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El primer trimestre del 2022 el consum de moda va créixer gairebé un 16% / ACN

Augmenten les comandes de tèxtil 
a l’Anoia, però falten treballadors

  PÀGINA 15

S’estan impulsant diferents iniciatives per 
formar als joves, com una escola de confecció 

A la comarca hi ha un centenar d’empreses 
que ocupen un miler de treballadors Jordi Badia 

completa el 
3.800km en 
bicicleta del 
repte solidari

La vilanovina 
Laura Martínez 
debutarà a la 
Primera Divisió 
de futbol

  PÀGINA 20

  PÀGINA 8

Unió de Pagesos demana el soterrament dels projectes 
de línies d’alta tensió

Festes Majors al 
Bruc, Argençola, 
Capellades i 
Miralles

  PÀGINES 17, 18 I 19

  PÀGINA 16

La setmana passada es van 
reunir amb una representació de 
diputats del Parlament

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

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

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

NOU TOYOTA
RAV4 ENDOLLABLE
MÉS DE 20 ANYS LIDERANT
L’ELECTRIFICACIÓ

 Se’ls va traslladar la preocupació 
pels efectes que pot tenir aquest 
pla sobre l’entorn



L’EDITORIAL

Solidaritat energètica

Europa es prepara per un hivern de penúries. 
La sequera i la guerra a Ucraïna ha generat 
una sèrie de situacions que afecten greu-
ment els subministraments energètics que 

ha obligat els estat a endegar una sèrie d’actuacions 
per pal·liar els seus efectes. Espanya i Portugal han 
tornat a fer valdre les seves peculiaritats i miraran 
de reduir la meitat del 
que hauran de fer la res-
ta de països comunitaris. 
Així, el govern ha fet un 
Decret Llei amb mesures 
poc clares i discutides. 
I com era d’esperar, els 
dubtes sobre la implan-
tació, les excepcions, les 
gelosies competencials i 
el joc polític s’han des-
fermat immediatament. I 
potser aquestes mesures no siguin suficients. 
Tothom s’avindrà a tancar els aparadors de les boti-
gues i deixar d’il·luminar els edificis públics a partir 
de les deu de la nit, perquè és una mesura transitòria 
i un sacrifici suportable per un bé superior. Només 
cal recordar que a l’origen d’aquest problema hi ha 
gent que està veient com se li destrueixen les cases 
i com ciutats senceres queden anorreades sota les 
bombes i les misèries de persones sense cap respecte 
pels altres.
Preocupa tant la forma en que es pretén implemen-
tar la norma i la sensació de desgavell que fa sospi-

tar en interessos amagats, que com gairebé sempre, 
treuen profit d’aquestes situacions. En les nostres 
contrades encara fa molta calor, però ja s’encaren 
moments on el termòmetre té tendència a la baixa. I 
darrerament els hiverns solen ser més moderats. En 
el clima poc s’hi pot fer i Europa és molt diversa i 
l’energia es necessitarà per gairebé tot. 

Però la voluntat del 
ciutadà és ajudar a 
l’estalvi d’energia. És 
conscient que els seus 
sacrificis poden resul-
tar insuficients, per-
què hi haurà moltes 
necessitats i no sem-
pre la resposta institu-
cional ha estat a l’alça-
da de l’esforç que ara 
es demana. Es diu que 

el compliment de les mesures es farà per la via peda-
gògica i no tant a través de sancions, però hom sap 
que l’afany recaptatori no té límits i que no s’aplica-
ran solament a aquells que vulguin treure profit de 
l’esforç col·lectiu. 
Malgrat les reticències que han generat les mesures 
d’estalvi, cal fer l’esforç. La societat s’ha de consci-
enciar que no es poden malbaratar bens escassos. Ja 
veiem què passa amb l’aigua, on les restriccions i el 
racionament estan ja afectant a zones que mai s’ho 
havien plantejat.  Esperem que amb l’estalvi d’ener-
gia ho fem millor. 

Es diu que el compliment de 
les mesures es farà per la via 
pedagògica i no tant a través 

de sancions, però hom sap que 
l’afany recaptarori no té límits

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Pedro Sánchez, president del govern 
de l’estat, ha dit que “Considerem 
que una declaració unilateral d’inde-
pendència, com la que es va donar a 
Kosova, viola el dret internacional.”

Antonio Guterres, Secretari Ge-
neral de l’ONU, ha dit que “La Hu-
manita està només a un malentès, 
un error de càlcul, de l’aniquilació 
nuclear.”

Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, va reaccio-
nar a les mesures d’estavi energètic 
decretades pel govern dient “Madrid 
no se apaga. Això genera insegure-
tat, espanta el turisme i el consum. 
Provoca foscor, pobresa i tristesa”.

Pere Aragonès, President de la Ge-
neralitat, defensant la seva política 
va dir “si el president del govern de 
l’estat està convençut que el diàleg 
minimitza l’independentisme, posi 
les urnes, I no ho farà perquè sap 
que no les guanyaria.”

Raquel Sánchez Jiménez, ministra 
de Transport, Mobilitat i Agenda 
Urbana, ha dit que “A tots ens toca 
estrènyer-nos el cinturó”, ha dema-
nat “un exercici de responsabilitat al 
sector del transport per evitar que 
hi hagi més vagues” i ha explicat 
que “a vegades no és gens fàcil ar-
ribar a acords amb la Generalitat.”

Jaume Giró, conseller d’Economia, 
ha insistit que “les dades tornen a 
posar de manifest el repartiment 
arbitrari dels recursos entre comu-
nitats.  fruit del sistema de �nança-
ment actual. Mentre que Catalunya 
perd sempre entre 7 i 8 posicions, 
altres comunitats amb una capacitat 
tributària molt per sota de la mitja-
na reben sistemàticament més re-

cursos per habitant que Catalunya.”

José Castro, el jutge que va instruir 
el cas Nóos i que va portar a la pre-
só  Iñaki Urdangarin, ha retret que 
“la Fiscalia, l’Advocacia de l’Estat i 
l’Agència Tributària esperessin, tots 
aturats, que Joan Carles I regularit-
zés els diners que tenia fora d’Espa-
nya. No vaig instruir cap causa per-
què, tot i que tingués elements per 
poder-ho fer, en el sentit que hi havia 
dades que ho poguessin avalar, però 
vaig adonar-me que  ‘inviolable’ era 
equivalent a ‘impune’ i em vaig abs-
tenir de qualsevol investigació.”

Rafael Grossi,  director general de 
l’Agència Internacional d’Ener-
gia Atòmica (AIEA), s’ha mostrat 
molt preocupat pel bombardeig de 
Zaporíjia, “Estic extremadament 
preocupat pel bombardeig d’ahir a 
la planta d’energia nuclear més gran 
d’Europa, que remarca el  risc molt 
real d’un desastre nuclear que podria 
amenaçar la salut pública i el medi 
ambient a Ucraïna i més enllà.”

L’Afganistan i 
els silencis còmplices
Amb l’assassinat del líder d’Al Qaeda 
a Kabul m’ha vingut a la memòria que 
ara fa un mes una entitat cívica del meu 
barri va programar una xerrada sobre la 
situació actual a l’Afganistan. Per motius 
professionals en els quals per manca 
d’espai no puc entrar, fa molts anys que 
segueixo de prop l’actualitat afganesa, 
però el dia d’aquella xerrada em troba-
va de viatge i no hi vaig poder assistir 
com m’hagués agradat. Abans d’aquell 
acte, i per si els meus comentaris podien 
ser d’utilitat en el debat que preparaven, 
vaig fer arribar als organitzadors unes 
re�exions que intentaré resumir en el 
paràgraf següent.

No podré ser a la xerrada, tot i que 
m’hagués agradat plantejar la sorpresa 
de molts ciutadans per la manca de crí-
tiques públiques de l’esquerra a l’actua-
ció criminal dels talibans que governen 
Afganistan. En tots aquests mesos gai-
rebé no he trobat retrets contundents ni 
dels cupaires, ni dels comuns, ni de l’es-
querra més esquerranosa en general. He 
plantejat aquest tema diverses vegades, 
en públic i en privat, també a les xarxes 
socials, i sempre he rebut un silenci molt 
cridaner com a resposta. De vegades 
em pregunto si tal vegada el Ministeri 
de Propagació de la Virtut i Prevenció 
del Vici de l’Afganistan té complicitats i 
simpaties amagades a casa nostra. Tinc 
ganes de publicar un article que vagi en 
la línia d’aquestes re�exions, i de com 
(no) reaccionen les esquerres veient l’ac-
tuació no ja antidemocràtica sinó clara-
ment criminal perpetrada cada dia per 
les autoritats afganeses. Em dol especi-
alment el tracte degradant que el nou 
règim té reservat a les dones afganeses, 
amb un únic objectiu: fer-les invisibles. 
I, mentrestant, tant la gent de l’esquer-
ra caviar com la de l’esquerra de la birra 
continuen callant, com si sentissin plou-
re. Tot plegat, decebedor.

Crec que no cal afegir res més. Cons-
tato que les nostres esquerres més ide-
ologitzades continuen reaccionant amb 
un silenci que a la majoria de la ciuta-
dania ens produeix tristesa i indignació. 
Això sí, a partir de l’assassinat a Kabul 
d’Ayman al Zawahiri, l’ideòleg de l’11S, 
alguns polítics de l’esquerra silenciosa 
han apro�tat l’avinentesa per ponti�car 
que els Estats Units són els dolents de la 
pel·lícula afganesa. Però continuen sen-
se dir gairebé res sobre les senyores af-
ganeses a les quals s’impedeix treballar i 
desenvolupar qualsevol activitat fora de 
l’àmbit familiar, i a les quals els talibans 
prohibeixen sortir de casa sense el burca 
i tot el que representen aquestes presons 
tèxtils ambulants.
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L ’any 1926 el General Vives, en la seva 
coneguda conferència, ja advertia 
que els dos reptes principals pel fu-

tur d’Igualada eren el desenvolupament 
del tren i l’abastiment per garantir l’aigua. 
Del primer ja en parlarem un altre dia, avui 
toca parlar de l’aigua.
El repte històric de garantir el submi-
nistrament d’aigua per sempre més a 
la nostra ciutat es va completar des-
prés de molts esforços per part del go-
vern de Junts per Igualada el dia 29 de 
desembre de 2019 quan el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damià Cal-
vet, i l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, acompanyats dels representants 
de l’ACA i d´ATLL i d’altres autoritats 
inauguraven l’arribada de l’aigua des 
de l’embassament de la Llosa del Ca-
vall fins a la nostra ciutat. 
Així doncs, des de l’1 de gener del 
2020, Igualada està connectada a la 
Llosa del Cavall i al sistema d’aigües 
Ter-Llobregat, avançant-se a garantir 
l’abastament d’aigua amb una infraestruc-
tura estratègica. La visió de tenir els deures 
fets, d’haver invertit molts esforços els dar-
rers anys, ens permet tenir la ciutat prepa-
rada amb 3 objectius importants: en primer 
lloc, la millora de la qualitat de l’aigua de la 
ciutat (l’aigua del pantà de la Llosa té menys 
calç i, per tant, no és tan dura); en segon 
lloc, una important millora mediambiental 
i en la futura sostenibilitat de l’aqüífer, ja 
que Igualada redueix la necessitat d’aigua 
del mateix i d’aquesta manera en mitiga la 
sobreexplotació;  i en tercer lloc, una tri-

ple protecció contra sequera a Igualada de-
gut que ara podem abastir-nos d’aigua de 
l’aqüífer Carme-Capellades, de la Llosa del 
cavall i també del sistema Ter-Llobregat. 
Tres fonts independents d’aigua que n’asse-
guren el subministrament per sempre. 
Fins fa dos anys, Igualada s’abastia de l’aqüí-

fer ja esmentat, una gran extensió d’aigua 
subterrània que es troba sota els termes 
municipals de La Llacuna, Carme i Cape-
llades. Aquest aqüífer es nodreix exclusiva-
ment d’aigua també freàtica, que és aquella 
que va pel subsòl i no prové de cap font ni 
riu sinó directament de la pluja. Aquesta 
és la fragilitat d’un aqüífer: si no plou, no 
s’omple. A més, actualment el consum que 
se’n fa del mateix, per part de poblacions 
i indústries, és a curt termini insostenible. 
Caldria un gest de corresponsabilitat de 
la resta de municipis que es nodreixen de 

l’aqüífer, en la mateixa direcció, i de l’ACA 
com administració competent.
A partir del 1 de Gener 2020 Igualada es 
nodria principalment d’aigua de l’aqüífer 
i, secundàriament, de la Llosa del cavall. 
Des del passat mes de maig d’enguany, hem 
modificat els percentatges d’abastament, 

abastint-nos majoritàriament de 
l’aigua de la Llosa del Cavall, ga-
rantint que aquest bé escàs que és 
l’aigua no sigui un problema greu 
per als nostres ciutadans, alhora 
permetent que l’aqüífer pugui re-
cuperar-se de la greu situació per 
la que passa.
Europa està vivint un estiu molt 
dur d’altes temperatures i seque-
ra. Malauradament, i degut al 
canvi climàtic, aquests episodis 
de manca de pluges seran cada 
vegada més freqüents. La preser-
vació de l’aqüífer, per motius so-
cials i mediambientals, fa temps 
que és una prioritat de l’equip de 

govern municipal de Junts Per Igualada. 
Projectes com la connexió a la Llosa del 
Cavall requereixen d’esforç, coneixement 
dels reptes de futur i sobretot d’una mira-
da a llarg termini. Per acabar, una crida a 
la responsabilitat: l’aigua estarà garantida 
però del bon ús que en fem n’hem de ser 
tots partícips.
Des de Junts per Igualada, amb l’alcal-
de Castells al capdavant, tenim molt clar 
quins són els reptes de futur d’Igualada i 
amb l’aigua hem demostrat la capacitat de 
saber-los resoldre. 
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La Llosa del Cavall, la garantia 

de l’abastament d’aigua per Igualada

Et sembla una bona mesura limitar l’aire condicionat 
i la calefacció?

Sí 55,75% No 44,25%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JUNTS PER IGUALADA
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LAURA MARTÍNEZ

La vilanovina de 23 anys ha �txat pel Levante Las Planas i debutarà 
a primera divisió. Quan tenia 14 anys, on va arribar a jugar al Bar-
ça B. Ha jugat en equips com el Zaragoza CFF o el Santa Teresa a 
Badajoz. El seu somni és jugar un partit amb la selecció espanyola. 

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

MASQUEFA, 
EL POBLE MÉS BRUT
DE LA COMARCA
Jordi Mas Castanyer 

Prou és sabut que les voreres les han 
d’escombrar els veïns, com també és 
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sabut que la calçada és competència 
de l’ajuntament.
Aquí, a Masquefa, l’Ajuntament dis-
posa d’una màquina escombradora, 
màquina que es passa tot el dia es-
combrant les calçades, bé una part de 
les calçades.
En alguns llocs hi ha vehicles apar-

cats i en d’altres els raspalls de la 
màquina no hi poden accedir, això 
a moltes poblacions ho solucionen 
amb una escombra o un bufador, 
aquí, a Masquefa, sembla que no co-
neixen aquests estris o els i fa man-
dra fer-los servir, i per això els car-
rers estant fets una porqueria.

Hi ha carrers amb brossa i llaunes de 
ves a saber quin any, diria que per 
allà el 2010 per les dates de caducitat.
No sé quines obscures raons té l’al-
calde per tenir el poble així, però 
està molt clar que no es pot continu-
ar d’aquesta manera, aviat la merda 
se’ns menjarà. 

Enmig d’una llarga onada de 
calor descansem de dades i 
rècords parlant de conflictes 
i meteorologia.

Està clar que les guerres no són 
desitjables. Les persones que les 
han viscut saben perfectament que 
signifiquen. Però sempre s’ha dit 
i, amb raó, que les grans guerres 
han contribuït al desenvolupament 
d’alguns camps científics. En el cas 
que ens ocupa, la meteorologia 
també ha estat afavorida. Durant 
la guerra de Crimea, Napoleó va 
resultar derrotat per culpa, en part 
d’una tempesta i va encarregar a 
un científic pròxim a la cort el fet 
de saber si s’havia pogut preveure 
aquella situació. Le Verrier, el cien-
tífic en qüestió va muntar un mapa 
amb la pressió enregistrada a dife-
rents punts d’Europa (va trigar un 
parell d’anys en investigar-ho per 
la manca de comunicacions fàcils 
com el telègraf) i va arribar a la 
conclusió que una depressió o zona 
de mal temps es va enregistrar a la 
zona de la batalla. Modernament, 
durant la Segona Guerra Mundial els 

grans bombarders americans B-52 
van intentar diverses vegades anar 
des dels Estats Units cap al Japó, per 
tant, sobrevolant el Pacífic i cap a 

l’oest i sempre a una alçada conside-
rable, d’11.000 metres per tal d’esqui-
var qualsevol atac hostil en cotes més 
baixes. Es van trobar que un vent 

contrari, els frenava completament 
i no els feia possible el retorn cap a 
casa seva perquè els hi esgotava el 
combustible ràpidament a causa de 

la resistència. En canvi, els japonesos 
enviaven (sense gaire encert) globus 
incendiaris cap als Estats Units i sí 
que arribaven fàcilment.

Guerres i meteorologia
FRANCESC MAURI
@meteomauri

L’enfrontament entre japonesos i 
americans s’inicia per un atac ma-
gistral (des del punt de vista militar, 
és clar). L’atac fulminant i inesperat 

al port natural més gran del plane-
ta, Pearl Harbor, no va ser detectat 
�ns que van estar sobre les instal·la-
cions. Els avions japonesos es van 
amagar darrere la nuvolositat d’un 
front fred molt actiu que avançava 
ràpidament cap a Hawaii. Quan van 
ser a sobre de l’objectiu la banda de 
núvols que els amagava ja s’havia 
desplaçat, quedant el cel seré per re-
matar el viatge amb un atac perfecte 
pels interessos del Japó.

En el cas de l’escenari europeu de la 
Segona Guerra Mundial, els aerò-
droms britànics, sovint afectats per 
boira en temps de calma hivernal, 
eren remenats amb ventiladors per 
impedir l’acumulació d’aire fred. 
Aquest element resulta clau per la 
condensació i la formació de boi-
res. Amb aquesta pràctica, la RAF 
britànica podia enlairar i fer ater-

rar els seus avions en el moment en 
el qual els meteoròlegs alemanys no 
pensaven que fos possible. D’aquesta 
manera, el factor sorpresa era clau.
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Com cada any, el període 
estival dona temps per a 
fer re�exions. En el meu 
cas, i ja que estem treba-

llant en el programa electoral, no 
deixo d’imaginar-me La Torre de 
Claramunt que m’agradaria. Una 

Torre al servei de les persones, on tothom trobés 
el seu espai.
Penso en els nostres joves, que no tenen cap altra 
opció de disbauxa a part de dos setmanes de ca-
sal: un espai jove tancat quan més el necessiten, 
cap activitat programada ni fora d’aquest espai, ni 

concerts ni la setmana de la joventut feta en molts 
altres municipis del nostre tamany. Els veig passant 
el temps a les voreres de la urbanització, buscant 
l’ombra amb els altaveus escoltant música i penso: 
no tens dret a queixar-te, no poden fer res més. 
No poden ni tan sols disposar de baixar a Igualada 
amb independència i regularitat, i ja no parlem de 
la connexió amb els joves de Pinedes ni d’Espoia. 
Recordo la visita feta fa 7 anys a altres casals de la 
comarca, veure el lloc i les activitats que oferien i 
pensar que això hauria d’arribar algun dia al meu 
municipi.

El 17 d’agost del 2017, 
Catalunya patia un dels 
crims d’Estat més greus 

de la seva història. Les Rambles 
de Barcelona i el port de Cam-
brils patien l’acció d’un escamot 
islàmic que va provocar la mort 

de 17 persones de totes les edats i ferits de di-
versa consideració a centenars de dones, homes i 
infants sense cap mena de culpa.
Des d’aquell maleït dia 17 d’agost que les vícti-
mes no han deixat de patir. Cinc anys després 
dels crims, hi ha 250 persones a les quals no se’ls 
reconeix cap dret com a víctima del terrorisme. 
Poc a poc hem anat coneixent -de fet con�rmant- 
la intervenció de l’Estat espanyol en el complot, 
sense que ningú -ni tan sols la Generalitat- hagi 
fet absolutament res per a escatir la responsabi-
litat última en la preparació dels atemptats. Ex-
trem, aquest, que no fa altra cosa que con�rmar 
la intervenció de les clavegueres de l’Estat. 
Si l’Estat ens volia fer por als catalans, el tret li va 
sortir per la culata i en només tres dies i sense la 
intervenció de “los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad del Estado” es va desmantellar completament 
tot l’escamot. Setanta dies després dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils, el president de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont, el conseller d’In-
terior, Joaquim Forn, i l’intendent dels Mossos 
d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, eren cessats per 
l’Estat -aplicant l’article 155 de la Constitución 
Española- i posteriorment Puigdemont va passar 
a l’exili, Joaquim Forn jutjat i empresonat gairebé 
quatre anys i Trapero jutjat, absolt, però destituït 
del seu càrrec.
Però si els responsables de desarticular l’escamot 
ho han passat malament, les víctimes estan sent 
tractades molt pitjor. D’entrada, mentre que les 
famílies dels assassins han rebut suport psicolò-
gic -i econòmic- les víctimes i les seves famílies 
estan deixades de la mà de Déu, quan no, són 
directament maltractades.
Javier Martinez, el pare d’en Xavi, el nen de tres 
anys que va morir atropellat per la furgoneta dels 
assassins després d’un judici farsa als supervi-
vents de l’escamot -als quals no es va acusar de 

terrorisme- on va haver de portar la seva pròpia 
acusació particular, veu que tot i una sentencia 
molt tova, la Justícia Espanyola ha rebaixat la 
pena de cadascun d’ells en deu anys. Us imagineu 
el seu dolor? 
Davant el maltracte permanent a les persones 
que han patit directament els estralls del terro-
risme alimentat per l’estat espanyol i la inacció 
de la Generalitat en l’exigència d’assumpció de 
responsabilitats, un grup de ciutadans, a les 12 
del migdia de dimecres vinent, 17 d’agost, cinquè 
aniversari dels crims, lliurarem una carta recla-
mant al Parlament Europeu la seva intervenció 
per a obligar a l’Estat a exigir responsabilitats als 
culpables. 
La delegació del Parlament Europeu a Barcelona 
es troba al Passeig de Gràcia, número 90. Si vo-
leu a les 12 del migdia ens hi trobarem.

Si els responsables de desarticular 
l’escamot ho han passat malament, 

les víctimes estan sent tractades 
molt pitjor

CARLA SUÁREZ
Portaveu del PSC a la Torre de Claramunt

Cinc anys d’ignomínia La Torre que volem

A la plaça de la Creu els llambordins estan 
desenganxats o enfonsats, cada dos per tres 
algú cau o es torça el peu
Els veïns i treballadors dels establiments de 
la zona, estan cansats. Cal posar-hi remei.

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

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

Penso en la gent gran, que recentment també han 
estrenat un espai de la gent gran digne, on poden 
jugar, parlar, i sobretot, està fresquets. Però que 
tampoc poden gaudir-lo perquè es troba tancat els 
dos mesos d’estiu.
Penso en els pares i mares d’infants petits, que com 
a jo, hem de trobar un casal d’estiu on portar els 
nostres menuts mentre seguim treballant però que 
no podem fer-ho a la Torre perquè l’horari es �ns a 
les 13h i és impossible poder compaginar-ho. Com 
m’agradaria poder-lo portar al nostre poble.
Penso en els veïns que no tenen cotxe i han d’in-
tentar moure’s amb transport públic, en aquells que 

han d’agafar el bus més de dues hores abans de la 
visita concertada a l’Hospital d’Igualada i penso en 
les vegades que em parlat amb l’empresa d’autobu-
sos de quines solucions i podríem donar. 
I així em podria estendre molt més escrivint que 
penso. Però tot es deriva sempre al mateix: gover-
nar no es tan sols gestionar diners. Els recursos 
d’un Ajuntament són limitats però totes les accions 
que fan han de respondre una pregunta: fent això 
milloro una mica la vida dels meus veïns i veïnes? 
Arriba l’estiu, el món no es para, i ara més que mai, 
s’ha de ser al costat dels torredans i torredanes.

6  |  OPINIÓ Divendres, 12 d’agost de 2022

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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ACN / LA VEU

La pandèmia, la guerra 
d’Ucraïna i l’encari-
ment de les matèries 

primeres, sumat a un canvi 
de regulació europeu, ha pro-
vocat que el sector tèxtil-mo-
da estigui experimentant un 
ressorgiment a Catalunya. La 
comarca de l’Anoia, amb una 
llarga tradició industrial vin-
culada al tèxtil, està notant 
un increment de comandes, 
que es tradueix en una ne-
cessitat de treballadors espe-
cialitzats. La manca de relleu 
generacional en el sector ha 
provocat, però, que no hi hagi 
joves formats i, per això, des 
del territori s’estan impulsant 
diferents iniciatives com una 
escola de confecció per revi-
talitzar l’o�ci. Marques com 
Bu� necessiten incorporar 
140 treballadors �ns a �nals 
del 2023, però també els falta 
personal a tallers com Diu-
text o Gavipunt.
Després de la deslocalització 
que va patir als anys noran-
ta, el sector tèxtil de l’Anoia 
es troba en ple creixement. 
A la comarca hi ha un cen-
tenar d’empreses que ocupen 
un miler de treballadors i 
facturen 140 milions d’euros. 
Moltes d’aquestes companyi-
es -ja siguin marques pròpies 
o tallers- necessiten contrac-
tar gent, però no en troben 
perquè no hi ha treballadors 
especialitzats en el sector. La 
deslocalització va fer que es 
deixés de formar gent i no hi 
hagués relleu generacional.
Almudena Cara, responsable 
de persones de Bu�, explica 
que el creixement continuat 
de l’empresa ha fet que ne-
cessitin incorporar més tre-
balladors però no en troben 
perquè “les persones especi-
alitzades s’han fet grans i no 
hi ha relleu generacional”. 
També ho constata Josep 
Antoni Tarilo, propietari de 
Diutex, que considera que 
en els darrers anys els joves 
no han mostrat interès per 
dedicar-se a l’o�ci perquè 
“és un sector que ha estat en 
decadència durant molt de 
temps”. Joan Gavarró, gerent 
de Gavipunt, assegura que 
“s’ha trencat la cadena d’apre-
nentatge” i, per això, els costa 
trobar gent per cobrir les se-
ves necessitats de producció.

Per fer front a aquesta situa-
ció, diverses empreses de la 
comarca, encapçalades per 
Bu� i amb el suport del cen-
tre d’innovació tèxtil Fitex, 
s’han unit per posar en mar-
xa una escola de confecció. 
Els cursos, que són de mo-
dalitat dual, s’imparteixen a 
les instal·lacions de l’Igualada 
Fashion Lab i els estudiants 
combinen la jornada fent 
formació a l’aula (25% de les 
hores anuals) i fent feina a 
l’empresa (75% de la jorna-
da). L’objectiu és formar un 
centenar de persones, majo-
ritàriament joves, en els pro-
pers tres anys.

Les empreses anoienques 
noten un augment de la de-
manda
L’empresa igualadina Gavi-
punt assegura que, arran dels 
problemes d’abastiment per 
la pandèmia, han notat que 
moltes marques “que inicial-
ment no tenien pensat can-
viar el seu lloc de fabricació, 
hagin mirat si a prop tenen 
algun fabricant per assegu-
rar una part de la seva pro-
ducció”. Això, admet, ha fet 
que empreses com les seves 
se n’hagin bene�ciat. També 
creu que la consciencia ecolò-
gica fa que cada cop més mar-
ques apostin per la fabricació 
local: “Fins fa poc això nin-
gú ho tenia en compte, però 
ara molts clients comencen a 
contar el consum de CO2 que 
tenen els productes que com-
pren”.
Una altra empresa anoien-
ca que ha crescut durant la 
pandèmia és Diutex. El seu 
propietari, Josep Antoni Ta-
rilo, explica que el que més 
valoren les marques és la “ra-
pidesa” en l’entrega i “oferir 
un producte acabat”. Amb la 

pandèmia, assegura, “es van 
trencar les cadenes de distri-
bució i moltes marques van 
buscar proveïdors propers”. A 
més, constata que els sobre-
costos en el transport i l’en-
cariment de l’energia fan que 
es redueixin els marges de be-
ne�ci i això afavoreix que les 
marques “busquin proveïdors 
propers”.
Un exemple de marques que 
relocalitzen la seva producció 
és la igualadina Bu�. L’em-
presa ha decidit traslladar de 
l’Àsia a Igualada la confecció 
de les gorres, que suposen 
un 10% de la seva producció 
total. L’objectiu és aconseguir 

que a �nals del 2023 tots els 
articles tèxtils de la marca es 
fabriquin a Catalunya. Per 
aconseguir-ho, Bu� ha inver-
tit 1,4 milions d’euros en la 
construcció d’una nau indus-
trial de 1.500 metres quadrats 
i 200.000 euros més en ma-
quinària. A més, la relocalit-
zació implicarà la contracta-
ció de 70 persones aquest any 
i 70 més el 2023.

Un “canvi històric” al sector
El director del Clúster català 
de la moda i gerent de Fitex, 
David Garcia, explica que el 
sector del tèxtil i la moda es-
tan experimentant un “canvi 
extraordinari” a tot Europa. 
En declaracions a l’ACN, as-
segura que en aquests mo-
ments hi ha una nova estra-
tègia a nivell europeu per 
“gestionar la moda d’una 
forma diferent i recuperar el 
residu tèxtil que es produeix 
en grans quantitats a la Unió 
Europea”. “El que es pretén és 
transformar un sector lineal 
en un sector circular i que la 
moda europea lideri aquest 
canvi a nivell internacional”, 

exposa Garcia, que conside-
ra que aquesta transformació 
“obre moltes oportunitats pel 
sector i permetrà reconstruir 
moltes activitats industrials”.
Davant d’aquest canvi de pa-
radigma en el sector, Garcia 
assegura que ja hi ha moltes 
empreses, tant marques com 
grans distribuïdors, que “es-
tan començant a relocalitzar 
alguns dels seus processos a 
Europa, Catalunya i a l’Anoia”. 
Amb tot, admet que l’estruc-
tura industrial catalana s’ha 
“afeblit” en els darrers deu 
anys i deixa clar que “no es 
construeix una nova estruc-
tura industrial en dos dies”. 

Per això, creu que cal “inver-
sió en noves tecnologies i for-

mar nous professionals”.
A més, posa de manifest que 
la pandèmia de la covid-19 va 
“trencar les cadenes de sub-
ministrament a nivell mun-
dial” i, malgrat que mica en 
mica s’han anat restablint, 
considera que “no ho han fet 
com abans de la pandèmia” i, 
a més, “s’hi ha sumat l’incre-
ment dels costos energètics i 
de transport”. Tot plegat ha 
fet, segons Garcia, que “molts 
distribuïdors i marques es 
replantegin tornar a produir 
aquí”.
Les previsions per aquest 
2022 són positives, segons 
el Clúster català de la moda. 
Garcia apunta que està pre-
vist que aquest any se superin 
les xifres del 2019. “Hi ha un 
increment de la demanda 
retinguda que ara està emer-
gint i, per tant, aquest 2022 
serà un bon any”, ha apuntat. 
De fet, el primer trimestre 
del 2022 el consum de moda 
va créixer gairebé un 16% a 
tot l’Estat. De cara el 2023 i 
2024 assegura que “s’haurà 
d’estar molta atent a l’evo-
lució de l’IPC i a la renda 
disponible de les famílies 
perquè si tens molta despesa 
en el carret de la compra o la 
benzina, et deixa poc marge 
per consumir moda”.

El ressorgiment del tèxtil a l’Anoia: creixen les comandes però 
falten treballadors

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

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

D E R C ' D
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REDACCIÓ / LA VEU

L ’Anoia ha tancat el se-
gon trimestre de l’any 
amb xifres històriques 

al seu mercat del treball. En 
concret, la comarca ha as-
solit 36.125 llocs de treball 
i 52.813 persones afiliades 
segons residència padronal, 
que representen respectiva-
ment les xifres més elevades 
des del setembre del 2008 i 
des del 2012. Així ho destaca 
l’Informe trimestral del tei-
xit empresarial i mercat del 
treball de l’Anoia que publica 
trimestralment la Cambra de 
l’Anoia i elabora el Gabinet 
d’Estudis Econòmics de la 
Cambra de Barcelona, i que 
analitza també la xifra d’em-
preses i l’atur.

El nombre d’empreses creix 
lleugerament
El nombre d’empreses (comp-
tes de cotització) a l’Anoia ha 
augmentat un 0,6% a �nals 
de juny de 2022 respecte a 
un any enrere, �ns a les 3.081 
empreses, una evolució que 
ha estat menys intensa que 
la registrada pel conjunt de 
Catalunya (1,2%). Tanmateix, 
respecte al període anterior 
(març 2022) s’ha registrat 
una disminució molt lleugera 
de 17 comptes de cotització 
(-0,5%). 

La millor xifra de llocs de 
treball des de setembre del 
2008
El nombre de llocs de treball 
(a�liacions a la Seguretat So-
cial segons seu de l’empresa 

al règim general i al règim 
especial de treballadors au-
tònoms) a la comarca ha 
augmentat un 3,6% durant el 
segon trimestre respecte a un 
any enrere, �ns als 36.125, la 
millor xifra des de setembre 
del 2008.
No obstant això, aquest crei-
xement és menys intens que 
el registrat pel conjunt de Ca-
talunya (4,2%). 
Si desglossem aquesta xifra 
segons el tipus de règim d’a�-
liació, a �nals de juny l’Ano-
ia compta amb un total de 
28.105 persones assalariades 
i 8.020 autònomes. En termes 
interanuals, s’observa un crei-
xement més notable entre els 
assalariats/es (4,4%) que en-
tre els autònoms/es (1,1%).
Per grans sectors econòmics, 

el nombre d’autònoms/es ha 
crescut respecte a l’any ante-
rior a la construcció (3,0%) 
i al serveis (1,0%), s’ha man-
tingut a l’agricultura (0,0%) 
i ha disminuït a la indústria 
(-1,1%). El nombre d’assalari-
ats ha augmentat el 5,5% als 
serveis i el 4,0% a la indústria, 
mentre que a la construcció i 
al sector primari ha disminuït 
(el -2,8% i el -14,8%, respecti-
vament).
Pel que fa a la grandària de 
l’empresa, els assalariats/es 
han crescut interanualment 
als quatre segments ana-
litzats, però amb diferents 
intensitats: un 0,1% entre 
les empreses de �ns a 9 tre-
balladors (microempreses), 
un 4,4% entre les de 10 a 49 
treballadors (empreses peti-
tes), un 8,7% a les de 50 a 249 
treballadors (empreses mit-
janes) i un 4,6% a les de 250 
treballadors o més (empreses 
grans). 

Rècord d’a�liació segons re-
sidència padronal
En paral·lel a l’evolució po-
sitiva dels llocs de treball, si 
s’atén a la residència padronal 
de l’a�liat/a, en lloc de la seu 
de l’empresa, l’a�liació ha aug-
mentat un 3,4% a la comarca 
respecte a un any enrere, �ns 
a les 52.813 persones a �nals 
de juny del 2022, la xifra més 
elevada des del 2012 (inici de 
la sèrie disponible).

El mercat del treball anoienc registra xifres històriques 
al tancament del segon trimestre

El creixement ha estat més 
intens entre les dones (4,3%) 
que entre els homes (2,8%). 
Per edat, l’afiliació registra 
un augment a tots els grans 
grups, a excepció de les per-
sones d’entre els 30 i 44 anys 
(-1,5%). Per nacionalitat, el 
creixement d’afiliats/es de 
nacionalitat estrangera —el 
8,2% del total— ha estat més 
elevat que els de nacionali-
tat espanyola, un 5,8% i un 
3,2%, respectivament. 
Respecte als nivells previs 
a la pandèmia (juny 2019), 
l’afiliació ha crescut en tots el 
col·lectius analitzats, excepte 
entre les persones de 30 a 44 
anys que encara no han asso-
lit nivells anteriors a la crisi 
(-7,3% menys). Si es com-
paren les afiliacions segons 
seu social i per residència 
padronal, el nombre és bas-
tant superior en el segon cas 
(un 46% més). El motiu de la 
diferència és que molts pro-
fessionals residents a l’Anoia 
es traslladen a una comarca 
diferent per treballar.

El nombre de llocs de 
treball a la comarca 

ha augmentat un 3,6% 
respecte fa un any i és 
la millor xifra des del 

setembre de 2008

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.

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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ANUNCI

Es fa públic que, amb data 02/08/2022, el Ple de l’Ajuntament ha acordat el següent:

“Proposta d'aprovació inicial, si escau, de la modi�cació puntual del POUM de Veciana per la creació de dos articles relatius 
a la regulació dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques

El municipi de Veciana està a favor de les energies renovables i vol contribuir i de fet contribueix a la seva producció, 
sempre, però, de manera plani�cada i evitant-ne la seva massi�cació. Les instal·lacions de producció d’energies renovables 
s’haurien d’implantar de forma ordenada i sostenible, d’acord amb la normativa urbanística municipal, i amb el màxim 
respecte al medi ambient i paisatge, tot tenint en compte la veu del territori.

És per aquest motiu que es realitza la present modi�cació del POUM del municipi de Veciana, per tal de de�nir una regula-
ció urbanística per a la implantació d’instal·lacions de producció d’energies renovables al municipi.

Així doncs, l’objectiu de la present modi�cació consisteix en la incorporació de dos nous articles relatius a la Regulació dels 
parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable al municipi de Veciana.

Normativa aplicable

Articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 
117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 
47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les modi�cacions introduï-
des per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del govern local.

En base a la legislació assenyalada cal dir que els plans d’ordenació tenen vigència inde�nida, no obstant això, en exercici 
del “ius variandi”, l’Administració quan les circumstàncies li demanin per a una major satisfacció dels interessos generals 
d’ordenació del territori pot procedir a la seva modi�cació.

La modi�cació de qualsevol dels elements d’una �gura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions 
que en regeixen la formació. Les propostes de modi�cació d’una �gura del planejament urbanístic han de raonar i justi�car 
la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents.

El secretari interventor informa favorablement de la modi�cació presentada per l’equip redactor. 

Per tot això, es proposa elevar al ple els següents acords:

I.- Aprovar inicialment la modi�cació puntual del POUM de Veciana. 

II.- Sotmetre el document tècnic i l’expedient a informació pública per termini d’un mes mitjançant anunci al BOP, DOGC, 
un mitjà de premsa escrita, la web municipal i el tauler d’anuncis de l’ajuntament. 

III.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats.

IV.- Donar audiència als municipis veïns.

V.- Suspendre la tramitació de llicències i tramitacions en el sentit de l’anunci publicat al BOP de 21/06/21 per aquest Ajun-
tament amb excepció del sector afectat pel projecte de la planta solar fotovoltaica anomenada PSFV MONTFALCÓ”  (expe-
dient FUE-200-01833072 de la Generalitat de Catalunya, DOGC número 8718).

VI.- Informar que els acords són actes de tràmit dins dels procediments respectius per a l’aprovació de disposicions admi-
nistratives generals, no posen � a la via administrativa i no poden ser impugnats separadament, sense perjudici que els 
legitimats activament puguin interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.”

Jordi Servitje Turull, Alcalde

Veciana, 4 d’agost de 2022
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Dos detinguts 
per un robatori amb 
força en un pis 

REDACCIÓ / LA VEU

E ls Mossos d’Esquadra 
van detenir el passat 4 
d’agost dos homes de 

43 anys, com a presumptes 
autors d’un delicte de ro-
batori amb força a interior 
de domicili i 25 delictes de 
robatori amb força a interi-
or de domicili, en grau de 
temptativa.
El passat 3 d’agost, a la tarda, 
els mossos van rebre l’avís 
d’un veí del carrer Caput-
xins d’Igualada que havia lo-
calitzat dos trossets de plàs-
tic a la porta de casa seva i 
al garatge. Minuts després, 
els mossos van rebre un al-
tre avís per un robatori amb 
força en un pis de l’avingu-
da Vilanova d’Igualada. Un 
cop al lloc, van inspeccionar 
l’edifici i van localitzar mar-
cadors de plàstic a la porta 
de diversos pisos.
Davant d’aquests fets, van 
muntar un dispositiu per tal 
de localitzar els presump-
tes autors i evitar possibles 
robatoris. Pels volts de les 
dotze de la nit una patrulla 
va veure dos homes amb ac-
titud de vigilància a l’edifi-
ci on s’havien localitzat els 
marcadors. Els agents van 
observar que les persones 
es paraven davant d’algunes 
portes i feien comprovaci-
ons.
Davant d’aquesta actitud els 
agents els van identificar i 
durant l’escorcoll els hi van 
localitzar trossets de plàstic 
iguals que els que s’havien 
trobat. Els mossos van de-
tenir les dues persones per 

intentar cometre robatoris 
interior de domicili.
Posteriorment, els mossos 
van esbrinar que els detin-
guts havien posat fins a 25 
marcadors a diversos domi-
cilis de la zona. A més, van 
constatar que eren els autors 
del robatori amb força de 
l’avinguda Vilanova.
Els detinguts van passar a 
disposició del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàr-
dia d’Igualada.
El mètode dels marcadors 
consisteix a col·locar un fil 
prim de cola, un trosset de 
plàstic o quelcom semblant, 
gairebé imperceptible, a la 
porta d’un domicili o garat-
ge. El lladre torna unes hores 
o dies després i, si aquest fil 
de cola o el trosset de plàs-
tic encara hi és, vol dir que 
la casa està buida, que nin-
gú hi ha accedit i pot entrar 
amb la seguretat que no serà 
descobert pels propietaris.

Què fer si es localitza un 
marcador a la porta de casa:
-Trucar al 112
-No tocar el marcador perquè 
la unitat d’investigació el pu-
gui recollir
-Si vivim en una escala de ve-
ïns, cal revisar les altres portes

El mètode 
dels marcadors 

consisteix a col·locar 
un �l prim o un trosset 
de plàstic a la porta del 

domicili, per saber si 
s’ha obert la porta

REDACCIÓ / LA VEU

L ’Ajuntament d’Igua-
lada ha modernitzat 
amb tecnologia Led 

els punts d’il·luminació dels 
parcs del carrer de Les Co-
mes, del carrer Comarca, i 
de Els Roures a l’avinguda 
Mestre Muntaner al barri 
dels Set Camins.
El regidor de Sostenibilitat 

de l’ajuntament d’Igualada, 
Miquel Vives, ha explicat 
que aquesta millora supo-
sarà un estalvi econòmic i 
d’emissió de diòxid de car-
boni considerable ja que 
anualment s’estalviaran 
4.200€ i l’emissió de 21kg de 
CO2. A banda, Vives ha ex-
plicat que aquesta modernit-
zació tecnològica millora la 
llum d’aquests espais ja que 

“aquests parcs ara tenen més 
llum i més blanca que dona 
més seguretat i evita el van-
dalisme”.
Vives ha remarcat que “el 
compromís d’aquest govern 
és el de modernitzar les 
llums de la ciutat a tecnolo-
gia Led que suposen un can-
vi importantíssim amb més 
seguretat, estalvi econòmic i 
millora mediambiental”.

Llums Led als parcs del barri 
de Set Camins

REDACCIÓ / LA VEU

La Fundació Mutua 
Igualadina va lliurar el 
passat mes de juliol un 

donatiu a Càritas Arxipres-
tal Anoia-Segarra. Aquests 
diners serviran per donar 
suport a les accions que Cà-
ritas realitza per millorar la 
qualitat de vida de persones 

en situacions de risc social i 
econòmic.
Fa més de 15 anys que la Fun-
dació Mútua col·labora amb 
Càritas realitzant aquests do-
natius solidaris. Amb aquesta 
aportació econòmica, Càritas 
pot lliurar les ajudes socials 
que permeten no tan sols l’as-
sistència directa (cobertura de 
les necessitats bàsiques com 

aliments, subministraments, 
medicines, transport,..), sinó 
que també ajudar a dur a ter-
me projectes per obrir camins 
en la inserció laboral.
Des de Càritas Arxipres-
tal Anoia-Segarra agraeixen 
públicament a la Fundació 
Mútua Igualadina la seva 
sensibilitat envers aquestes 
situacions.

La Fundació Mútua Igualadina dona 
suport a Caritas

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

Patrocinador oficial del C.F. Igualada

Conservem el temps, 
preservem la qualitat.

Refrigeració industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

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

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

www.friotex.com
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Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)
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Hi ha mala marEmpreses de l’Anoia: d’un acrònim (EINF) 
i la seva regulació

Duodécimo aviso de lo que viene. Lo comentamos al inicio del virus: 
los ingresos que se pierdan no se recuperarán porque el tiempo no 
puede volver atrás. (Ya saben lo que opino: esta situación, no crisis, la 
provoca la oferta, no la demanda).

La captació d’inversió estrangera per part del @govern , prioritàriament 
de projectes industrials, va batre rècords el 2021

La contractació juvenil creix un 24% respecte al 2021.
És una bona dada, però encara queda molt per fer, ja que el nivell d’atur juve-
nil segueix molt alt, i hi ha massa precarietat en moltes feines.

“La pujada dels preus de l’IPC 
i la guerra a Ucraïna han provocat 

un significatiu augment del cost de la vida ”
“En mala mar, és quan calen i es valoren 

els capitans experts i preparats.”

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

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

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

L’amenaça de que l’econo-
mia europea entri en re-
cessió en els pròxims me-
sos és alta. Les tensions 

geopolítiques arriben després de 
la COVID i deixen el Banc Central 
amb molt poc marge de maniobra. 
L’increment dels tipus d’interès és 
l’eina principal per lluitar contra la 
inflació disparada, generada prin-
cipalment per la guerra d’Ucraïna 
i l’excés de liquiditat. I això porta 
a l’alentiment de l’economia. I pas-
sar-se de frenada és una possibili-
tat històricament molt recurrent 
en el camp econòmic.

Els orígens del problema arren-
quen a la crisi del 2008. Aleshores 
per impulsar el sistema només es 
feia que afegir veles en forma de 
quantitative easing (augmentar la 
quantitat de diners en circulació)  i 
tapar forats al vaixell de l’economia 
mundial per impulsar-lo com fos 
cap endavant. Era una decisió polí-
tica per aconseguir que la nau acce-
lerés i que la ciutadania no s’adonés 
que s’estava aturat en mig d’un mar 
que amenaçava temporal. Ara hi ha 
moltes vies d’aigua i manquen ma-
terials per continuar fent les repa-
racions per posar en condicions la 
nau per tenir una navegació segu-
ra. Així veiem que productes com 
el gas, el petroli, els xips, productes 
alimentaris, materials de construc-
ció i de tota mena pugen els preus 
i es buida la cartera, sense que hi 
hagi mitjans per tornar-la a omplir 
i seguir en la cursa.

L’única manera de recuperar el 
control de la situació és plegar ve-
les, arranjar el casc i anar a un port 
segur. És a dir, reduir la quantitat 
de diners en circulació pujant els 
tipus d’interès, però és menester la 
precisió d’un cirurgià.  Si es pugen 

La UE ha de veure la publi-
cació d’una nova directiva 
sobre l’Estat d’Informa-
ció No Financera (EINF). 

Substituïdora de la vigent de 2014, 
suposarà l’emissió d’un informe 
hereu de l’actual (amb la denomi-
nació d’Informació de Sostenibili-
tat Corporativa) i obligarà a veri-
ficar les informacions publicades 
per part de professionals indepen-
dents, alhora que preveu l’extensió 
a mitjà termini de l’obligatorietat 
de l’informe sobre sostenibilitat 
per a empreses de més de 250 tre-
balladors (un deure aplicable en 
l’àmbit espanyol a partir de 2022).

En espera de la seva concreció, a 
Catalunya i al conjunt d’Espanya 
les empreses de més de 500 treba-
lladors han de publicar des de 2018 
un EINF amb qüestions mediam-
bientals, socials i de personal, de 
respecte dels drets humans, de llui-
ta contra la corrupció i el suborn i 
l’impacte en la societat. 

En tal context el Col·legi i la càte-
dra Mango d’ESCI-UPF han dut 
a terme un estudi sobre les carac-
terístiques dels EINF emesos per 
les empreses cotitzades en el mer-
cat continu de la Borsa de valors 
(també, l’Ibex 35), que pot donar 
orientacions a les empreses de la 
demarcació de l’Anoia de més de 
250 empleats que hagin de realitzar 
l’informe a partir d’ara.

D’acord amb l’estudi, 91 empreses 
van presentar l’informe el 2020 
(d’una mostra de 129), mentre 
que 31 restaven excloses de l’obli-
gació per tenir menys de 500 tre-
balladors, dos fan referència a la 
publicació en la societat matriu, 
altres dos no van presentar comp-
tes anuals, en tres més els investi-

massa els tipus d’interès, hi ha risc 
d’enfonsar el vaixell de l’economia. 
No pujar-los prou podria gene-
rar hiperinflació, devaluació de la 
moneda, empobriment generalit-
zat i quedar a mercè del temporal 
geopolític que cada vegada és més 
complex. 

I en aquesta situació van fent-se evi-
dents vells problemes que no es vo-
lien veure i que quedaven amagats 
pels ajuts econòmics mitjançant 
préstecs a baix cost. Hi ha moltes 
empreses que sobreviuen pel crèdit 
i un encariment del diner les pot 
perjudicar enormement.  S’estima 
que a Espanya hi ha més de 47.200 
empreses “zombi” (que porten dos 
anys sense generar bene�cis su�ci-
ents per pagar els seus deutes) i que 
el seu mal estat de salut pot por-
tar-les al tancament, posant a l’atur 
els seus treballadors. I l’augment de 
l’atur porta a una disminució dels 
ingressos, que es tradueix en una re-
ducció de les compres i desencade-
na en una disminució generalitzada 
del consum. També dels impostos 
que se’n deriven i que serveixen per 
sostenir l’administració de l’estat i 
els serveis a la ciutadania. Una espi-
ral negativa que acaba conduint a la 
reducció del PIB i per tant cap a una 
possible recessió. 

Un cel molt encapotat on els vents 
ja no serveixen per impulsar el vai-
xell, sinó que encongeixen els cors 
pensant en els perills que hi ha. Da-
vant això cal sempre posar el davant 
el tremp del navegant, l’enginy i la 
força del mariner, que s’enfronta a 
tota mena de di�cultats. En mar 
plana tothom és mariner. En mala 
mar, és quan calen i es valoren els 
capitans experts i preparats. Espe-
rem que ara n’hi hagin per fer una 
bona travessa. 

gadors no van trobar-hi (tampoc 
en la matriu) la informació obliga-
tòria i tres cotitzades de l’Ibex 35 
publiquen l’informe, per bé que no 
tenen l’obligació de fer-lo. 

Així mateix, el 60% de les empreses 
lliura el document de forma sepa-
rada de l’Informe de Gestió o com 
a document annex –el 40% integra 
l’EINF en el propi informe– i un 
95% contracta firmes d’auditoria 
financera per a la verificació exter-
na de l’EINF: i és que la legislació 
estatal obliga a la comprovació ex-
terna del document per part d’un 
expert independent. Un 78% de les 
empreses cita algun dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de 
l’ONU. 

Hi haurà progressos notoris en la 
matèria en els propers anys, en res-
posta als reptes quant a la sosteni-
bilitat ambiental i social. I si el sec-
tor financer aposta per canalitzar 
les seves inversions cap a projectes 
sostenibles (s’estima que més del 
50% de les inversions financeres 
en la UE seran sostenibles el 2025), 
la Unió planteja instaurar estímuls 
per afavorir la inversió sostenible 
(amb una taxonomia financera 
que faciliti i premiï les inversions 
d’aquest caire). 

Més enllà de la verificació dels 
EINF o del suport a la seva elabora-
ció, som conscients que els treballs 
voluntaris sobre aquestes matèries, 
així com la nova directiva de la UE 
perquè les empreses industrials de 
més de 250 empleats informin de 
l’impacte en la sostenibilitat per 
part de la seva cadena de valor o 
les actuacions relatives a inversions 
sostenibles, suposaran demandes 
a què haurem de donar resposta 
d’una forma adequada.  

Antoni Gómez
President del Col·legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya (CCJCC) 

Jan Ortuño Prat
Estudiant 3r curs  
Doble grau de dret i econòmiques a la Pompeu Fabra



P #latevaveu
Sembla que @ajigualada @marccastells #Iguala-
da tornarà a perdre el tren… En lloc d’apostar 
per un transport sostenible, augmentem el temps 
de viatge Igualada-Barcelona i marginalitzem la 
línia BCN-Anoia dels @FGC, fent-ne un cul de 
sac inútil. No hi ha futur!

Piscina, dinar amanida de pasta, migdiada, sor-
tir a fer una orxata, sopar amb els amics i que 
s’allargui �ns tard. Tampoc cal tant per tenir un 
bon estiu.

Igualada tindrà un tren amb miniatura, un 
biollac i books de fotos magní�cs de l’alcalde, 
i per l’altre costat l’IBI més alt del país, un riu 
destrossat, milers d’habitatges buits i joves que 
marxen per falta d’oportunitats. Quina pena tot 
plegat

Doncs res. Intentarem plegar i demà a les 5 
mes!! #josocautonom i marxaré a Costa Rica 
per no tornar 

A vere, això dels aires acondicionats a 27 graus 
encara ho ha de complir algú o ja han fet excep-
cions per tothom?

Feu els cubitos a casa amb aigua del grifo, com 
es feia antes, i deixeu-vos de tantes mandangues!

Ha de molar molt lo de llevar-se amb energia

xarxes: El més destacat

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

@ajmontbui @tonielias1971 @passejadesdeiaies

www.veuanoia.cat

3 El ressorgiment del tèxtil a 
l’Anoia: creixen les comandes 
però falten treballadors

1 Accident de trànsit mortal al 
lateral de l’A2 a Collbató 2 Dos detinguts per un robatori 

amb força en un pis d’Igualada

Soc el Quim Roca, el petit de set germans. 
Diplomat en Ciències Empresarials i lli-
cenciat en Administració i Direcció d’Em-
preses. Els números m’apassionen i també 
he fet un Màster en Gestió Tributària i un 
altre de Direcció Financera. Des de fa 8 
anys treballo en una empresa multinaci-
onal com a Responsable comptable, �scal 
i cost controlling. M’agrada molt anar a 
córrer i cada cap de setmana, de bon matí, 
faig alguna ruta per la comarca. Als estius 
acostumo a anar a la piscina amb els meus 
nebots; havia sigut monitor de natació a 
la piscina del Casal i sempre m’ha agradat 
nedar. També soc regidor de l’Ajuntament 
per Igualada Som-hi i primer secretari de 
PSC a Igualada. Ara a l’oposició, però estic convençut que a les eleccions de l’any que ve 
obtindrem la con�ança majoritària de les ciutadanes i ciutadans d’Igualada per tornar a 
fer avançar la nostra ciutat. De la política municipal el que més m’agrada és la proximitat 
amb la gent: coneixes un munt de realitats i veus Igualada amb molts ulls.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Els 9.000 joves que viuen a Igualada poden quedar-se a treballar a la nostra ciutat i fer-
hi el seu projecte de vida.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#231 Quim Roca
FOTO: Cesc Sales

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

Josep Closa @josep_closa 

Mònica Mangues  @Monicaa_94

Timbaler Igualadí @ElTimbalerIgd

Ricard de Copons @taxisigualada

Pep Solé Vilanova @pepsoleV

iaia Toneta @iaia_toneta

Uridaboss @oriolsanroma
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comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

CALAF / LA VEU

Després de 15 dies de 
pedalar i de recórrer 
3.800 quilòmetres, 

l’alcalde de Calaf, Jordi Ba-
dia Perea, va creuar dissabte 
la línia de meta de la North 
Cape 4000. Assolia així el 
repte solidari en bene�ci de 
l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Manresa de la Fundació 
Althaia, on fa un temps va 
ser tractat d’un ictus. El des-
a�ament que es va proposar 
per donar visibilitat a aquesta 
malaltia ha consistit en com-
pletar una prova ciclista de 

llarga distància amb sortida 
a Rovereto, al nord d’Itàlia, i 
�nal al Cap Nord, a Noruega, 
passant per sis països euro-
peus.
Badia, que és alcalde de Calaf 
i que al 2014 va superar un ic-
tus, va començar l’aventura el 
passat 23 de juliol després de 
mesos d’entrenament i prepa-
ració. Tenia un màxim de 22 
dies per completar la prova, 
�ta que ha assolit en un perí-
ode de temps molt inferior. 
Al llarg del recorregut, el 
protagonista ha segellat una 
butlleta en quatre portes de 
pas, situades a Munic, Berlin, 

Estocolm i Rovaniemi.
Una de les particularitats de 
la prova que ha completat 
amb èxit és que els partici-
pants havien de ser autò-
noms, és a dir, que no podien 
dur ni rebre cap mena d’as-
sistència. Això signi�ca que, 
a més de l’esforç físic, Badia 
ha hagut de gestionar la lo-
gística, com és l’alimentació i 
les pernoctacions, i fer front 
a les inclemències del temps. 
La distància que ha recorre-
gut en cada una de les jorna-
des ha oscil·lat entre els 160 i 
els 350 quilòmetres.
Els recursos que s’obtinguin 
amb el repte es destinaran 
al programa de mecenatge 
d’Althaia sobre l’ictus i al-
tres malalties neurològiques. 
Això permetrà impulsar la 
recerca sobre aquest àmbit i 
també posar en marxa una 
unitat especí�ca d’atenció in-
tegral a l’ictus i les malalties 
neurològiques. L’objectiu és 
oferir una atenció centrada 
en la persona i de proximitat, 
tractaments de rehabilitació 
especí�cs per a persones amb 
malalties neurològiques amb 
una visió integral i acompa-
nyament a pacients i famili-
ars. Cal tenir en compte que 
aquest tipus de malaltia com-
porta, generalment, un gran 
nivell de discapacitat que 
requereix un reaprenentatge 
i una adaptació a la nova re-
alitat i un impacte important 
tant en la vida dels pacients 
com en la de les seves famí-
lies.

La campanya de suport con-
tinua oberta
Per tal de donar suport a la 
iniciativa i recaptar fons, hi 
ha oberta una campanya que 
s’adreça a empreses, entitats i 
persones a títol individual. El 
repte es va posar com a ob-
jectiu aconseguir 10 euros de 
donatiu per cada quilòmetre 
del recorregut. A hores d’ara, 

s’ha aconseguit l’equivalent 
a 3.300 quilòmetres i resten, 
per tant, 5.000 euros per as-
solir el repte a nivell eco-
nòmic. Aconseguir aquest 
objectiu permetria iniciar el 
projecte que té la Fundació 
Althaia per tractar de forma 
integral les malalties neuro-
lògiques.
Totes les persones que vul-
guin contribuir a sumar 
quilòmetres poden fer una 
aportació a través de targe-
ta de crèdit, transferència 
o en efectiu. Dins l’apartat 
Col·labora de la pàgina web 
d’Althaia s’hi recull tota la 
informació per participar-hi. 
També es pot fer a través de 
Bizum al número 11233. A 
banda de les donacions, hi ha 
l’opció d’organitzar esdeveni-
ments solidaris per recaptar 
fons.
En paral·lel, hi ha dos pro-
ductes solidaris vinculats al 
repte. Per una banda, una 
samarreta, que es pot trobar 
al quiosc de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, al Centre Hos-
pitalari, a la Clínica Sant Jo-
sep, a la Joieria Copèrnic de 
Manresa, a diferents establi-
ments del Grup Llobet del 
Bages, Berguedà i Solsonès, 
a �e Cyclery i Stern Motor 
(Sant Fruitós de Bages), a Xa-
sem Design de Sant Vicenç 
de Castellet i al Supermercat 

Jordi Badia completa el repte solidari de viatjar d’Itàlia 
a Noruega en bici

Condis de Calaf. També un 
mallot, rèplica del que por-
tarà Jordi Badia, i que es pot 
aconseguir sota prereserva 
enviant un correu electrònic 
a mecenatge@althaia.cat.
El repte té com a patrocina-
dors Stern Motor, �e Cy-
clery i la Fundació La Caixa. 
La padrina és l’esportista de 
trail running Núria Picas.

Donar a conèixer l’ictus a 
través d’un cas de superació 
personal
L’any 2014 Jordi Badia Perea 
va patir un ictus que va supe-
rar. En el seu cas, la rapidesa 
a l’hora d’actuar i el seu bon 
estat físic, fruit de la pràcti-
ca de l’esport, van ser claus. 
Amb el repte solidari que 
s’ha plantejat, en col·labora-
ció amb la Fundació Althaia 
de Manresa, ha volgut donar 
a conèixer la malaltia, posar 
el seu cas i el ciclisme com a 
exemple de superació perso-
nal i estímul per a totes aque-
lles persones que s’hi hagin 
trobat, i recaptar fons per a 
la investigació i el tractament 
de la malaltia.
L’entrenament previ a la 
North Cape 4000 va inclou-
re la participació en la Volta 
Ciclista a Catalunya, que es 
va celebrar el passat mes de 
març. Aleshores Badia va 
completar les 7 etapes de la 
prova, de 1.214 quilòmetres. 
L’esportista ha estat super-
visat per professionals del 
Centre Integral de Medicina 
Esportiva, Traumatologia i 
Rehabilitació (CIMETIR) de 
la Clínica Sant Josep.

L’alcalde de Calaf ha 
hagut de recórrer 3.800 
quilòmetres, i ho ha fet 

en només 15 dies
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 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Pau  M u ntad as,  4 6  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
I g u alad a

Pg .  d ’ Au rè lia C apmany ,  1 5  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
V ilanova  d el C amí

M asq u ef a,  2 1  
T el 9 3  8 0 5  1 2  8 7   
I g u alad a

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



16  |  COMARCA Divendres, 12 d’agost de 2022

CALAF / LA VEU

Aquest 2022 Calaf re-
cupera la �ra agrària 
Agro Alta Segarra que 

es farà els dies 2 i 3 de setem-
bre. 
Serà un esdeveniment profes-
sional i dinàmic, amb exhi-
bicions tècniques de maqui-
nària, un ampli espai dedicat 
a productes i serveis per a la 
pagesia i ponències per a pro-

fessionals.
El públic general, però, tam-
bé podrà assistir-hi i veure 
tot l’espai d’expositors que en-
guany canviarà de localització 
i s’ubicarà a l’esplanada situa-
da a la carretera llarga número 
11 (davant del Casal de Calaf). 
Actualment, s’està acabant de 
tancar tota la programació 
i expositors. Podreu trobar 
tota la informació a www.�-
rescalaf.cat

Calaf recupera la fira 
Agro Alta Segarra a 
principis de setembre

CONCA / LA VEU

Representants d’Unió 
de Pagesos i veïns 
dels termes d’Òdena, 

Jorba i Vilanova del Camí es 
van reunir la setmana pas-
sada amb una representació 
de diputats del Parlament de 
Catalunya per parlar sobre el 
projecte de línia d’evacuació 
d’alta tensió dels parcs solars 
fotovoltaics Aspillera Solar, 
Matacan Solar i Escribano 
Solar al seu pas pels termes 
i en zones properes a l’aerò-
drom d’Òdena. En la reunió, 
veïns i pagesia van traslladar 
la preocupació pels efectes 
que pot tenir aquest pla sobre 
l’entorn i la gent que hi viu a 
una delegació formada per les 
diputades Alba Vergés (ERC) 
i Judit Guàrdia (Junts) i el di-
putat Jordi Riba (PSC).
Els assistents a la reunió van 
demanar suport públic als 
diputats alhora que van mos-
trar la seva inquietud davant 
l’estat avançat dels projecte i 
els van demanar que s’infor-
min per mitjà de la direcció 
general d’Energia sobre el 
punt concret de tramitació 
en què es troben. Entre d’al-
tres qüestions, els veïns van 
denunciar també als repre-
sentants parlamentaris la fal-
ta de transparència amb què 
ha tirat endavant el projecte 
i la sensació d’indefensió que 
això ha provocat en els habi-
tants de la seixantena de ma-
sies al costat de les quals han 
de passar les línies.
A més, i en relació a l’allau de 
projectes per implantar parcs 
eòlics o fotovoltaics a la co-
marca, els participants van 
demanar als diputats que la 

Generalitat exigeixi el com-
pliment de la legislació vigent 
en matèria d’estudis d’impac-
te ambiental, que vetlli per la 
no fragmentació de macro-
projectes i que faci respectar 
la normativa paisatgística, els 
Plans d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal dels diversos 
ajuntaments i els informes 
condicionants de la Ponència 
d’Energies Renovables.

Petició de soterrament
Dies abans, representants del 
sindicat i veïns d’Òdena van 
acordar presentar una instàn-
cia a l’Ajuntament per dema-
nar el soterrament de la línia 
d’evacuació al seu pas pel ter-
me. El sindicat i l’Associació 
de Veïns del raval d’Aguilera, 
les dues entitats impulsores 
del text, també van pactar 
instar a apro�tar els camins 
públics per a fer passar els 
cables, tal i com està previst 
fer-ho a Bellprat i Sant Martí 
de Tous, també a l’Anoia. Pe-
tició, aquesta, que també van 
traslladar als diputats Vergés, 

Riba i Guàrdia en la reunió de 
dimarts.
Ambdues parts van argu-
mentar aquesta petició per tal 
d’evitar l’impacte ambiental 
i paisatgístic que suposarien 
les torres d’una alçada su-
perior a una cinquantena de 
metres que haurien de cre-
uar la Conca d’Òdena i unir 
els parcs generadors amb la 
subestació de Vilanova del 
Camí. Unes torres elèctriques 
que, alerten, passarien a to-
car d’un nombre considerable 
de masies, motiu pel qual els 
veïns mostren la seva preocu-
pació pels efectes secundaris 
que poden provocar aquestes 
infraestructures com ara la 
contaminació electromagnè-
tica i el risc per a la salut de 
les persones, el risc d’electro-
cució per a la fauna i l’avifau-
na local i el perill d’incendi 
que comporta la presència de 
les línies.
El soterrament d’aquesta in-
fraestructura, en canvi, se-
gons veïns i pagesia, supo-
saria esquivar tots aquests 
perills alhora que aportaria 
avantatges com ara que el 
pas de la línia comportaria 
obres de millora per als ca-
mins per on passés i evitaria 
els treballs de manteniment 
constant que requereixen 
les línies aèries a causa de la 
seva exposició constant a les 
condicions meteorològiques.

Unió de Pagesos demana 
el soterrament dels projectes 
de línies d’alta tensió

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

AUTÉNTICO
VIDENTE

CON EXPERIENCIA, 
ESPECIALISTA EN:

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

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

638 320 349
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Tres dies de Festa Major 
a Santa Maria de Miralles
MIRALLES / LA VEU

Des de demà dissabte 
i �ns dilluns, Santa 
Maria de Miralles ce-

lebra la seva Festa Major. En 
un cap de setmana ple de fes-
tes majors, aquests és el pro-
grama d’actes a Miralles.

Dissabte 13
8.00h
21a Caminada Popular
Sortida i arribada a les anti-
gues escoles
Inscripcions: 6€
11.30h 
Activitats per la mainada
Antigues escoles
11.30h
Inauguració de l’exposició 
“Renéixer de les cendres”
22.00h
Entrepà a la Plaça de l’Esglé-
sia
23.00h
Concert pels joves i no tant 
joves
La Séptima Trastada
Plaça de l’Església

A continuació
PD Rovelló

Diumenge 14
10.00h 
1a cursa d’orientació
Antiga bòbila de Cal Maura
Inscripcions 4€
17.30h
Tirada de bitlles
Antigues escoles
21.00h
Sopar de germanor
Plaça de l’Església
A continuació
Sobretaula amb humor a càr-
rec de David Sas
I després
Ball de Festa Major amb Stres 
Band

Dilluns 15
13.00h
Missa solemne

Durant les vetllades es sorte-
jaran diversos productes de 
comerços locals com un bon-
sai, un gerro o sopars en res-
taurants del municipi.

EL BRUC / LA VEU

Aquests divendres co-
mencen els actes de la 
Festa Major del Bruc, 

que s’allargaran �ns el proper 
dilluns. Aquest és el progra-
ma d’actes

Divendres 12
20:00 h
Pregó de la
Festa Major
Plaça del Pati de Can Casas
22:00 h i 24:00 h
Concert i ball de l’Orquestra 
Aquarium
Plaça del Pati de Can Casas

Dissabte 13
11:00 h
Holi Party i festa de l’escuma
Zona Esportiva
17:00 h
Teatre familiar
“Sota Sola” KA Teatre
Sala Mateu Claramunt del 
Casal Familiar
18:30 h
Cercavila
Inici i �nal a la Plaça del
Pati de Can Casas

19:00 h
Sardanes amb la
Cobla Sabadell
Plaça del Pati de Can Casas
21:30 h
Correfoc
Bruc del Mig
22:30 h
MiratJazz Sextet
Plaça del Pati de Can Casas
24:00 h
Bruclyn Fest amb Adala
Plaça del Pati de Can Casas

Diumenge 14
11:00 h
Tobogan aquàtic
El Bruc de Dalt
17:30 h
Foto dels Hereus i Pubilles 
del Bruc
Pati dels Tarongers, Can Ca-
sas
18:30 h 
Bicicletada popular
Sortida des de la Plaça del
Pati de Can Casas
20:00 h
Teatre “Déu i altres peces”
Sala Mateu Claramunt del 
Casal Familiar
20:00 h 

Correbars
Des del Bar de la piscina �ns 
al Casal Familiar
22:30 h
Orquestra La Mitjanit
Plaça del Pati de Can Casas
01:00 h
DJ Remember Dance
Plaça del Pati de Can Casas

Dilluns 15
10:00 h
Petanca
Torrent de l’Illa
12:30 h
Missa de Festa Major
Església de Santa Maria
14:00 h 
Dinar d’Homenatge a les Per-
sones Grans
Hotel El Bruc
18:00 h
Teatre “Déu i altres peces”
Sala Mateu Claramunt del 
Casal Familiar
19:00 h 
XII Cursa popular
Bruc del Mig
22:30 h
Havaneres
Les Anxovetes
La Plaça del carrer Parròquia

El Bruc comença avui divendres 
quatre dies de Festa Major

ANUNCI

Aprovació inicial de la nova Modi�cació puntual del PAU-8 del Text refós del POUM de Jorba.

Per acord de l’ajuntament ple, en sessió celebrada l’1 de juny de 2022 es va aprovar inicialment la nova Modi�cació puntual del PAU-8 del Text refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Jorba, redactada per l’arquitecte assessor municipal Sr. Miquel Raja Borràs, que inclou els següents documents:

1.- Memòria informativa
2.- Memòria d’ordenació
Annex A. Avaluació econòmica i �nancera 
Annex B. Escriptures de la propietat

Documentació grà�ca I.- Plànols d’informació 0.-Plànols d’ordenació

De conformitat amb els articles 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 23.1 b) del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es sotmet l’esmentada modi�cació puntual a informació pública per un període d’un mes, a comptar des 
de la darrera de les publicacions al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona, al periòdic La Veu de l’Anoia, a la pàgina web municipal i als taulers d’anuncis físic i electrò-
nic de l’ajuntament.

Per exercir els drets d’informació pública, aquests es podran realitzar en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14:30 hores, i els dimarts i dimecres de 16 
a 18 hores (excepte del 15 de juny al 15 de setembre, que serà de dilluns a divendres, de 9 a 14:30 hores), a l’O�cina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Jorba, al c. 
Major, núm. 2 de Jorba, així com també al següent enllaç de la pàgina web municipal: http://www.jorba.cat/ajuntament/anuncis-edictes/.

Si el termini d’exposició pública coincideix totalment o parcialment amb el mes d’agost, s’amplia en un mes d’acord amb el que disposa la Disposició addicional sisena 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Contra aquest acte administratiu que és de tràmit no s’hi pot interposar recurs.

Així mateix s’informa que es suspenen pel termini màxim d’1 any, a l’àmbit del PAU-8 del POUM de Jorba, la tramitació de les llicències de parcel·lació, edi�cació, reforma, 
rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legisla-
ció sectorial, que siguin incompatibles amb els nous usos establerts per la modi�cació puntual, a comptar des de la seva publicació al Butlletí O�cial de la Província de 
Barcelona.

Contra l’acord de suspensió de llicències, al tractar-se d’un acte administratiu de tràmit quali�cat és susceptible de recurs potestatiu de reposició en el termini màxim 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona o, en el seu cas, es pot interposar directament recurs 
contenciós-administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de l’esmentada publicació.

Jorba, 4 d’agost de 2022. Signat digitalment per                    L’alcalde, David Sànchez Garcia.
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CAPELLADES / LA VEU

Capellades està de Festa 
Major des de diven-
dres de la setmana 

passada, si bé no és �ns avui 
i �ns el proper dimecres, que 
es celebren el gruix d’actes 
més importants. Una Festa 
Major que, com arreu, re-
cupera la normalitat que no 
havia tingut els dos darrers 
anys. Aquests en seran els ac-
tes:

Divendres 12
12.30 h
Vermut de glosa i corrandes 
amb la Núria Casals, Ferriol 
Macip i el Marcel Marimon
Terrassa de La Lliga
18.30 h
Capvespre d’Art (organitza El
Taller / Societat La Lliga / 
Ajuntament)
Pati de La Lliga
22.00 h
Correfoc Infantil (organitza 
Dimonis de kp)
Pl. de la Bassa - Pl. Catalunya 
23.30 h
Concert de la FMP amb 
BlackFang + Jazzwoman + DJ 
Ivannox Selectah
Plaça de la Bassa

Dissabte 13 
12.00 h
Exposició “Neanderlife. Mo-
ments de la vida neandertal”
Les Voltes Casa Bas
12.30 h
Espectacle de carrer On the
Road de la Cia. Bergamotto
Carrer Major (itinerant)
13.00 h
Concer vermut Lemon Day 
amb el grup Telewawachi Ki-
lili
Font Cuitora
18.00 h
Espectacle familiar Party 
Time de la Cia. Bergamotto 
(organitza La Xarxa Capella-
des)
Major i Pl. Sant Miquel
21.45 h
Pregó mapping de Festa Ma-
jor amb l’Eudald Carbonell i 
l’equip d’arqueòlegs de l’Abric 
Romaní
Plaça de la Bassa
22.00 h
Sopar i Bingo popular de les 
entitats de la vila i discomòbil 
amb DJ Arnau Batlle (orga-
nitza Gegants / CFSC / CFC 
/ Hoquei Capellades)
Plaça Catalunya
24.00 h
Concert de la FMP amb els 
grups Milenrama i Eterns
Plaça de la Bassa

Diumenge 14 
13.00 h
Concert vermut amb el grup 
Germà Negre - Gira 10 anys!
Font Cuitora
18.00 h
Espectacle ReBOOMBori! 
amb la Cia. Roger Coma
Major i Pl. Sant Miquel
20.00 h
Clàssics de Festa Major amb 
el pianista i compositor Al-
bert Guinovart (organitza 
Paper de Música i Ajunta-
ment)
Jardins Capelló (porxada)
22.00 h
Correfoc tradicional dels Di-
monis de Capellades (21.30 
h. Paseillo Pl. Verdaguer - Pl.
Àngel Guimerà)
Pl. Àngel Guimerà - Carres i 
places - Pl. Verdaguer
24.00 h
Concert de Flamenc & fusió 
amb Pol Sánchez Project
Jardins de Casa Bas
24.00 h
Nit de PD’s de la FMP
Plaça de la Bassa

Dilluns 15 
08.00 h
Toc de matinada amb els 
grallers i tabals de Capella-
des Carrers i places
11.15 h
Ofici solemne de Festa Ma-
jor amb ball de Gegants, Ge-
gantets i l’Esbart Dansot
Església de Sta. Maria
12.45 h
Matí de cultura popular i 
tradicional amb els Falcons 
de Capellades, colles convi-
dades i seguici popular de 
Capellades
Font Cuitora
12.45 h
Cercavila tradicional de Fes-
ta Major amb els Gegants, 

Gegantets,
Capgrossos i músics
Pl. Verdaguer - Font Cuitora
18.00 h
Espectacle familiar The full 
Hause amb la Cia. Electrico 
28
Pl. dels Infants (Pl. Sant Mi-
quel)
19.00 h
Sardanes amb la Cobla Costa 
Brava
Plaça Catalunya
19.30 h
Partit de futbol de Festa Ma-
jor entre C.F. Capellades i el 
C.E. Riudebitlles
Camp municipal de futbol
22.00 h
Concert al jaciment de 
l’Abric Romaní amb Tarta 
Relena (col·labora The Le-
mon Day i Àrea d’Equitat)
Jaciment Abric Romaní
22.30 h
Concert de Festa Major i ball 
amb l’Orquestra Costa Brava
Piscina Blava
23.30 h
Nit Jove amb la Festa Flaix i 
els DJ’s Edgar Manchado + 
Jaume Riu (col·labora Àrea 
de Joventut)
Plaça Catalunya

Dimarts 16
11.00 h
Gran tobogan aquàtic
Carrer Garbí
12.30 h
Vermut amb l’Eudald Carbo-
nell
“40 anys amb els Salacot”
Jardins Capelló (sota les mo-
reres)
13.30 h
Cuinem la Bassa
Jardins de la Bassa
18.00 h / 19.00 h
Tallers d’eines i foc a la pre-
història a l’Abric Romani 

(organitza IPHES)
Abric Romaní
18 h / 20 h
Espectacle de carrer The 
Frame amb la Cia Electrico 
28 (2 passis per 60 pers.)
Major amb Abat Muntadas
20.30 h
Concert de capvespre a La 
Lliga amb el grup de tango 
Acosta-Olalla
Pati de La Lliga
21.30 h
Sopar a les Barraques de les 
entitats
Plaça Catalunya
23.45 h
Concert de rock i soul amb 
Dani Nel·lo i els Mambo 
Jambo

01.00 h
Concert de rumba amb La 
Séptima Trastada
03.00 h
Concert de versions amb el 
grup Pelukass
05.00 h
Batucada amb Estridents 
Percussió  ns la plaça Xica 
i esmorzar de forner a Ca 
l’Angelillo
Pl. Catalunya - Pl. Sant Jau-
me

Dimecres 17
13.00 h
Concert vermut amb la Big 
Band de l’Escola de Múisca 
de Capellades
Font Cuitora
18.00 h
Espectacle familiar amb el 
Circ Vermut
Pl. dels Infants (Pl. Sant Mi-
quel)
19.00h
Cercatasques amb La Xaran-
ga de la FMP (tiquets 18.30 
h. Pl. Catalunya)
Pl. Catalunya - carrers i pla-
ces
19.00 h
Havaneres i cremat amb el 
grup Les Anxovetes (col·la-
bora Àrea d’Equitat) 
Font Cuitora
22.30 h
Tancament FM amb l’Always 
Drinking Marching Band 
i l’espectacle “El carrer  és 
nostre”
Plaça Verdaguer

Capellades celebra la Festa Major amb una cinquantena d’actes 
i 28 entitats col·laborant-hi
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ARGENÇOLA / LA VEU

La Festa Major d’Argen-
çola completa el pó-
quer de festes majors 

d’aquest cap de setmana a 
l’Anoia. Aquest és el progra-
ma d’actes

Divendres 12
18h 
Contacontes i taller Les mo-
nedes desaparegudes, una 
història de bandolers amb 
ANNA MARSAL RIERA
20.30h
Pregó d’inici de Festa Major
21.30h 
Sopar popular pel jovent (4€ 
el plat de fideuà)
23.00h 
Correcarrers
00.30h 
Nit Jove amb TRIBADE, 
CHALART 58 FT. MATAH 
i PD’S

Dissabte 13
11h 
In�able d’aigua ANIMAN’S.
18.00h
Activitat infantil La llebre i la 
tortuga de TEATRE NU i se-
guidament xocolatada.
21.30h 
Botifarrada popular
22.30h 
Concert Ganes de viure per 
SET D VEU

Diumenge 14 
11.00h 
Duet de �abiol i acordió per 
ENRIC SOLÀ I CIA
12.00h 
O�ci de Festa Major
18.30h 
Inici de concerts
MIGUEL DÍAZ, ALBERT 
NIETO & DAVID MILLÓN 
i PASQUAL I ELS DESNA-
TATS
21.00h 
Sopar de tapes

Argençola també està 
de Festa Major

SANTA COLOMA Q. / LA VEU

Aquest dissabte es cele-
bra a Santa Coloma de 
Queralt la 6a edició de 

la Plantada de Safrà. El punt de 
trobada seran les Fonts de les 
Canelles, a les 9 del matí, i des 
d’allí s’anirà a fer la plantada. 

A 2/4 d’11 es celebrarà l’esmor-
zar safraner, amb arengades es-
cabetxades amb safrà, embotit, 
amanida i fruita, amb inscrip-
ció prèvia i preu de 3 euros. A 
més, durant tot el matí hi haurà 
una parada de productes ensa-
franats a les mateixes Fonts de 
les Canelles.

REDACCIÓ / LA VEU

Des de la setmana pas-
sada està obert el 
període de licitació 

del projecte de reurbanitza-
ció de la plaça Vilarrubias. 
Després de la reunió cele-
brada per l’equip de govern, 
a principis de juny, amb els 
veïns de la zona, i del termini 
d’exposició pública del pro-
jecte, dijous passat s’iniciava 
una altra fase clau per tal que 
les empreses presentin ofertes 
per a l’execució de les obres.
El pressupost de sortida de 

licitació és de 238.329,55 € 
sense IVA i el termini de pre-
sentació romandrà obert �ns 
al dia 29 d’agost a les 14:00 h. 
La durada prevista del con-
tracte -i, per tant, de l’actu-
ació- és de poc de 3 mesos i 
mig.
En la reunió oberta amb 
els veïns i veïnes de la zona, 
l’Ajuntament va recollir les 
aportacions del veïnat per 
incorporar-les al projecte. 
Sobretot demanen que es 
respecti l’essència d’aquest 
espai. La voluntat política i 
ciutadana és realitzar una in-

tervenció continguda, con-
servant les grans jardineres 
de formigó i plantacions de 
rosers, característics d’aquest 
espai públic.
Les obres permetran adequar 
l’accessibilitat de l’espai, mi-
llorant la visibilitat entre la 
plaça i els carrers que la de-
limiten, també amb un siste-
ma d’enllumenat que permeti 
recorreguts nocturns segurs.
A més s’implantaran dues 
zones de jocs infantils noves 
amb dos grans sorrals. Tam-
bé es renovarà el mobiliari 
urbà i la font.

MONTBUI / LA VEU

Una grua de grans di-
mensions es va em-
portar dimecres al 

matí la infraestructura tele-
fònica del Carrer del Pont de 
Santa Margarida de Montbui i 
va deixar els edi�cis més pro-
pers a la zona sense connexió 

telefònica i Internet. Entre els 
edi�cis afectats hi havia el CAP 
i la Policia Local, però aquest 
últim es comuniquen habitual-
ment amb el mòbil i no va ha-
ver-hi tant problema. Durant 
dimecres i ahir dijous la com-
panyia telefònica va estar tre-
ballant per solucionar l’averia. 
Sembla ser que l’incident tam-

bé va afectar a algunes cases 
particulars de la zona.
El més sorprenent de tot és 
que després de l’incident el 
conductor de la grua va deci-
dir no parar i va seguir amb 
el seu trajecte. La Policia Lo-
cal de Montbui està mirant de 
localitzar-lo per esbrinar què 
va passar.

Oberta la licitació de les obres de la 
reurbanització de la plaça Vilarrubias

Plantada de safrà 
a Santa Coloma

Un incident amb una grua deixa part 
de Montbui sense connexió telefònica
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esports
La vilanovina Laura Martínez fitxa pel Levante 
Las Planas i debutarà a primera divisió
FUTBOL / LA VEU

La vilanovina Laura 
Martínez ha �txat pel 
Levante Las Planas de 

Sant Joan Despí i aquesta 
propera temporada, amb 23 
anys, debutarà a la primera 
divisió. Ho farà amb un equip 
que va ascendir la temporada 
passada i que tindrà l’objectiu 
d’aconseguir la permanència a 
la màxima categoria del futbol 
espanyol.
Després d’iniciar-se al CE 
Anoia, Martínez va �txar pel 
FC Barcelona quan tenia 14 
anys, on va arribar a jugar al 
Barça B. Cinc anys més tard, 
feia el salt a segona divisió na-
cional: va jugar tres tempora-
des consecutives al Zaragoza 
CFF. El darrer any, ha estat a 
Badajoz, amb el Santa Teresa, 
on les coses no van sortir del 

tot com esperava, perquè no 
va ser possible l’ascens, però 
l’experiència sempre és un 
grau.
Aquest estiu, el CF Levante 
Las Planas, que ja feia temps 
que li tenia posat l’ull a sobre, 
ha aconseguit el seu �txatge. 
Les jugadores que entrena 
Ferran Cabello van aconse-

guir l’ascens a la Lliga Iber-
drola -on ja havien competit 
entre els anys 2012 i 2014-, 
després d’haver derrotat en 
l’últim partit a l’Espanyol, per 
3 a 0.
Laura Martínez és una futbo-
lista que té molta visió de joc. 
Al llarg de la seva carrera ha 
anat passant per diferents po-

sicions. Actualment, juga de 
migcampista i des de fa uns 
anys ha anat derivant del rol 
més defensiu al més atacant. 
El seu treball és de llarg recor-
regut i d’arribada a l’àrea, amb 
opcions de gol.

Més a prop de casa
La jugadora vilanovina expli-
ca que encara no coneix bé 
l’a�ció del CF Levante Las Pla-
nas, però en té moltes ganes. 
Ara ja fa dues setmanes que 
entrena amb el club i a�rma 
que se sent molt a gust. En 
comparació als equips on ha 
estat, valora que sigui “més 
familiar i més de barri”. En la 
proximitat i en un àmbit més 
local, potser primen els aspec-
tes esportius per sobre d’altres 
interessos que acaben fent mal 
als clubs; “quan els diners i el 
poder estan per mig, això pas-

sa a tot arreu, eh”, assenyala. 
Estrena aquesta nova etapa 
molt motivada, “amb moltes 
ganes i molta il·lusió”. 
El fet d’estar a prop de casa 
també és un plus, perquè sap 
que fa feliç a la seva família, 
que la podran anar a veure als 
partits amb més facilitat.
Respecte del moment que viu 
el futbol femení és crítica. Va-
lora positivament el fet que 
ara ja sigui molt més visible i 
desperti interès, “però portes 
endins encara hi ha moltes di-
ferències”, diu, sobretot abans 
de poder arribar a professio-
nal.
Als seus 23 anys ha complert 
una part del seu somni: jugar a 
Primera. Reconeix que és una 
dona que toca de peus a ter-
ra, però el seu repte més gran 
seria jugar, ni que fos un par-
tit, amb la selecció espanyola.

El Ral.li Catalunya tornarà a vorejar l’Anoia
MOTOR / J.M. VIDAL

És la Festa Major dels 
rallys catalans i espa-
nyols, poder tenir els 

millors pilots del món de 
rallys a costat de casa, és tot 
un luxe que va costar bastant 
poder-ho aconseguir, �ns que 
per goig dels amants de l’es-
pecialitat de ral.lis, ja fa varis 
anys que el Ral.li Catalunya 
puntua pel campionat del 
món de ral.lis.

Ja s’ha donat a conèixer l’itine-
rari d’enguany del RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada que 
es disputarà del dijous 20 d’oc-
tubre al diumenge dia 23. A 
l’igual que a les darreres edi-
cions, dos trams cronometrats 
a tocar de l’Anoia seran prota-
gonistes pel que fa a l’etapa del 
dissabte, els de Savallà i Que-
rol - Les Pobles.
La diferència positiva respec-
te a la darrera edició, és que el 
tram de Querol – Les Pobles, 

recupera el tècnic traçat per 
Santa Perpètua de Gaià i espe-
cialment l’espectacular corba a 
dretes de la cruïlla d’Esblada. 
Una de les novetats d’enguany 
serà que a més de puntuar pel 
mundial també ho serà per 
l’europeu de ral.lis.
El Ral.li de Catalunya, que en 
els primes anys de puntuar 
pel campionat mundial tenia 
la base a Lloret de Mar i ara 
a Salou, i que l’Anoia tot i la 
seva distancia amb les dues 

poblacions, amb el temps ha 
gaudit de poder comptar en 
trams cronometrats dins la 
comarca, com per exemple 

els d’asfalt de La Llacuna en 
la seva versió llarga, Òdena, 
així com el de terra de Els 
Prats de Rei.
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Carles Marín seguirà com a entrenador 
de l’Igualada Femení HCP

HOQUEI PATINS / LA VEU

Carles Marín continu-
arà liderant tècnica-
ment l’Igualada Feme-

ní Grupo Guzman. El tècnic 
de Sant Just encetarà la seva 
segona temporada amb el pri-
mer equip igualadí, amb l’ob-
jectiu de continuar guanyant 
potencial i consolidar el con-
junt de la capital de l’Anoia a 
la millor lliga del món.
Els resultats esportius ava-
len la tasca de Carles Marín, 
un tècnic de club. Cinc anys 
consecutius de creixement 

esportiu amb el Cerdanyola 
CH van convertir les vallesa-
nes en un dels grans equips 
de l’hoquei estatal. A Iguala-
da, de la mà de Carles Marín, 
la passada temporada l’equip 
va donar un salt de qualitat, 
situant-se a la setena posició 
�nal de l’OK Liga, amb 36 
punts, i havent-se classi�cat 
per a la Copa de la Reina, un 
fet que no s’havia produït en 
els set anys anteriors.
Carles Marín és un entrena-
dor que aposta per un hoquei 
modern, amb equips molt 
treballats física i tàcticament, 

i amb un ampli coneixement 
dels conjunts rivals. Aques-
ta propera temporada Carles 
Marín comptarà com a aju-
dant, especialment en l’apar-
tat físic, amb qui ja va ser el 
seu segon a Cerdanyola, Pol 
Josa. El tècnic de Sant Just 
és un dels entrenadors amb 
una trajectòria més constant, 
i sempre amb resultats des-
tacats. Per setena temporada 
consecutiva entrenarà a OK 
Liga, on durant els primers 
cinc anys va aconseguir que 
un conjunt que lluitava per 
eludir el descens com era el 
Cerdanyola CH acabés com-
petint totes les competicions 
�ns el �nal, i que també ju-
gués competició europea.
Les estadístiques recorden 
que Carles Marín ha dirigit 
�ns el moment 155 partits a 
OK Liga, aconseguint �ns a 
75 triomfs (gairebé el 50 per 
cent), 25 empats i 55 partits 
perduts.
Les jugadores de l’Igualada 
Femení Grupo Guzman van 
començar els entrenaments 
de pretemporada a les ordres 
de Carles Marín ahir dilluns 
8 d’agost.

L’Igualada Femení HCP 
torna als entrenaments

HOQUEI PATINS / LA VEU

Després d’unes meres-
cudes vacances esti-
uenques, les jugado-

res i el cos tècnic del primer 
equip de l’Igualada Femení 
Grupo Guzman van comen-
çar els entrenaments ahir di-
lluns, on van dur a terme la 
primera sessió al pavelló Les 
Comes. El cos tècnic, liderat 
per Carles Marín en la ves-
sant tècnica i per Pol Josa en 
la vessant física, ha progra-
mat dues intenses setmanes 
d’entrenaments amb sessions 

físiques i de treball amb pa-
tins per igual (quatre sessi-
ons cada setmana).
A partir de la tercera set-
mana de pretemporada, les 
igualadines passaran a fer 
tres sessions d’entrenament/
setmanals, els dilluns, dime-
cres i dijous al vespre, que ha 
de ser la dinàmica habitual 
de treball durant la tempora-
da. Les jugadores de l’Igua-
lada Femení Grupo Guzman 

van tornar a posar-se els 
patins i van exercitar-se a la 
pista de Les Comes a un alt 
ritme. Ara toca treballar i 
preparar-se per competir de 
la millor manera a la millor 
lliga del món. Abans, però el 
proper 4 de setembre, l’equip 
que entrena Carles Marín 
es presentarà davant l’afició. 
Serà el colofó a la tradicional 
jornada de presentació dels 
conjunts de l’Igualada Feme-
ní Hoquei Club Patins, en el 
que es preveu una gran jorna-
da d’hoquei formatiu femení 
al pavelló de Les Comes.        

La plantilla igualadina està 
formada enguany per les por-
teres Laia Navarrete i Carla 
Batlle, i per les jugadores de 
pista Pati Miret, Aida Mas, 
Helena de Sivatte, Blanca An-
grill, Marina Monge i Pauli 
Molina. Diferents jugadores 
del planter igualadí treba-
llaran també amb el primer 
equip i participaran en les 
convocatòries del conjunt 
d’OK Liga.

Carla Gualda, convocada amb la Selecció 
Espanyola
HOQUEI PATINS / LA VEU

La jugadora Carla Gual-
da, un dels talents més 
destacats de l’Igualada 

FHCP, ha estat convocada per 
formar part de la selecció es-
panyola. Gualda participarà 
en una de les millors compe-
ticions formatives de clubs: 

l’Eurockey Cup, competició 
que es durà a terme del 6 al 9 
d’octubre a Blanes.

Gualda és una jugadora molt 
polivalent i amb grans recur-
sos tècnics i desplegament 
físic, integrant de l’Igualada 
Femení HCP FEM15, equip 
Campió de Catalunya l’any 
2021 i enguany havent partici-
pat també amb l’equip FEM15 
igualadí al Campionat de Ca-
talunya 2022.

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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Capítol per afegir al meu llibre de circ (12)

REGIRANT LA BIBLIOTECA
JOSEP ELIAS Periodista

Com un Circ aquàtic 
L’espectacle Amazonas Show va ac-
tuar el 2006 a Igualada, però va pas-
sar-me desapercebut a l’hora d’escriu-
re el llibre, donat que una butlleta de 
descompte va traspaperar-se i no la 
vaig localitzar �ns fa poc dies. Casu-
alment, ara tinc ocasió d’esmentar-la. 
Amazonas Show era un espectacle que 
no deixa de ser com un “circ aquàtic”.
Aquesta butlleta consta que era ins-
tal·lat detràs del Capbrabo d’Igualada. 
Es presentava com un espectacle per 
a tota la família Con esta invitación 
pagarà 5 euros - Sabado y domingo, 
2 euros de descuento en precios de ta-
quilla. Funcions: feiners a les 7 tarda. 
Dissabtes, 5 i 7 tarda. Diumenges i 
festius, 12 migdies i 6 tarda. Malaba-
ristes, contorsionistes, pallassos... Vi-
sites gratis durant la funció La selva 
viajante amb: serp boa, escorpins, 
taràntules, serp tigre, serp coral -en 
exclusiva des d’Austràlia-, tortugues 
de terra i aquàtiques, cocodril gegant 
i baby, el dragó “Kigi”, cargols gegants 

de la selva, la mítica anaconda... A 
més oferien �e King Piranha. Tot 
aquest bestiari era ofert per Tayron 
Zavatta que ara sembla porta un circ 
aquàtic.Podria ser el Zavatta que du-
rant la pandèmia, es va veure aïllat i 
sense poder actuar a Santa Margari-
da de Montbui, on el poble els ajudà 
oferint-los menjar...
Neix un pony al Circ Roma-Dola, a 
Ciutadella (Menorca) el matí d’ahir 
nasqué un pony, eren prop de les deu, 
i tant el petit (marró amb una petita 

taca blanca) com la mare. Es troben 
perfectament. Pesava uns 15 kg. Era 
el primer part de l’espècie que vivia en 
el Circo Roma-Dola.
Seguint el costum de passar als cadells 
el nom d’on neixen, el pony li posa-
ren Ciutadella. Aquell mateix mes de 
maig del 2011 vaig estar de vacances 
en aquella illa, en aquella ciutat vaig 
veure anunciat l’actuació d’aquest 
circ, però la meva estada no fou 
coincident. Suposo que el Circo Ro-
ma-Dola, segurament, no tenia rela-

ció amb el que va citar-me l’Eduardo 
Cardenal. El de Dola feia referència 
a un domador de lleons, que seria el 
propietari de la carpa.
Texas Rodeo 1956 - Actuaciones en 
el Circo Americano, dels Feijoo-Cas-
tilla, que actuà a Igualada: Lance 
King apagava espelmes a cops de 
fuet i dempeus damunt d’un cavall, 
feia anar un llaç gegant. 3 condoras, 
trapezis volants, tigres de Bengala, 
de Willy Marc Etgres del domador, 
negre, Rudy Zamaya, Troupe Bellos, 
saltadors, pallassos, 7 celles i Trio To-
nellys acróbates. Actuaren l’any 1956 
en una carpa que s’emplenà de gom a 
gom, després d’haver actuat dos me-
sos a Madrid i abans de presentar-se a 
Barcelona.  El públic igualadí feu llar-
gues cues trenquil·les i moltes entra-
des eren de revenda. La propaganda 
anunciava La sorpresa del Far-West, 
Las aguilas humanas, La Jungla en el 
Circo, Domadores intrepidos, Los me-
jores saltadores del mundo, Payassos 
italianos y los Dinàmicos Acróbatas.

MÚSICA / LA VEU

Hi havia qui-sap-los-
nervis i molta expec-
tació entre els orga-

nitzadors i simpatitzants de 
les Nits Musicals de la Brufa-
ganya. Feia temps que anaven 
darrere de poder oferir una 
actuació del mestre Jordi Sa-
vall dins el cicle de les Nits 
Musicals.
Els nervis hi eren per què vo-
lien que tot sortís bé; i també 
l’expectació, ja que la �gura 
de Jordi Savall té una dimen-
sió extraordinària i el prece-
deix una fama que s’ha anat 
generant al cap dels anys, en 
l’àmbit mundial.
I amb els nervis i l’expectació 
vam passar al moment de la 
veritat. Un escenari senzill, 
la llum encertada i allà a ter-
ra els instruments: tres violes 
de gamba, una tiorba i una 
guitarra.
I els dos mestres es posen a 
tocar una música i uns sons 
que han fet venir de segles 

enrere i ens els acosten i ens 
els mostren d’una manera in-
tensa i a la vegada molt pro-
pera. I com el mateix mestre 
reconeix i explica, la música 
fa emocionar i així va passar 
al públic nombrós i entre-

gat que no parava d’aplaudir 
després de cada peça inter-
pretada. Tota màgia té truc i 
aquest no és res més que un 
munt d’anys de feina d’inves-
tigació, de valoració i reva-
lorització de peces i tonades 

Jordi Savall i Xavier Diaz-Latorre, música en estat pur 
a les Nits Musicals de la Brufaganya

antigues i oblidades; i d’un 
rigor interpretatiu que inclús 
a un neòfit no se li escapa, 
després de veure amb quina 
intensitat i a quina velocitat 
anaven les mans i els dits dels 
dos mestres.

Hi va haver un detall destaca-
ble i que ens va alegrar encara 
més la vetllada: el senyor Sa-
vall, va sonar per primer cop 
en públic, una viola de gamba 
que, tal com va dir ell mateix, 
va ser un regal pel seu 81è 
aniversari. Es van sentir en-
tre el públic força comentaris 
elogiant el so d’aquest instru-
ment del segle XVII. Senyor 
Savall, per molts anys pel seu 
aniversari i que per molts 
anys pugui sonar aquesta vi-
ola.
Després del concert i en un 
ambient relaxat, el mestre 
Savall va compartir una esto-
na amb els voluntaris que or-
ganitzen aquestes Nits Mu-
sicals, i els va donar ànims i 
encoratjament a seguir amb 
aquest projecte.
A Sant Magí hi passen coses 
i ho sap tothom i sovint ni en 
som conscients; però d’aquí 
a un temps direm, te’n recor-
des d’aquell dia d’agost que 
va venir el Xavier Díaz-La-
torre i el Jordi Savall?

Jordi Savall i Xavier Díaz-Latorre saludant el públic / Tribus de la Segarra
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La Coral de Santa Maria solemnitzà la missa dominical 
retransmesa per TVE-2
MÚSICA / LA VEU

Amb la participació 
coral en la missa de 
TVE-2 de diumenge 

passat 7 d’agost, a Sant Cugat 
del Vallès, la Coral de Santa 
Maria d’Igualada, acaba les 
nombroses activitats porta-
des a terme en el curs 2021-
2022. 
Sens dubte que aquest darrer 
acte mereix ser especialment 
recordat pels cantaires igua-
ladins. D’una banda per l’au-
diència extraordinària que 
suposa aquesta retransmissió 
per a tot Catalunya, i per al-
tra, per la singular acollida  
que mereixé aquesta actua-
ció. Es donà la circumstància 
que participaren en aquesta 
Eucaristia, un notable grup 
internacional de religioses 
de la Congregació Puresa de 
Maria que omplien a vessar 
l’església del col·legi des d’on 
s’emet aquesta missa domi-
nical. En acabar la celebració 
les esmentades religioses es-
clataren en una llarga i agra-

ïda ovació en vers els nostres 
cantaires, que reberen diver-
ses felicitacions.
En la salutació inicial de la 
cerimònia, el celebrant Mn. 
Carles Cahuana va presen-
tar la Coral de Santa Maria, 
explicant que cantarien dos 
cants igualadins un dedicat al 
sant Crist i l’altra a la patrona 

de la basílica, Santa Maria. 
La Coral va estar dirigida per 
la seva titular Coni Torrents 
que comptà amb l’especial 
col·laboració de l’organista 
Mn. Ignasi Miranda, director 
d’aquest programa televisiu. 
Fou una actuació molt cele-
brada que deixà un bon re-
cord als seus intèrprets. Es 

cantà la “Missa en honor de 
Sant Martí de Tous” de Mn. 
Valentí Miserachs; el cant 
d’entrada fou “Tota la terra” a 
tres veus, de la Comissió In-
terdiocesana de Litúrgia de la 
Conferència Episcopal Tarra-
conense; a l’ofertori “Espòs de 
sang”, a quatre veus, de Joan 
Martínez Colàs, amb una 

lletra actualitzada pel propi 
autor Lleonard del Rio; a la 
comunió s’interpretà “Sede-
jant”, a tres veus, de Maria del 
Rio-Jacint Verdaguer, i com a 
comiat l’”Himne a Santa Ma-
ria d’Igualada”, de Lluís Mi-
llet-Josep Forn. Actuaren com 
a solistes Ra� Pérez i Josep 
Brufau. S’encarregaren de les 
lectures i les pregàries Con-
cepció Cuadras, Lleonard del 
Rio i Jaume Puig. Es donà la 
circumstància que l’intèrpret 
de llengua de signes de la mis-
sa era Josep M. Nafria, casat 
amb la igualadina Roser Cor-
tadellas.
En acabar la celebració els can-
taires posaren amb els mossens 
Cahuana i Miranda, en un fo-
togra�a de grup. A continuació 
a invitació de les religioses es 
visitaren algunes instal·lacions 
del Col·legi. Com a nota ben 
simpàtica afegirem que Mn. 
Carles Cahuana va comentar 
“Heu fet una bona promoció 
d’Igualada”. La Coral de Santa 
Maria començarà el nou curs el 
dimarts 13 de setembre.

La Coral de Santa Maria d’Igualada en acabar la retransmissió de la missa. / JAUME VILA 

Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

“Cal Parera”, juntament amb “Cal Botines” havien estat les 
dues botigues més conegudes i concorregudes de l’antic 
carrer de la Font Vella, després convertit -un cop enderro-
cada una illa de cases- en l’actual Plaça del Pilar.

Entre la pluralitat de productes que es despatxaven en aques-
ta botiga tan emblemàtica, tothom feia esment als seus fa-
mosos i boníssims “torrons”. Després, les dites populars i els 
sobrenoms també van jugar a les seves cartes en el reconeixe-
ment d’aquesta botiga. Tristament, sense més comentaris...

Recerca a càrrec de Carmel·la Planell, com a historiadora i 
fotògrafa.

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

PRIMERS DEL SEGLE XX. “CAL PARERA”, UN RETRAT MEMORABLE DELS TREBALLADORS 
D’AQUEST DESAPAREGUT ESTABLIMENT.
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Xoc de la realitat
A Tous •  En un muelle de Normandía

Una comèdia negra d’acció
Estrena •  Bullet Train

REDACCIÓ / 

Basada en la novel·la de Kōtarō 
Isaka que ja va tenir una ver-
sió teatral japonesa en 2018, 

Bullet Train és l’últim gran blockbus-
ter de l’estiu i també un passatemps, 
i potser la millor pel·lícula de l’estiu. 
L’acció té lloc en un tren d’alta velo-
citat que viatja de Tòquio a Morioka. 
És un trajecte llarg i amb molt po-
ques parades entre tots dos destins. 
En un dels vagons es troben a bord 
cinc assassins. Cadascun d’ells té un 

encàrrec molt particular, no obstant 
això, sense ells saber-ho, els cinc 
protagonistes estan interconnectats. 
Una vegada es va començant a des-
tapar la real casuística de la situació, 
els criminals hauran de desemmas-
carar la veritat i descobrir quin és 
el veritable propòsit d’aquest viatge 
i els seus uns altres acompanyants. 
Res importarà més que sortir amb 
vida d’aquest tren.
La pel·lícula compta amb actors com 
Brad Pitt i el cantant Bad Bunny que 
s’estrena com a actor. 

REDACCIÓ / 

La crisi mundial esclata l’any 
2007. Marianne Winckler, una 
reconeguda autora, decideix 

escriure un llibre sobre la precarietat 
laboral vivint aquesta realitat de pri-
mera mà. Per a això, ocultant la seva 
identitat, aconsegueix treball com a 
netejadora en un poble de Norman-
dia, al nord de França, i descobreix 
una vida ignorada per la resta de la 
societat en la qual cada euro guanyat 
o gastat importa. 

Ara, la periodista pretén ser una 
dona de quaranta-vuit anys, recent-
ment separada i sense experiència 
laboral. Malgrat la duresa de l’experi-
ència, la solidaritat entre companys 
crea forts llaços d’amistat entre Ma-
rianne i ells. L’ajuda mútua condueix 
a l’amistat i l’amistat a la confiança 
però què passa amb aquesta confian-
ça quan la veritat surt a la llum?

Emmanuel Carrère (Els Revenants, 
L’adversari) dirigeix aquesta cinta, 
protagonitzada per Juliette Binoche. 

REDACCIÓ/ 

Després de la seva separació, 
un pare al qual no li van bé 
els negocis tracta de recu-

perar l’estima de la seva filla Paula 
(Luna Fulgencio), una entusiasta ju-
gadora d’un equip infantil de futbol 
femení de Sevilla. Així, Luis (Anto-
nio Pagudo) fingeix ser un bon amic 
de Joaquín, el famós jugador del Be-
tis, i li promet a la seva filla Paula 
que el portarà al seu últim partit de 
l’equip de futbol femení. Luis es re-
colza en el seu pare, ex boxador, i en 
el seu amic Lito per a intentar recu-
perar l’amor de la seva dona, la seva 
filla i complir amb la seva promesa. 
L’aventura més àrdua i complexa a la 
qual s’hagi enfrontat el pobre Luis 

només acaba de començar, en una 
persecució per la qual remourà cel 
i terra per a contactar amb l’ídol de 
la seva filla, fent el que sigui possi-
ble per no perdre la seva il·lusió i la 
seva confiança. Però contactar amb 
Joaquín no resulta tan fàcil com 
semblava. Atabalat per la necessitat 
i després d’enviar-li sense esperances 
una carta en la qual obre el seu cor, 
recorre al seu innat do artístic per a 
falsificar la signatura del futbolista i 
sorprendre a tots… Un film senzill 
però honest, amb espurna, que posa 
el seu accent en el quotidià, en l’am-
bient del bar de sota casa, la familia 
i els amics amb un final entranyable 
i feliç. Dirigida per Ángeles Reiné i 
produïda per Spal Films, Álamo Pro-
ducciones, Galdo Media i Canal Sur.

Familiar i entranyable
Estrena •  Héroes de barrio

ESCOLA DE BÀSQUET 22/23
Pavelló Polivalent de Les Comes

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



Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/BULLET TRAIN
Dll a Dj: 15:50/16:45/18:30/19:30/
21:15/22:15

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

4/ BULLET TRAIN
Dv a Dc:
16:30/19:15/22:00
Dc a Dv:
16:15/18:20/20:25/22:30
4/ BULLET TRAIN (VOSE)
Dt: 22:00

5/ PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 
3
Dv a Dj: 16:00/18:20/20:25

6/MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Dv a Dj: 15:50/17:50
6/JURASSIC WORLD: DOMINION
Dv a Dj: 22:30

7/POR LOS PELOS
Dv a D: 15:45/17:45/19:55
7/ ELVIS
Dv a Dj: 21:55

8/DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Dv Ds i Dg: 15:45/17:50
Dll a Dm: 15:4517:20
8/TOP GUN: MAVERICK
Dv a Dj: 22:40
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   DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Estats Units. Animació. De Jared Stern, Sam Levine,  
Krypto el Superperro i Superman són amics inseparables 
que comparteixen els mateixos superpoderes i lluiten junts 
contra el crim en Metròpolis. Quan Superman i la resta de 
la Lliga de la Justícia són segrestats, Krypto ha de convèncer 
a un variat grup d’un alberg –Ace el sabueso, PB la cerdita 
barrigona, Merton la tortuga i Xip l’esquirol– de dominar 
els seus nous poders i ajudar-ho a rescatar als superherois..

   MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Estats Units. Animació.  De Kyle Balda, Brad Ableson, 
Jonathan del Val.  
Són els anys 70, i el jove Gru creix en un barri residencial de 
la ciutat, el seu somni és ser un vilà i per això idolatra al grup 
de supervillanos coneguts com Els Salvatges Sis. Per a unir-se 
a ells, Gru idea un pla prou malvat amb l’ajuda dels seus �dels 
seguidors, els Minions, sempre disposats a sembrar el caos. 
Juntament amb Kevin, Stuart, Bob i Otto, un nou minion amb 
brackets i una desesperada necessitat de complaure a la resta, 
desplegaran el seu potencial per a construir el seu primer cau.

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

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

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

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

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

Ateneu Cinema
Igualada

Casal
St. Martí de Tous

ALCARRÀS
Ds: 18:15
Dll: 19:10
EL CASO VILLA CAPRICE 
Dg: 17:30
EL UN MUELLE DE NORMANDIA
Dg: 19:10
Dll: 17:30

SALA GRAN

BULLET TRAIN  
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 20:15
Dll: 20:15
Dc: 20:15
Dj: 20:15 

UN HÉROE SAMURAI: 
LA LEYENDA DE HANK  
Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 17:30
Dll: 17:30
Dc: 17:30
Dj: 17:30

SALA PETITA

MARIA CHAPDELAINE
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:45/20.30
Dll: 20:30
Dc: 17:45/20.30

Gràcies per con�ar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

Prepara el teu necesser 
per a les vacances.

No t’oblidis de la teva pell!
Sigues previsora i reserva 

la teva cita pel juliol i l’agost. 
No tanquem per vacances.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

A propòsit dels Dies Internacionals i Mundials, aquest 19 d’agost 
se celebrarà novament  el “Dia Mundial de la Fotogra�a”

Tot sovint hi ha molta gent que es pregunta 
per a què serveixen els Dies Internacionals i 
Mundials, i per què n’hi ha tants? De primer, 

només cal pensar que, en la majoria dels casos, mol-
tes dates s’han popularitzat a gran escala a partir de 
determinades peticions i sol·licituds de la gent, de 
certes associacions, agrupacions, entitats i col·lectius 
interessats o bé implicats en deter-
minats fets o esdeveniments amb 
el propòsit de proclamar un dia en 
concret per la cultura popular d’una 
zona o per a generar un seguiment 
a les xarxes socials; i que, de retruc, 
serveixin de mesurador per a ob-
servar i mostrar l’interès o grau de 
conscienciació que desperten certs 
temes, a la vegada que comprovar 
els recursos que es posen a dispo-
sició del públic. Per descomptat, 
les �nalitats són variades: des de les 
més reivindicatives en el sentit de 
recordar la història i evitar que se-
gons què no es torni a repetir �ns 
a les causes més solidàries i huma-
nitàries, passant per les de caràcter 
cultural, recreatiu i especialment 
lúdic. De fet es pretén, més enllà de 
conscienciar i re�exionar sobre un 
tema, augmentar l’esperit associatiu 
i de col·laboració entre les persones 
vinculades en una mateixa causa, al-
hora que refermar-la.

Efectivament, un Dia Internacional o Mundial o�ci-
al, es determina a partir dels únics canals possibles 
que són els països membres de Les Nacions Unides 
(ONU) i també de les organitzacions adherides, o bé 
organismes internacionals amb capacitat resolutòria; 
des del moment en què els governs dels diferents pa-
ïsos  han assumit un encàrrec de proposar a l’ONU 
la creació d’un Dia Internacional o Mundial, d’acord 
amb el criteri unànime que es pugui considerar una 
data en base a un tema que afecti a tota la humanitat.

En aquest sentit, si ens centrem en els dies que ce-
lebren assumptes com determinades disciplines cul-
turals i artístiques, aquests dies totes les persones 

entusiastes del món de la Cultura o de l’Art poden 
contribuir a manifestar d’una manera pública la 
seva personal passió per aquestes competències, al-
hora que se sumen a retre un homenatge a tots els 
antecessors que el seu dia van fer possible aquesta 
data internacional. Des d’aquesta perspectiva, si ens 
�xem en el dia 19 d’agost, en aquest cas se celebra-

rà novament  el “Dia Mundial de la Fotogra�a” o la 
gran Festa de la Fotogra�a, una commemoració que 
fa relativament poc que es ve festejant... Però que, 
sens dubte, amb motiu d’aquesta convocatòria, se’ns 
remet i es fa elogi de milions i milions d’històries im-
mortalitzades gràcies a les aportacions d’una llarga 
llista de fotògrafs professionals i d’amateurs.

I, en aquesta data, fotògrafs professionals i fotògrafs 
amateurs se sumen i ens sumem, des de les distintes 
Agrupacions Fotogrà�ques i altres col·lectius, a po-
sar en valor l’essència de la fotogra�a i traslladar a tot 
el públic en general que l’univers fotogrà�c està pre-
sent des de fa gairebé dos segles a tot el món, inherent 
a les competències artístiques i culturals, i a tots els 
estadis de la comunicació en general. Una celebra-

ció que estaria buida de contingut si no incorporés 
un inexcusable repàs de la història d’aquesta data. Al 
capdavall, la data de l’o�cialització de “El Dia Mun-
dial de la Fotogra�a” arran de la iniciativa del fotò-
graf australià Korske Ara, el qual en observar l’èxit de 
convocatòria d’un concurs fotogrà�c –on qualsevol 
persona hi podia participar- va considerar la neces-

sitat que existís un Dia Mun-
dial de la Fotogra�a... I, vet 
aquí, que va ser un fet la data 
o�cialitzada! Seguidament, 
amb el pas del temps, “El Dia 
Mundial de la Fotogra�a” 
s’ha celebrat i se celebra con-
vocant cada cop més a unes 
molt àmplies participacions 
d’amants de la fotogra�a per 
a diversos actes i manifestaci-
ons d’aquest festeig, en un 19 
d’agost cada cop més popular 
a tot el món... i en què l’Art de 
la Fotogra�a està vivint des 
de fa dècades unes constants 
transformacions. 

Emperò, tot i els èxits de par-
ticipació que es venen obser-
vant en aquest festeig, cal no 
passar per alt que la primera 
font d’inspiració a convocar 
un concurs de fotogra�a, i és 

un fet, la trobem en uns llunyans dies del 1839, quan 
Louis-Jacques Daguerre va fer la presentació a l’Acadè-
mia de Ciències de França del seu enginyós invent: el 
daguerrotip, el primer aparell que possibilitava la cap-
tura d’una imatge i que, en de�nitiva, havia de donar 
pas o naixement a la fotogra�a; si més no, cal fer esment 
a què, anticipant-se al daguerreotip, Joseph Nicéphore 
Niépce, a l’any 1826, ja havia aplicat la tècnica de l’helio-
gra�a per a capturar la que va ser la fotogra�a més anti-
ga coneguda. Òbviament, amb el daguerreotip, aquesta 
practica s’aconseguiria de perfeccionar bo i donant pas 
a un progressiu desenvolupament de la fotogra�a per a 
crear l’incalculable nombre de registres fotogrà�cs ar-
ribades -des d’aleshores- �ns als nostres dies, de la mà 
dels fotògrafs més reconeguts del món, àdhuc d’altres 
de no tanta anomenada.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Ribadesella o  Ribeseya, 
una parada obligada en qualsevol ruta per la Costa Cantàbrica.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista historiadora

Realment, Ribadesella o Ribeseya, potser no te l’es-
peres però és un emplaçament de parada i visita 
obligada, no solament per la seva prodigiosa loca-

lització i ser un captivador poble de mar sinó, i molt es-
pecialment, per la singular ria que dibuixa el riu Sella en 
obrir-se al Cantàbric, entre l’anomenada Punta del Cavall 
i la platja de Santa Marina. De retruc, aquest riu nascut als 
Pics d’Europa, a les encontrades de Lleó, traspassa fronte-
res i travessa la terra asturiana fins a arribar al Cantàbric, 
en un no massa llarg recorregut; però, que s’ha fet sum-
mament famós gràcies al tradicional i popular “Descens 
Internacional” sobre el seu curs fluvial, tota una gran festa 
any rere any.

Al costat d’aquest reclam que puntualment va fent història, 
Ribadesella o Ribeseya se’t presenta com a una població, sí, 
d’aquelles de fer parada i fonda, i de visita totalment inex-
cusable, no solament perquè t’ho certifica la seva recent 
qualificació oficial de “municipi d’excel·lència turística”, 
un tribut que tan merescudament li regalen les faldilles de 
les muntanyes que la coronen així com l’abrupta costa de 
penya-segats –sobretot, els Penya-segats de l’Infern- que 
semblen abraçar-la; sinó per la incomparable bellesa que 
admiraran els teus ulls -pas a pas- al decurs d’una atenta 
contemplació.

Efectivament, al meu entendre i segur que t’avindràs amb 
mi que el majúscul encís d’aquesta població rau en el cor 
del seu nucli primitiu, un traçat de carrers i carrerons amb 
unes edificacions que, més enllà d’estar vestides d’història, 
segueixen sent les autèntiques icones de la vida, del tarannà 
i de la cultura local del seu veïnatge. En definitiva, tot ple-
gat, una joia de patrimoni arquitectònic que et fa tremenda-
ment agradable la mirada a tots els racons d’un meravellós 
municipi que, amb tot, retrata una rica història de l’esplen-
dor econòmic dels dies de l’Edat Mitjana, moment en què 
les drassanes se servien de la fusta que es feia baixar pel 
Sella, donant vida a un necessari comerç marítim de la sal 
(producte indispensable per a salar el peix i poder conser-
var-lo). Val a dir que d’aquest episodi gloriós, perllongat en 
el temps, i dels seus protagonistes, actualment, encara te’n 
donen fe alguns dels seus notables edificis. 

Així, et resultaran inesborrables algunes mostres d’una 
impressionant arquitectura indiana arran de mar, així com 
el seu espectacular Passeig del Moll (o de la Reina Letícia), 
i, a unes passes, al bell mig del centre històric, les seves 
testimonials arquitectures que parlen i honoren llunyans 
períodes de bonança econòmica, com la “Casa de los Ar-
dines”, un vell palau que ara és l’edifici de l’Ajuntament, la 
Casona de l’Escut, o l’Església de Santa María Magdalena, 
entre d’altres.

Emperò, al costat d’aquest patrimoni arquitectònic, existeix 
un patrimoni rupestre, declarat Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO, la Cova de Tito Bustillo, assentada a la ri-
beres del Sella, que mostra unes troballes d’una important 
cultura primitiva de l’època del Paleolític superior.
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Ribadesella Desembocadura del Sella

Ribadesella El Port

Ribadesella Passeig del Moll



Agost
12: Felicíssima, Quiríac, Hilària, Atanasi, Benilde, Nímia.

13: Hipòlit, Cassiano, Calefagia, Benilde. 
14: Àlan i Anastàsia.

15: María, Alba, Angustias,Tarsici, Asunció, Mar, Aurora.  
16: Roc, Esteve.

17: Mamès, Jacint, Benita  
18: Letícia, Helena, Elena

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Maria Rita Marimon Llucià

Els seus estimats : espòs Jaume, �lls Rosa Maria i Esteve, Josep i Anna; 
néts Roger i Marcel.la, Ariadna i Laura; besnéts Arnau i Clara; germanes Maria 

i Teresa, i tots els familiars ho fan saber a llurs amics i coneguts.

La família vol agrair les mostres de condol rebudes abans i en l’acte de comiat 
del passat dilluns 1 d’agost a l’església de Santa Maria d’Igualada.

Morí cristianament el dia 28 de juliol a l’edat de 87 anys

En record de

A.C.S.

Igualada, agost de 2022

Hi ha pèrdues que re-
alment et deixen 
un sentit buit en la 

teva vida, no solament des de 
l’àmbit de l’amistat, que Déu-
n’hi-do!, sinó per tot allò que 
-d’una manera o altra- t’han 
transferit des de l’esfera del 
coneixement, i  per què no, 
per tot allò que tristament 
s’ha quedat en el tinter arran 
d’aquest inimaginable sotrac 
de salut. Això és, la Rita, l’ami-
ga Rita des de fa dècades, des 
dels dies de la meva joventut 
universitària; i que la recordo 
vagament a la meva infante-
sa, quan me la trobava amb la 
seva mare, a estones a la boti-
ga de teles de “Ca la Rita”, de la 
plaça de l’Ajuntament; se n’ha 
anat, després d’un llarg i lent 
defalliment, en unes dates que 
m’han agafat fora d’Igualada.
Doncs, sí, la Rita i jo ens vam 
conèixer i ens van fer molt 
amigues a la Universitat, a la 
Facultat de Geogra�a i His-
tòria, i precisament cursant 
com a optativa l’assignatura, 
Història de la Corona d’Aragó, 
impartida per un insigne pro-
fessor, a no tardar catedràtic 
i doctor Josep Maria Torras i 
Ribé; un igualadí com nosal-
tres amb qui vam establir un 
afectuós vincle. Després vam 
seguir coincidint amb altres 
matèries de la carrera que, 
llavors era, Geogra�a i His-
tòria General, i en el meu cas 

amb l’especialització o Secció 
d’Història Contemporània i 
de l’Art. En una època en què 
jo vivia a Barcelona, tan sols 
trobar-nos a la Facultat i fora 
de classe, esmorzant al bar, 
em va permetre de teixir una 
amistat amb una dona i alum-
na a qui, de primer, pel fet 
de ser força més gran que jo, 
no vaig tardar a posar en va-
lor l’incalculable esforç de ser 
una de les comptades alum-
nes grans de la Facultat, i una 
compromesa mare de família i 
esposa.
Òbviament, i tenint en compte 
aquell temps, la posició de ser 
una estudiant universitària, 
amb més de 40 anys, era un 
fet del tot elogiable en la seva 
condició de dona i alumna; i 
més encara si li reconec les 
seves notables quali�cacions, 
producte de moltes hores de 
fer colze. La Rita era, tota una 

apassionada de la història i, 
molt especialment, una infa-
tigable exploradora de qual-
sevol del racons del passat; 
recerques que no tardarien a 
consolidar-la com a un pro-
fund pou de coneixements.
I, havien de passar prop de tres 
dècades per a què ens retro-
béssim, arran del meu retorn 
a Igualada, al Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada; 
entitat on ella també hi acaba 
d’ingressar. Aquí, l’una i l’altra 
vam assumir de forma des-
interessada, des de diferents 
càrrecs a la Junta de l’entitat, 
un important compromís en 
l’estudi de les fonts de docu-
mentació de la nostra ciutat 
i la nostra comarca. Aquesta 
casuística, independentment 
del CECI, al costat de la meva 
amistat amb la seva �lla, Rosa 
Maria, va refermar de debò la 
nostra relació �ns al moment 
en què el procés de deterior 
de la seva salut va començar a 
privar-la d’una vida activa tant 
a nivell social com cultural.
De�nitivament, la seva pre-
sència i la seva petjada d’amiga 
i de dona sàvia, m’empenyen 
una vegada més a reiterar el 
meu condol a la seva família i 
amistats i, inexcusablement, a 
presentar aquestes pinzellades 
de la seva vida: La Maria Rita 
Marimon i Llucià va néixer l’1 
de juliol de 1935, a Igualada. 
Òrfena d’un pare que va mo-

rir, el 1938, en un bombardeig 
a Barcelona; es va criar amb la 
seva mare, botiguera i costure-
ra, i va anar a escola al Col·legi 
de les Escolàpies, essent de les 
primeres alumnes, noies, que 
�nalitzaven els estudis secun-
daris, a �nals de la dècada dels 
40’, amb unes excel·lents qua-
li�cacions. Seguidament, les 
circumstàncies d’aquell perío-
de la porten a treballar a casa, 
al negoci familiar; i a l’any 
1955 es casa amb Jaume Parés 
i Brunet. D’aleshores ençà mai 
no ha deixat de viure al seu es-
timat pis de la Rambla de Sant 
Isidre, llegat dels avis materns. 
Una immensa passió per al 
món de la cultura, la decan-
ta a compartir de gran el seu 
compromís maternal amb els 
seus dos �lls, Rosa Maria i el 
Josep, amb els estudis acadè-
mics cursant el batxillerat i 
el COU nocturns, a l’Institut 
Pere Vives Vich. Als seus 40 
anys, accedeix a la Universitat, 
llicenciant-se en Geogra�a i 
Història, Secció Història Con-
temporània, i intitulant-se  
també com a Mestra de Ca-
talà, una de les primeres a 
Igualada. Ha estat professora 
de l’Escola Mogwli i també al 
Col·legi Monalco, exercint �ns 
a l’hora de la seva jubilació, a 
l’any 1998. Paral·lelament, la 
seva realització professional 
fa que es mogui permanent-
ment entre l’Arxiu i la Biblio-

teca Central, alhora que duent 
a terme importants treballs de 
recerca, �ns a ser mereixedora 
d’un accèssit en el VII Premi 
d’Investigació Jaume Cares-
mar, així com del Premi de la 
Societat Catalana d’Història 
de la Medicina Lluís Comen-
ge. A la vegada, el seu interès 
per la història local la situa 
en col·laboracions a la Revis-
ta d’Igualada, la Miscellanea 
Aqualatensia i Gimbernat, 
entre d’altres, a part de ser 
ponent en diferents xerrades i 
conferències, àdhuc participar 
en tots els actes culturals con-
vocats a la ciutat i ser membre 
també de l’Aula d’Extensió 
Universitària d’Igualada per a 
la gent gran.
Des d’ara, el seu marit, els seus 
dos �lls, i els seus tres nets, 
Roger, Ariadna i Laura, a més 
dels besnets, Arnau i Clara, i 
altres familiars i amics, segur 
que seran capaços de reviu-
re la seva presència gràcies a 
l’empremta tan gran i inesbor-
rable que la Rita els ha deixat. 
Jo, personalment, em quedo 
amb moltes i estimables se-
qüències viscudes, no sense 
restar en la con�ança que la 
seva obra emergeixi del silenci 
imprevisible d’aquests darrers 
anys.
Una forta abraçada, Rita, i que 
la terra et sigui lleu!

Carmel.la Planell

Per sempre, el meu record i estima a la Rita Marimon i Llucià, 
traspassada el passat 28 de juliol
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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

GUIA LEGAL

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

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

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

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

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

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

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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



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

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

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

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

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

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

MENÚS DIARIS 
I MENÚS FESTIUS

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

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

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

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



              

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

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

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

ALEXIS ANDREU

CONSULTA DE PSICOLOGIA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

GUIA DE SALUT

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Hores concertades
621 267 183

Consulta de psicologia
psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 12:
BAUSILI
Born, 23

DISSABTE 13:
MR SINGLA

Pujades, 47

DIUMENGE 14:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 15:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DIMARTS 16:
PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

DIMECRES 17:
SECANELL

Òdena, 84

DIJOUS 18:
MISERACHS
Rambla Nova, 1



Joan Llorach /  
President de l’Associació Cultural Dessota

Nascut a Manresa, de pares igualadins per això de ben petit vàrem retornar a la Igualada natal. Comparteixo 
la meva vida amb la Marta i tenim una �lla, la Mariona. Soc una persona molt familiar que m’estimo molt els 
meus. De professió actual, informàtic i la meva gran a�ció que es va convertir amb o�ci és la de sommelier però 
com tantes altres coses, a causa de la pandèmia, vaig haver de fer un pensament i tornar a la informàtica. I 
l’altra a�ció a la qual dedico molt temps és la de pertànyer a Dessota, associació de la qual ara en soc president.

Què és Dessota? Quan neix i amb quins objectius?

Dessota neix ara fa 15 anys amb un objectiu sòlid: acon-
seguir que la imatgeria festiva tingués sempre portadors i 

que sempre fos autogestionada amb una estructura familiar. Que 
qualsevol portador comencés des de petit i acabés de gran passant 
per totes les seccions. Som una entitat molt propera amb l’objectiu 
de donar bons valors i fer gaudir de la cultura popular.

Quanta gent en formeu part actualment? Quines seccions en-
globa?

Actualment formem part d’aquesta petita gran família més de 160 
persones censades, repartides en deu seccions i amb moltes ganes 
que aquest nombre vagi creixent. Les entitats les formen les per-
sones, la continuïtat i sobretot el relleu, per aquest motiu animo la 
gent a conèixer l’entitat i sumar-se al projecte. 

Quines són les activitats que dueu a terme al llarg de l’any? Feu 
més actes que els de la Festa Major?

Sempre s’ha intentat poder cobrir altres actes sobretot vinculats 
amb Igualada i que no siguin la nostra gran Festa Major. Aquest 
any passat, vàrem participar amb el Rufus al bicentenari dels Tra-
giners; amb el Tonet a la diada dels Adobers i amb els Gegants 
Petits a la Fira d’Igualada. És veritat que venint de la pandèmia en-
cara no s’han realitzat grans sortides, hem descartat sortides po-
pulars i ens hem centrat amb reactivar l’entitat i recuperar l’esperit 
de cultura popular que hi ha a Igualada. Però, la nostra intenció és 
fer moltes altres activitats al llarg de l’any.

La Junta actual  vàreu agafar el relleu just abans que comen-
cés la pandèmia. Quins són els objectius de futur que us heu 
marcat?

Com diu la cançó: pasito a pasito ... quan vàrem agafar la junta 

actual teníem un projecte bastant sòlid amb uns objectius que no 
eren ambiciosos però sí realistes tanmateix, la pandèmia ens ha 
fet reactivar-nos i modi�car-los. El que sí que m’agradaria anun-
ciar apro�tant l’entrevista i com a primícia és que aquesta junta ja 
ha activat una demanda molt sol·licitada: poder tenir gegants de 
goma. És un tema amb el qual portem molt de temps batallant 
perquè sigui una realitat i aquest proper 2023 es farà realitat. 

Enguany celebreu el 15è aniversari com a entitat. Com teniu 
previst celebrar-ho?

Amb una festassa el proper dia 10 de setembre, no podem avançar 
grans coses però sí dir que serà una festa oberta a la ciutat, però al-
hora per gaudir-la amb la gent de l’entitat. Només podem avançar 
que el 10 de setembre ens trobarem a la plaça de l’Ajuntament per 
recollir els Gegants de la Ciutat i l’Àliga que ens estaran esperant 
des del dia que acabi la Festa Major al consistori. A partir d’aquí 
tot serà una sorpresa �ns i tot per als propis membres de l’entitat.

Es troba en bon estat la imatgeria festiva de la ciutat? Feu vosal-
tres mateixos el manteniment?

Aquest és un tema que aquest any portem molts mesos treba-
llant-hi. Volem que tota la imatgeria de la ciutat llueixi amb tot el 
seu esplendor, per això a totes les �gures se’ls ha fet algun arranja-
ment. Encara a dia d’avui estem ultimant petits retocs. Des d’aquí, 
agrair immensament la Roser d’El Didal que ha estat al peu del 
canó fent tots els arranjaments i convertint la Casa de la Festa en 
el seu taller, durant uns dies.

La Casa de la Festa, espai on hi ha ubicada la imatgeria festiva, 
continua en funcionament?

Evidentment que la Casa de la Festa està al Museu tot i que porta 
un parell de mesos tancada. S’han estat fent tot de millores que 

eren necessàries i la reobrirem quan realment ho tinguem tot com 
cal. A més, el fet que la casa estigui ubicada al Museu de la Pell 
dona molt joc. Aquest any també ens hem afegit al programa Aire 
per treure tot el suc a aquest espai i hi farem un taller per a les 
escoles que ens vulguin conèixer de més a prop. 

Com podries explicar la sensació de posar-se sota un gegant o 
un capgròs?

A la vida, no tot es pot explicar amb paraules, hi ha coses que 
s’han de viure. Per això, qui vulgui podrà tenir l’oportunitat de 
fer un tastet el proper dia 18 d’agost amb els Tonets que busquen 
portadors. El que sí que puc dir és que ser portador de la imatgeria 
festiva d’Igualada és tot un orgull com a igualadí, així que animo 
a tothom a provar-ho!

Igualada compta amb moltes associacions i grups de cultura 
popular. Hi ha bona sintonia actualment entre vosaltres? 

Sincerament penso que hi ha més bon rollo entre les diferents 
juntes del que la gent pugi pensar, i que a vegades la rumorologia 
popular ens fa perdre el nord. Actualment, parlem entre nosaltres, 
ens comentem els diferents temes que ens importen i si cal ens 
ajudem, però sobretot ens respectem com a entitats i això ha de 
ser el principal. Aquest estiu mateix hem estat assajant amb els 
Bisbalets perquè la secció vol fer un ball a plaça a quatre gegants, i 
per dur-lo a terme s’ha d’assajar. Hem compartit cerveses, sopars, 
converses, en � que hi ha molt bon rollo, però no només amb Bis-
balets,  amb les altres entitats també, tot i que amb algunes coses 
puguem tenir punts de vista diferents. 

“El 10 de setembre, Dessota farem una gran 
festassa per celebrar els nostres 15 anys”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67

Divendres, 12 d’agost de 2022

Espai patrocinat per:

Els “policies bons” han “fet i desfet” a l’empara del poder. Ara alguns els diuen “comissaris mafiosos” i altres “policia patriòtica”. Inventa-
ven històries i les filtraven a “mitjans afinats”. Mai han estat acusats d’associació delictiva, com tampoc els polítics, jutges i fiscals per a qui 
treballaven i que es “beneficiaven” del “pastís”. S’aprofitaven de col·laboradors “afins” per desacreditar el contrari i treure’n rèdit partidis-
ta. Tant fa que ara la “justícia” digui que Alay no era de cap “trama russa”. Gràcies “al pinxo”, va ser el James Bond català i un “senyoritu” 
amb “amistats perilloses”. Trias, Mas, el fiscal Grinda i tants d’altres han patit l’assetjament dels que expliquen “contes” per beneficiar els 
seus “interessos”. Mentre  a “l’emérito” li han tapat totes les vergonyes i segueix vivint a “cos de rei”. O “amaguen” el ridícul del “sisè” que 
va a Colòmbia en representació de l’estat i no es va voler aixecar davant “l’espasa del llibertador Bolívar” com la resta de dignataris convi-
dats. Molts d’aquests, no han posat mai un “pal a posta”, però cobren molts diners, els diuen “senyoria” o “majestat”. Estan “al costat bo” 
i esperen “l’agraïment” pels “serveis prestats” encara que tothom sàpiga “el que són”.




