units, Xina, etc. 
Primer va ser el patinet elèctric, després la bici elèctrica i ara és la moto elèctrica. I tot 
això que estem dient s’ha de traslladar al client d’una manera o altra, i La Veu sempre 
ha fet d’altaveu de tot això. 

Abans ho deies, hi heu estat a les bones i a les dolentes.
Exacte. Amb la pandèmia, per exemple, no vam tancar. Som empreses d’aquí que 
ens agrada donar servei als nostres veïns. No era un tema de negoci, era per donar 
servei. I és per això que, ara que ha acabat la pandèmia, hem de seguir donant els 
imputs constants a la gent perquè confiïn amb nosaltres, que som empreses d’aquí. 

Aquest és un dels primers anuncis que va publicar Electrodomèstics Martínez a La Veu de 
l’Anoia, l’any 1983. En aquella època, els aparells de vídeo estaven de moda

La més sincera 
felicitació per 40 
anys de compromís 
social exercint la 
responsabilitat 
d’informar i 
generar opinió.
Re�ex del que 
passa a la comarca, 
amb criteri propi 
i contrastant 
informació,
traslladant-la 
amb pluralitat, 
rigor, experiència i 
modernitat.
Grans èxits per 
molts anys més!Feliç 40 aniversari 

i per molts anys!!
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Un dels primers congressos de la Premsa Comarcal, als anys vuitanta | ACPC

REDACCIÓ

L La primera característi-
ca que cal destacar de la 
premsa local i comarcal a 
Catalunya és l’heteroge-

neïtat. Aquesta es fa palesa en els diver-
sos aspectes de la seva tipologia: àmbit de 
difusió (barri, local, subcomarcal, comarcal, 
supracomarcal, etc.); periodicitat (diària, 
bisetmanal, mensual, trimestral, etc.); pro-
fessionalització; titularitat (pública, priva-
da); objectius empresarials, associatius i 
culturals; continguts (generalistes o espe-
cialitzats); etc. No es tracta només d’una 
premsa emmarcada en el model de perio-
disme popular (Guillamet, 1984), sinó que 
també implica nombroses experiències 
d’estructures empresarials consolidades, 
amb productes periodístics i publicitaris 
desenvolupats i amb la presència desta-
cada de l’administració pública com a pro-
ductora de mitjans.
El tret comú dels diversos tipus és la cober-
tura dels interessos informatius i/o comer-
cials d’unes audiències limitades, ja sigui 
per qüestions administratives, d’identitat 
social o d’estructures socioeconòmiques.
Tres eixos bàsics presideixen l’heteroge-
neïtat d’aquest sector: de primer, la prem-
sa que vol ser negoci (tant els diaris supra-
comarcals o locals que lideren l’escenari de 
la comunicació local com les publicacions 
publicitàries gratuïtes); en segon lloc, un 
gran nombre de publicacions modestes, 
poc o gens professionalitzades, però que 

segueixen canalitzant els interessos de la 
societat civil; i, finalment, la premsa de titu-
laritat municipal, que en molts casos assu-
meix el paper d’una premsa privada local 
inexistent o n’esdevé la competència.
Mentre que l’elaboració de diaris supraco-
marcals i de premsa municipal està pro-
fessionalitzada, les publicacions mensu-
als, bimestrals i trimestrals que s’elaboren 
de forma voluntarista encara són majoria. 
Entre la dedicació professional i l’amor a 
l’art, hi ha diverses formes de col·laboració 
d’estudiants en pràctiques i semiprofessi-
onals que practiquen la pluriocupació en 
diversos mitjans.
Una altra qüestió, important en els canvis 
d’aquest sector comunicatiu, és la renova-
ció tecnològica. Cal destacar la importàn-
cia que les innovacions tecnològiques han 
tingut per a la configuració d’alguns dels 
diaris supracomarcals més importants, 
que han pogut afrontar amb força èxit l’ex-
pansió a base de diversificar les edicions.
La dinàmica del sector també s’ha con-
cretat en l’aparició d’associacions repre-
sentatives. L’organització que aplega les 
publicacions més tradicionals (però tam-
bé algunes de les més consolidades em-
presarialment) sota els paràmetres bàsics 
de ser de pagament i totalment en català, 
és l’Associació Catalana de Premsa Co-
marcal (ACPC), el primer congrés de la 
qual (1981) va aplegar 60 capçaleres de 
les 168 censades aleshores, i després LA 
VEU DE L’ANOIA, una de les fundadores.

La Premsa Comarcal, 
clau en la societat catalana
L’evolució de la premsa de proximitat des de la seva creació és 
un clar reflex dels canvis socials, i de la defensa del català

ANYS
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Avui són més de dues-centes les publicacions informatives en català. | ACPC
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na i Segre tenen com a referent la demar-
cació provincial, mentre que Diari de Ter-
rassa i Diari de Sabadell són publicacions 
bàsicament locals. L’àmbit comunicatiu de 
les edicions d’El 9 Nou és la comarca res-
pectiva, mentre que Regió 7, editat a Man-
resa, és un exemple de diari supracomar-
cal, que abasta comarques de Barcelona i 
Lleida, amb una segona edició inicial que 
cobreix l’Anoia, i que després va compartir 
amb el Baix Llobregat Nord. El Punt decla-
ra que té vocació de diari nacional català 
per edicions i  el 1999 en va assolir cinc: al 
seu àmbit originari (comarques gironines), 
al Maresme, al Barcelonès Nord, a Rubí 
(Vallès Occidental) i la de les comarques 
meridionals (Tarragona). Posteriorment es 
va convertir amb El Punt-Avui.
Cal destacar que els tres últims mitjans in-
tenten expandir-se dins de l’àrea metropo-
litana de Barcelona, tot i que la seva inci-
dència en aquesta àrea no és comparable 
al seu lideratge en els territoris d’origen.
Les publicacions informatives i privades 
setmanals i quinzenals a Catalunya aple-
guen 29 setmanaris i 3 quinzenals, hereus, 
en molts casos, de publicacions sorgides 
de la societat civil catalana anterior a la 
dictadura franquista que s’han renovat, 
majoritàriament, amb unes estructures 
empresarials mínimes per garantir-ne la 
supervivència. A més, hi ha hagut -alguns 
encara existeixen- suplements i edicions 
territorialitzades setmanals que publiquen 
alguns diaris supracomarcals: suplements 
setmanals de Regió 7; els cinc suplements 
per a demarcacions territorials lleidatanes 
de Segre, o el suplement Presència, de 
continguts generalistes. 
El Punt Diari va subscriure abans del can-
vi de segle convenis de col·laboració amb 

L’altra organització de premsa local i comar-
cal és l’Associació Catalana de Premsa Gra-
tuïta (ACPG, més tard AMIC, Associació de 
Mitjans d’Informació i Comunicació), creada 
l’any 1997, que aplega avui una important 
quantitat de capçaleres decantades cap als 
continguts comercials, digitals i publicitaris.
La premsa local i comarcal es pot classificar 
en tres blocs: premsa informativa de titulari-
tat privada, premsa gratuïta i premsa muni-
cipal de titularitat pública. 
El primer bloc és el més divers i agrupa des 
dels diaris fins a les publicacions trimestrals, 
des de productes d’empreses editorials ple-
nament consolidades fins a premsa total-
ment voluntarista i d’entitats culturals, des 
de difusions de més de vint mil exemplars 
diaris fins a tiratges de només 150 o 200 
exemplars cada tres mesos.
Pel que fa a les capçaleres diàries i biset-
manals, coexisteixen les sorgides els últims 
anys setanta del reciclatge de la premsa 
local del Movimiento (Diari de Tarragona, 
Diari de Girona, La Mañana de Lleida, Diari 
de Terrassa i Diari de Sabadell) i els projec-
tes periodístics nous, com El Punt (aparegut 
l’any 1978 com a Punt Diari), Segre (1982), 
Regió 7 (aparegut l’any 1978 com a setma-
nari i que és diari des de 1991) i El 9 Nou. 
La situació d’El 9 Nou és atípica, perquè és 
l’únic bisetmanal català (amb dues edicions, 
a Osona i al Vallès Oriental), però la seva úl-
tima edició, la del Vallès Occidental (1994), 
té periodicitat diària. També cal recordar la 
curta vida del Diari de Mataró (nascut i des-
aparegut durant 1999) i el fracàs, a principis 
dels anys noranta, del projecte de Nou Diari, 
aparegut a Reus de la mà dels propietaris de 
La Mañana i que es va voler implantar per 
tot Catalunya amb diferents edicions.
Diari de Girona, Diari de Tarragona, La Maña-



Ortodòncia infantil
amb sistema invisible

i amb sistema
convencional.

IMPLANTS
ORTODÒNCIA

ESTÈTICA
ÀCID HIALURÒNIC
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www.odontoclinic.es
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Per molts anys,
Veu de l’Anoia!
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naris, dins de l’estratègia del rotatiu gironí 
d’establir aliances amb publicacions locals 
per implantar, després, les seves noves edi-
cions (El Pati, de Valls, o Rubricata, de Rubí; 
aquest últim és, des del darrer trimestre de 
1999, un suplement mensual distribuït de 
franc amb l’edició d’El Punt de Rubí). D’al-
tra banda, el setmanari lleidatà Nova Tàrre-
ga forma part de l’empresa editora del diari 
Segre.
Els setmanaris informatius privats han es-
devingut, en funció del territori concret i de 
l’existència o no de premsa diària comarcal,
el mitjà periodístic de referència a algunes 
ciutats mitjanes de l’àrea metropolitana bar-

celonina i a comarques on els dia-
ris comarcals no tenen una difusió 
important, sobretot per la tradició i 

la fidelitat de les audiències locals. 
Aquest és el cas de LA VEU DE 

L’ANOIA. Alguns d’ells han desapa-
regut, sobretot per motius econòmics, 

com va ser el cas del setmanari Diari de 
Vilanova, degà no només de la premsa 

comarcal, sinó també espanyola.
Les publicacions mensuals, bimestrals o tri-
mestrals conformen el gruix d’aquest bloc 
de premsa informativa privada.
Algunes tenen molts anys d’història i en-

cara responen al model de premsa po-
pular, voluntarista i no professionalit-
zat, que caracteritzava el sector fins 

a la transició política espanyola. La majoria 
d’aquestes publicacions són d’àmbit local 
i no comarcal, i s’editen a poblacions amb 
pocs habitants.
Mentre que gairebé tots els setmanaris lo-
cals i comarcals pertanyen a l’ACPC, només 
9 de les 62 publicacions mensuals no hi són 
i 52 de les 124 publicacions bimestrals i tri-
mestrals en formen part.
La distribució d’aquestes publicacions pa-
lesa la importància de tres factors potenci-
adors: d’una banda, la riquesa d’iniciatives 
sorgides a zones amb alta demografia (els 

dos Vallès, el Barcelonès, el Maresme i el 
Baix Llobregat); en segon lloc, les deman-
des d’informació local d’àmbits comuni-
catius conformats al voltant de les dues 
ciutats més importants de la Catalunya in-
terior ( anresa i ic), i, finalment, el paper 
que les subvencions institucionals (tant de 
la Generalitat com, sobretot, de les diputa-
cions) tenen en el finançament d’aquestes 
publicacions.

na de les novetats més significatives 
d’aquest sector comunicatiu durant els 
últims anys ha estat l’eclosió de les pu-
blicacions gratuïtes, una premsa que s’ha 
expandit sobretot als municipis de l’àmbit 
metropolità de Barcelona, primer, i després 
a tot el país. 
L’índex de consum d’aquesta premsa és, 
segons l’estudi, del 75,8% de la població, 
i el tiratge mitjà és de 25.000 exemplars 
setmanals. La distribució d’aquesta prem-
sa es fa majoritàriament a través de les e-
ques locals i dels establiments comercials, 
tot i que també n’apareix a les bústies, a 
les benzineres o encartada com a suple-
ments dins de diaris supracomarcals o de 
setmanaris informatius. 
Una altra expansió de la premsa comar-
cal catalana ha estat el món digital. Els 
principals diaris i setmanaris van introduir 
versions digitals de les seves publicaci-
ons, inicialment, fins a esdevenir mitjans 
propis dins del mateix mitjà. En el cas de 
LA VEU DE L’ANOIA, fou una de les pri-
meres publicacions en estar presents a la 
xarxa, amb LA VEU DIGITAL, i, anys més 
tard, amb VEUANOIA.CAT, que es manté 
avui amb una altíssima fidelitat de lectors 
i seguidors. 
Així mateix, l’aparició de les xarxes socials 
ha estat fonamental per al creixement dels 
mitjans de proximitat. La presència a Fa-
cebook, Twitter i Instagram, especialment, 
és avui una necessitat i una garantia de 
seguiment per al públic més jove, espe-
cialment, però dota a la premsa comarcal 

teva VeuSent la
ANYS
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L’Associació de la Premsa Comarcal fa sovint trobades per tot el país per difondre la premsa de proximitat. | ACPC
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d’una gran capacitat per a oferir in-
formació gairebé en temps real.
L’últim bloc en què dividim la prem-
sa local i comarcal és el constituït 
per les publicacions editades pels 
ajuntaments (i consells comarcals). 

quests mitjans no han estat fins 
ara objecte d’un cens sistemàtic; 
aquesta mancança, però, la com-
pensen les llistes de la Fundació 
Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona i de la Diputació de Bar-
celona (www.diba.es/premsa/mit-
jans.htm). Tot i que la Generalitat 
calcula que hi ha unes 200 publi-
cacions municipals, en realitat són 
una cinquantena menys.
Encara que abans de les primeres 
eleccions municipals democràti-
ques (1979) hi havia algun ajunta-
ment que editava el seu butlletí, la 
premsa municipal s’ha desenvolu-
pat durant els últims vint anys. De 
les 95 publicacions amb data de 
creació de la llista de la Fundació 
Centre Internacional de Premsa de 
Barcelona, només 3 són anteriors 
al 1979; aquell any en van néixer 
prop del 20%, xifra que puja al 
42% si considerem tot el primer



ANYS
mandat democràtic municipal (1979-
1983). El segon mandat, fins l’any 1987, va 
veure l’aparició d’un 21% de les 95 publica-
cions d’ajuntaments datades, mentre que el 
període 1987-1991 se’n van crear gairebé 
el 32% (només el 1987 en va aparèixer un 
18%). 
Pel que fa a la periodicitat, gairebé el 
36,5% són mensuals, mentre que les bi-
mestrals i trimestrals, a parts iguals, en 
conformen el 43%. De periodicitat irregu-
lar, n’hi ha el 8,5%. 
Les publicacions setmanals i quinzenals, 
sempre de ciutats de l’àrea metropolita-
na, assumeixen el paper de premsa local 
quan la ciutat o el municipi no disposa de 
mitjans privats. La conformació de verita-
bles revistes municipals ha anat paral·le-
la al desenvolupament dels gabinets de 
premsa i comunicació i a la incorporació 
de joves llicenciats en periodisme. Els ti-
ratges d’aquestes publicacions se solen 
situar entre una quarta part i un terç del 
cens del municipi, i es distribueixen habi-
tualment a les bústies.
Segons els darrers estudis, gairebé un 
90% dels lectors de premsa llegeix prem-
sa comarcal (diaris, setmanaris, men-
suals, etc.). La freqüència de lectura de 
premsa comarcal matisa la dada anterior: 
un 33,3% la llegeix quan surt el mitjà, un 
27,5% ho fa esporàdicament i gairebé un 
12% escull els diumenges, mentre que 
un 17,6% la llegeix cada dia. El consum 
d’aquesta premsa es fa majoritàriament 
a casa (71%), però també al bar o res-
taurant (12,6%) o a la feina (9,1%); del 
percentatge que la llegeix a casa, gairebé 
un 31% afirma que la publicació és llegi-
da per dues persones; un 16,6%, per tres 
persones, i un 11,5%, per quatre perso-
nes. La mitjana de lectors per exemplar és 
de 2,5 persones. Les xifres canvien radi-
calment quan parlem de la premsa digi-
tal, amb milers de seguidors i lectors que 
romanen molt poc temps en la lectura de 

les notícies, i prefereixen informacions de 
darrera hora, de fàcil lectura a través del 
telèfon mòbil o tauletes.  

PER DEMANDA  DELS NOSTRES CLIENTS

BUSQUEM HABITATGES
PER LLOGAR I VENDRE

93 804 16 61 - 607 22 30 21
www.finquessubirana.cat

Pl. de la Creu núm. 1 - IGUALADA 
Administradors API



Q uan ha mort una 
persona pròxi-
ma (un avi, una 

àvia, un pare, una 
mare, marit o dona, 
parella…), una vegada 
passen les primeres 
setmanes de dolor, 
comencen a sorgir 
els dubtes sobre què 
es necessita fer per a 
“arreglar els papers”, 
és a dir, per a posar els 
béns d’aquesta per-
sona a nom dels he-
reus, siguin diners de 
comptes, un pis, unes 
accions de Borsa o 
qualsevol altre bé.

Els passos a seguir per 
a tramitar una herència
serien els següents:

1. Obtenir el certificat 
de defunció: sol donar-se 
per la funerària o per l’as-
seguradora.

2. Sol·licitar les Últimes 

Voluntats: és un certificat 
que serveix per a saber si 
aquesta persona va signar 
o no un testament. Es pot 
sol·licitar des de la notaria  
o mitjançant una gestoria o 
despatx d’advocats, sense 
haver de realitzar cap des-
plaçament. És necessari 
únicament el certificat de 
defunció.

Una vegada tinguem les 
últimes voluntats poden 
donar-se dos escenaris di-
ferents:

1. Si el difunt va signar 
testament (un o diversos): 
es sol·licitarà la còpia de 
l’últim testament signat,
ja que a Catalunya el tes-
tament que val sempre és 
l’últim. En aquest cas, tam-
bé es pot facilitar aquesta 
còpia des de la notaria.
2. Si el difunt no va signar 
testament: caldrà signar la 
declaració d’hereus intes-
tats a la notaria. El Codi 

Civil ordena qui són els he-
reus legals en cada cas.

3. La firma de l’escriptu-
ra: Per a signar l’escriptura 
d’herència haurà d’acon-
seguir els següents docu-
ments:

1. Escriptures dels pisos, 
finques rústiques, cases…, 
de les quals sigui propietari 
el mort.

2. Certificat dels saldos 
bancaris del dia de la de-
funció: es sol·licita al banc 
i inclou saldos de comptes 
corrents, fons d’inversió, 
accions cotitzades en bor-
sa, etc.

3. Vehicles: targeta d’ins-
pecció i el permís de cir-
culació de tot vehicle que 
disposi de matrícula en la 
DGT.

4. Factura de les despeses 
d’enterrament i funeral: 

per a així reduir el cost fis-
cal i pagar una mica menys 
d’impostos.

5. Certificat d’empadrona-
ment: per a poder sol·licitar 
la bonificació en l’anome-
nada plusvàlua municipal 
(Impost sobre Increment 
de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana) i, en 
cas de ser necessari, tam-
bé en l’Impost de Succes-
sions.

6. Certificat de deute pen-
dent de préstecs hipoteca-
ris o préstecs personals del 
mort: es reduirà també el 
valor de l’herència i sortirà 
a pagar menys en l’Impost 
de Successions.

7. Certificat de discapaci-
tat d’algun hereu: serveix 
per a poder demanar una 
reducció molt important en 
l’Impost de Successions.

8. Explotació agrària Prio-

ritària: igualment es po-
drà demanar reducció en 
l’Impost de Successions.

4. Impostos a pagar en 
signar una herència: exis-
teixen 2, el de Successi-
ons i la Plusvàlua munici-
pal. El de Successions en 
cas de les herències més 
habituals (pares a fills, en-
tre cònjuges o parelles de 
fet) sol ser reduït, enca-
ra que en cas d’heretar a 
un germà o oncle és molt 
elevat. La plusvàlua mu-
nicipal es tributa sobre 
el “teòric” increment de 
valor dels immobles here-
tats (la part del terreny) i 
sol ser més elevat que el 
de Successions.

5. L’ Últim pas que hau-
rem de realitzar es por-
tar l’Escriptura d’he-
rència al Registre de la 
propietat d’on corres-
ponguin les finques que 
hem d’inscriure.

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
carlosjimenez@notariado.org

Quins són els passos a seguir 
per tramitar una herència?
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Estudiants, davant un cotxe de competició. • ANNA HUGUET

Pluja de milions d’Europa a 
Igualada per rehabilitar edi�cis

` PÀGINA 21

La ciutat rep dels Fons Europeus 
Next Generation la subvenció més 
alta de la història: 6,8 milions d’euros

La iniciativa permetrà millores al 
nucli antic, la Masuca, el Rec, barri 
de Montserrat i Set Camins

Festival 
Encambra’t amb 
una vintena 
d’alumnes i 10 
concerts

` PÀGINA 20

Toni Bou, 
campió del món 
d’X-Trial 2022

Festes majors a 
Vilanova, Sant 
Genís, Calaf i 
Sant Martí de 
Tous

` PÀGINA 5

` PÀGINA 13

3.000 estudiants de tot 
el món a la Fórmula 
Student a Parcmotor
El Circuit Parcmotor de 
Castellolí acull aquests 
dies més de 3.000 estudi-
ants d’arreu del món parti-
cipants a la 12a edició del 
Formula Student Spain.
El torneig universitari d’àm-
bit europeu està format per 
67 equips d’estudiants uni-

versitaris d’enginyeria de 
diversos països, que com-
peteixen en diverses proves 
en el disseny, desenvolupa-
ment, construcció i con-
ducció d’un cotxe de com-
petició monoplaça.

` PÀGINES 14,17,18 I 19

El barri de Montserrat serà un dels beneficiats dels fons europeus. • LA VEU
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Habitatges dignes
l’editorial

L ’anunci de la Generalitat, ahir, que permetrà a 
Igualada disposar de gairebé 7 milions d’euros 
per a la rehabilitació d’edificis i barris és una 
excel·lent notícia. Les subvencions dels Fons 

Next Generation per a la rehabilitació del parc d’habi-
tatge -que també arribaran, segurament, a d’altres mu-
nicipis de la comarca- 
actuaran en tres línies 
diferents: habitatge, edi-
fici i barri. Es tracta de 
posar negre sobre blanc 
a una vella problemàtica 
molt cara de resoldre, 
i més en els temps que 
corren. 
Potser l’anunci ens arri-
ba en moments de mol-
ta incertesa en els quals 
serà molt complicat que els propietaris s’arrisquin a in-
vertir directament els seus estalvis -o demanar diners al 
banc- per a posar-hi la seva part en aquesta iniciativa, 
però per fortuna de tots la partida europea per aquesta 
finalitat ha vingut per quedar-se i estarà disponible fins 
a esgotar-se. És una molt bona oportunitat per posar 
habitatges i edificis al dia, per complir les normatives 
actuals i per millorar, està clar, la nostra qualitat de 

vida i la de la capital de l’Anoia. Cal ser molt conscient 
de l’impacte de les polítiques de rehabilitació sobre la 
qualitat de vida de les persones. 
S’ha dit en moltes ocasions que el reforç de les actua-
cions en la rehabilitació ha de ser un dels pilars de les 
polítiques d’habitatge, ja que aquestes actuacions ser-

veixen per garantir el dret a 
l’habitatge digne, la millora 
de la qualitat de vida de les 
persones, el seu benestar 
i ajuden a lluitar contra la 
pobresa energètica. Molt 
més encara davant el pano-
rama actual...
Aquesta línia d’ajuts euro-
peus dels quals ara es bene-
ficiarà Igualada s’emmarca 
en l’estratègia de regenera-

ció urbana en barris vulnerables amb un parc residen-
cial degradat per desplegar-hi mesures socials, ambi-
entals i econòmiques que contribueixin a millorar les 
condicions d’habitabilitat del veïnat i a reduir les desi-
gualtats. 
Igualada serà més ciutat per a tothom si, entre tots, fem 
possible que els nostres edificis siguin dignes. I aquest 
és el camí per aconseguir-ho. 

S’ha dit en moltes ocasions 
que el reforç de les actuacions 

en la rehabilitació ha de ser 
un dels pilars de les polítiques 

d’habitatge.

Salvador Illa, Secretari General del 
PSC, ha defensat que “la presidència 
del Parlament ha de tenir plenitud 
de funcions. En el Parlament la pre-
sidència es tria per una majoria de 
diputats. Cal buscar quina és aquesta 
majoria.”

Pere Aragonès, President de la Ge-
neralitat, considera que “és l’hora 
d’una proposta inclusiva de solució 
del con�icte polític que permeti que a 
la ciutadania de Catalunya se la tracti 
com a major d’edat”. I ha situat a la 
CUP i En Comú Podem “com a ali-
ances més coherents per negociar els 
pressupostos del 2023”, allunyant-se 
dels socialistes que considera “pro-
posen un model diferent de societat 
i de país”.

Laura Borràs, Presidenta suspesa del 

Parlament, ha acusat els partits inde-
pendentistes de “no complir amb el 
que havien promès, volent assumir 
petites quotes de poder autonòmic. 
Els partits i el Govern han de ser un 
instrument per convertir en realitat 
els anhels de la gent.”

Alberto Núñez Feijoo, president del 
PP, ha dit “mentre el govern segueixi 
tirant endavant les seves accions po-
lítiques amb els grups plurinacionals, 
que no compti amb nosaltres.”

Ignacio Aguado, exvicepresident 
de la Comunitat de Madrid i mem-
bre de la Comissió Permanent i de 
l’Executiva Nacional de Ciutadans 
ha anunciat que ha demanat la baixa 
com afiliat al seu partit “Pels nefas-
tos resultats electorals. El problema 
no són les idees, ni els principis fun-
dacionals de Ciutadans, sinó l’absèn-
cia total d’estratègia, el desgast de la 
marca i la falta d’un lideratge capaç 
de tornar a il·lusionar els votants.”

Margarita Delgado, subgovernado-
ra del Banc d’Espanya, ha dit “Tots 
hem d’estrènyer-nos el cinturó. Si 
no ho aconseguim entraríem en una 
espiral inflacionista amb pernicio-

ses conseqüències per al creixement 
econòmic del futur.”  
Jose Jon Imaz, President de Repsol, 
ha dit que “alguna institució deter-
minarà el caràcter discriminatori 
de la iniciativa del gravamen extra-
ordinari a les energètiques. Tots els 
diners recaptats a les empreses que 
van ser injustament gravades en mig 
d’un discurs demagògic i la seguretat 
jurídica quedarà sens dubte restau-
rada.”

Emmanuel Macron, President de 
França, va fer una al·locució als seus 
conciutadans dient “Crec que assis-
tim a una gran convulsió. Un canvi 
radical. De fet, el que estem vivint és 
el � de l’abundància i de la liquiditat 
sense cost. És també la � de las evi-
dencies. La democràcia, els drets hu-
mans estan en risc. Si algú pensava 
que eren el destí de l’ordre internaci-
onal, els darrers anys han saltat dub-
tes. La guerra a Ucraïna ha portat a 
Europa la � de la despreocupació”.

Jerome Powell, President de la Re-
serva Federal dels EEUU, va avisar 
que “aturar la in�ació portarà dolor 
a les llars i empreses, però no fer-ho 
seria encara pitjor.”

Sembla que fos ahir i ja han passat 
40 anys teclejant amb diferents ti-
pus de tecles i maquinària, articles 
de l’esport de les dues i quatre rodes 
motoritzades en aquest setmanari 
anoienc.
Era el setembre de l’any 1982 quan 
els primers escrits van ser sobre el 
Motocròs Fira d’Igualada i el Ral.
li Ciutat d’Igualada, i que a partir 
d’aleshores es van anar succeint arti-
cles sobre les diverses competicions 
organitzades a la comarca, ja sigui 
per Moto Club Igualada i Auto Sport 
Igualada.
I si importants ha sigut les proves or-
ganitzades pels clubs de casa, no cal 
que dir que els grans protagonistes 
han sigut i són els pilots i copilots 
anoiencs que participen en compe-
ticions de les de diverses modalitats 
de l’esport del motociclisme i auto-
mobilisme.
I si les competicions organitzades 
a la comarca han tingut ampli res-
sò nacional i internacional per les 
seves excel·lents organitzacions, els 
èxits dels pilots anoiencs han sigut 
de gran nivell i el millor és que en-
cara continuen, doncs cal destacar i 
molt la trajectòria esportiva del pilot 
pierenc Toni Bou a la tècnica especi-
alitat del trial.
Amb les seves desenes de títols mun-
dials, a més dels estatals, Bou s’ha 
convertit el pilot no solament de tri-
al, sinó de tot l’esport del motociclis-
me amb més títols de tot el món.
I per fer una referència de l’esport de 
l’automobilisme, David Bosch va ser 
amb els anys el pilot amb més pro-
jecció, amb els seus títols dins la ve-
locitat en circuit.
Però el que està clar que durant 
aquesta quatre dècades, han sigut 
molts els pilots i copilots dels quals 
aquest periòdic s’ha fet ressò, doncs 
sinó només fos per Toni Bou I Da-
vid Bosch, malament rai i per joia i 
satisfacció són nombrosos els parti-
cipants arreu de Catalunya i a l’estat 
espanyol i també varis a nivell mun-
dial que corren als diversos campi-
onats.
I això és important ja que no es pot 
oblidar que és un esport car, molt 
car, possiblement el que més. I si ja 
ho era fa quaranta anys, actualment 
ho és igual o més.
Així doncs un afalagament a orga-
nitzadors, pilots, copilots i patro-
cinadors, gràcies als quals aquest 
periòdic omplert pàgines i pàgines 
durant quaranta anys de l’esport del 
motor anoienc.

JOSEP M. VIDAL

40 anys:  A tope 
de voltes, a tope 
de revolucions

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

H em celebrat la Festa major. No 
en faré cap balanç de la festa, 
però goso dir que a Igualada 
hem viscut el retorn de la Fes-

ta, amb un programa interessant que ha fet 
possible “passar” del temps pandèmic. Tam-
poc no hi entraré al detall, ni de bon tros, 
tot i que em vull �xar en l’inici marcat pel 
Diàleg entre els antropòlegs Manuel Delga-
do i Àngels Trias Valls sobre “El paper de la 
tradició”, dialogant al voltant de què és tra-
dició i considerant la importància que un 
programa de festa major incorpori “materi-
al” tradicional. Manel Delgado, com deurien 
preveure els programadors, va voler provo-
car (épater les bourgeois) deixant anar dub-
tes sobre la fragilitat d’allò que esdevé i de 
com esdevé tradició; i alhora fent notar que 
acceptem la categoria de tradicionals moltes 
manifestacions que són ben joves. No m’hi 
allargo i corro a quali�car de reeixida la pre-
sència i tria dels actes que considerem tra-
dicionals, ja sigui des del punt de vista local 
-els relacionats amb el sant- o els considerats 
nacionals, com els castells i la sèrie notable 
d’aportacions de les colles que s’exhibeixen a 
les cercaviles amb l’acompanyament musical 
ben “dissenyat” per la FESTHI  i la immen-
sa aportació de la “tradicional” Collon@da i 
dels de Dessota, que també s’han fet tradici-
onals de vint anys!
Penso que molts estareu d’acord a valorar 
que la Festa ha assolit un equilibri d’oferta 
cultural -molt notable la presentació del lli-
bre “El Rec d’Igualada. Un estudi socioeco-
nòmic sobre la formació i el desenvolupa-
ment d’un barri industrial”, obra col·lectiva 
que celebra els 75 anys del CECI- i la pròpi-

ament més festiva on també hi ha propostes 
que ja s’han fet tradició, com ara els concerts 
nocturns o els balls a les places.
Parlant de cultura i tradició, hem de valorar 
i felicitar els 40 anys que ha fet aquesta casa, 
La Veu de l’Anoia, molt ben “defensats” per 
Jaume Singla amb la seva aportació perso-
nal de la setmana passada. Avui La Veu ja és 
tradició i motor de la cultura de l’Anoia, una 
celebració de gran mèrit, gairebé heroica en 
uns temps tan competitius amb les xarxes i 
“teranyines” diverses. (*)

Ara som ja en un nou curs escolar i polític. 
El curs escolar, amb els con�ictes irresolts 
entre els docents i l’administració educativa, 
la polèmica de l’inici avançat de les classes, 
la fragilitat del català i  l’amenaça del 25% ... 
I al món:  en uns temps difícils, com tothom 
ens anuncia i amenaça, presidits per la crisi 
energètica, la in�ació galopant i els efectes 
del canvi climàtic. En �, que som davant 
d’allò que en diuen un “curs calent”.
I a Catalunya, què ens espera? El moment 

que viu la política catalana és poc afalaga-
dor, com hem vist  amb l’episodi sense tancar 
de la Presidenta Laura Borràs que ha tensat 
encara més les relacions dels partits del 52%. 
En aquest moment, hi destaca l’enfronta-
ment entre ERC i Junts que està arribant a 
ésser tòxic, una toxicitat elevada per la via 
twitter que hauríem de tallar perquè no és 
gens sa i sí que és del tot contraproduent. 
Una política catalana, recordem, avui prota-
gonitzada pels acords d’ERC amb el govern 
espanyol des de la taula de diàleg, criticada 
perquè part de l’independentisme entén que 
aboca el país a instal·lar-se en l’autonomis-
me d’abans de 2012; com molta gent pensa 
amb l’episodi de les votacions al Parlament 
espanyol de fa quinze dies. 
Un moment, doncs, no gaire falaguer per a 
l’independentisme “�ll” del 2017. I, tanma-
teix , vull entendre que la nostra vida política 
avui no “depèn” dels partits, que hi ha vida 
més enllà, que continua vigent l’aspiració 
de l’1 d’octubre i, com diuen uns i altres, cal 
tornar-hi i millorar-ho, que és com dir que 
hem de “rearmar” una nova confrontació i 
culminar la feina. L’11S i l’1-O ens tornen 
a convocar i tothom -els partits també!- hi 
som necessaris. Pot ser una bona manera de 
començar un curs polític difícil, de demos-
trar-nos el potencial del moviment indepen-
dentista que els unionistes voldrien enterrar. 

(*) Visiteu l’exposició del “40 aniversari de 
La Veu de l’Anoia” al Museu de la Pell. Hi 
disposareu de tota l’hemeroteca i quaran-
ta capçaleres destacades. Quina triaríeu? 
De les quaranta capçaleres, jo en trio la del 
núm. 1829, del 6 d’octubre de 2017. 

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

Festes, celebracions
 i nou curs polític

Què et sembla que s’avanci una setmana
l’inici del curs escolar?

Bé 61,9% Malament 38,1%

FRANCESC RICART
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

Sempre tenim raó, però...

Dimecres, el Comitè de Drets 
Humans de l’ONU donava la 
raó a Oriol Junqueras, Josep 

Rull, Jordi Turull i Raül Romeva en la 
seva demanda en contra de la decisió 
de l’estat espanyol de privar-los dels 
seus drets com a diputats del Parla-
ment de Catalunya, quan encara no 
havien estat jutjats -i per tant no con-
demnats- pel cas del Procés.
Segons el dictamen de l’Organització 
de les Nacions Unides, l’estat espanyol 
es va extralimitar a l’aplicar-los una 
sentència basada en una acusació que 
�nalment no es va produir. L’acusa-
ció de rebel·lió 
(que requereix 
violència) va 
ser desestima-
da pel Tribunal 
Supremo que 
era justament 
sobre la qual es 
basava la sus-
pensió dels seus 
drets com a di-
putats elegits 
pels ciutadans.
Una vegada més es demostra que Ca-
talunya té raó i estaria molt content, si 
no fos.... perquè tenim els partits que 
tenim. Els unionistes perquè preferei-
xen convertir l’estat espanyol en una 
monarquia absolutista i els partits in-
dependentistes perquè prefereixen una 
Catalunya autonòmica en lloc d’un es-
tat sobirà. Mai havíem tingut 74 dipu-
tats independentistes al Parlament de 
Catalunya i mai havíem patit un nivell 
d’autogovern tan baix.
Estic molt tip de tenir raó i que no ser-
veixi per res. Fa pocs mesos coneixíem 
el cas de l’espionatge amb Pegasus que 
en qualsevol país minímament seriós, 
hauria provocat la caiguda del govern 
infractor, però aquí el PSOE tapa les 

vergonyes al PP i la majoria de dipu-
tats catalans aproven els pressupostos 
general de l’Estat... i de propina retor-
nen les competències en extinció d’in-
cendis.
Tots hem pogut escoltar les converses 
de Villarejo amb els diferents minis-
tres espanyols conspirant en contra 
de Catalunya, i a cap diputat teòrica-
ment independentista sembla que li 
hagi importat el tema, ni poc ni molt.
El que està passant amb la premsa, 
tant l’estatal com la nacional, és un 
escàndol de proporcions gegantines. 
La tergiversació d’alguns assump-

tes i l’apagada 
i n f o r m a t i v a 
d’altres és un 
tema que em 
produeix una 
enorme vergo-
nya aliena. Ens 
tenen tan ma-
nipulats que el 
dia que el Go-
bierno de Es-
paña anul·li els 
indults parcials 

dels nou presos del procés, hi haurà 
independentistes que ho aplaudiran 
públicament.
El sistema de partits ha corromput 
totes les estructures de l’Estat. A Es-
panya això provoca pobresa econòmi-
ca i social. A Catalunya, a més de la 
pobresa general, ens provoca divisió 
i ens allunya de l’objectiu legítim, que 
és la llibertat nacional.
Recordo que els dies 1 i 3 d’octubre 
del 2017 el poble català va guanyar 
l’Estat espanyol.... ho vàrem poder fer 
perquè vàrem deixar els partits -i les 
ideologies- al marge. 
Amb els partits mai farem realitat ni 
el dictamen de l’ONU, ni cap altra de-
cisió europea. 

El que està passant amb la premsa, 
tant l’estatal com la nacional, és 

un escàndol de proporcions gegan-
tines. La tergiversació d’alguns 

assumptes i l’apagada informativa 
d’altres, és un tema que em produ-

eix una enorme vergonya aliena

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot

Calor

Deu ser el karma, que diuen 
ara. L’últim rodalmot de juliol 
vaig desestimar d’esventrar el 

mot calor, que hauria estat pertinent, 
per excés de matèria primera; i com hi 
ha reaccionat l’agost? Multiplicant-la. 
Fent-ne més i més. No descarto, doncs, 
que aquestes tres o quatre xardorades 
que ens han 
fet patir tant 
siguin culpa 
meva.
O sigui que 
he decidit sa-
ludar el nou 
curs reparant, 
en part, l’er-
ror. Dic en 
part perquè, 
en efecte, tal 
com vaig avi-
sar aquell dia, 
sotmetre la 
família de ca-
lor al bisturí 
rodalmotai-
re implicaria 
una sèrie de tres articles pel cap baix; 
penseu que estem parlant d’una famí-
lia de les grosses, de quasi un centenar 
de derivats. Uns quants dels quals de 
considerable pes i presència.
Per això el que faré serà destacar-ne 
alguns d’aquests, dels notables. Que 
són legió. Començaré, per exemple, 
pel tristament famós caloret de la Rita 
Barberà, aquella política valenciana de 
trista memòria que va trabucar sense 
avergonyir-se’n el gènere gramatical 
del mot; o una versió més popular que 
a casa hem fet anar sempre, calda, mal-
grat que arrossega la mitja llufa de no 
ser prou “normativa” (quan en realitat 
és més pròxima a l’origen, el llatí cal-
dus). També m’ha agradat sempre molt 
el verb valencià calfar, el qual ens por-

ta inexorablement cap a un dels grans 
hits del moment, escalf, que gràcies a 
l’ús abusiu que en propicien les xarxes 
ja ha arribat a la fase irònica (ja el fem 
anar més per enfotre’ns-en que no pas 
seriosament), de manera que li auguro 
una davallada imminent.
Abans que ell, però, i sense usos hu-

morístics, va 
atènyer la uni-
versalitat el tris-
tament cèlebre 
e s c a l f a m e n t
global (del qual 
p r e c i s a m e n t 
aquesta calor 
n’és un símp-
toma evident), 
força menys 
simpàtic que 
compostos més 
veterans com 
escalfallits o 
escalfapanxes
(els quals, al seu 
torn, són ante-
cessors d’un al-

tre de més èxit que encara fem anar, 
escalfabraguetes. Al qual, com és 
lògic atesos els temps que corren, s’hi 
ha sumat la versió oposada, escalfa�-
gues, tot i que, és just reconèixer-ho, 
amb molta menys acceptació).
Completarien aquest grumollet de 
tops de la família la celebèrrima ca-
lefacció, ara vivint moments difícils a 
causa de les restriccions, i tal vegada 
els dos que, per temps que passi, ocu-
paran sempre el lloc més alt del podi 
en el cor de tot català de bé: escali-
vada i el substantiu del qual prové, 
caliu, tant en l’ús literal de ‘restes del 
foc’ com en el �gurat. 
Bentornats, doncs, tots plegats a la ca-
lidesa de l’anàlisi politico-socio-pa-
triòtico-�lològica. 



L’alcalde Marc Castells, amb les regidores Carlota Carner i Carme Riera, davant d’un dels edificis que es 
rehabilitaran, a la Masuca.

Els fons europeus Next Generation donen 7 milions 
d’euros a Igualada per rehabilitar edificis

REDACCIÓ

I gualada Comerç organit-
zarà demà dissabte una 
nova edició de la Botiga 

al Carrer. Aquesta edició a 
més de tancar simbòlicament 
el període de les rebaixes d’es-
tiu, serà la 52a edició. Són ja 
més de vint-i-cinc anys d’una 
de les campanyes comercials 
amb més èxit a Catalunya.
Com ja és habitual, les para-
des se centraran en un únic 
lloc de concentració de boti-
gues amb carpes. Serà al Pas-
seig Verdaguer, des de l’Esta-
ció Vella i �ns al c/Sant Josep, 
formant d’aquesta manera un 
eix comercial per excel·lèn-
cia. A la resta de la ciutat i 
eixos comercials hi haurà bo-

JORDI PUIGGRÒS

A hir dijous 1 de setem-
bre, la consellera de 
Drets Socials, Violant 

Cervera, ha presentat a Igua-
lada el Programa de barris per 
a la rehabilitació d’habitatges. 
Es tracta d’una línia de sub-
vencions amb �nançament 
dels fons europeus Next Ge-
neration destinats a la regene-
ració urbana i la rehabilitació 
residencial que s’atorguen a 
diferents ciutats que han pre-
sentat projectes de millora del 
parc residencial i l’urbanitza-
ció de barris. 
En el cas d’Igualada la con-
sellera ha explicat que el pro-
jecte presentat per la ciutat 
rebrà una subvenció total, els 
propers anys, de 6’8 milions 
d’euros que es destinaran a 
motivar i recolzar la rehabi-
litació i millora de l’e�ciència 
energètica, l’accessibilitat i la 
conservació dels habitatges 
d’àmbits vulnerables de la ciu-
tat i també a la millora de l’ur-
banització d’aquests barris. 
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha valorat molt po-
sitivament aquesta subvenció 
“que és una de les més grans 
aconseguida per Igualada”. 
Castells ha remarcat que 

aquesta subvenció és “fruït de 
trucar a les portes i que s’obrin, 
de la feina excel·lent dels ser-
veis tècnics i de la plani�cació 
estratègica de ciutat en l’àmbit 
de l’habitatge”. 
Castells ha destacat que 
aquesta inversió complementa 
la feina endegada en l’àmbit de 
l’habitatge. En el mandat ante-
rior es va fer un inventari pisos 
buits, “actualment s'està fent 

el nou Pla Local d’Habitatge i 
tenim una O�cina Local d’Ha-
bitatge que està fent una gran 
feina”. A banda hi ha hagut 
inversions noves de parc d'ha-
bitatge social, subvencions per 
la rehabilitació d’habitatges 
per lloguer assequible i pro-
jectes de masoveria urbana.
El mes de juny d’aquest any 
va presentar-se el projecte que 
de�nia els barris i habitatges 

que podien entrar en aquesta 
subvenció que en total supo-
sa una inversió d’11 milions 
d’euros.  Tot plegat comporta-
rà un rentat de cara molt im-
portant en diferents punts de 
la ciutat, no només per als ha-
bitatges que ho necessiten per 
diferents motius, sinó també 
en places i carrers.

CINC BARRIS I UN PARC DE 
355 HABITATGES
La proposta presentada, que 
inclou cinc barris de la ciutat 
i a un parc de 355 habitatges, 
s’han de�nit a partir de cri-
teris de conservació exterior, 
d’antiguitat, situació socioeco-
nòmica i volum dels blocs per 
fer viable la inversió.  
Després de l’anàlisi, es van de-
�nir els següents àmbits d’ac-
tuació amb els barris i edi�cis 
on cal intervenir:
- Barri de La Masuca (60 ha-
bitatges)
- Set Camins, avinguda Gaudí 
(63 habitatges)
- Nucli antic, (19 habitatges)
- Barri del Rec, Sant Antoni de 
Baix (96 habitatges)
- Barri de Montserrat (120 ha-
bitatges)
La subvenció contempla, tam-
bé, una partida pressupostària 
per a la millora de l’entorn pú-
blic d’aquests barris.  En total, 
l'actuació conjunta total és de 
11 milions d'euros, la subven-
ció de 6 milions i la resta, 5 
milions, els hauran d'aportar 
l'Ajuntament i els propietaris 
dels edi�cis. Addicionalment, 
hi haurà una subvenció de 
800.000 euros per a la millora 
de l'entorn dels barris on es 
facin les obres. 
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Torna demà dissabte la Botiga al Carrer, al Passeig 
Verdaguer, amb un centenar de comerços

tigues que trauran a fora els 
seus productes. En total més 
d’un centenar de comerços 
participaran d’aquest esdeve-
niment.

ACTIVITATS PER TANCAR 
LES REBAIXES D'ESTIU
En les darreres edicions l’or-
ganització ha incorporat dife-
rents novetats que es mantin-
dran (serveis de wc, facilitar 
el dinar als paradistes, punt 
d’informació i suport...). A 
més es facilitarà l’aparcament 
a la zona blava dels exposi-
tors amb un acord que ha fet 
Igualada Comerç amb SIMA. 
Hi haurà activitats pels més 
petits amb tallers de pintar 
cares i jocs.
Com a novetat Igualada Co-
merç tindrà un servei de bar, 

al mateix Passeig, durant tota 
la jornada obert a tothom. Hi 
haurà sorpreses, sortejos i re-
gals per les consumicions.
La Botiga al Carrer és una 
oportunitat única per als co-
merciants que volen treure 
els seus estocs de la tempora-

da d’estiu, i tancar el període 
recomanat de les rebaixes, 
i també és, una oportunitat 
única de comprar els pro-
ductes de temporada amb els 
preus competitius de sempre.
A part de comerços que s’ubi-
caran al Passeig Verdaguer, 

també hi haurà les botigues 
que, per la seva logística, no 
es podran desplaçar, i s’instal-
laran davant dels seus establi-
ments.
La Botiga al Carrer acollirà 
una vegada més una campa-
nya especial de donació de 
sang amb un autobús al prin-
cipi de Passeig Verdaguer. 
S’espera una important par-
ticipació i es recorda que cal 
reservar hora a donarsang-
gencat.cat. L’acapta de sang es 
farà de 10 a 14 hores i de 17 a 
21 hores.
Cal recordar que aquestes da-
tes són molt crítiques per les 
donacions de sang perquè a 
l’estiu sempre baixen i cal re-
muntar els estocs per poder 
atendre les necessitats dels 
hospitals. 



REDACCIÓ

Q ualsevol que hagi 
passat aquests dies 
d’estiu per la C-15 

entre Igualada i Vilafranca del 
Penedès haurà notat que les 
obres de millora avancen a tot 
ritme. Especialment entre la 
Torre Baixa i la Granada, és 
habitual desviar-se a través de 
ponts o enllaços, i disminuir la 
velocitat per passar per petits 
trams provisionals. Aques-
ta situació s’intensi�carà els 
propers mesos entre la Tor-
re Baixa i la connexió amb la 
C-37, a Castellolí, la qual cosa 
obligarà desviar el trànsit per 
la C-244, passant per l’interior 
de la Pobla de Claramunt i el 
polígon Plans d’Arau. 
De moment, però, el planeja-
ment de les obres ha prioritzat 
no interrompre en cap mo-
ment la circulació principal de 
la via.
Recordem que aquesta obra, 
promoguda per la Generalitat, 
inclou actuacions valorades 

Les obres de la C-15 entre Igualada i Vilafranca del Penedès entren 
en la seva fase més intensa

en 79 milions d’euros, amb la 
construcció d’un tercer car-
ril entre la Torre Baixa (prop 
de Capellades) i Vilafranca, 
la instal·lació d’un separador 
central i el desdoblament del 
tram entre l’inici de la C-15, 
a Castellolí, �ns a l’enllaç de la 
Torre Baixa. Entre Vilafranca 
i Capellades, un tram de 21,5 
km, la carretera ha de passar 
a ser un 2+1, per tant es gua-
nya un carril que en alguns 

trams és en un sentit i en altres 
trams, en l’altre. Els dos sentits 
de la circulació estaran sepa-
rats per una barrera física, de 
manera que s’evitarà el risc de 
patir un xoc frontal o fronto-
lateral. Actualment, hi ha una 
línia vermella central.
Les obres de la C-15 van ar-
rencar a l’octubre del 2021 i 
tenen un termini de 24 mesos, 
de manera que s’han d’acabar 
d’aquí un any, aproximada-

ment. L’Eix Diagonal està for-
mat per les carreteres C-15 i 
C-37 i uneix Vilanova i la Gel-
trú amb Manresa, tot connec-
tant el Garraf, l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Bages. El punt de 
connexió de la C-15 amb la 
C-37 és a Castellolí, quan es 
creua per damunt de l’autovia 
A-2. Està previst aquí que es 
faci un “trèbol” de connexió 
amb l’autovia, quan es duguin 
a terme les obres de nou tram 

de l’A-2 entre Igualada i Mar-
torell, encara sense data.

UN 45% MÉS DE TRÀNSIT 
DES DE 2012
Des que es va inaugurar i va 
entrar en servei, el desembre 
del 2011, el volum de tràn-
sit a l’eix Diagonal ha tingut 
un creixement pràcticament 
sostingut, prop d’un 45%. En-
tre Igualada i Vilafranca, hi 
passen entre 13.500 i 23.000 
vehicles diaris, més del doble 
que els 10.500 vehicles diaris 
de mitjana que circulen entre 
Igualada i Manresa.
Recordem que el tram entre 
la Torre Baixa i Capellades 
corre el risc d’esdevenir un 
“embut” perquè les obres, 
de moment, no es faran. La 
complexa orografia i el pas 
del tren per aquell indret al  
costat de l’Abric Romaní cal 
fer repensar el projecte ini-
cial. De moment, es queda-
rà com ara, amb una franja 
vermella central, i la calçada 
una mica més ampla. 
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La ciutat va viure una Festa Major “normal” després de dos anys de pandèmia. 

REDACCIÓ

D el 22 al 29 d’agost 
Igualada ha viscut la 
celebració de la Fes-

ta Major de Sant Bartomeu 
que ha recuperat totalment 
la normalitat després de dos 
anys marcats per les restricci-
ons de la covid. Malgrat que la 
pluja ha fet acte de presència 
en alguns actes i va obligar a 
modi�car o suspendre’n algun 
(com en el cas del concert de 
Di-versiones, el pregó o el cor-
refoc) la festa ha recuperat els 
principals actes tradicionals, 
festius i culturals.
El regidor de Promoció Cul-
tural, Pere Camps, ha valorat 
molt positivament la Festa 
Major d’aquest any i ha agraït 
la tasca de totes aquelles per-
sones que l’han fet possible. 
Camps ha destacat que en-
guany “la Festa Gran d’Igua-
lada ha tingut actes per a tots 
els gustos, edats i sensibilitats, 
oferint a tothom la possibilitat 
de sentir-se seva la festa”.

MÉS VISITES GUIADES A 
L’OCTUBRE
Les visites guiades d’aquest 
any han estat un dels actes que 
ha exhaurit abans les entrades. 
Una  proposta innovadora a 
diferents terrats de la ciutat i 
al nou Alberg de Cal Maco ha 
permès a Igualadins i Iguala-
dines conèixer la historia de la 
ciutat i veure’n la fesomia des 
de diferents terrats amb vistes 
a tot el municipi. Està previst, 
que davant la gran demanda 
per realitzar la visita aquesta 
es pugui repetir al mes d’octu-
bre, quan no faci tanta calor. 
La història de la ciutat també 
va centrar la conferència ins-
titucional, duta a terme per 
Josep M. Torras i Ribé a la Bi-
blioteca Central sobre el con-
text històric en què Igualada 
va comprar per 3.000 lliures 
l’any 1622, el domini que el 
monestir de Sant Cugat tenia 
sobre la vila i passà a dependre 
de l’autoritat del rei i un batlle 
de la seva pròpia elecció, en 
substitució del que nomenava 
el monestir.
Pel que fa als actes tradicio-
nals, n’hi ha hagut un total 
de setze, els principals amb 
la participació d’imatgeria de 
la ciutat. Han destacat la Pro-
cessó del dimecres 24 d’agost, 
a les 19 h; La Cercavila Tradi-
cional, el dissabte 27 d’agost, a 
les 18 h. La cercavila menuda 
el dilluns 29 d’agost a la tarda 

totes elles amb gran nombre 
de públic que volia tornar a 
veure les colles que feia dos 
anys que no podien partici-
par a la festa amb condicions 
normals. Han tornat, també, 
els Versots i el Ball parlat de la 
colla del Ball de Sant Miquel i 
els Diables d’Igualada i la Pas-
sacalle de la vigília del Sant.
Cal destacar també l’exposi-
ció de la Biblioteca Central 
“Bas d’Igualada, estamper”, 
un recorregut per la vida i el 
treball de Pere Bas Vich, que 
va ser impressor d’Igualada. 
La mostra ha estat comissari-
ada per Teresa Miret i es pot 
veure encara a la Biblioteca. 
Ha destacat també la produc-
ció de l’Ateneu  Igualadí, “La 
Corte del Faraón” que ha om-

plert totalment el teatre en els 
tres dies que s’ha dut a terme 
la funció. Més de cent per-
sones entre actors, cantants, 
ballarins i músics, han pujat a 
l’escenari del Teatre Municipal 
l’Ateneu Igualadí per celebrar 
la història de l’entitat i la ciu-
tat. Ha comptat amb la parti-
cipació de la JOSA i la Coral 
Xalest. 
En total s’han dut a terme un  
total de 44 activitats musicals 
amb gran èxit de públic on 
han destacat els concerts de La 
Pegatina, l’actuació del grup 
mític dels anys setanta Los Di-
ablos o el concert de La Prin-
cipal de la Bisbal el diumenge 
de la Revetlla de les places.
El pregoner de la Festa Major 
d’enguany ha estat el comuni-

cador, guionista i humorista 
amb vincles amb Igualada, 
Quim Morales, veu de “L’úl-
tima hora” del programa El 
matí de Catalunya Ràdio, que 
ha hagut de fer la lectura del 
pregó des de dins de l’Ajun-
tament a causa de la pluja. El 
pregó de Morales, on ha re-
passat amb humor els princi-
pals actes de la festa, s’ha po-
gut veure a través de les xarxes 
socials i sentir, en directe, a 
Ràdio Igualada.
Diumenge Igualada va viure 
una important diada castellera 
que va retornar els Moxigan-
guers a la Plaça de l’Ajunta-
ment per Festa Major acom-
panyats dels Xiquets de Valls 
i els Xiquets de Reus. Els mo-
rats van igualar la seva millor 
actuació carregant i descarre-
gant un 5 de 8. 
Una de les novetats d’aquest 
any ha estat el Piromusical 
Aqualata que ha retornat a 
l’Estadi de futbol de les Co-
mes. Per desplaçar-s’hi hi ha 
hagut servei de bus gratuït di-
recte des de diferents punts de 
la Ciutat.
Una Festa sense incidents i 
amb un important dispositiu 

de seguretat i de prevenció 
d’agressions masclistes. 
La regidora de Governació, 
Carlota Carner, ha destacat 
que tant els Mossos d’Esqua-
dra com la Policia Local han 
con�rmat que aquesta Festa 
Major s’ha dut a terme sense 
incidències destacables, més 
enllà de les que puguin sorgir 
en una festa tant participada 
com ha estat la festa d’aquest 
any. 
Carner ha explicat que tant 
el cos de Mossos d’Esquadra 
com el de la Policia Local, 
han previst més dispositius 
i efectius per tal de garantir 
la seguretat i la prevenció en 
tots els actes, especialment els 
nocturns.
En aquesta línia la regidora de 
Governació ha destacat que 
com a novetat s’ha establert 
un corredor segur per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra en 
col·laboració amb la Policia 
Local que  ha estat actiu diven-
dres, dissabte i diumenge de 
matinada. Aquest dispositiu 
ha consistit en un recorregut 
que ha unit els espais festius 
i de concerts amb l’estació de 
busos i tren. El recorregut ha 
comptat amb presència poli-
cial amb l’objectiu de crear un 
itinerari segur i que previngui 
actes de violència masclista. 
Carner ha destacat que aquest 
dispositiu “ha estat usat per 
les persones participants a la 
festa, sobretot la matinada de 
diumenge a dilluns amb una 
valoració molt positiva de les 
persones que l’han utilitzat, 
sentint-se segures durant tot 
el recorregut”
El Servei d’Igualtat de Gène-
re de l’Ajuntament d’Iguala-
da, amb la col·laboració de 
la MICOD, també ha posat 
a disposició de la ciutada-
nia dispositius de Punt Lila 
d’atenció a les violències sexu-
als i LGTBIfòbiques durant les 
nits de Festa Major, dos han 
estat permanents i un altre ha 
estat itinerant. 

Tothom tenia moltes ganes de viure una gran Festa Major!
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REDACCIÓ

D iversos agents de la 
ciutat d’Igualada, en-
tre els quals entitats, 

institucions, regidories i ser-
veis educatius, treballen cada 
any colze a colze per crear una 
oferta d’activitats adreçades a 
l’alumnat del municipi que els 
ajudin a conèixer l’entorn on 
viuen.
La regidora d’ensenyament, 
Patrícia Illa, explica que “el 
curs passat els centres educa-
tius de la ciutat van realitzar 
pràcticament 1.000 activitats 
d’aquest llistat, que comple-
menten i aporten un nivell ex-
tra al currículum tradicional 
escolar. Des de l’Ajuntament 
estem altament satisfets i 
agraïts a entitats i centres edu-
catius participants. Junts fem 
una ciutat educadora”.
Activitats artístiques com un 
taller de pell, la descoberta de 
la Biblioteca, una cantata es-
colar, activitats per conèixer 
l’entorn natural com una ana-
da a collir olives, un taller de 
meteorologia o sobre consum 
responsable, un conte per la 
diversitat, una xerrada sobre 
masclismes quotidians, visi-
tes guiades a Cal Granotes o 
a la vil·la romana de l’Espelt, 
sessions de sensibilització i 
prevenció sobre l’ús del mòbil 
o el consum de drogues, o la 
descoberta de l’Orgue de San-
ta Maria són només algunes 
de les gairebé 300 activitats 
programades per aquest curs 
vinent dins el programa AIRE 
(Activitats i Recursos Educa-
tius).
La majoria d’activitats, que 
tenen un abast molt ampli i 
temàtiques molt diverses, són 

Prop de 270 activitats preparades aquest 
curs a les escoles i instituts de la ciutat

gratuïtes per als centres i van 
adreçades a l’alumnat d’Infan-
til, Primària, ESO, Batxillerat 
i FP, i enguany s’hi incorpora 
també alguna activitat per a 
les llars d’infants. El progra-
ma d’activitats ajuda a enri-
quir els contextos educatius 
d’infants i joves de la ciutat, 
ja que permet que aprenguin 
fora de l’aula i converteixen 
diversos equipaments o espais 
de la ciutat en espais educa-
tius.
L’any passat els centres igua-
ladins van realitzar 993 acti-
vitats amb 42.794 participants 
(comptant que l’alumnat rea-
litza més d’una activitat du-
rant el curs). El període d’ins-
cripcions ja és obert per als 
centres a través de l’aplicatiu 
del web www.aireigualada.
cat on s’agrupen les activitats 
en 13 temàtiques (arts plàsti-
ques, tecnologia, teatre, turis-
me i visites, ciència, natura i 
medi, cooperació i solidaritat, 
igualtat de gènere, salut i edu-
cació emocional, etc.).
Un dels encerts del programa 
és que hi participen entitats 
socials, culturals i ambientals 

del territori, a més de dife-
rents institucions. A l’edició 
per aquest curs 2022/2023 hi 
participen oferint activitats 
ben diverses l’Escola de Mú-
sica d’Igualada, l’Escola mu-
nicipal d’art i disseny la Gas-
par; la Biblioteca Central;les 
entitats de cooperació Atlas, 
Tambali, Càritas, Creu Roja 
i Ombú Acció; la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena; 
centres sanitaris del municipi; 
el Museu de la Pell d’Iguala-
da i Comarcal de l’Anoia; els 
Mossos d’Esquadra; la Fun-
dació Institut Guttmann; la 
Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia Aleví;Ciart Dansa; 
Teatre Nu; Espai Malla;Co-
delearn Igualada; Unió Em-
presarial de l’Anoia; Museu 
del Traginer; Dena de Sant 
Bartomeu d’Igualada; la Fun-
dació Racc; Ingravita; l’Antic 
Gremi de Traginers d’Iguala-
da i l’Escola Express Yoursel�, 
a més dels departaments de 
Medi Ambient, Ensenyament, 
Cooperació, Joventut, Sanitat 
i Salut Pública, Dinamització 
econòmica, i Promoció Cul-
tural de l’Ajuntament. 

REDACCIÓ

A mb l’arribada del 
setembre també co-
mença el nou curs 

escolar i les despeses que han 
d’afrontar les famílies són més 
elevades, i més enguany on 
tots els preus s’han incremen-
tat. Per a poder minimitzar els 
efectes d’aquesta despesa ex-
traordinària entre les famílies 
més vulnerables, la Fundació 
Solidaritat Carrefour i Creu 
Roja, per catorzè any conse-
cutiu, engeguem la campanya 
“Tornada a l’escola solidària” 
amb l’objectiu de recollir do-
nacions en forma de material 
escolar nou que es destinarà 
als infants de la comarca que 
més ho necessitin.
L’acte central de la campanya 
es durà a terme aquest diven-
dres 2 i dissabte 3 de setembre, 
on els voluntaris de Creu Roja 
estaran presents al centre co-

mercial Carrefour de l’Avingu-
da Països Catalans d’Igualada 
en el seu horari d’obertura, de 
9 a 21 h., per explicar en què 
consisteix aquesta iniciativa i 
recollir les donacions de ma-
terial escolar, que es recomana 
que siguin: estoig, motxilla, 
joc de regles, maquinetes, bo-
lígrafs, compàs, tisores, carpe-
tes, llibretes, paper A-4, calcu-
ladora, colors i retoladors.
Una vegada acabat l’acte cen-
tral, la Fundació Solidari-
tat Carrefour, farà entrega a 
Creu Roja d’una donació de 
material similar al recollit en-
tre els clients de l’establiment, 
i que servirà per confeccionar 
els lots que s’entregaran a les 
famílies amb di�cultats.
Animem a tots els ciutadans 
a participar en aquesta ini-
ciativa i a fer-ne difusió a 
les xarxes socials mitjançant 
l’etiqueta #tornadaescolasoli-
daria. 

Campanya solidària de 
Creu Roja i Carrefour 
en la “tornada a l’escola”

REDACCIÓ

C aprabo celebrarà 
demà dissabte dia 3 de 
setembre, la VII Fira 

Caprabo de Productes de Pro-
ximitat de l’Anoia. 
Des de les 9:30h i �ns a les 14h, 
un total de 13 petits productors 
i cooperatives agroalimentàri-
es donaran a conèixer els seus 
productes en aquesta �ra, que 

té com a objectiu fomentar el 
coneixement i consum dels 
productes de proximitat de la 
zona. La trobada tindrà lloc al 
supermercat Caprabo ubicat 
al carrer Sant Josep 116. És 
la setena �ra de productes de 
proximitat que Caprabo cele-
bra enguany. Caprabo va do-
nar el tret de sortida a les Fires 
de Productes de Proximitat el 
maig a Barcelona. 

Caprabo celebrà demà 
a Igualada la Fira de 
Productes de Proximitat

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal

Empresa de treball 
temporal i selecció 

93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com
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La jornada gastronòmica ha estat cada any tot un èxit.

REDACCIÓ

E l dissabte 17 de setem-
bre, a la ciutat d’Igua-
lada, es durà a terme la 

7a Jornada Gastronòmica de 
les Plantes Oblidades, orga-
nitzada pel Col·lectiu Eixar-
colant. A la web de l’entitat ja 
s’hi pot consultar el progra-
ma d’activitats proposat per 
aquest 2022 i realitzar-hi les 
inscripcions per les activitats 
que així ho requereixen.
Es tracta d’una jornada de re-
ferència al país per descobrir 
les plantes silvestres i varietats
agrícoles tradicionals, i com 
poden contribuir a canviar el 
model de producció, distribu-
ció i consum d’aliments.
Xerrades tècniques, �ra de 
productes silvestres i varietats 
tradicionals amb una vuitan-
tena d’expositors, tallers per 
adults i de familiars, tasts, 
sortides etnobotàniques, di-
nar silvestre, etnobotànica en 
directe, xerrades aplicades, 
activitats infantils, actuacions 
musicals o píndoles etnobo-
tàniques són els blocs que 
conformen un programa amb 
més de 100 activitats.
La Jornada Gastronòmica és 
un esdeveniment organitzat 
pel Col·lectiu Eixarcolant i 
compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, el Consell 
Comarcal, la Diputació i la 
Generalitat. Gràcies a la par-
ticipació de les més de 150 
persones voluntàries que la 
fan possible, aquesta ofereix 
als visitants l’oportunitat de 
descobrir els usos d’un gran 
nombre d’espècies silvestres 
comestibles i de varietats agrí-
coles tradicionals que poden 
tenir un gran nombre d’apli-
cacions en el dia a dia, tot i ser 
malauradament molts cops 
desconegudes pel públic en 
general.
Alhora, la Jornada demostra 
any rere any com mitjançant 
la recuperació d’aquestes es-
pècies i varietats i dels seus 
usos és possible avançar en 
la mateixa línia que marquen 
tots els organismes internaci-
onals per tal d’aconseguir una 
agricultura més sostenible, 
una alimentació de qualitat, i 
un entorn rural dinàmic que 
contribueixi a la preservació 
dels valors naturals i culturals.
Aquest any, el programa està 
format per 15 grans blocs. 
La 7a edició consta d’un cicle 

Obertes les inscripcions per a la Jornada 
Gastronòmica de les Plantes Oblidades, 
prevista pel 17 de setembre

de disset xerrades tècniques 
i aplicades, de vuit activitats 
infantils, de tres sessions de 
quatre píndoles etnobotàni-
ques concentrades en un curs 
d’una hora, de quatre tipus 
de tasts, de setze tallers per 
adults, d’una �ra de productes 
silvestres i varietats tradicio-
nals oblidades amb vuitantena 
d’expositors i projectes, de sis 
sortides etnobotàniques, d’un 
espai on persones amb dife-
rents coneixements etnobo-
tànics els transmetran d’una 
manera molt propera, de vuit 
tallers familiars, d’un dinar 
silvestre, de set actuacions 

artístic-musicals, de diferents 
exposicions o d’un espai on 
descobrir els nodes territorials 
de l’entitat. 
Tot això anirà acompanyat 
d’una setmana sencera on di-
ferents restaurants d’Igualada 
compartiran amb el públic les 
seves propostes gastronòmi-
ques realitzades amb aquestes 
plantes silvestres i varietats 
agrícoles tradicionals.
La jornada es farà al pati de 
les Escolàpies, al Teatre de 
l’Ateneu, a la Pista de l’Ateneu, 
a l’Espai Cívic Centre i a les 
places i carrers adjacents de la 
ciutat d’Igualada. 

Paramás información e inscripciones
a las actividades y charlas entra aquí:
https://consultasilviagrau.wixsite.com/
silviagraufisiosteo/blank

678.368.366
consultasilviagrau@gmail.com

Sílvia Grau
Fisioteràpia i �teopatia. Salut per la dona:

Cumple 5 años!!! Y lo celebramos así:

CICLO DE CHARLAS Y 
ACTIVIDADES GRATUITAS 

PARA LA SALUD DE LA 
MUJER EN LA MATERNIDAD

Semana del 12 al 16 de septiembre de 2022

Sílvia Grau
Fisioterapeuta 

y osteópata D.O.
Especializada en 

la salud de la mujer

Verónica Amezcua
Psicóloga y directora 
del Centre Avancem 

de Òdena. 

Leila Aguilera
Profesora de yoga

Anna Casals
Facilitadora de círcu-

los y meditaciones

Carme Muxí
Matrona

Marta Viñas
Psiconeuroinmunóloga, 

fisioterapeuta 
y osteópata D.O.

C/La Tossa, 3 (Bajos) 08711 - Òdena

EIX MOTOR CATALUNYA

Cerquem per a les nostres instal·lacions 
de l’Anoia

Mecànic/Tècnic en Automoció
Experiència mínima 2 anys

Sou Fix + Incentius
Formació continuada a càrrec de l’empresa

Pots enviar el teu currículum a: 
jmpous@eixmotor.com indicant 

a l’assumpte: Tècnic Igualada, o bé 
a les instal·lacions del carrer 
d’Alemanya, 48 d’Igualada.
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Jordi Cuadras, a Sta. Coloma.

REDACCIÓ

E l portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, 
ha mantingut una jor-

nada de treball amb l’equip de 
govern del PSC de Santa Colo-
ma de Gramenet. Entre els di-
ferents àmbits que han tractat, 
Cuadras ha visitat les rampes 
mecàniques que la ciutat té en 
diversos barris per a facilitar 
la mobilitat a peu de les veïnes 
i veïns i que, a Igualada, pro-
posa instal·lar al carrer Lleida 
i a l’avinguda Balmes.
Jordi Cuadras a�rma que “a 
Santa Coloma hem pogut 
comprovar com la proposta 
que tenim d’instal·lar rampes 
mecàniques al carrer Lleida i 
a l’avinguda Balmes, funciona. 
Santa Coloma és un exemple 
de que les rampes mecàniques 
són útils per promoure la mo-
bilitat a peu dins les ciutats i 
salvar forts desnivells. Per això 
seguim defensant aquesta pro-
posta per Igualada i pels veïns 
dels barris del Poble Sec, les 
Flors i Set Camins”.
El regidor detalla que “quan 
parlem de la connexió entre 
els diferents barris d’Igualada, 
resoldre la comunicació nord-
sud de la ciutat és el principal 
repte que tenim. Les dades ens 
diuen que al nord de la ciutat 
hi viu una tercera part d’Igua-

Cuadras visita les escales mecàniques a 
Sta. Coloma de Gramenet i vol fer-ne 
unes d’iguals al carrer Lleida i l’av. Balmes

Toyota Igualada, el primer 
en aconseguir el certi�cat 
ISO14001 de medi ambient

REDACCIÓ

Seguint la línia de compro-
mís amb el medi ambient 
de la marca Toyota, Toyota 
Igualada ha instal·lat més de 
360 plaques solars amb les 
quals assumeixen més d’un 
80% d’autosuficiència. És 
així com han aconseguit re-
bre la certificació ISO 14001 
- Sistema Gestión Ambiental 
(SGA) per la protecció del 
medi ambient. A la foto, po-
deu veure la distribució de 
les plaques solars al sostre 
de les seves instal·lacions, les 
quals permeten subministrar 

lada i proposem les rampes 
mecàniques al carrer Lleida i 
l’avinguda Balmes per resol-
dre, per sempre més, aquesta 
mancança que té la ciutat i 
garantir una mobilitat a peu 
ràpida i fàcil que formi part 
del model de mobilitat verda 
que proposem des d’Igualada 
Som-hi”.
Segons l’estudi que la formació 
que integren PSC, Comuns i el 
grup ciutadà Igualada Oberta 
té fet, al carrer Lleida la ram-
pa mecànica aniria del passeig 
Verdaguer �ns al carrer Mar-
garides en dos trams per la vo-
rera dels Jutjats i a l’avinguda 
Balmes transcorreria des de 

la carretera de Manresa �ns al 
carrer del Bruc en tres trams 
per la vorera est.
Les rampes garantirien l’accés 
des del Poble Sec i les Flors a 
una zona com la de la Masuca 
on hi ha serveis i equipaments 
com el Mercat, els Jutjats, el 
futur Campus Universitari i 
la futura seu del SOC. En el 
cas de l’avinguda Balmes ser-
viria per apropar els veïns de 
Set Camins al centre i aug-
mentar la mobilitat al sud de 
l’avinguda Balmes, al parc de 
l’Estació i garantir un fàcil 
accés a un equipament com 
l’Escorxador. El pressupost de 
construcció, a més del retorn 
social que té, és plenament 
assumible per un Ajuntament 
com el d’Igualada.
Amb l’equip de govern de San-
ta Coloma de Gramenet, Jordi 
Cuadras també ha mantingut 
reunions per a conèixer les 
polítiques de seguretat i habi-
tatge, i també ha expressat la 
necessitat de que Igualada pu-
gui teixir aliances amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i 
captar oportunitats. La visita 
de Cuadras a Santa Coloma és 
la cinquena dins la ronda de 
visites a alcaldes de Catalunya 
que fa de manera recurrent. 
Abans ho havia fer a Sabadell, 
Granollers, Mataró o Cornellà 
de Llobregat. 

l’energia als diferents depar-
taments de Toyota Igualada.
La marca japonesa és reco-
neguda arreu per oferir un 
gran ventall de models hí-
brids, híbrids endollables, 
elèctrics i amb hidrògen, 
respectuosos amb el medi 
ambient, totalment persona-
litzables i amb una gran au-
tonomia. Ara, des de Toyota 
Igualada, es fa un pas enda-
vant per continuar complint 
els estàndards i valors de 
marca, encapçalant el llistat 
d’empreses d’automoció de la 
ciutat compromeses amb el 
medi ambient. 

Plaques solars al concessionari Toyota Igualada.

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

TINTORERIA- BUGADERIA
La Taqueta Fuig - Centre 

Comercial Esclat - Igualada.
HORARI D’ESTIU:

- Dissabtes de JULIOL i AGOST tancat

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

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

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

de 17 a 20
- Tardes:

- Rentat ecològic. 

- Especialitat amb 
 edredons I anoracs 
 de ploma. 

- Neteja de Catifes.

- Neteja de peces 
 de pell.
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EL VALOR DE REFERÈNCIA A LES 
TRANSACCIONS IMMOBILIÀRIES.

UNA MÉS.

POSI’M UN PROTOCOL

A Mont-roig del Camp hem visitat els terrenys on s’instal·larà ILJIN 
Materials, fabricant de components de bateries. És un projecte trac-
tor i transformador pel país amb una inversió de 600M€, la creació 
de 500 llocs de treball amb la previsió d’obrir a principis del 2025.

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

Determinar el valor d’un im-
moble no és gens fàcil. Hi 
ha immobles més ben si-
tuats, més o menys grans, 

amb millors o pitjors vistes, amb més 
o menys llum i en millor o pitjor estat 
de conservació. La multitud de factors 
que in�ueixen és tan gran, que dos pi-
sos poden estar en el mateix edi�ci i 
tenir una diferència molt signi�cativa 
en euros per metre quadrat.

Si a nosaltres ens pot interessar co-
nèixer el valor d’un immoble, encara 
hi té més interès l’Administració. Les 
transaccions immobiliàries que estan 
gravades amb diversos impostos són 
també variades, i cadascuna té la seva 
motivació i normativa. Totes, però, 
acostumen a tributar en base a un 
percentatge del valor de l’immoble. La 
clau, per tant, serà veure com arribem 
a aquest valor.

L’Administració no vol que l’enganyin 
i busca sistemes per tal de veure ràpi-
dament si el valor que els contribuents 
declaren coincideix amb la seva previ-
sió. 

Des de l’1 de gener d’enguany és la Di-

L’altre dia, la persona líder 
d’una empresa familiar em 
va demanar si li podia fer 
un protocol familiar. Li vaig 

contestar que podia ajudar-los a fer 
que ells el fessin, i em va respondre 
que no tenia temps per fer-ho. Li vaig 
explicar que el protocol és una eina, 
una excusa perquè la família empre-
sària de�neixi les regles de la relació 
bidireccional entre l’empresa i la fa-
mília. Que començava per de�nir el 
model de les relacions que es volen 
establir, per deixar clar que espera la 
família de l’empresa i que està dispo-
sada a donar-li; i acaba per establir 
les regles en qüestions com el treball 
de familiars a l’empresa, el govern de 
la família i l’empresa, el destí dels be-
ne�cis, entre d’altres. Li vaig indicar 
que el protocol familiar ha de ser un 
document viu, conegut per la família 
i que aquesta ha de mantenir actualit-
zat. Em va insistir que no podia desti-
nar temps a tot això. Li vaig recoma-
nar que desconfí de qui li digui que 
li pot fer un protocol, que els externs 
podem ajudar a fer que el procés si-
gui més ràpid, però que no podem 
substituir a la família, que és aquesta 

rección General del Catastro qui ens 
diu el valor que s’ha de declarar a cada 
immoble i, per arribar a aquesta xifra, 
prenen de referència els valors mitjos 
de les vendes realitzades davant de no-
tari.

A priori, sembla una bona fórmula 
prendre de referència el valor de les 
transaccions reals, però com hem dit 
abans, els factors que in�ueixen en el 
valor d’un immoble no són només els 
metres quadrats i la zona. El big data 
ens pot jugar una mala passada i do-
nar-nos un valor de referència molt 
superior al valor de mercat.

I ara ve la perversió del sistema. La in-
versió de la càrrega de la prova. Com 
passa sovint, som nosaltres el qui hem 
de demostrar que el valor que ens diu 
el cadastre no s’ajusta a la realitat. Ens 
hem de gastar els diners en una taxa-
ció i en un futur recurs contra la liqui-
dació que de ben segur ens farà l’Ad-
ministració.

El resultat sovint són compradors que 
decideixen no comprar davant el risc 
econòmic i una propietat amb un pro-
blema que, un cop més, ve de dalt. 

la que ha de de�nir que i com regular.

No li vaig dir que el protocol no és 
cap solució màgica ni un ungüent 
que tot ho cura; que la seva elabo-
ració pot ser com obrir la capsa de 
Pandora i fer aflorar sentiments i 
conflictes adormits que un cop fet 
no ha de dormir a un calaix. Tampoc 
li vaig dir que el protocol comença 
amb l’esmorzar de cada dia amb què 
es transmet a la següent generació 
en relació amb l’empresa. No li vaig 
dir que les finalitats del protocol fa-
miliar són definir la visió i els valors 
compartits per la família amb relació 
a l’empresa, planificar el relleu gene-
racional, atraure el talent familiar i 
extern, i gestionar de roma harmòni-
ca dues realitats contraposades com 
són l’empresa i la família.

Les coses necessiten temps de madu-
ració, i tinc plena confiança en què 
aquesta persona que lidera amb èxit 
l’empresa familiar en el seu present 
econòmic s’adonarà de què ha de 
destinar temps a planificar el futur 
de la continuïtat de la família em-
presària. 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Cal augmentar el salari mínim per a que arribi al 60% del salari mitjà 
(com recomana la Carta Social Europea). El model low cost genera mol-
tes persones low income (ingressos baixos) i si no trenquem l’espiral de 
pèrdua de poder adquisitiu, serem un país pobre per a la majoria.

Reduciendo una hora el encendido se ahorra el 14,6% del consumo 
de las luces de Navidad, no del consumo del municipio. ¿Qué por-
centaje del consumo municipal supone la iluminación navideña?.

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

XAVIER LLOPART 

“Els factors que in�ueixen en el valor d’un immoble 
no són només els metres quadrats i la zona”

Conseller de famílies empresàries
Tel. 619 741 357 - Mail: jordi@bowfc.com

“Li vaig indicar que el protocol familiar 
ha de ser un document viu”

JORDI TARRAGONA Assessor immobiliari de GRUP CARLES 
IMMOBILIARIS @grup_carles

11Divendres, 2 de setembre de 2022

ECONOMIA Espai patrocinat per



Sóc en Marc Castells i Berzosa, igualadí 
nascut el 23 de novembre de 1972. Estic 
casat amb la Gemma i el nostres �lls són 
en Jofre i la Martina.
Fa onze anys que sóc l’alcalde d’Igualada. 
Quan tenia 15 anys, en unes colònies 
del Grup d’Estudis Nacionalistes (GEN) 
a Algemesí, en Mossèn Ballarin i en 
Pep Espar i Ticó, van despertar el meu 
patriotisme, la consciència pel meu país, 
per la seva llengua i per la seva cultura. 
Mai els ho agrairé prou. I aquest mateix 
compromís, és el que em porta a liderar 
la ciutat que m’ha vist néixer i que m’estimo amb passió.
M’agrada col·leccionar llibres sobre la història de la nostra ciutat. 
Quan els llegeixo i rellegeixo, hi descobreixo anècdotes meravelloses i divertides dels 
seus mil anys d’història. M’encanta cuinar i el meu plat preferit és l’escudella i la carn 
d’olla.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que Igualada torna a ser la ciutat que ens va enamorar, i que es recupera la Mitja Marató en 
bones condicions d’horaris i promoció, i no haver de sentir com a pròpia la de Vilafranca, 
que és la més propera. Calla, que no l’acabi organitzant jo! Algú em vol ajudar?

#233 Marc Castells Berzosa

I jo em pregunto, com pot ser que vagis tan tran-
quila a fer un tomb i des de la finestra d’un cotxe 
et facin un crit? Lloc solitari i desconegut, t’agafa 
por, agafes el bastó amb força i tornes ràpid i em-
prenyada. Imbècil!

IMMA SOLÉ VILANOVA @immasolevi

A #Igualada tenim història, talent i molta passió 
pel que fem! Felicitats @AteneuIgualadi @pepfa-
rres @OrquestraJOSA @CoralXalest i tots els par-
ticipants a #LaCortedelFaraón. Un segle després 
hem pogut gaudir de la sarsuela. Tot és propo-
sar-s’ho i persistir fins fer-ho #FMIgd22

NÚRIA CAÑAMARES @ncanyamares

Acabada la Festa Major, arriba la Botiga al Carrer! 
La festa del #comerçlocal de la nostra ciutat us 
espera amb més d’un centenar de botigues parti-
cipants. dissabte 3 de setembre Pg Jacint Verda-
guer i davant dels comerços al centre d’ #Iguala-
da. Ja en són 52 edicions!

IGUALADA COMERÇ @igualadacomerc

C’est fini. I quanta falta ens feien els gegants, 
l’àliga, els diables, els castells, els concerts a 
rebentar, les paelles populars, els correfocs i les 
barraques. Visca les festes populars! #Igualada 
#fmigd22

MIREIA SUBIRANA CODINA @msubirana

Passejar per la gespa del Parc Central d’Iguala-
da (i voltants) aquesta hora és com la platja de la 
Barceloneta per Sant Joan visca el incivisme #Va-
ParirTour #Sisenyor

MARTA PALLARÈS @martapal_igd

S’acaba la Festa Major i per tant l’estiu... Mariah 
Carey ves escalfant la veu que et toca

NONA @marionavivi

Aquesta setmana La Beguda Alta i Baixa celebra 
la seva Festa Major d’aquest 2022! De l’1 al 4 de 
setembre la Societat Recreativa Unió Begudenca 
organitza més d’una desena d’activitats per a to-
tes les edats. Us hi esperem!

AJUNTAMENT MASQUEFA @AjMasquefa

#latevaveu

#latevaveu     .
Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu

Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

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

@humansanoia

3.  Els Moixiganguers com-
pleten la millor actuació 
per Festa Major2.Apareix la primera resta 

humana a l’Abric Romaní: 
fragments d’un crani de 

neandertal
1. Un infant ferit crític després 

de caure-li a sobre la branca 
d’un arbre

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@paucorcelles @joanpuigfoto @moixiganguers
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CASTELLOLÍ · REDACCIÓ 

Fins al 4 de setembre, el 
Circuit Parcmotor de 
Castellolí acull la 12a 

edició de la Formula Student 
Spain (FSS), el projecte on 
més de 3.000 estudiants uni-
versitaris d’enginyeria d’arreu 
del món, competeixen en el 
disseny, desenvolupament, 
construcció i conducció d’un 
cotxe de competició mono-
plaça.
Formula Student, és un pro-
jecte educatiu internacional 
que permet als estudiants 
d’enginyeria formar part 
d’una experiència professio-
nal real i representa un màs-
ter de nivell superior en el 
sector de l’automoció, ja que 
possibilita als estudiants a 
aplicar els seus coneixements 
teòrics a l’experiència real. El 
projecte promou l’excel·lèn-
cia acadèmica de l’enginyeria 
perquè abasta tots els aspec-

tes de la indústria de l’auto-
moció, incloent la investi-
gació, disseny, construcció, 
prova, desenvolupament, co-
mercialització, administració 
i �nances. FSS té la missió 
de crear un espai multicultu-
ral per a joves enginyers per 
a l’intercanvi i desenvolupa-
ment de coneixements i va-
lors com el respecte, la cura 
de les persones, el treball en 
equip i l’esforç, per assolir els 
més alts nivells d’excel·lència 
tècnica i personal
La competició, que enguany 

té lloc al Circuit Parcmotor, 
està formada per 67 equips - 
que provenen de països com 
Alemanya, Suïssa, Itàlia, An-
glaterra, Portugal, Polònia, 
Croàcia, Estònia, Estats Units, 
Romania, Països Baixos, 
França, Islàndia i Espanya- i 
organitzada per la STA (So-
cietat Espanyola d’Enginyers 
d’Automoció), amb el suport 
d’institucions espanyoles i 
empreses rellevants del sector 
de l’automoció com Nissan, 
Mathworks, Doga, Bosch, 
Gestamp, Silence, LiveVisi-
on, Kapture, Mahle, etcète-
ra. Algunes de les principals 
Universitats participants en la 
competició són la UPC Bar-
celona, Universidad Carlos 
III de Madrid, Technical Uni-
versity Munich, Oregon State 

University, Sapienza Univer-
sità di Roma, Bern University 
of Applied Sciences, Poznan 
University of Technology, 
University of Zagreb, Eindho-
ven University of Technology, 
entre d’altres.
A nivell d’organització, la For-
mula Student compta amb un 
grup de més de 300 voluntaris, 
majoritàriament dels sectors 
de l’automoció, que treballen 
sense ànim de lucre per a l’es-
deveniment, com a jutges, tèc-
nics, comissaris, o�cials, per-
sonal, etc. A més a més, també 
es compta amb el suport de 
més de 70 joves estudiants que 
cursen els seus últims anys del 
grau d’enginyeria.
Pel que fa a la competició, 
Formula Student té dues cate-
gories principals que es divi-

El Circuit Parcmotor acull més de 3.000 estudiants d’arreu del 
món participants a la 12a edició del Formula Student Spain

deixen en 3 proves en estàtic 
i 5 proves dinàmiques. Cal 
destacar que del total d’equips 
participants, 52 competeixen 
amb monoplaces elèctrics i 
enguany, es compta amb la 
participació de 12 vehicles to-
talment automatitzats (sense 
conductor).
Segons explica el gerent del 
Circuit Parcmotor, Ton Pons, 
“és un orgull i un repte ser 
els amfitrions de la 12a edi-
ció de la Formula Student 
Spain. La competició respira 
els mateixos valors d’inno-
vació, indústria i esport que 
defineixen Circuit Parcmo-
tor i a la vegada, enforteixen 
la voluntat de la instal·lació 
de posicionar Castellolí com 
a un municipi de l’automoció 
de present i de futur.” 
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COMARCA Espai patrocinat per

La competició univer-
sitària d’àmbit euro-
peu està formada per 
67 equips d’estudiants 
universitaris d’engin-
yeria d’arreu del món

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

www.friotex.com

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

Patrocinador oficial de la Fundació UE Vic

Transformem el sol, 
il·luminem el futur.
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VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

Vilanova celebra aquest 
cap de setmana la seva 
Festa Major. A ban-

da dels actes més destacats, 
que ja fa dies s’han començat 
a difondre a les xarxes socials 
municipals, el programa fes-
tiu està farcit d’activitats per 
a totes les edats. Algunes cites 
són ja clàssiques i fa anys que 
tenen el seu espai assignat al 
programa, com per exemple el 
primer dia o�cial d’inaugura-
ció, que serà divendres.
La sala de plens de l’Ajunta-
ment acollirà la proclamació 
de les pubilles i hereus, tot 
just abans del pregó de Festa 
Major, a la plaça Castell, que 
enguany tindrà novament un 
pregoner local: el cantant vi-
lanoví Carlos Gómez. I a con-
tinuació, serà la Colla de Dia-
bles Els Cabrons de Vilanova 
del Camí l’encarregada de por-
tar la gresca �ns a la plaça del 
Mercat, amb la primera cerca-
vila de la festa i amb l’especta-
cle dels Versots.
Els actes que s’han guanyat 
la �delitat del públic vilano-
ví també tornen dissabte, a la 
tarda, amb el taller de percus-
sió i l’espectacle Brincadeira, 
a càrrec de l’Associació Cul-
tural Camp del Rei; la ballada 

de sardanes amb l’Associació 
Sardanista de Vilanova del 
Camí; la botifarrada popular 
de l’Agrupació Cultural i Re-
creativa Vilanova del Camí i 
el correfoc infantil. Tot plegat, 
per viure una tarda ben inten-
sa, just abans del gran concert 
de Festa Major amb Demarco.
Diumenge, un altre dels plats 
forts que congrega sobretot 
al públic més familiar és la 
matinal d’actes tradicionals 
que s’enceta amb la cercavi-
la encapçalada per la colla de 
Geganters i Grallers de Vila-
nova del Camí, acompanyats 
d’altres colles amigues. I des-
prés, l’O�ci de Festa Major, la 

representació de la Dansa de 
Vilanova, el Vermut Popular 
i la Diada Castellera que posa 
el colofó amb l’actuació dels 
Moixiganguers d’Igualada a 
un matí ja clàssic i esperat.

NOVETATS
Però encara que el programa 
compleix amb cites ineludi-
bles, no és menys cert que 
la regidoria de Festes apos-
ta cada any per incorporar 
novetats. Així, per exemple, 
dissabte al matí la matinal 
aquàtica a l’Escola Pompeu 
Fabra, es veurà complementa-
da amb una altra proposta al 
carrer Frai Juníper Serra, per 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

Aquest és un any espe-
cial per a l’agermana-
ment i per Vilanova 

del Camí i que celebrarà 30 
anys d’amistat amb Calcina-
ia i 20 amb Amilly. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament amb la 
col·laboració de l’Associació 
de Germanor de Vilanova del 
Camí, ha preparat diferents ac-
tes amb els països agermanats 
en el marc de la Festa Major. 
Les delegacions agermanades 
arribaran avui divendres 2 de 
setembre, però la recepció o�-
cial es farà, com és tradicional, 
dissabte a les 9:00 h. Aquest 
any, la recepció es farà a Can 
Papasseit i es comptarà amb la 
participació de diferents enti-
tats del municipi com la colla 
de diables els Cabrons de Vila-
nova; la Gent del Camp del Rei 
i els Geganters, entre altres.
Durant l’acte es lliuraran als 
germans de Calcinaia i Ami-
lly les clàssiques bosses amb 
el programa de la Festa Major 
i diferents productes de mar-
xandatge per gaudir d’una aco-
lorida Festa Major.

RENOVACIÓ DEL  COMPROMÍS 
DE GERMANOR
La sala de plens serà l’escenari, 
dissabte a la tarda, d’aquesta 
signatura que anirà a càrrec de 
Noemí Trucharte, alcaldessa 
de Vilanova del Camí; Cristi-
ano Alderigi, alcalde de Cal-
cinaia i Christian Caron-Per-
roud, tinent d’alcalde d’Amilly, 
que actuarà en nom i represen-
tació del batlle francès, Gérard 
Dupaty.
L’acte tindrà lloc a les 20:00 h 
i donades les dimensions de la 
sala de plens, l’entrada de pú-
blic estarà limitada a l’espai. 

Vilanova, Calcinaia 
i Amilly renovaran 
el seu compromís

Dies de Festa Major a Vilanova del Camí
als més atrevits amb una Pista 
Xtremrace, un circuit de 90 m 
de diversió per salvar diferents 
obstacles.
Altres, arriben de la mà de les 
entitats locals, com és el cas de 
les sevillanes i rebujitos que 
l’escola Artístic i la Peña Béti-
ca oferiran dissabte, a les 13 h 
a la plaça del Mercat.
La tarda de diumenge, ens 
proposa enguany un Karaoke 
infantil a la plaça Picasso, un 
Bingo Popular a la plaça del 
Mercat, seguit d’un ball de 
tarda amb l’Orquestra Pre-
mium Quartet, i un concert 
acústic amb Carlos Gómez a 
Can Muscons. Propostes que 
de segur, satisfaran un públic 
divers.
I tot plegat és només un tas-
tet, perquè són moltes més 
les propostes que ja hem anat 
destacant, a les quals cal afe-
gir també un ampli calendari 
esportiu que mai falla, de la 
mà de les entitats i clubs lo-
cals, amb algunes cites també 
emblemàtiques com el Trofeu 
Dr Longarón, els Trofeus Fes-
ta Major de futbol, futbol sala, 
handbol, bàsquet, petanca, 
tennis i tennis taula, o la Ca-
minada Nocturna.
Podeu trobar tot el programa 
d’actes a la pàgina web vilano-
vadelcami.cat. 

VILANOVA DEL CAMÍ · LA VEU 

El canal de WhatsA-
pp de l’Ajuntament 
per rebre informació 

i comunicar incidències ha 
arribat aquesta setmana als 
1.000 comptes actius. Això 
vol dir que un  miler de vi-
lanovins utilitzem l’aplicació 
bé sigui per comunicar inci-

dències, comunicar-se amb 
l’alcaldessa o els regidors o, 
simplement, per rebre infor-
mació sobre esdeveniments 
o alertes municipals.
Des que es va posar en fun-
cionament el febrer de 2021, 
l’APP ha registrat 3.577 
interaccions i un total de 
1.099 converses. Aquest mes 
d’agost, malgrat ser un mes 

de vacances se n’han rebut 
66.
D’aquestes interaccions, un 
34% han estat de ciutadans 
que buscaven informació 
municipal, com adreces i te-
lèfons de serveis municipals 
o d’emergències, informació 
sobre la covid, transports o 
tràmits electrònics.
Pel que fa a la comunicació 

d’incidències, suposa el 25% 
del total de les interaccions 
que es compatibilitzen a 
l’APP, i creix un 3% respecte 
de l’any passat . L’alcaldessa 
Noemí Trucharte creu que 
aquest augment està relaci-
onat amb l’eficiència del ser-
vei, ja que la resolució dels 
temes que es plantegen és 
molt ràpida. 

El WhasApp de l’Ajuntament ha superat el miler d’usuaris

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

E-bike BTT
PROMOCIÓ

Motor central 80nm
Bateria 630wh

Autonomia 135km

A partir de 100€/mes 
rígida o per 175€/mes 

doble suspensió 
en 20 quotes sense 

interessos
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ANOIA · LA VEU 

Dimecres 31 d’agost 
a mitja tarda l’Ano-
ia i gran part de la 

Catalunya Central va patir 
les conseqüències de la forta 
tempesta que des de fa dies 
ja afecta altres poblacions de 
Catalunya. I desgraciadament, 
s’han de lamentar danys per-
sonals greus. Segons informa-
va protecció civil, un infant de 
13 anys i veí de Vilanova del 
Camí es troba en estat crític 
després que li caigués la bran-
ca d’un arbre a sobre. El nen 
va ser traslladat a l’Hospital 
Sant Joan de Déu.
Durant les primeres hores del 

Un fort temporal de pluja i vent va afectar 
l’Anoia dimecres a la tarda
Un nen de 13 anys de 
Vilanova del Camí, 
en estat crític per la 

caiguda de la branca 
d’un arbre

matí s’han vist les primeres 
pluges, però va ser durant la 
tarda, al voltant de les 17:40 h, 
que es va iniciar una brutal 
tempesta amb forts vents, ai-
gua i calamarsa.

El temporal va deixar al seu 
pas diverses destrosses arreu 
del territori com ara magat-
zems i carrers inundats, arbres 
malmesos, danys a infraes-
tructures i vehicles. 

JORBA · LA VEU 

El primer cap de setmana 
de setembre Sant Genís 
celebrarà la seva Festa 

Major recuperant la màxima 
festivat després de dos anys 
amb restriccions. Un progra-
ma farcit d’actes per a tots els 
públics que tindran lloc de l’1 
al 4 de setembre. 
Així, encetarà la festa, el di-
jous 1 de setembre, l’assaig de 
balls i tabals de la cercavila de 
Festa Major, seguit del sopar 
de bossa i cinema a la fresca 
davant el cafè del poble. Els 
nens del poble serviran cris-
petes acabades de fer

La festa continuarà el di-
vendres 2 de setembre amb 
la cercavila des de l’església 
�ns al cafè del poble amb el 
bestiari i tabalers. Tot seguit 
tindrà lloc l’arengada popular 
i per acabar hi haurà el bingo 
popular i Kahoot amb premis 
gentilesa d’empreses col·labo-
radores.
Dissabte continuarà la festa a 
les onze del matí amb campi-
onat infantil de ping pong i a 
les dotze sonarà el tradicional 
repic de campanes a l’església. 
A dos quarts de sis de la tarda 
tindrà lloc un nou campionat 
de ping pong però en aquesta 
ocasió adreçat als adults. A 
les 6 es gaudirà de l’espectacle 
infantil “El ritme de l’alegria” 
de la Cia Can Cantem i tot 
seguit, xocolatada popular. A 
les vuit del vespre es donarà 
inici al correfoc pels carrers 
del poble amb el grup Mal 
Llamp i en el que els nens que 
vulguin podran portar les 
capes de dimoni que cedirà 
l’organització. A les nou del 
vespre començarà el sopar de 
foodtruck’s davant del cafè i a 
les onze engegarà el concert a 

la sala amb el grup “Les en-
fants de la patille” i tot seguit 
Fes-talasala amb el Dj Domè-
nech.
Diumenge, començarà amb 
el campionat de bitlles cata-
lanes per equips a l’antic parc 
a les deu del matí i a la ma-
teixa hora hi haurà el concurs 
de pintura ràpida per totes 
les edats. A les 12 del migdia 
tindrà lloc la missa de Festa 
Major i cantada dels Goigs 
de Sant Genís. A continua-
ció, durant el vermut, ballada 
de sardanes amb Terres de 
Marca. A la tarda, a les cinc, 
hi haurà in�ables al parc i a 

les nou del vespre, davant el 
cafè, per cloure la Festa ma-
jor, concert amb el grup Sílvia 
i Mia Farrés 
La celebració de les activitats 
de la Festa Major de Sant Ge-
nís es organitzada pel Cen-
tre Agrícola de Sant Genís 
i compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Jorba i la col-
laboració dels veïns i veïnes 
de Sant Genís i del terme mu-
nicipal de Jorba. 

Sant Genís celebra la seva 
Festa Major

Arbre caigut sobre un cotxe. Polígon d’Igualada Foto: Esteve Graells

Pluja intensa a Igualada. Foto: Miki OcañaForta calamarsa a Calaf Foto: Chouib El Bourkhissi
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MONTBUI · LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
ha rebut una subven-

ció de la Diputació de Bar-
celona per instal·lar plaques 
fotovoltaiques a l’edi�ci de 
Mont-Àgora i al magatzem de 
la Brigada Municipal. L’im-
port de la subvenció rebuda 
correspon a 170.657,91 € i 
s’emmarca dins del “Programa 
sectorial Renovables 2030”, 
de suport a inversions locals 
pel clima. El projecte global 
té un import de 189.619,90 € 
(la subvenció cobreix pràcti-

cament tota la inversió), dis-
tribuït en més de 130.000 € 
d’inversió en plaques fotovol-
taiques a Mont-Àgora i gaire-
bé 59.000 € al magatzem de la 
Brigada.
Val a dir que el consistori 
montbuienc treballa per fer 
possible la implantació de fo-
tovoltaiques d’autoconsum 
en els principals equipaments 
municipals. Aquestes instal-
lacions tenen un ràpid perí-
ode d’amortització. Aquesta 
implantació reduirà conside-
rablement el consum energè-
tic dels edi�cis municipals i 
bene�ciarà el medi ambient. 

S’instal·laran plaques 
fotovoltaiques a Mont-Àgora

MONTBUI · LA VEU 

L ’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
està treballant en una 

nova edició de la Setmana 
de la Gent Gran, la qual es 
durà a terme entre els dies 3 
i 9 d’octubre i finalitzarà amb 

L’homenatge ‘Noces d’Or’, en preparació

MONTBUI · LA VEU 

Es troba actualment en 
procés de licitació el 
projecte de remode-

lació i millora del carrer i la 
plaça Major, al Nucli Antic. 
Durant les properes setma-
nes es coneixerà l’empresa en-
carregada de portar a terme 
aquestes obres, que canviaran 
la cara a alguns dels espais 
més emblemàtics i tradicio-
nals d’aquest nucli.
La reurbanització del carrer i 
la plaça Major és una inversió 
que potenciarà l’ús per a la 
ciutadania del centre històric 
montbuienc, limitant les zo-
nes de pas de vehicles i recu-
perant espais de gaudi per a 
les persones.
Entre altres aspectes, el pro-
jecte de remodelació i millora 
del carrer i la plaça Major con-
templa l’ampliació de l’àmbit 
del carrer Major, incloent-hi 

la placeta-carrer Sant Magí. 
També es farà el soterrament 
de serveis de tot l’àmbit d’ac-
tuació i es plantegen aparca-
ments a la zona més ampla del 
carrer, així com l’ampliació de 
l’espai de les escales de la Font 
de la Macària, envoltant per 
complet l’accés i perllongant 
l’espai cap a l’interior del car-

En procés de licitació el projecte de 
reurbanització del carrer i la plaça Major 
del nucli antic de Montbui

rer de’n Pedret per garantir i 
preservar el valor històric de 
l’indret. De la mateixa ma-
nera, es conservaran el pavi-
ment i la barana actual de les 
escales de l’església.
Pel que fa a la plaça Major, es 
recuperarà aquest espai per 
a l’ús i el gaudi del veïnat. Es 
mantindrà l’organització de la 
Plaça per facilitar-ne les cele-
bracions i es vol integrar els 
elements de disseny amb els 
símbols de l’entorn, com ara 
el Rec del Comú.
El projecte va ser redactat 
pels arquitectes Victoria Ca-
ballero i Marc Manzano i 
ha sortit a licitació pública 
per un import de 920.551,91 
€ (IVA inclòs). D’aquests, 
464.449,13 € corresponen a 
la remodelació del carrer Ma-
jor i 456.102,78 € són per a la 
millora de la plaça Major. El 
termini d’execució màxim és 
de vuit mesos. 

la celebració del Dinar de la 
Gent Gran.
Aquest acte inclourà l’ho-
menatge ‘Noces d’Or’ a les 
parelles del municipi que 
celebrin enguany els 50 anys 
de casats o de convivència. 
Totes aquelles famílies que 
commemorin enguany les 
‘Noces d’Or’ poden adre-

çar-se a l’Ajuntament fins a 
mitjans de setembre per tal 
de comunicar-ho. Caldrà 
portar fotocòpia del DNI 
dels integrants de la parella, 
fotocòpia del Llibre de Fa-
mília i també el telèfon de 
contacte de la parella home-
natjada i un altre número de 
mòbil dels seus familiars. 

MONTBUI · LA VEU 

Avui s’organitza al vestíbul 
de Mont-Àgora un acapte de 
sang de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.
Seguint els protocols sanitaris, 
per poder donar sang caldrà 
demanar cita prèvia a la web 
de Banc de Sang i Teixits.
L’Ajuntament de Santa Mar-

garida de Montbui a través 
de la regidoria d’Acció Social, 
Igualtat, Educació, Solidari-
tat i Salut Pública dóna su-
port a diferents campanyes i 
acaptes de sang que es realit-
zen durant l’any al municipi. 
També hi col·labora l’ADSA 
(Associació Donants de Sang 
de l’Anoia).

Avui divendres, acapte de sang

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

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

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07
Tel. 93 803 58 05

666 46 87 86
rosetjardins@rosetjardins.com

c/Òdena,14 -Igualada
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PIERA · LA VEU 

El municipi ja escalfa 
motors per l’arribada de 
la Festa Major de 2022. 

Des de dimecres 7 de setem-
bre �ns a diumenge dia 11, 
l’Ajuntament de Piera ha pro-
gramat un ventall d’activitats 
lúdiques i culturals dirigides 
al gaudi de tota la ciutadania.  
El tret de sortida a les cele-
bracions el donarà el pregó de 
Festa Major al balcó del Tea-
tre Foment a les 20 h del 7 de 
setembre amb un , aquest any, 
a càrrec d’Isma Prados, JM 
Pastissers i la Marxing Band 
de l’Aula Municipal de Música 
‘Maria Escolà i Cases’. A con-
tinuació, la BOP (Banda-Or-
questra Piera) protagonitzarà 
un concert a la plaça del Peix 
i, des d’aquest mateix indret, 
els personatges de la Patrulla 

Tot preparat a Piera per celebrar la Festa Major

Canina des�laran pels carrers 
de la vila. La primera nit de la 
festa grossa conclourà amb un 
concert del grup de versions 
D-Covers.
El dia 8 encetarà amb l’o�ci 
de Festa Major a l’església de 

Santa Maria de Piera, el qual 
comptarà amb la participació 
del Cor Parroquial. Durant el 
matí, la canalla tindrà l’opor-
tunitat de gaudir d’activitats 
infantils i, cap a migdia, la 
Cobla Rosaleda oferirà una 

mostra de sardanes a la plaça 
del Peix. Al vespre, l’Orquestra 
Rosaleda serà l’encarregada de 
posar música i ball al Teatre 
Foment.
Les activitats de divendres dia 
9 començaran a la tarda amb 
un espectacle infantil dirigit 
pel grup Xiula i, per al públic 
més adult, l’edició d’enguany 
del Correbars organitzat per 
Strombats amb la col·labo-
ració dels Diables de Piera. 
Cap a les 21 h, estan previstes 
les actuacions musicals dels 
grups pierencs Ow Farran, 
Parsimoonians i Give, espec-
tacles que donaran pas a una 
nit de discjòqueis al carrer 
Copèrnic (a la zona del Polí-
gon Industrial).
El dissabte 10 de setembre 
estarà farcit de propostes, co-
mençant per un ball de sevi-
llanes amb la participació de 

Soles de Andalucía, El Ama-
necer de Piera i Destellos de 
Andalucía, un concert de 
rumba a càrrec de La Habita-
ción Prohibida i l’acte de pro-
clamació d’hereus i pubilles 
d’enguany. Una cercavila, un 
correfocs, el concert del grup 
emergent Mosaic i l’actuació 
de Buhos posarà punt i �nal 
als actes de dissabte. Durant 
el darrer dia de celebracions, 
l’11 de setembre, està previst 
que es desenvolupin els actes 
de commemoració de la Di-
ada Nacional de Catalunya, 
així com un dinar popular, 
cantada d’havaneres i un es-
pectacle piromusical que po-
sarà la guinda a la Festa Ma-
jor d’enguany.
Podeu trobar el programa 
complert de Festa major a la 
pàgina web 
viladepiera.cat. 

MIRALLES · JAUME SINGLA 

Avui divendres a les 8 
de la tarda, comença 
el Festival Jazz Miralles 

amb l’actuació de �e Groo-
vin’Septet format per Núria 
Quilez, Omar Olmedo, Lluc 
Torras, Ramon Sala, David Oli-
va i Bartomeu Enric, tots ells 
alumnes del Conservatori de 
Música d’Igualada. A continu-
ació l’igualadí, a�ncat a Bar-
celona, Jaume Llombart Jorba 
presentarà el seu darrer treball 
Constantunes. 
La sessió de jazz inclou un petit 
refrigeri a la mitja part.
L’endemà dissabte, però a les 7 
de la tarda hi haurà la actuació 
de Quintet Plus format per: 

Benet Palet a la trompeta, Toni 
Solà, saxo tenor, Roger Mas, 
piano, Marc Cuevas al contra-
baix, Aldo Caviglia a la bateria i 
amb la veu de la cantant Celeste 
Alies.
Durant la sessió es farà un tast 
de vi de proximitat per a gaudir 
de la música, la companyia i el 
bon vi, en un entorn natural.
Les entrades per als dos dies, es 
poden adquirir a través d’inter-
net entrapolis.com al preu de 7 
euros. Si us aboneu als dos dies, 
només en pagareu 10. Penseu 
que l’aforament es limitat.
Aquesta és la quarta edició 
d’un Festival que porta la bona 
música de jazz a Miralles, un 
dels poblets mes petits i espe-
cials de l’Anoia. 

Comença el Festival Jazz 
Miralles

CARME · LA VEU 

Aquests dies s’estan 
acabant d’enllestir els 
detalls del projecte 

de millora del sanejament 
d’aquesta part del nucli. Es 
tracta d’una de les actuacions 
més esperades i significatives 
que l’ajuntament va plantejar 
per aquesta legislatura.
L’obra, executada per l’em-
presa Covan Obres Públi-
ques, S.L., ha estat finançada 
per la Diputació de Barcelo-
na i ha tingut un cost aproxi-
mat de 175.000€. 
Aquesta separació suposarà 
una optimització del rec pa-
trimonial que travessa el po-
ble, sobretot pel nucli antic, 

atès que només hi circularà 
aigua neta.
Cal destacar la complexitat 
de l’actuació degut a la zona 
on s’ha executat i les casuís-
tiques que han anat aparei-
xent al llarg d’aquests mesos, 
les quals, s’han pogut resol-
dre en col·laboració amb els 
veïns i veïnes afectats. 
El projecte també ha con-
templat algunes millores, 
com ara, l’arranjament d’un 
passatge veïnal i l’enjardina-
ment d’un espai amb plantes 
arbustives que acollirà un 
petit tram obert del rec. 
A més, s’ha aprofitat per se-
parar les aigües residuals de 
les pluvials que recull el c./ 
Sant Jordi i que permetrà 

una aportació extra al cabal 
de la riera.
En definitiva, una actuació 
prioritària i necessària que 
forma part del pla d’acció de 
millora del sanejament del 
municipi de Carme, junta-
ment amb l’actualització del 
pla director del clavegueram 
en la qual s’està treballant i 
d’altres actuacions futures 
que han de permetre, en la 
major brevetat possible, la 
connexió de totes les llars 
del poble al col·lector muni-
cipal que transporta les ai-
gües residuals a l’EDAR (Es-
tació Depuradora), situada 
als afores del municipi, pel 
seu tractament i posterior 
retorn a la riera. 

Finalitzen les obres de millora del 
clavegueram del nucli antic de Carme
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S. MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

Un any més, des de 
l’Ajuntament s’ha or-
ganitzat la petita de les 

festes majors de Tous. Els dies 
2, 3 i 4 de setembre, el poble 
s’omplirà de diferents actes va-
riats i populars pensades per a 
tots els públics, amb motiu de 
la Festa Major d’Estiu.
El divendres, encetaran la 
nova edició de la FME 2022, el 
torneig de Futbol-7, organit-
zat per la UE Tous, i el mític 
sopar popular, amb amanida, 
brasa, aigua, vi, gasosa i gelat, 
de la mà del Xiri. Els dos actes 
es faran a la zona esportiva del 
poble, reformada i plenament 
renovada recentment, i esta-
ran oberts a tothom.
Dissabte, Tous es despertarà 
amb una matinal de jocs in-
fantils amb una gimcana adre-
çada a infants d’entre 3 i 6 anys 
pel centre del poble, de la mà 
de l’Associació de Veïns del 
Serral. També es representarà 
l’obra de teatre i dansa “Blink 
Màgic” a la Casa del Teatre 
Nu i se celebrarà el ‘Tous Got 
Talent’ per a infants de 6 a 
14 anys amb un sorteig d’un 
DRON. Al migdia els Amics 
de Tous inauguren l’exposició 
“20 anys d’Amics”. Al vespre 
vitast de vins de Mas Vicenç, 

tapes delicioses i bona músi-
ca de la mà de Mar Expósito, 
a càrrec de la Comissió de 
l’Agermanament. I a la nit, una 
nova edició del cicle Tous Sons 
d’Estiu amb un doble concert 
a càrrec del grup de percussió 
“Maracumbé” i de músiques 
urbanes amb diferents artistes 
locals i diferents estils.
El diumenge sortirà de la plaça 
de Fàtima una passejada botà-
nica a càrrec de Mercè Carta-
nyà i a mig matí se celebrarà el 
campionat de ping-pong obert 
a tothom. Al migdia  es farà la 
Trobada �llolenca i a la tarda 
el trofeu de FME de futbol 
amb el derbi entre la UE Tous 
i els veïns i amics de la UE Jor-

Tous celebra una nova edició de la Festa 
Major d’Estiu aquest cap de setmana

ba. Finalment, la � de festa i 
de la temporada de la piscina.
Tots els actes de la Festa 
Major d’Estiu 2022 de Tous 
estan organitzats per l’Ajun-
tament la comissió 50tous 
i l’Associació de Veïns del 
Serral, en col·laboració amb 
colles i entitats del municipi. 
El consistori recorda el seu 
compromís amb la cultura i 
la festa segura.
Per a algunes activitats, cal 
inscripció o reserva prèvia, 
com en el cas dels campio-
nats esportius, el sopar po-
pular o la trobada fillolenca. 
Podeu obtenir més informa-
ció i consultar el programa 
sencer a www.tous.cat.  

LA TORRE DE C. · LA VEU 

L’Ajuntament de La Torre 
de Claramunt ha anun-
ciat la renovació de la 

xarxa al barri de les Pinedes 
de l’Armengol. El projecte ja 
ha estat elaborat per Aigua de 
Rigat, companyia gestora del 
cicle de l’aigua i serveis medi-
ambientals al municipi, amb 
l’objectiu de millorar el ren-
diment de la xarxa i minimit-
zar-hi les incidències.
La primera fase del projec-
te contempla l’actuació en la 
xarxa del carrer de La Font 
d’Armengol, una de les zones 
prioritàries per executar la re-
novació. Durant el mes de se-
tembre, s’iniciarà el procés de 
contractació pública per part 
de l’Ajuntament, per licitar 
les obres d’aquest carrer, que 
tindran un termini d’execu-
ció de deu setmanes. Es durà 
a terme la connexió amb una 
nova canonada de polietilè 
de 110 mm de diàmetre i una 
pressió nominal de 16 bars, i 
s’instal·laran nous elements de 
sectorització i vàlvules.
Aquesta obra forma part d’un 
projecte més ambiciós que 
contempla, a més del carrer de 
La Font d’Armengol, els car-
rers Lluís Companys, Francesc 
Macià, C54, Empordà i Països 
Catalans, fet que comportarà 
l’obertura de 5.098 metres de 
rases. Amb aquesta renovació 
de les canonades que s’execu-
tarà en diverses fases, s’opti-
mitzarà el funcionament de 
la xarxa de distribució i es re-
duiran les avaries ocasionades 
darrerament. 
L’actuació consistirà en la re-
novació de la xarxa existent i 
la connexió amb les noves ca-
nalitzacions. S’executarà una 
nova canonada de polietilè 
de 110 mm de diàmetre i una 
pressió nominal de 16 bars a 
gairebé la totalitat dels carrers 
de�nits a l’actuació, excepte en 
un tram del carrer dels Països 
Catalans, on la nova canonada 
serà de polietilè de 125 mm 
de diàmetre i amb una pressió 
nominal de 16 bars. Així ma-
teix, s’incorporaran una sèrie 
d’elements hidràulics a la xarxa 
per tal de millorar-ne el man-
teniment i la seguretat. També, 
s’instal·laran nous punts de 
descàrrega per a la neteja de 
la xarxa, vàlvules de pas per 
a la correcta sectorització i 
vàlvules reductores de pressió 

amb un comptador de control 
sobre la canonada, �ltres i un 
sistema de telemesura.
D’aquesta manera, no només 
es canvien les canonades, sinó 
que la renovació contempla 
una aposta per la digitalitza-
ció del sistema i la capacitat 
de sectoritzar els trams davant 
d’una afectació, fet que perme-
trà detectar més ràpidament 
el punt on s’ha ocasionat una 
incidència i es reduiran el nú-
mero d’afectats.
Davant l’actuació en diversos 
carrers, el projecte contem-
pla l’execució en quatre trams 
diferents. Al tram del carrer 
de l’Empordà, es realitzarà la 
connexió de la nova canalitza-
ció amb la xarxa de distribució 
existent a l’alçada de l’encre-
uament del c/ Creus amb el c/ 
Empordà amb les canonades 
de polietilè de 63 mm. 
Seguidament, al tram del car-
rer dels Països Catalans, es 
durà a terme la connexió de la 
nova canalització amb la xarxa 
de distribució existent a l’inici 
d’aquest carrer amb canonades 
de polietilè de 63 mm, per tal 
de connectar aquesta xarxa 
existent amb diferents punts 
d’encreuament amb el nou 
traçat que s’instal·larà. A l’al-
çada de l’encreuament amb el 
c/ Font d’Armengol, es farà la 
connexió de la nova canonada 
de distribució de polietilè de 
110 mm amb la nova canona-
da de distribució de polietilè 
de 125 mm.
Finalment, al tram Lluís Com-
panys, es farà la connexió de 
la nova canalització amb la 
xarxa de distribució existent a 
l’alçada del c/ Francesc Macià, 
núm. 359 amb la canonada de 
63 mm.

FONT DEL CAMARÓ
Per altra banda, respecte les 
incidències que afecten el nu-
cli urbà Font del Camaró, a 
la Torre de Claramunt, Aigua 
de Rigat està treballant per 
elaborar un pla d’inversions a 
la zona i, conjuntament amb 
l’Ajuntament, plani�car les ac-
tuacions prioritàries de reno-
vació de la xarxa. 

Es renovarà la xarxa de les 
Pinedes de l’Armengol a La 
Torre de Claramunt

L’actuació consisti-
rà en la renovació de 
la xarxa existent i la 

connexió amb les noves 
canalitzacions

VECIANA · LA VEU 

El passat cap de setmana 
el nucli de Veciana va 
viure la seva festa major 

en honor a la patrona del po-
ble. Les activitats festives van 
començar el divendres a la nit 
amb la sardinada popular a la 
plaça de Ramon Servitje. A 
continuació el grup de teatre 
Vada Retro de Barcelona va 
posar en escena  l’obra “Ella és 
ell i él es ella” escrita i inter-
pretada per Albert Capel.
L’endemà dissabte a la nit un 
nombrós públic va omplir la 
mateixa plaça per gaudir del 
ball de revetlla a càrrec de 
l’orquestra Slalom Express. 
Durant el ball l’alcalde de Ve-
ciana, Jordi Servitje, va dirigir 
unes paraules d’agraïment a 
totes les persones que amb el 
seu esforç i treball fan possible 
que any rere any Veciana tin-
gui una gran festa major.
L’endemà diumenge la diada 
festiva va començar a les 12 del 

migdia amb la missa solemne 
en honor a la patrona o�cia-
da per mossèn Llorenç Puig 
i acompanyada per les veus 
de la Coral de Veciana que va 
cloure l’acte litúrgic entonant 
els goigs de la Mare de Déu de 
Veciana. A la sortida hi hagué 
un aperitiu per a tots els as-
sistents en el magní�c entorn 
de què disposa l’església. A les 
sis de la tarda va arribar l’ho-
ra més esperada pels més xics 
amb els jocs de cucanya que 

van tenir lloc al carrer de Sant 
Gabriel. Una hora més tard el 
grup Tururut Bonaigua va ini-
ciar el seu concert de cançons 
de taverna amb el qual va en-
grescar el públic congregat a la 
plaça. 
Amb aquest concert es va po-
sar punt i �nal a la festa major 
d’enguany organitzada per la 
Comissió de Festes i la col·la-
boració de l’Ajuntament de 
Veciana i diverses empreses 
de la contrada. 

Veciana va viure una intensa festa major
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CALAF · LA VEU 

La Festa Major de Calaf 
es celebrarà com sem-
pre el primer cap de 

setmana de setembre, d’ahir 
dijous al dilluns 5. 
El cap de cartell d’aquesta edi-
ció serà el grup de Terrassa 
Doctor Prats presentant el seu 
quart disc “Pel cantó bo” (Mú-
sica Global 2022). La banda 
actuarà la nit del dissabte 3 de 
setembre a la plaça dels Arbres 
a partir de les 23.30h  i com-
partirà escenari amb el grup 
Maruja Limón i dj Send0.
D’altra banda, Natxo Tarrés 
(ex cantant de Gossos) & �e 
Wireless faran reviure Bob 
Marley durant el concert de 
divendres 2 de setembre a la 
nit, després del pregó. Animal 
Dj .
Pel que fa al públic infantil, el 
grup d’animació Xiula actuarà 
el dissabte 3 a les 17.30 h amb 
l’espectacle “Big Chicken” amb 
què faran un repàs per tots els 
seus èxits.
La gran Orquestra Selvatana 
serà un altre dels plats forts de 
la programació que després de 
l’èxit de l’any passat, enguany 
tornarà a amenitzar el concert 
i el ball del dilluns 5 de setem-
bre a la tarda.
Dins de la programació de la 
Festa Major tampoc hi faltarà 

el country amb Joe Fields, di-
jous al vespre a plaça BCN 92; 
el concert de Sardanes amb la 
Cobla Juvenil Ciutat de Sol-
sonsa, el diumenge 4 després 
de missa o el concert d’hava-
neres amb Havàname, el diu-
menge 4 a la tarda.
Finalment, també hi haurà 
les propostes més populars 
a càrrec de les entitats com 
la cercavila dels Geganters i 
Grallers el dissabte a la tarda 
o el correfoc amb els Diables 
de l’Alta Segarra el diumengea 
la nit. Un gran castell de focs 
clourà des del Castell la Festa 
Major el dilluns al vespre.
Podeu consultar tots els actes 
de la Festa Major cala�na a la 
pàgina web calaf.cat. 

Doctor Prats, plat fort 
de la Festa Major de Calaf

CALAF · LA VEU 

La cinquena edició de 
l’Agro Alta Segarra tin-
drà lloc els dies 2 i 3 

de setembre a Calaf. Com a 
novetat d’aquest any, la �ra 
es realitzarà en una nova ubi-
cació, una esplanada de terra 
situada a la carretera Llarga i 
realitzarà les ponències per a 
professionals al Casal de Ca-
laf (ctra. Llarga, 11).
Aquest 2022 la �ra mantin-
drà la seva essència i serà un 
esdeveniment professional 
i dinàmic, amb exhibicions 
tècniques de maquinària, un 
ampli espai dedicat a produc-
tes i serveis per a la pagesia i 
dues jornades de ponències 
per a professionals.
La Consellera Teresa Jor-
dà serà qui donarà el tret de 
sortida a l’Agro Alta Segarra 
el divendres 2 de setembre a 
les 9.30 h durant la jornada 
tècnica RECOMEX 2022 des-
tinada als resultats d’assaigs 
i innovacions en cultius ex-
tensius d’hivern organitzades 

pel Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agen-
da Rural i l’IRTA (Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries).
A més, el dissabte 2 de se-
tembre al matí hi haurà una 
segona jornada formativa a 
càrrec de l’Escola Agrària de 
Tàrrega, Maquinària Solà i 
Tallers Bascompte dedicada 
als equips per aplicació varia-

La �ra Agro Alta Segarra de Calaf serà  
de nou l’aparador de novetats 
i innovacions del sector agrícola

Teresa Jordà, consellera 
d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda 
Rural, inaugurarà la 

�ra el 2 de setembre al 
matí en el marc de les 

jornades tècniques

ble en agricultura de precisió.
D’altra banda, una de les prin-
cipals diferències amb altres 
�res agrícoles de Catalunya i 
el que la fa única, és el pro-
tagonisme de les màquines en 
moviment i treballant. Així 
doncs, com s’ha pogut cons-
tatar en les diferents edicions, 
l’espai de demostracions serà 
un magní�c aparador de les 
millors i més noves propostes 
de la maquinària agrícola que 
es podran veure al llarg dels 
dos dies.
Es pot consultar el llistat d’ex-
positors i la resta d’activitats 
de la programació a:
www.�rescalaf.cat. 

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA
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MARC VERGÉS · TRIAL 

Toni Bou té un nou 
mundial a la butxaca. 
I ho ha fet sense haver 

de pujar a la moto. El pilot de 
Piera s’ha proclamat campió 
del mundial de trial indoor 
per setzena vegada després 
que la Federació Internacional 
de Motociclisme hagi anunci-
at que es suspèn la prova que 
estava prevista a França i així 

només quedi per disputar el 
GP d’Andorra. A falta d’aques-
ta prova, Bou s’ha imposat 
en totes les curses disputades 
aquest any. Amb aquest títol ja 
son 31 mundials del pilot ano-
ienc, una autèntica llegenda 
dels esports de motor.

ACARONANT EL MUNDIAL A 
L’AIRE LLIURE
A aquest mundial indoor, 
l’acompanyarà d’aquí ben poc, 
si no hi ha cap sorpresa, un 
nou mundial a l’aire lliure, que 
també seria el 16è en aquesta 
disciplina i el 32è total. 
I és que en la cinquena ronda 
del Campionat del Món de 
Trial a l’aire lliure celebrada el 
cap de setmana a França, Bou 

tornava a guanyar en un tra-
çat exigent. El pilot de Repsol 
Honda va sumar un total de 
12 punts, 13 menys que el se-
gon classi�cat.
El pierenc va realitzar una 
gran primera volta, marcant 
la diferència sobre els seus 
rivals a les dues zones que la 
resta no va ser capaç de supe-
rar. El quinze vegades Campió 
del Món a l’aire lliure va con-
�rmar a la segona passada del 
recorregut que és el que més 
en forma està de tots, per aca-
bar pujant a l’esglaó més alt del 
podi. Aquesta gran victòria 
deixa Bou a les portes de cele-
brar el seu 16è títol a la prime-
ra jornada del Trial d’Itàlia, el 
17 de setembre.

El títol mundial més estrany de Toni Bou

L’Igualada Rigat comença la pretemporada 
amb bon peu
2

0

IGUALADA RIGAT

GIRONA HC
vs.

REDACCIÓ · 
CURSES DE MUNTANYA 

1.200 corredors van prendre  
dijous de la setmana passada 
la sortida de la 8a edició de 
l’OCC des d’Orsières (Suïssa), 
unint Champex i Chamonix, 
en 55km i 3.500m de desnivell 
positiu. Una cursa en què la 
montbuienca Sheila Avilés es 
va coronar com a guanyadora.
Tot i que la nord-americana 
Allie Mc Laughlin havia do-
minat la major part de la cur-
sa, es va ensorrar a la pujada 
que porta d’Argentière a La 
Flégère, deixant la victòria en 

Sheila Avilés guanya la 
prestigiosa Ultra Trail del 
Mont Blanc

mans de l’anoienca, guanya-
dora en 6h10:16. “Després de 
dos anys de lesions en què 
havia perdut la con�ança en 
mi mateixa, aquesta victòria 
té un sabor especial, és molt 
important per a mi”, explica-
va Avilés. “No he sortit gaire 
ràpid, comptava que les altres 
es despengessin davant, i he 
començat a sentir-me molt 
bé a partir del quilòmetre 
23, per anar a buscar aquesta 
victòria”. La també catalana 
Núria Gil Clapera va acabar 
segona a uns 6 minuts i la 
nord-americana Dani More-
no tercera, a 7 minuts. 

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS 

Victòria de l’Igualada 
Rigat en el recuperat 
partit de Festa Major 

davant del Girona, que va ser 
el segon test de pretemporada.
No va ser un partit brillant, 

més aviat va estar ensopit a la 
primera part. A la segona va 
millorar lleugerament sense 
arribar a ser tant espectacular 
com el de dimarts a Sant Sa-
durní.
S’arribava amb 0-0 al descans, 
però a la segona part els igua-
ladins van sortir més actius i 
amb més ganes de buscar el 
gol. Als tres minuts, i esgotant 
la possessió de 45 segons, Ber-
nat Yeste va engaltar una ca-

nonada que va anar a l’escaire.
No va ser �ns a falta de cinc 
minuts per acabar que Nil 
Cervera, un dels millors del 
partit, va fer el 2-0 després de 
dues rematades.
I encara hi va haver oportuni-
tats per ampliar l’avantatge en 
el marcador. Al minut 21, tar-
geta blava a Monti que Mats 
Zilken no va poder transfor-
mar. Els igualadins tampoc 
van apro�tar la superioritat, 
tot i que Aleix Marimon va 
enviar una bola al pal.
Bona victòria davant d’un ri-
val que sembla que estarà al 
nivell dels arlequinats durant 
la temporada. Aquest cap de 
setmana els igualadins tindran 
un compromís, a Sant Cugat i 
Arenys, dos equips acabats 
d’arribar a l’OK Lliga. 

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS 

L’igualadí Marc Rojas, 
porter amb una dilatada 
trajectòria en l’hoquei 

català, especialment a OK Liga 
Plata i Nacional Catalana amb 
l’Hoquei Club Capellades, és 
el nou preparador tècnic de les 
porteres de l’Igualada Femení 
HCP. Rojas, que enguany ha 
deixat la pràctica esportiva de 
competició, ha estat durant les 
darreres temporades un dels 
millors porters de les diferents 
categories on ha competit. 
Des del club igualadí s’ha 
apostat per la incorporació de 
Marc Rojas per tal de poten-
ciar el treball tècnic en una de 
les demarcacions de l’hoquei 
més especí�ques i, a la vega-
da, més importants, com és la 
posició de portera. El treball 
de Rojas es realitzarà de for-
ma coordinada amb la resta 
de tècnics del club igualadí, 
amb l’objectiu de potenciar la 
tecni�cació de les diferents 
porteres igualadines, des de la 
base, i �ns al primer equip. 

Marc Rojas, nou entrenador 
de porters de l’Igualada 
Femení HCP

El pilot de Piera suma 
el 16è mundial indoor 
i d’aquí tres setmanes 
podria sumar un nou 
mundial a l’aire lliure

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
PER OFICINES

Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2

Inclou: 
-Calefacció

-Neteja 
-Wi�

Disposa:
-Llum Natural

-WC
-Sostres alts

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

Preu mensual lloguer 200€ 

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803

20 Divendres, 2 de setembre de 2022

ESPORTS 



21Divendres, 2 de setembre de 2022

CULTURA C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat
Espai patrocinat per

El festival vol fer 
arribar la música de 
cambra sobretot als 

músics més joves

MÚSICA · LA VEU 

Fins al 17 de setembre, 
Igualada viu la tercera 
edició del Festival En-

cambra’t, un curs i un festival 
que pretén fer arribar a tota la 
població, i sobretot als joves, 
la música de cambra. Els con-
certs que s’organitzen dins del 
festival apro�ten per donar a 
conèixer espais emblemàtics, 
no només de la ciutat d’Igua-
lada, sinó també dels pobles 
de la comarca.
Més d’una vintena de joves 
gaudeixen ja de la formació 
intensiva que s’imparteix a 
l’edi�ci de Cal Badia amb pro-
fessors d’alt nivell com Pedro 
Rodríguez (violí), Luís Peña 
(violí), David Andújar (viola), 
Òscar Alabau (violoncel) o 
les membres del grup Neuma 
(Flautes).
La regidora de Joventut, 
Carlota Carner, ha destacat 
“l’oportunitat que suposa per 
als joves i per la ciutat d’Igua-
lada poder gaudir d’un festi-
val d’aquestes característiques 
que forma a músics i alhora els 
dona l’oportunitat de mostrar 
el seu talent en diversos con-
certs en espais emblemàtics de 
l’Anoia”.
David Andújar, un dels músics 
organitzadors del festival ha 
a�rmat que aquest any “s’ha 
volgut posar l’accent en tots 
aquells llenguatges que fan 
de frontissa entre les diferents 
estètiques i èpoques. Uns llen-
guatges �uids, que encaren a 
noves perspectives, que fu-
gen de la norma per obrir-nos 
nous horitzons.”

Comença a Igualada la tercera edició del Festival Encambra’t 
amb una vintena d’alumnes i una desena de concerts

LLIBRE · LA VEU 

Ja s’ha publicat “Camí cap a 
l’ataràxia”, un dels darrers 
treballs de l’escriptor Ori-

ol Solà i Prat, mereixedor del 
Premi literari “Joan Guasp” 
Vila de Consell (a l’illa de Ma-
llorca) en la seva edició d’en-
guany. L’acte de presentació es 
va fer dimecres de la setmana 
passada a la sala d’actes de 
l’Ajuntament d’aquest muni-
cipi balear, en el marc de les 
festes patronals de Sant Bar-
tomeu i coincidint també amb 
l’acte de lliurament del premi.
El jurat del concurs destacà 

la tasca escrupolosa amb què 
Solà dona forma al poemari, 
remarcant que a banda d’es-
tar escrit tot en forma de so-
nets, aquests són tots de ver-
sos enneasíl·labs, una mètrica 
especí�ca no massa habitual 
en la literatura catalana per 
la di�cultat que suposa una 
creació d’aquest tipus. Quant 
al contingut, i en paraules del 
prolí�c escriptor balear Joan 
Guasp que dona nom al premi 
i que participà també a l’acte, 
el poemari “a més de poètic, 
és també molt �losò�c”.
“Camí cap a l’ataràxia” és un 
poemari sobre l’existencialis-

me més quotidià. En la seva 
globalitat, ve a ser una mena 
de convit a la serenor, d’anar 
trobant la lucidesa necessària 
per poder entomar les dife-
rents envestides que la vida 
va plantejant de tant en tant. 
De l’edició i publicació del 
treball se n’ha ocupat Edici-
ons Balèria. 

“Camí cap a l’ataràxia”, nou 
llibre publicat d’Oriol Solà

Els concerts, sota el títol “L’ex-
plosió d’una supernova”, seran 
interpretats pel professorat de 
l’Encambra’t.
Els concerts són a dos quarts 
de nou del vespre i són d’en-
trada lliure. Tota l’activitat i els 
detalls del Festival Encambra’t 
es poden trobar a les seves 
xarxes socials i a la web. El fes-
tival compta amb el suport del 
Departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada.

ELS CONCERTS
El Quartet Spirea donarà el 
tret de sortida als concerts 
amb “Bartok, laboratori de 
folklore”, el dia 3 de setembre 
al Santuari de la mare de Déu 
de la Pietat (Escola Pia). L’en-
demà, el Museu de la Pell serà 
l’escenari del concert de came-
rata d’alumnes, “Wagner: un 
nou paradigma”. Entre els dies 
5 i 7 de setembre, els alumnes 
portaran la música de cambra 
a diferents espais de la ciutat 
com l’Hospital o els Jardins de 
Cal Badia.
El concert de cloenda tindrà 
dues parts, un concert de ca-
ràcter més introvertit i un de 
caràcter més extravertit. El 
primer concert serà el dia 8 de 
setembre i el segon concert, el 
dia 17 de setembre, ambdós 
al Cementiri Nou d’Igualada. 
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muntatge també és agosarat i 
s’ha intentat fer una proposta 
a l’alçada de l’obra mateixa. De 
totes maneres, crec que parlo 
en nom de tot l’equip quan 
a�rmo que la complexitat del 
projecte i el repte d’intentar 
assolir-lo ha estat el motor 
que ens ha empès més que no 
pas una barrera que haguem 
hagut de saltar. Sabíem que 
era difícil des del primer mo-
ment i ho vam afrontar a base 
d’esforç i dedicació. Ara, a les 
portes de l’estrena, estem molt 
satisfets del resultat. 

Ha estat l’obra més vista al 
TNC. Qui l’hagi vist allí, serà 
igual o hi ha alguna adapta-
ció?
La nostra proposta està molt 
inspirada en el muntatge que 
es va veure al TNC. Així que 
les persones que la van veure 
allà hi trobaran força punts 
en comú. De totes maneres, 
és evident que les nostres pos-
sibilitats, en tant que som un 
grup de teatre amateur, són 
molt més limitades en múlti-

ples aspectes. També vaig tenir 
clar, des del primer moment 
que, per poder fer aquesta 
obra a Calaf, ens calia escur-
çar el text. Per tant, tot i que 
l’essència de l’obra és la matei-
xa, vaig adaptar tot el text per 
escurçar-lo i, al mateix temps, 
procurar mantenir el sentit de 
tot plegat intacte. Cosa que no 

MARC VERGÉS · TEATRE 

Ja és tradició que el cap de 
setmana de la Festa Major, 
l’Agrupació Teatre Casal 

de Calaf estreni una obra que 
han estat assajant durant me-
sos. Aquest any han optat per 
Agost, una obra molt potent, 
amb una vintena de persones 
implicades, entre els quals 13 
actors i actrius. Just abans que 
s’estreni l’obra parlem amb la 
seva directora, Angèlica Cua-
dros.

Vau començar a assajar Agost
el 2019, però la pandèmia ho 
va aturar tot. Teníeu clar que 
volíeu fer l’obra sí o sí?
Des que un amic meu em va 
regalar el llibre amb el text 
d’Agost i, al cap de poc vaig 
veure l’obra al TNC, ara ja 
fa cosa d’uns dotze anys, te-
nia posat al cap que en algun 
moment de la meva vida vo-
lia fer aquesta obra. Per tant, 
jo sí que tenia clar que, tan 
aviat com les circumstàncies 
m’ho permetessin, intenta-
ria reprendre el projecte. No 
obstant això, la incertesa, en 
aquells moments, era enorme. 
Per sort, l’extraordinari equip 
d’actrius i actors amb el què 
comptava també van mante-
nir la motivació necessària per 
no abandonar i, �ns i tot du-
rant els moments més durs de 
la pandèmia, vam continuar 
quedant en format virtual per 
repassar el paper i, al mateix 
temps, tenir una excusa per 
xerrar una estona i abstrau-
re’ns de la realitat tan angoi-
xant que ens envoltava.  Pen-
so que amb això, amb aquest 
gest, a part de mantenir l’obra 
en peu, també vam fer la nos-
tra declaració d’intencions 
particular, manifestant que no 
estàvem en disposició de dei-
xar que la pandèmia ens pren-
gués aquesta parcel·la tan im-
portant per nosaltres: el teatre.

Ha provocat algun canvi en 
el repartiment l’aturada?
Sí. Quan la situació sanità-

“El millor de fer teatre amateur és compartir l’estima cap a aquest art 
amb la resta de companys”

Les protagonistes de l’obra, Laura Lloret i Neus Quer, durant un assaig  / Manel Ocón

ria va millorar i vam poder 
replantejar els assajos amb 
normalitat, algunes persones, 
per les seves circumstàncies 
personals, van decidir no con-
tinuar implicades en l’obra. 
De totes maneres, aviat es va 
trobar altra gent amb ganes 
d’involucrar-s’hi i, com que 
la majoria ens coneixem entre 
nosaltres, la incorporació de 
noves persones a l’equip va ser 
un procés molt natural.

Agost és una obra molt i molt 
potent. Com l’encareu? Hi ha 
cert respecte?
Sí, i tant! Agost és un repte 
en tots els sentits possibles. 
En primer lloc, a nivell in-
terpretatiu és una obra 
complexa perquè hi ha al-
guns personatges que ar-
riben a nivells emocionals 
molt extrems. Les actrius 
que defensen els papers 
principals acaben exhaus-
tes després de cada assaig. 
Per altra banda, també és 
un repte a nivell esceno-
gràfic. El Casal de Calaf 

és un teatre excel·lent per 
fer-hi un muntatge d’aques-
tes característiques, però per 
aconseguir-ho ha calgut molta 
dedicació i molta plani�ca-
ció. També suposen un repte 
algunes escenes per si ma-
teixes, per la complexitat de 
les accions i pel tacte que re-
quereixen. A nivell tècnic, el 

va ser gens fàcil ja que és un 
text boníssim i em va costar 
molt decidir de quins frag-
ments prescindir.

Tots els actors són de Calaf i 
comarca?
Sí, exacte. La gran majoria de 
membres de l’equip són de Ca-
laf. Hi ha algunes persones de 
pobles del voltant com Sant 
Martí Sesgueioles, La Guàr-
dia, Conill i Prats de Rei i tam-
bé algunes altres que venen de 
Manresa i Igualada, però que 
tenen una relació molt estreta 
amb Calaf i pobles de la vora. 

Hi ha nervis ara?
Sí, molts. Nervis dels bons. 
Nervis d’impaciència perquè 
arribi, per �, el moment de po-
der mostrar tota la feina feta i 
poder gaudir de l’obra amb el 
públic. Nervis per compar-
tir els moment de catarsi que 
regala el teatre, que és un art 
efímer per excel·lència i que 
aquí és on radica la seva gran-
desa: que cada representació 
és única i que, per tant, el què 

s’esdevindrà sempre és una 
sorpresa. Però hem treballat 
molt i això també em propor-
ciona la tranquil·litat de pen-
sar que les dues (i úniques) 
funcions que farem per la Festa 
Major de Calaf sortiran molt i 
molt bé i que totes les persones 
presents a la sala: públic, actors 
i actrius, tècnics, personal de 

sala... gaudirem d’un esdeveni-
ment extraordinari. 
Què és el millor de fer teatre 
amb gent amateur?
La gent que ens dediquem 
al teatre amateur fem teatre 
en un dels espais que tenen 
més valor avui dia: el nostre 
temps lliure. Això vol dir que, 
per poder fer teatre deixem 
de banda altres activitats de 
lleure, temps de família, hores 
de descans, compromisos di-
versos, etc. Per tant, és segur 
que per a les persones que 
fem teatre a nivell amateur, 
aquesta és una de les nostres 
activitats predilectes. Fins i tot 
m’atreviria a dir que moltes de 
nosaltres l’estimem, el teatre. 
Així doncs, compartir aquest 
sentiment és, sens dubte, el 
millor de fer teatre amb gent 
amateur.

En el teu cas, com a directora, 
què és el que més gaudeixes?
La primera vegada que em 
vaig plantejar dirigir, vaig 
decidir interpretar també un 
paper de l’obra, perquè em 
feia por que dirigir no m’agra-
dés tant com actuar i que no 
tingués la motivació su�cient 
per fer-ho amb l’energia que 
es requereix. Llavors vaig des-
cobrir que dirigir em permet 
crear encara més que quan 
actuo. Quan dirigeixo puc 
traslladar al projecte allò que 
volta en el meu imaginari, les 
sensacions que m’evoca l’obra, 
el meu pensament, la meva 
interpretació del text... Així 
doncs, dirigir em proporcio-
na sensació de llibertat, com 
si em trobés davant d’un full 
en blanc i aquesta sensació 
m’encanta. El punt en el què 
més gaudeixo, quan millor 
m’ho passo, és improvisant i 
aplicant noves idees sorgides 
a partir del assajos. A nivell 
personal, a més, durant totes 
les estones que el meu pensa-
ment està absort en una obra, 
m’oblido de les meves preocu-
pacions. Així que dirigir tea-
tre, per mi, és una experièn-
cia de vida. Un regal. 

Entevista a Angèlica Cuadros, directora d’Agost al Teatre Casal de Calaf

ESCOLA DE BÀSQUET 22/23
Pavelló Polivalent de Les Comes

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

Amb motiu de la Capi-
tal de la Cultura Cata-
lana, s’organitza el ci-

cle de concerts, Eclèctics, de la 
mà del Kiosk del Rec i La Bas-
tida per arribar més enllà amb 
la música i connectar amb un 
gran ventall de sensibilitats 
des de racons del panorama 
musical català que exploren 
nous formats. El cicle està in-
tegrat per un total de quatre 
concerts. Els dos primers van 
tenir lloc els mesos de maig 
i juny amb Nico Roig i Ro-
drigo Laviña y su combo. Els 
següents estan previstos pels 
mesos de setembre i octubre.
El pròxim concert serà el diu-
menge 4 de setembre, a les 19 
h, al Kiosk del Rec amb Paula 
Grande. La cantant ens ve a 
parlar de les persones que te-
nen una història de vida que 
no dóna estatus social, que 
socialment no s’entén com a 

sinònim de qualitat i que lluny 
d’obrir-te mercats et tanca 
portes, una darrera de l’altra. 
D.O.’s (denominació d’orí-
gens) es tracta d’un disc que 
a través del llenguatge del rap 
i els ritmes afrollatins, unes 
melodies que fan ballar i unes 
lletres que expliquen històries 
reals i palpables, fan reconèi-
xer-se als altres en l’orgull i la 
festa de la lluita
El següent tindrà lloc el dis-
sabte 8 d’octubre, a les 19 h, 
a La Bastida. Serà el torn de 
l’Orchestra Fireluche. És un 
peculiar i inquiet grup de mú-
sica instrumental de La Celle-
ra de Ter (Girona) que des del 
2002 treballa amb instruments 
de joguina, reciclats, curio-
sos, inversemblants, clàssics i 
propis de cultures d’arreu del 
món. Després de la publicació 
d’Ataràxia l’any passat, junta-
ment amb Pau Riba, l’Orches-
tra Fireluche presenta la seva 
continuació natural: Segona 

Continua el cicle de concerts “Eclèctics” amb Paula 
Grande i Orchestra Fireluche

�orada, un disc on les noves 
�ors melòdiques, plantades a 
quatre mans tant pel cantant 
com per l’orquestra dins del 
mateix jardí original, es com-
binen ara amb noves veus i 
bulbs guardats de �ors ja clàs-
siques, fent reviure un espec-

tacle que, si bé semblava es-
troncat de soca-rel, ara �oreix 
de bell nou damunt uns esce-
naris àvids de sentir-se posse-
ïts per les noves cançons d’un 
dels nostres més grans poetes.
L’entrada dels dos concerts és 
gratuïta.  

CULTURA POPULAR · LA VEU 

La Colla de Petits Diables 
i Pixapólvora d’Igualada 
va fer 20 anys el passat 

2020. Tenien tota una sèrie 
d’actes per commemorar-ho 
que es van haver de suspendre 
per la situació de la pandèmia.
En cap moment han volgut 
perdre l’ocasió de compartir 
una trajectòria de 20 anys de 
correfocs, cercaviles i actes so-
lidaris amb tota la gent d’Igua-
lada, i enguany han decidit ce-
lebrar-ho.
El primer acte d’aquesta ce-
lebració ha sigut la inaugura-
ció d’una exposició al Teatre 

de l’Ateneu Igualadí amb un 
recull de fotogra�es i vídeos 
d’aquests 20 anys d’història 
de la colla. On també s’hi pot 
veure els vestits que fan servir 
en les seves actuacions: Petit 
Diable, Pixapólvora i Portador
de Drac. Així com els dos 
dracs de l’entitat: el Xerric i el 
Bufarot. 
L’exposició està situada al ma-
teix vestíbul de l’Ateneu Igua-
ladí i es podrà visitar gratuïta-
ment �ns del 18 de Setembre 
de 2022. L’acte principal del 
20+2è aniversari es realitza-
rà el dia 17 de Setembre de 
2022 on es farà una trobada 
de colles de diables infantils 

d’arreu de Catalunya i es pro-
cedirà a l’entrega del capgròs 
infantil de Drac al número 
premiat (sorteig vinculat amb 

Exposició dels Petits Diables i Pixapólvora a l’Ateneu

TEATRE · LA VEU 

Després de l’èxit de 
“Dinou dinou” i de 
dos anys d’espera a 

causa del coronavirus, l’enti-
tat igualadinal’Olla Expressa 
torna amb un nou musical 
com els anteriors: jove, mul-
titudinari i atípic. 
Aquesta vegada la història 
es basa ens uns fets remots 
però reals: l’epidèmia de 
pesta que va patir Igualada 
el 1589. Tal com hem pogut 
comprovar tots, una epidè-
mia fa trontollar les certeses 
de qualsevol, i al segle XVI 
la por i la inseguretat eren 
uns desestabilitzadors tan 
eficaços com en l’actualitat.
Els autors del guió són Pep 
Farrés (que també és el di-
rector de l’espectacle) i Joan 
Mateu (que ha fet el text de 
les cançons), la música és de 
Pol Requesens, i el respon-
sable de canalitzar l’energia 
dels 60 joves d’entre dotze i 
divuit anys és un equip d’on-
ze persones que treballen en  
les especialitats de teatre, 
música, coreografia, esceno-
grafia  i vestuari. 
La música serà interpretada 
en directe pels nois i noies 
i per una formació instru-
mental de cinc músics pro-
fessionals.
Aquest dimarts, els partici-
pants han començat a treba-
llar cada dia matí i tarda per 
poder estrenar el musical el 
divendres 9 de setembre a 
l’hort del Company, un es-
pai a l’aire lliure del barri del 
Rec, però la història conti-
nuarà a l’interior de les anti-
gues muralles d’Igualada.  

Comencen els 
assajos del musical 
“Maldepesta” de 
l’Olla Expressa

la Grossa del dia de la Dia-
da, 11 de Setembre de 2022). 
Aquest capgròs també es pot 
veure a l’exposició. 

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



Capítol per afegir al meu llibre 
de circ (13)

Pinito del Oro i Atilina Segu-
ra - Tia i neboda, a l’any 1957 
actuaren en el Festival Mundial 

de Circ, a Barcelona. La trapezista pre-
sentà a la �lferrista.
(Programa bassat en el Circo Krone)
Gran Circo Español -  La �lferrista 
Atilina fou una artista que, junt amb 
Pinito del Oro actuaren en el Gran 
Circo Español, carpa d’en Carcellé, 
C. Solà i els “Vienesos”, a l’any 1960, 
a Barcelona. Ambdues treballaren 
també -abans- en el Ringlin, a la pista 
central (EEUU). En aquella època 
l’Atilina era considerada la dona, 
única en el món, que feia el salt mortal 
sobre el cable.
(Jordi Elias, “El Gran Circo Español”. 
Revista Circo, n. 40 Barcelona, 
setembre 1960, p. 4/6) 
Recordem que el maig de1960, el 
Circo Español actuà a Igualada, amb 
les dues artistes.

Carta de Igualada -  A la revista Circo 
vàrem enviar-hi una missiva que 
hem recuperat mercès al bon amic 
Quim Elias, al qual resto molt agraït. 
Traduïm (octubre 1960): La crònica 
té una part incial - que no copiem 
ja que resta inclosa en el llibre. Es 
refereix a l’entrevista que l’Armengol 
feu a la Pinito dalt del trapezi. En 
la carta esmentem altres artistes 
que hi actuaren. Serà un manera de 
comentar els pros i contres d’aquella 
funció. Ara, al rellegir la carta ens 
hem adonat que la vàrem fer amb un 
cert aire crític.
Lully Perezo� ens mostrà un perfecte 
domini de les pilotes de “jongleuser” 
amb les quals va saber treure 
combinacions musicals amb uns 
tambors.
La família Àlcaraz agradà molt amb el 
seu treball de trampolinistes combinat 
amb un llit elàstic.

Manuel Rueda presentà uns braus de 
lídia que a més de la seva novetat, el 
número resulta lent, tot i que tingui 
el seu mèrit.
La troupe Cheng-Tu-Cheng realitzà  
els clàssics exercicis orientals, amb 
cintes, ganivets, plats, banderes, etc.
La troupe Marrakeck va semblar-nos 

faltada de dinamisme, però oferí una 
piràmide humana en la qual el base 
sostenia als seus companys.
Els gossos calculadors del professor 
Feliu van interessar a petits i grans, 
que ja és dir...
Capellini oferí l’espectacle d’uns 
ximpanzés que semblaven  éssers 
humans.
Els trapezistes voladors ens feren 
assaborir l’espectacularitat d’aquesta 
classe d’exercicis.
La gràcia sobre cable d’Atilina Segura 
i les seves exhibicions foren molt 
admirades per la concurrència.
Els coloms de colors foren una altra 
novetat.
Van guanyar-se la simpatia el Trio 
de Val pels seus ajustats i rapidíssims 
malabars.
Va agradar-nos Tarzan presentant a 
l’anunciat elefant més gran del món.
Els cavalls van tenir una minsa 
representació
Els pallassos impresentables  amb un 
humor xabacà i �ns i tot amb certes 
indecències. 

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS, Periodista.

LLIBRES · LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada encetarà el 
mes de setembre amb la 

inauguració, el dimecres dia 7 
a 2/4 de 9 del vespre, de la cin-
quena PBL (Petita Biblioteca 
Lliure) de la ciutat, que s’ins-
tal·larà als jardins de Cal Ba-
dia. Aquesta caseta de llibres 
vol servir com a espai d’inter-
canvi informal de lectures per 
als veïns la zona i del barri del 
Sant Crist: tothom qui vulgui 
pot deixar-hi llibres que ja no 
li interessin i, alhora, agafar els 
que hagin deixat altres perso-
nes. La instal·lació de PBL a 
diversos barris s’emmarca dins 
la commemoració d’Igualada 
com a Capital de la Cultura 
Catalana 2022.
El setembre també es repren-
dran les activitats de continu-
ïtat que es fan durant tot l’any, 
com les trobades dels diversos 
clubs de lectura que actual-
ment hi ha en funcionament. 
De tots aquests hi ha places 
disponibles al nou Club Fa-
renheit 451 de ciència-�cció i 
l’English Book Club. El diven-
dres dia 9, a les 7 de la tarda, 
tindrà lloc la presentació del 

llibre «Covarda, bella, tan sal-
vatge» de l’igualadí Arià Paco. 
I el divendres dia 16, també a 
les 7, hi haurà la presentació 
del llibre «La aventura de co-
nocerme», de Sol Cano Do-
mene, una autora anoienca. El 
púbic familiar tindrà una nova 
ocasió de participar als Labo-
ratoris de lectura. La nova 
proposta, «Expedició Haugh-
ton», es farà el divendres 23 de 
setembre a les 6 de la tarda per 
a famílies amb infants a partir 
de 4 anys. Les places són limi-
tades, així que cal inscriure’s 
prèviament a la sala infantil. 
I, �nalment, a �nals de setem-
bre, divendres 30, l’espectacle 
poètic-musical «Una vela en 
el mar blau» escalfarà els mo-
tors del Mercat de Lletres que 
es celebrarà l’endemà a la pla-
ça de Cal Font i a la Biblioteca.
Pel que fa a les exposicions 
durant tot el mes encara es 
podrà visitar «Bas d’Igualada, 
estamper». I el Punt dels lec-
tors exposarà els dibuixos i 
il·lustracions del jove igualadí 
Adrià Solé Dachs. «L’art que 
desperta els sentits» és el títol 
d’aquesta mostra que es podrà 
veure del 12 de setembre al 2 
de novembre. 

LLIBRES · LA VEU 

Divendres 26 d’agost, 
en el marc de la Festa 
Major d’Igualada, es 

va inaugurar la Petita Bibli-
oteca Lliure (PBL) del barri 
de Xauxa, a la plaça Cata-
rineu. La inauguració va estar 
acompanyada per la música 
i els contes de Pols de lluna 
que van portar una proposta 
original de ball folk per a les 
famílies amb molta participa-
ció. La PBL està apadrinada 
per l’Associació de veïns del 
barri de Xauxa, als quals la 
primera tinent d’alcalde, Car-
me Riera, va agrair la col·la-
boració. 
L’objectiu de la PBL és pro-
moure l’intercanvi de gratuït 
de llibres per a totes les edats i 
a barris als quals la Biblioteca 
Central els queda allunyada. 
Els fons inicial l’ha proveït la 
Biblioteca però també es vol 
que es mantingui amb dona-
tius, de manera que la gent 
aga� llibres però també n’hi 
posi si ja no en fan ús a casa i 
estan en bon estat. 
Amb aquesta, ja són quatre 
les PBL que hi ha a la ciutat, 
dues més a prop dels centres 
cívics de Fàtima i Montserrat 
i una al parc del Garcia Fos-

sas. La propera en posar-se en 
funcionament serà als jardins 
de Cal Badia i s’inaugurarà el 

Aquest setembre retornen 
les activitats a la Biblioteca 
Central

La Petita Biblioteca Lliure del barri 
de Xauxa comença a funcionar

dimecres 7 de setembre a les 
20:30 h amb un concert dels 
alumnes d’Encambra’t. 
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CINEMA A 
L’ANOIA

NOP

SALA 1

TADEO JONES 3: LA TABLA 
ESMERALDA

dv a dg: 16:00/18:00/20:00/22:00
dll a dc: 18:00/20:00/22:00

SALA 3

EL TEST
dv a dg: 16:30/18:40/20:50/ 22:55
dll a dj: 17:50/20:15/22:35

SALA 4

TADEO JONES 3
dj: 18:00/20:00

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
dv a dg: 16:20/18:30
dll a dc: 17:30/19:40

VOY A PASÁRMELO BIEN
dj: 22:00

AFTER. AMOR INFINITO
dv a dg: 20:35/22:50
dv a dc: 21:50

SALA 5

DRAGON BALL SUPER (CAT)
dv a dg: 15:50/18:15/20:30
dll a dj: 18:15/20:30

DRAGON BALL SUPER (VOSE)
dv a dg: 22:45
dll a dj: 22:30

SALA 6

42 SEGUNDOS
dv a dg: 17:15/19:30/21:45
dll a dj: 17:00/19:15/21:45

SALA 7

DRAGON BALL SUPER (CAT)
dv i ds: 19:15

TADEO JONES 3
dg dll dc i dj: 19:30

TADEO JONES 3 (CAT)
dt: 19:30

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
dj: 17:15

VOY A PASÁRMELO BIEN
dv a dg: 16:45
dll a dj: 17:15

NOP
dv a dj: 21:30

SALA 8

DIOS MÍO, ¿PERO QUE NOS HAS 
HECHO?

dv a dg: 15:45
MINIONS. EL ORIGEN DE GRU

dv a dg: 17:55
dll a dj: 17:45

BULLET TRAIN
dv a dg: 19:55/22:30
dll a dj: 22:15

AFTER. AMOR INFINITO
dll a dj: 19:45

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

ALCARRÀS
ds: 18:15

BELFAST
dg: 17:30

LAST FILM SHOW
dg: 19:10

SALA GRAN

NOP  
dv: 17:30
ds: 20:30
dg: 17:30
dc: 20:30
dj: 19:30 (VOSE)

VOY A PASÁRMELO BIEN  
dv: 20:30
ds: 17:30
dg: 20:30
dll: 19:30
dc: 17.30

SALA PETITA

DIOS MÍO, ¿PERO QUE NOS HAS 
HECHO?

dv: 17:45/20:45
ds: 17:45/20:45
dg: 17:45/20:45
dll: 19:45
dc: 17:45/20:45
dj: 19:45
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TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA

VOY A PASARMELO BIEN

DIOS MIO, ¿PERO QUE NOS HAS HECHO?

DRAGON BALL SUPER

LAST FILM SHOW

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3

Estats Units. Terror. De Jordan Peele. Amb Daniel Kaluuya, Keke 
Palmer, Brandon Perea, Steven Yeun.
Aquest ‘thriller’ segueix als treballadors del ranxo de Hayward, un 
lloc de domatge de cavalls de Hollywood. Enmig d’un àrid paratge, 
res ni ningú irromp en la seva tranquil·la rutina. No obstant això, 
un dia comencen a ocórrer esborronadors successos que tornaran 
la vida dels protagonistes en un esgarrifós malson.

Espanya. Animació. De Enrique Gato.
A Tadeo li encantaria que els seus col·legues arqueòlegs li accep-
tessin com a un més, però sempre acaba embolicant-la: destrossa 
un sarcòfag i deslliga un conjur que posa en perill la vida dels seus 
amics, Mòmia, Je� i Belzoni. Amb tots en contra i solo ajudat per 
Sara, Tadeo emprendrà una fugida plena d’aventures, que li portarà 
de Mèxic a Chicago i de París a Egipte, per a trobar la manera 
d’acabar amb la maledicció de la mòmia.

Espanya. Comèdia. De David Serrano. Amb Raúl Arévalo, Karla 
Souza, Izan Fernández.
Valladolid, 1989. David i Layla acaben de començar vuitè d’EGB 
i a tots dos els encanta el grup “Homes G”. També s’agraden molt 
entre ells, però com que a David l’aconsellen malament els seus 
amics, totes les coses que fa per a conquistar-la acaben sempre sent 
un fracàs. Malgrat tot, els dos es fan inseparables i sempre s’ho 
estan passant bé.. Molt bé.

França. Comèdia. De Philippe de Chauveron. Amb Christian 
Clavier, Chantal Lauby, Jochen Hägele, Pascal Nzonzi.
Aviat es compleixen 40 anys del matrimoni entre Claude i Marie 
Verneuil. Per a aquesta ocasió, les seves quatre �lles decideixen 
organitzar una gran festa sorpresa a la casa familiar de Chinon i 
convidar als pares de cadascun dels gendres a passar allí uns dies. 
Claude i Marie hauran d’acollir sota el seu sostre als pares de Rac-
hid, David, Chao i Charles.

Japó. Animació. De Tetsurô Kodama.
Són Goku va destruir en el seu moment a la Patrulla Vermella. 
Ara, uns certs individus han decidit continuar amb el seu llegat i 
han creat als androides de�nitius: Gamma 1 i Gamma 2. Aquests 
dos androides s’autoproclamen “superherois” i decideixen atacar a 
Piccolo i a Gohan. Quin és l’objectiu de la nova Patrulla Vermella? 
Davant un perill imminent, arriba el moment del despertar del 
Superheroi!.

Índia. Drama. De Pan Nalin. Amb Richa Meena, Rahul Koli.
Samay, un nen de 9 anys que viu amb la seva família en un poble 
remot de l’Índia, descobreix el cinema per primera vegada i queda 
absolutament hipnotitzat. Contra els desitjos del seu pare, torna al 
cinema dia rere dia i es fa amic del projeccionista que, a canvi del 
seu menjar, li deixa veure pel·lícules gratis. Ràpidament s’adona 
que les històries es converteixen en llum, la llum en pel·lícules i les 
pel·lícules en somnis.

Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Santiago Segura, 
Toni Acosta, Loles León, Martina D’Antiochia.
S’acosta Nadal. Els nens trenquen accidentalment una �gureta del 
Pessebre de col·lecció del seu pare i han d’aconseguir-ne per tots els 
mitjans una igual, el problema és que és una peça única d’antiqua-
ri. Sara, la �lla major trenca amb el seu nuvi, Ocho, que intentarà 
recuperar els seus favors amb l’ajuda del seu sogre, Javier.

�����
Yelmo Cines 3D

ABRERA

�����
Casal

ST. MARTÍ DE TOUS



Teatre Campoamor

Ineludible un passeig per la vetusta Oviedo

GEOGRAFIES INEXCUSABLES

El meu retorn a Oviedo, després d’unes tres dècades, em des-
cobreix en un llarg i plàcid passeig una capital asturiana re-
alment acomodada als nostres dies, sense deixar de preservar 

intel·ligentment el seu magnífic, copiós i atresorat centre històric; 
en suma, un compendi urbà summament suggeridor que ha apuntat 
a ser un perfecte pretext per a redescobrir-la.

En la meva condició d’ànima viatgera, que no pas de turista, aquest 
contacte viu amb la ciutat comença inequívocament a la mateixa 
Plaça de La Catedral, altrament Plaça d’Alfons II, el Cast. En aquest 
precís enclavament, i també des de tots els angles, se t’imposa l’es-
velta agulla d’aquest singular temple asturià que des de fa més d’un 
mil·lenni presideix tot el centre històric de la vetusta Ovietum. A 
més, si tens la sort de coincidir amb algunes hores punta del dia, 
escoltar el silenci de la plaça deixa de ser el millor acompanyament 
per a atendre com marquen les hores les campanes d’aquesta vene-
rable seu, en un ressò potent, però melòdic, sobre tot el barri antic. 
Per descomptat, aquí, la visita a la catedral s’insinua com a un re-
clam imperdonable per a escriure’n tota una pàgina.

De fet, fora d’aquest recinte sacre, tota la Plaça d’Alfons II, el Cast, 
constitueix un espectacular aparador d’edificacions notòries i pa-
laus de diferents segles, entre les quals: el Palau de Camposagrado 
(S. XVII), la Casa dels Llanes (S.XVIII) i el Palau de la Rua o de 
Santa Creu (S.X). Així mateix, just als peus del carrer Cimadevi-
lla, resulta una magnífica proposta -si cap- descobrir l’inestimable 
Museu de Belles Arts, i per descomptat aturar-se una bona estona 
davant de l’escultura de la Regenta. La Regenta, aquí en aquest vis-
tós punt de la plaça, et situa davant del personatge de la cèlebre no-
vel·la de Leopoldo Alas “Clarín”, en concret a propòsit de les supo-

CARMEĿLA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista i historiadora

sades tribulacions d’Ana Ozores, la principal protagonista d’aquella 
notable obra. L’estàtua en qüestió va ser realitzada a l’any 1997 per 
l’escultor Mauro Álvarez.

Més enllà d’aquesta parada testimonial i de fotografia obligada, pots 
començar un recorregut pel barri antic des de la Plaça Porlier, on la 
mateixa i longeva Universitat d’Oviedo t’obre les portes. Seguida-
ment, la confluència amb el Carrer de Riego t’acompanya fins a la 
Plaça de la Constitució, un gran espai on no trigaràs a endevinar la 
peculiar arquitectura de El Fontán, el gran mercat d’aquesta capital 
que acull -en les seves nombroses parades de venda- tots els pro-
ductes que van des dels procedents de les valls asturianes fins als de 
la costa del Cantàbric. De retruc, precisament, en aquest complex 
rectangular i porticat, a més de celebrar-s’hi des de fa anys i anys el 
tradicional mercat de queviures també s’hi celebra un inigualable i 
abundós empori dominical d’antiguitats, rampoines i trastos vells.

I a una escassa distància, qualsevol hora és un bon moment per a 
contemplar el formós aparador urbà que et regala la ciutat moder-
na, en un recorregut que iniciat des de la Plaça de La Escandalera, 
bo i admirant el majestuós perímetre de façanes del Teatre Cam-
poamor. En aquest entorn, tot és una invitació a introduir-te per 
l’ambient del popular carrer Uría, on inaugures la zona cèntrica i 
comercial que et condueix cap a l’Ajuntament, un fantàstic edifici 
del segle XVII, i vas avançant pels carrers més animats i comer-
cials de la ciutat; racons dels quals se’t van personant una sèrie 
d’escultures contemporànies concebudes a la teva escala; escultures 
esdevingudes veritables figuracions del costumisme ciutadà -com 
“La lletera”- i d’alguns destacats personatges, d´entre els quals, “El 
viatger” i fins i tot, el gran Woody Allen. 

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

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

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

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

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

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

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

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

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

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

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

a) L’obligatorietat d’assessorament notarial gratuït als pres-
tataris prèviament a la formalització de la hipoteca, podent 
el mateix client escollir el Notari que exercirà aquest asses-
sorament. 

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

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

GUIA LEGAL

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

CARLOS CATAYUD 
CHOLLET

DAVID RAMENTOL 
GARCÍA



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

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

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

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

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

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

MENÚS DIARIS 
I MENÚS FESTIUS

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

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

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

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

GUIA DE RESTAURANTS
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Setembre
2: Antolí o Antoní; Ingrid; Raquel.

3: Gregori el Gran, papa; Basilissa; Simeó Estilita; Sàndal.
4: Mare de Déu de la Consolació; Moisès; Rosalia de Palern

5: Mare de Déu de la Cinta; Llorenç Justiniani ; Obdúlia.  
6: Mare de Déu de Guadalupe; Zacaries; Eleuteri 

7: Albí; Regina; Judit  
8: SNúria, Meritxell... (marededéus trobades). Adrià

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

SANTORAL

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

ESGLÉSIA · LA VEU 

L’Audiència General 
d’aquest dimecres 31 
d’agost, el Sant Pare, es 

va esplaiar tant sobre Ucraï-
na com l’Iraq, sacsejat per un 
malestar social profund.
Era el 1r de setembre de 1939 
quan l’Alemanya nazi va en-
vair Polònia, desencadenant 
la Segona Guerra Mundial 
que causaria gairebé 70 mili-
ons de víctimes. Una agressió 
que ens recorda dramàtica-
ment les víctimes d’avui i la 
devastació que generen els 
con�ictes al nostre món, que 
sembla no haver atresorat 
aquesta lliçó: de fet, el Papa 
parla d’una “tercera” guerra 
mundial, no “a trossos”, com 
ha dit repetidament �ns ara, 
sinó evidentment global.

GUERRA, DOLOR I MEMÒRIA
Les seves paraules es van pro-
duir durant la salutació als �-
dels de parla polonesa durant 
l’audiència general a l’Aula 
Pau VI.
El papa Francesc cita les cele-
bracions que tenen lloc cada 
any l’1 de setembre a Polònia, 
començant per la primera 
ciutat afectada pel bombar-
deig, Wielun, que va marcar 
-diu- tan “dolorament a la na-
ció polonesa”.
Després, aixecant la mirada, 
parla d’improvís i afegeix: 
“Aquest dijous 1 de setembre 
es recordarà l’aniversari de 

l’esclat de la Segona Guerra 
Mundial, que tan dolorosa-
ment va marcar la nació polo-
nesa. I avui estem experimen-
tant la Tercera. Que el record 
de les experiències passades 
els impulsi a cultivar la pau 
en vosaltres mateixos, a les 
seves famílies, a la vida social 
i internacional.” La pau com 
a desig que ha d’alimentar-se 
en els vostres cors i després 
a la societat i al món: la pau 
desitjada i esperada, la pau 
invocada tantes vegades i que 
encara avui porta el Papa a 
mirar el que està succeint al 
cor d’Europa des del 24 de 
febrer: “Preguem de manera 
especial pel poble ucraïnès.”

ZAPORIZHZHIA
I EL FOC CREUAT
Les notícies avui tornen a no 
escatimar en morts i ferits. És 
el dia de l’arribada dels ex-
perts de l’Organisme Interna-
cional de l’Energia Atòmica 
(OIEA) a l’emplaçament de 
Zaporizhzhia per desmilita-
ritzar-lo, però els bombarde-
jos no cessen.
Les defenses russes han es-
tat traspassades al front de 
Kerson, mentre Kíev acusa 
Moscou de colpejar els pas-
sadissos necessaris per al pas 
de la missió de l’OIEA. De fet, 
la instal·lació nuclear d’Euro-
pa més gran està en mans de 
l’exèrcit rus des de principis 
de març i l’estan bombarde-

Papa Francesc: “Avui estem vivint la tercera guerra mundial”

jant des de fa diverses set-
manes. El president ucraïnès 
Zelensky -que es va reunir el 
dimarts passat a la tarda amb 
la delegació de l’agència de 
l’ONU- en el seu missatge de 
vídeo a la nació esperava que 
la missió es dugués a terme 
de manera segura malgrat la 
intimidació russa.
A Kharkiv, un edi�ci resi-
dencial va ser bombardejat 
durant la nit, no hi va haver 
víctimes. Pel que fa a les con-
seqüències econòmiques, des 
d’ahir al matí i durant tres 
dies s’ha interromput el sub-
ministrament de gas a la UE 
des de Rússia. Pels treballs 
de manteniment del Nord 
Stream, Gazprom diu.
Moscou culpa els problemes 
derivats de les sancions occi-
dentals.

CRIDA PER LA PAU A L’IRAQ
En el context d’una tercera 
guerra mundial, se n’obre un 
altre davant l’atenció dels �-
dels gràcies a les paraules del 
Papa. Durant la seva saluta-
ció als pelegrins de llengua 
italiana, el papa Francesc ex-
pressa tota la seva preocupa-
ció pels “esdeveniments vi-
olents” ocorreguts a Bagdad 
els últims dies: invoca la pau 
i recorda el seu viatge el 2021 
entre gent que anhela la “nor-
malitat”: “Demanem a Déu 
en la pregària que doni la pau 
al poble iraquià. L’any passat 

vaig tenir la joia de visitar 
Iraq i vaig sentir de primera 
mà el gran desig de normali-
tat i convivència pací�ca en-
tre les diferents comunitats 
religioses del país. El diàleg i 
la fraternitat són el camí per 
afrontar les di�cultats actuals 
i assolir aquest objectiu.”
Les di�cultats són econòmi-
ques i socials: el país es troba 
en un impàs polític i els dar-
rers dies l’assalt a les institu-
cions ha estat la manifestació 
del malestar general, lligat a 
l’anunci de la dimissió del lí-
der xiïta, el clergue Moqtada 
al-Sadr. Una trentena de per-
sones han mort i centenars 
han resultat ferides.

EL TERRATRÈMOL: QUE LES 

INSTITUCIONS INTERVINGUIN
Finalment, el pensament del 
papa Francesc es va dirigir 
als ciutadans d’Amatrice, Ac-
cumuli i Arquata del Tronto 
presents a l’Aula Pau VI.

El 24 d’agost del 2016, un 
terratrèmol violent va sacse-
jar el centre d’Itàlia, arrasant 
aquestes ciutats i pobles. No-
més a Amatrice hi va haver 
237 víctimes de les 299 totals. 
“En recordar en la pregària 
els difunts, renovo -va dir el 
Papa- la proximitat al cor de 
les seves famílies”. Per això 
l’esperança que l’ajuda insti-
tucional i la de les “persones 
de bona voluntat” continuï 
perquè puguem avançar cap 
al “renaixement”. 



              

Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
junyent@junyentprat.comGUIA DE SALUT

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

ALEXIS ANDREU

CONSULTA DE PSICOLOGIA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

GUIA DE SALUT

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Hores concertades
621 267 183

Consulta de psicologia
psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 2:
CASAS V.

Soledat, 119

DISSABTE 3:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 4:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 5:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIMARTS 6:
TOUS

Av. Balmes, 73

DIMECRES 7:
LA CREU

P. de la Creu, 7

DIJOUS 8:
MR SINGLA

Pujades, 47



Robert Martínez
Director d’Atenció Familiar Anoia - WEYLAND EXTERNAL

El molt ric i una mica 
sinistre Elon Musk, 
vaticinava a �nals del 

mes passat que qualsevol in-
versió relacionada amb l’ex-
tracció i tractament del liti 
era “com tenir una imprem-
ta de bitllets a casa”.

En llegir l’article no aca-
bava de veure clar que fos 
el veritable manà per enri-
quir-se, ja que convergien 
tres factors que restaven 
força potencial: el perill del 
procés extractiu, el rebuig 
social en l’ús de materials 
rars i la quantitat limitada 
de liti que hi ha al planeta. 

Així doncs, durant uns dies 
vaig estar investigant per 
millorar, si era possible, 
la brillantíssima proposta 
del senyor Musk i oferir 
una altra amb els mateixos 
avantatges i minimitzar els 
inconvenients.

I ves per on, resulta que la 
veritable font de riquesa 
sense els perills inherents 
de tractar el liti es troba 

al Japó, concretament a 
una fàbrica de joguines a 
Tòquio que es diu Takara 
Toys.

Aquesta empresa acaba 
de presentar unes nines 
hiperrealistes amb un me-
canisme electrònic, desti-
nades exclusivament a les 
àvies del tot el món, que 
es comporten igual que un 
nét de poca edat: de mica 
a mica aprenen a parlar,  
acaben reconeixent la veu 
de la iaia propietària i es 
crea un vincle amb les cui-
dadores força semblant al 
que tenen amb els nets de 
veritat.

Segons la companyia, el 
mercat potencial dels nets 

robòtics (a més de dos-
cents cinquanta euros la 
unitat) és superior a vuit-
cents milions de clientes a 
l’any.

Reconec que l’invent és 
fantàstic: amb un ninot que 
porta un xip se solucionen 
els principals problemes 
de la tercera edat: els avis 
es diverteixen i no moles-
ten a ningú, els pares no 
tenen l’obligació de portar 

L’Elon Musk, el liti 
i el ninot electrònic

de visita als seus �lls per 
perdre el temps, s’eliminen 
les obligacions d’higiene i 
aliment i si el “net biònic” 
es trenca, doncs cap pro-
blema, es demana un altre 

i s’ha acabat.
Suposo que al senyor Musk 
ja se li havia ocorregut 
aquesta idea molt abans que 
als japonesos, però tot i que 
és una persona fosca, vani-
tosa i arrogant encara té un 
petit cor ple d’amor que no 
li permetria llençar al mer-
cat un objecte per substituir 
a un nen.

Estic segur que és així, ve-
ritat Elon? 

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

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

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

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

OFERIM:

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

robert@weyland.es

més de 15 anys d’experiència 
i dedicació exclusiva
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“De mica a mica apre-
nen a parlar,  acaben 
reconeixent la veu de 

la iaia propietària i es 
crea un vincle amb les 
cuidadores força sem-

blant al que tenen amb 
els nets de veritat.”

“Segons la companyia, 
el mercat potencial dels 
nets robòtics és superior 
a vuit-cents milions de 

clientes a l’any.”



Blanca Zamora 
i Sergi Carbonero
Làctics La Tossa

Som els igualadins Sergi Carbonero, Mestre 
Formatger, i Blanca Zamora, fundadors de 
Làctics La Tossa, una empresa de casa nostra que 
porta més de 30 anys elaborant formatges i altres 
productes amb la llet com a cuidada matèria 
primera. Fem tot allò que té a veure amb la llet, 
com formatge fresc, formatge madurat, iogurts 
artesans, mató o pastís de formatge, tot elaborat 
de forma artesanal.

Com va sorgir, això de fer formatges i derivats, en 
un lloc com l’Anoia?
Doncs amb 18 anys tenia la curiositat per com es 
feia el mató, treballava al Gremi de Blanquers però 

m’agradava molt el món de l’alimentació i vaig anar a provar 

amb un senyor que s’hi dedicava. Vaig descobrir un món al 
qual em volia dedicar. Els inicis van ser molt durs perquè ningú 
no es creia que un nen tan jove pogués tirar-ho endavant, i ho 
vaig fer amb molta constància i dedicació. Fa 18 anys s’hi va 
afegir la Blanca, la meva dona, i hem lluitat mà a mà per oferir 
la millor qualitat.

Heu estat un temps a Navarra, aprenent noves coses i experi-
mentant amb els productes. Heu après molt?
Navarra ens ha donat l’oportunitat de fer les coses que feia molt 
temps que volíem experimentar, però que a casa no teníem 
temps per la roda de feina que portàvem. Hem après que d’aquí 
endavant ens volem dedicar als nostres clients directament. El 
nostre gremi és apassionant i no volem deixar de crear i gaudir 
de la feina.

Abans els vostres productes es trobaven només en botigues, 
però ara vendreu directament vosaltres. Aposteu per la ven-
da directa, oi? Per què?
Sí, com ja hem dit abans, volem que els clients vinguin a casa i 
trobin un producte, ja sigui fresc o madurat, amb la millor qua-
litat. Feia molt temps que volíem canviar la fórmula de venda, i 
apostem per la venda directa, ja sigui a la nostra botiga ubicada 
al polígon de les Comes, al mercat de pagesos a Igualada, a 
Collbató, a les �res o servei a domicili.

Al vostre sector també és important la innovació tecnològi-
ca? Com in�ueix? La cuina moderna, la dels darrers anys, 
també ha transformat els vostres productes? Han sorgit 
nous formatges, nous gustos?
El mató sempre ha estat el producte estrella, estem molt agraïts 
al públic que durant la nostra etapa a Navarra ens han trucat 
demanant aquest producte, sempre ha estat molt valorat pels 
clients. Tot i això, nosaltres apostem molt pels formatges ma-
durats, ja siguin de cabra, ovella o vaca. Actualment treballem 
per afegir el formatge blau, que creiem pot ser un referent de 
la nostra formatgeria. Cada formatge té la seva personalitat ja 
que són formatges d’autor, les fórmules són magistrals del Mes-

tre Formatger Sergi, que sempre dona una volta més al seu cap 
per donar el millor producte! Per a nosaltres la formatgeria no 
és una feina, sinó una manera de viure!

La llet de cabra s’ha posat molt de moda entre els que vo-
len estar “més sans”. De debò és més saludable que la llet 
de vaca?
Nosaltres no estem d’acord amb les polèmiques de demonitzar 
cap tipus de llet, totes tenen els seus bene�cis, la llet de cabra és di-
ferent pel tipus d’enzims, això fa que es toleri més bé pel cos humà, 
però si el consumidor no té intoleràncies no hauria de treure de la 
dieta els làctics, sobretot els fermentats! Són una font de proteïna 
natural, ferments (prebiòtics) necessaris per a les digestions. En 
realitat és un aliment necessari en la nostra piràmide alimentària.

Què és més important, un bon formatger, o una bona matèria 
primera?
Doncs una cosa és inviable sense l’altra, necessitem uns bons ra-
mats, uns bons ramaders i una bona llet. Actualment hi ha una 
crisi en el sector lleter que necessita ajuda a crits, els petits rama-
ders estan vivint una veritable lluita per sobreviure, la falta de 
recursos i les constants pujades dels preus de serveis i productes 
primaris fan que cada cop sigui més difícil mantenir els ramats, ja 
que per oferir llet per fabricar formatges els animals han de pastar, 
però també menjar bon gra, així tindrem una llet compensada de 
greix i proteïna. Després, amb aquesta matèria primera el format-
ger posa les seves mans per elaborar els formatges, cadascun és 
una obra d’artesania, sota el nostre criteri.

Amb la venda directa us decanteu més que mai pel quilòmetre 
zero. Tot el que utilitzeu és d’aquí?
Cada cop més volem apostar pel km. 0, tot i que tenim clients 
arreu de l’Estat. Apostem pel client �nal, el que valora el producte 
de qualitat. La majoria de les nostres matèries primeres són cata-
lanes, encara que és molt difícil trobar llet tal i com hem comentat, 
ja que hi ha molt pocs ramats de cabra a Catalunya. És un dels 
motius pels quals hem decidit canviar la �loso�a i fer Làctics La 
Tossa més directe cap al client i així tenir controlada la producció 
tot l’any. És important conscienciar a la gent que el món ramader 
estem fent un sacri�ci gegant per no desaparèixer. Sabem que les 
grans superfícies són molt pràctiques, però tots plegats hem de sa-
ber cuidar molt la nostra salut, i, sempre que sigui possible, trobar 
els productes saludables directament als seus productors. 

“Per a nosaltres la formatgeria no és 
una feina, sinó una forma de viure”

Divendres, 2 de setembre de 2022

Espai patrocinat per:

Després d’aquesta aturada, 
tornem amb més ganes que mai!

Gràcies a tots els nostres clients tan fidels que no ens han deixat 
de seguir durant aquest temps, ben aviat us donarem més informació!

OBRIREM DIJOUS
29 DE SETEMBRE

 JORDI PUIGGRÒS @jordipuiggros67

diuen...
Cada partit polític veu un “país diferent” quan defineix el seu programa electoral i esdevenen incapaços de treballar plegats per fer un “estat propi”. En campanya electoral
prediquen el què “faran” en espais on no tenen competències, per després justificar-se dient que han tingut les “mans lligades” per “altres administracions”. Arrangen edificis,
parcs i voreres, malbaraten “fons next generation”, aquells que Europa planejava per “modernitzar l’economia” i que ells no saben “aplicar”. “Talossos” a qui al davant tothom
“riu les gràcies”, però al darrera, perceben com uns “iŀluminats” que s’afanyen a “prendre’ls el pèl”. Diuen que manquen recursos per resoldre els greus problemes de la
gent i malbaraten els diners com si fóssim milionaris. Massa incapaç de “saber guanyar-se” la vida treballant, aparentant “saber administrar els cabals públics”. Només “els 
ocupa” el que podran “recollir” amb els seus càrrecs i “la seva feina”, que ningú “controla”. Es queixen de la “manca de pressupost” i de suport ciutadà, però és que molts ja ha 
aprés a “parar la mà”, o posar-la “on no toca”, com fan ells. I com no estem en un “conte de fades”, cada “final de mes” passa el que passa. “S’esperen canvis a pitjor”.




