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Amb l’EBF, quatre dies pendents del cel

La 26a edició de l’European Balloon Festival va ser de lluïment, especialment dissabte dia que les condicions meteorològiques van afavorir els vols 
de matí com de tarda, fent molt vistosos els enlairaments. Destacar especialment la tarda-nit al Parc Central ple fins la bandera amb un públic 

entregat i participatiu en totes les activitats, des de les familiars com els enlairaments i el festival de nit. El concert de Sopa de Cabra va posar el 
colofó a la festa en la que hi van participar vint-i-cinc mil persones.   Pàg. 5

A Pujalt tornen les 
excavacions a la base 
militar de l’exèrcit republicà

Aquest estiu s’han reprès les campanyes d’excavacions arqueològi-
ques a la base militar de l’exèrcit republicà, 14 anys després de no 

fer-hi cap prospecció. Aquesta campanya s’ha centrat en un dels barra-
cons on dormien els soldats, i s’hi han trobat llaunes de conserva, plats, 
bales i tinters de tinta xinesa.  Pàg. 14

L’antic projector de 
pel·lícules llueix a la 
rotonda del Rovy

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha inaugurat  la rotonda del Rovy 
on s’hi ha instal·lat la màquina original amb la qual es projectaven 

les pel·lícules al Rovy. A l’acte hi van assistir autoritats locals, la família 
Rovira, estretament lligada al Rovy i al cinema, i gent del Camp del Rei 
que s’ha ocupat de la restauració de la màquina.   Pàg. 9
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CONTROLADA PER:

AJUNTAMENTS
- Argençola: 93 809 20 00
- Bellprat: 977 881 240
- El Bruc: 93 771 00 06
- Cabrera d’Anoia: 93 774 90 17
- Calaf: 93 869 85 12
- Calonge de Segarra: 93 868 04 09
- Capellades: 93 801 10 01
- Carme: 93 808 00 51
- Castellfollit de Riubre.: 93 869 30 31
- Castellolí: 93 808 40 00
- Copons: 93 809 00 00
- Hostalets de Pierola: 93 771 21 12
- Igualada: 93 803 19 50
- Jorba: 93 809 40 00
- La Llacuna: 93 897 60 63
- Masquefa: 93 772 50 30
- Montmaneu: 93 809 20 10
- Òdena: 93 801 74 34
- Òrpi: 93 808 01 39
- Piera: 93 778 82 00
- La Pobla de Claramunt: 93 808 60 75
- Els Prats de Rei: 93 869 81 92
- Pujalt: 93 868 12 88
- Rubió: 93 809 41 81
- Sant Martí de Tous: 93 809 60 02
- Sant Martí Sesgueioles: 93 868 11 22
- Sant Pere Sallavinera: 93 869 88 30

- Sta. Mgda. de Montbui: 93 803 47 35
- Sta. Maria de Miralles: 93 808 03 01
- La Torre de Claramunt: 93 801 03 29
- Vallbona d’Anoia: 93 771 80 02
- Veciana: 93 809 00 55
- Vilanova del Camí: 93 805 44 22
CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
Hospital: 
- Centraleta: 93 807 55 00
- Consultes Externes: 93 807 55 55
- Gabinets d’exploració: 93 807 55 93
-  Hospital de dia Oncologia i mèdic:  

93 807 55 52
- Àrea Ambulatòria: 93 807 55 74
- Hemodiàlisi: 93 807 55 72
- CAP Igualada Nord: 93 807 58 00
-  Centre de Salut Mental d’Adults i 

infantojuvenil: 93 807 57 00
-  Centre d’Atenció i Seguiment a les 

Addiccions: 93 807 57 02
-  Centre de Salut Mental Infantojuve-

nil: 93 807 56 50
- Urgències: 93 807 55 77
-  Unitat d’Atenció al Ciutadà:  

93 807 55 76 o 93 807 55 89
EMERGÈNCIES: 112
EMERGÈNCIES MÈDIQUES: 061

FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de l’endemà. A partir 
de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, amb la recepta corresponent, a 
la Policia Local.

Avui dijous, dia 14 de juliol: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 27.
Dia 15: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 16: Tous, av. de Balmes, 73.
Dia 17: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i M. R. Singla, Dr. Pujades, 47 (22-9 h).
Dia 18: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 19: Esteve, av. Països Catalans, 101.
Dia 20: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 21: Adzet, Av. Barcelona, 9.
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L’Ajuntament obre el termini de 
presentació de sol·licitud per als 
Premis Excel·lència per a estudiants de 
Selectivitat i Subvencions per cursar 
estudis de Grau i Postgrau universitari

L’espectacle “Rius de foc” 
cremarà dissabte el centre 
ciutat

IGUALADA

Un centenar de diables de les 
colles Mal-Llamp, Diables 

d’Igualada i Petits Diables Pixa-
pólvores. Sis bèsties infernals. 
120 quilograms de pólvora a 
punt per cremar. Quatre recor-
reguts que confluiran a la plaça 
de Cal Font a les 10 de la nit. 
Amb tots aquests ingredients, les 
tres colles igualadines protago-
nitzaran aquest dissabte, 16 de 
juliol, l’espectacle “Rius de foc”, 
en el marc dels actes d’Igualada 
Capital de la Cultura Catalana 
2022. Una oportunitat única per 
gaudir del foc en la seva màxima 
expressió.

Des de les 6 de la tarda es 
podran admirar les diverses bès-
ties de les colles igualadines, 
exposades especialment per a 
l’ocasió. A 2/4 de 10 de la nit ar-
rencaran simultàniament quatre 
rius de foc, amb origen a l’avin-
guda Balmes, la plaça de Catalu-
nya, la plaça de la Creu i la plaça 
de Pius XII, que a les 10 de la nit 
confluiran a la plaça de Cal Font, 
convertint el centre de la ciutat 
en una gran ‘Aqualata infernal’. 
Quatre itineraris de foc que s’en-
trecreuaran i convergiran en un 
aiguabarreig de foc final: el foc 
de la festa. 

A les 10, un espectacle amb 
la participació de les tres colles 
homenatjarà a tothom qui ha 

mantingut viva la festa del foc, 
flama i bandera de l’expressió 
popular més genuïna de la cultu-
ra mediterrània. Tot plegat, com-
binat amb projeccions artístiques 
a la façana de la biblioteca, que 
acabaran donant pas a un més 
que espectacular castell de focs.

Aquest espectacle, escollit 
amb 146 vots en el procés parti-
cipatiu de la Capital de la Cultura 
Catalana 2022, vol ser no només 
un homenatge a les llargues tra-
jectòries de les colles de diables 
de la ciutat, sinó també a totes 
les colles de dracs i diables d’ar-
reu dels Països Catalans. Un crit 
per reivindicar més cultura popu-
lar i menys individualisme digital. 
Una cultura popular i associativa 
que du a terme tasca importan-
tíssima en la cohesió social.

Recorreguts
Diables Mal-Llamp: av. Bal-

mes/ cantonada c/ Aurora, c/ de 
l’Aurora i plaça Cal Font.

Petits Diables Mal-Llamp: pla-
ça de Catalunya, passeig de Ver-
daguer, carrer de la Vida i plaça 
Cal Font.

Petits Diables Pixapólvores: 
plaça de la Creu, c/ Garcia Fos-
sas, c/ de Sant Magí i pl. de Cal 
Font.

Diables d’Igualada: plaça Pius 
XII, c/ de Custiol, c/ d’Òdena, c/ 
de l’Aurora i pl. de Cal Font.

IGUALADA

Del 18 de juliol al 18 de setem-
bre, l’Ajuntament d’Igualada 

obre el termini de presentació de 
sol·licituds per a dues convocatò-
ries adreçades a estudiants supe-
riors: els Premis d’Excel·lència, 
adreçats a estudiants de Selecti-
vitat, BatxiBAC, Cicles Formatius 
de Formació Professional i d’Arts 
Plàstiques i Disseny, i de Grau 
Universitari; i les Subvencions per 
cursar estudis de Grau i Postgrau 
universitaris.

La tinent d’alcalde Carlota Car-
ner ha explicat que “un any més, 
tant els premis com les subvenci-
ons pretenen valorar l’esforç dels 
i les estudiants de la ciutat i re-
conèixer la seva bona trajectòria 
formativa i el seu talent i constàn-
cia que els han permès assolir un 
resultats acadèmics destacats”.

Els Premis d’Excel· lència 
s’adrecen a estudiants de la ciu-
tat que hagin obtingut les millors 
qualificacions a la fase general de 
les Proves d’Accés a la Universitat 
(Selectivitat) o que hagin finalitzat 
els estudis de BatxiBAC, de Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i de Grau 
Superior de Formació Professional 
o d’Arts Plàstiques i Disseny o de 
Grau Universitari amb notes més 
destacades.

S’atorgaran un màxim de deu 
premis per cadascuna de les cate-
gories excepte

BatxiBAC, amb només un pre-
mi.

Per optar-hi, caldrà acreditar 
una qualificació mínima de 8,5 
punts a la fase general de la prova 
de Selectivitat; una nota mínima 
de 9 a la qualificació UNED que 
acredita la nota d’accés a les uni-
versitats de l’estat per a BatxiBAC 
o una nota mitjana mínima de 8 
punts en la nota mitjana al finalit-
zar els estudis de cicles formatius 
de Grau Mitjà, de Grau Superior o 
de Grau Universitari.

En la convocatòria de Subven-
cions per cursar estudis de grau 
i postgrau universitari hi podran 
optar els/les estudiants que hagin 
aprovat un mínim de 30 crèdits 
en el curs universitari 2021-2022. 
S’estableixen dues categories 
segons els crèdits aprovats en 
aquest curs acadèmic:

- Entre 30 i 59 crèdits apro-
vats.

- Més de 59 crèdits aprovats.
I dins de cadascuna d’aques-

tes dues categories s’estableixen 
tres trams diferents en funció 
d’haver gaudit de bonificació en la 
matrícula per als estudis universi-
taris del curs acadèmic 2021-2022 

com a conseqüència de l’obtenció 
de la beca Equitat o de la beca del 
Ministeri d’Educació i Formació 
Professional.

1) Tram general: els qui NO 
han sol·licitat o NO han obtingut 
cap bonificació de la matrícula per 
als estudis del curs 2021-2022.

2) Tram intermedi: Per a perso-
nes estudiants que han obtingut 
una bonificació de la matrícula per 
als estudis del curs 2021-2022 en 
un percentatge inferior al 80 per 
cent del seu import.

3) Tram alt: Per a persones 
estudiants que han obtingut una 
bonificació de la matrícula del 
curs 2021-2022 en un percentatge 
igual o superior al 80 per cent del 
seu import.

Pel que fa als imports dels 
ajuts, les bases estableixen que, 
dins de cada categoria, es pror-
ratejarà la dotació pressupostà-
ria d’aquests ajuts entre tots els/
les estudiants que compleixin els 
requisits, però els del tram alt re-
bran un import un 25% superior 
a l’import que rebin els del tram 
general, i els dels tram intermedi 
rebran un import un 15% superior 
a l’import que rebin els del tram 
general.

A més, els/les estudiants de la 
categoria A percebran el 50% de 
l’import que percebin els/les de 
la categoria B, tenint en compte 
en cada cas el tram que corres-
pongui.

Per optar a qualsevol de les 
dues convocatòries és necessari 
estar donat d’alta del Padró Muni-
cipal d’habitants des de sis mesos 
abans, a comptar des de l’últim 
dia del termini de presentació de 
sol·licituds.

El procediment de tramitació 
es farà, preferentment, de forma 
telemàtica, des de l’apartat e-trà-
mits del web municipal (tramits.
igualada.cat), on es podran con-
sultar les bases i la documentació 
a presentar.

La Generalitat presenta un projecte de supressió del pas a nivell 
i soterrament de l’Estació de Ferrocarrils 
IGUALADA

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, ha valorat amb satisfac-

ció la recent presentació de l’Es-
tudi Informatiu del projecte de 
supressió del pas a nivell, inte-
gració urbana i ampliació de la 
estació d’Igualada per part de la 
Generalitat de Catalunya. Castells 
ha explicat que des de l’Ajunta-
ment es “valora de forma molt 
positiva aquest anunci que supo-
sarà un gran canvi per a la ciu-
tat d’Igualada i donarà resposta 
a una demanda llargament recla-
mada per la ciutat suprimint el 
pas a nivell de l’estació”. Castells, 
però, ha afegit “que cal mirar amb 
escepticisme l’anunci i seguir tre-
ballant perquè la Generalitat l’exe-
cuti tal com es contempla, ja que 
històricament s’han fet anuncis 
similars que no s’han realitzat”. 
Castells ha afegit que en l’actual 
projecte “s’ha avançat més que 
mai, hi ha el finançament per exe-
cutar-lo reservat per a aquesta 

obra i sembla que serà la defini-
tiva”.

L’estudi de la supressió del 
pas a nivell proposa el soterra-
ment de la via, modificant la ra-
sant actual i iniciant la cobertura 
del túnel fins a la nova estació 
d’Igualada, que serà soterrada, ac-

cessible i estarà ubicada al mateix 
punt que l’actual. Aquesta impor-
tant actuació, que suposarà dos 
anys d’obres, permetrà guanyar 
un espai públic que fins ara ocupa 
la infraestructura ferroviària ac-
tual. L’objectiu principal, amb el 
què han treballat els paisatgistes 

de l’empresa Batlle i Roig, és el 
de donar la continuïtat al passeig 
de Jacint Verdaguer més enllà, a 
l’avinguda de Pau Casals, al ma-
teix temps que s’incorporen a 
l’espai públic els elements superfi-
cials de la nova estació ferroviària.

Una altra de les importants 
millores d’aquest projecte és la 
creació d’un aparcament soter-
rat en dos nivells amb 325 places 
per a vehicles i un espai d’esta-
cionament segur per a bicicletes 
i vehicles de mobilitat personal. 
Castells ha destacat que aquesta 
nova zona d’estacionament “serà 
àmpliament usada ja que donarà 
servei a l’estació alhora que tam-
bé al Centre d’Atenció Primària 
del Passeig i a l’edifici de la Policia 
Local, que suposen un pol d’activi-
tat molt important a la ciutat”.

El projecte vol promoure la in-
termodalitat amb altres mitjans 
de transport i reforça la integra-
ció amb l’estació d’autobusos per 
facilitar les connexions entre les 

diferents línies de transport públic 
que donen servei a Igualada i a la 
Conca d’Òdena.

La línia de ferrocarril 
d’Igualada-Barcelona no es 
suprimirà

Responent preguntes de la 
premsa, l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va afirmar contundent-
ment que la línia entre Igualada i 
Barcelona no es suprimirà. Cas-
tells va explicar que la informació 
publicada en un estudi dels Fer-
rocarrils de la Generalitat és una 
proposta a molt llarg termini i que 
des de la direcció dels Ferrocarrils 
de la Generalitat s’ha dit que se-
rà un tema a consensuar amb el 
territori. Castells va assegurar que 
“aquesta supressió no es produirà 
mentre sigui alcalde, ja que defen-
sarem la línia i seguirem treballant 
per aconseguir que el temps de 
trajecte pugui ser el menor pos-
sible”.
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Tret de sortida a la tercera edició 
consecutiva de l’Igualada Mentoring,
 el programa que impulsa els negocis 
i microempreses de la ciutat

IGUALADA

El programa que dona suport 
a les micropimes i professio-

nals autònoms, l’Igualada Men-
toring, prepara una nova edició 
consecutiva. Es tracta d’un pro-
grama impulsat conjuntament per 
l’Ajuntament d’Igualada i la Unió 
Empresarial de l’Anoia amb l’ob-
jectiu d’ajudar a impulsar o fer 
créixer un negoci, micropime o 
professional autònom de la ciutat 
d’Igualada.

El programa, que va néixer en 
plena pandèmia al 2020, és un 
suport directe i personalitzat a 
través de la figura d’un mentor 

voluntari que acompanya aquest 
professional o petit empresari en 
el desenvolupament del seu ne-
goci. El programa també té per 
objectius evitar el tancament de 
negocis, evitar la destrucció de 
llocs de treball, evitar riscos en 
l’activitat professional dels autò-
noms, millorar la gestió dels ne-
gocis, augmentar els contactes 
professionals, consolidar els nego-
cis, ampliar el coneixement i pro-
fessionalitzar els mentorats com a 
emprenedors. 

Aquesta nova edició es va 
presentar dijous passat, en un 
acte obert a tothom que estigui 
interessat a participar-hi. A la 
presentació hi van assistir el re-
gidor de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Marcé, i el president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Joan Do-
mènech. Ambdós van posar en 
valor la fórmula publicoprivada 
per impulsar i contribuir a la com-
petitivitat i al creixement dels pro-
jectes empresarials posant al seu 
abast eines i recursos adaptats a 
les seves necessitats, i que pro-
jectes com Igualada Mentoring i 
la seva bona acollida i acceptació, 
no només fan plantejar una no-
va edició consecutiva, sinó també 
la bona relació entre els matchs 
(parelles de mentors i mentorats), 
que afirmen, en un 80%, “que la 
seva relació continuarà i això ens 
dona a peu a pensar que s’ha es-
tablert aquesta relació de confian-
ça i sinergia que buscàvem”.

Anna Ribera, responsable de 
l’Àrea d’Empresa i Coordinadora 
de l’Ignova i Tecnoespai de l’Ajun-
tament d’Igualada, va ser l’encar-
regada de presentar la 3a edició, 
exposant les diverses fases del 
programa. En aquest sentit, el 
procés consta d’entrevistes per-
sonalitzades a tots els mentors 
i mentorats per conèixer la seva 
especialitat i així poder realitzar 
l’emparellament o match, que és 
la clau perquè funcioni el men-
toring; la formació per a mentors 
sobre com fer un bon desenvolu-

pament en les sessions de men-
toratge; i una formació de men-
torats, de diverses temàtiques, el 
networking, vendes i la digitalitza-
ció del negoci. 

Durant la presentació es va 
comptar amb una taula rodona 
en què hi va participar una parella 
d’aquesta 2a edició, formada per 
l’empresa igualadina Nona BCN i 
les seves propietàries, Gemma Ri-
ba i Sílvia Farrés, i Roger Casellas, 
vicepresident de Bussiness Servi-
ce a Wallbox, que van detallar la 
bona experiència d’haver partici-
pat al programa. 

L’èxit de la 2a edició ha fet 
replantejar una de nova

A la darrera edició, hi van par-
ticipar 18 parelles. Del perfil dels 
mentors i mentores que han en-
trat al projecte, el 25% són em-
presaris i el 75% directius o di-
rectives d’empresa, i de sectors 
empresarials molt diversos: car-
burants, comerç, serveis, indústria 
del metall, gestió de residus i TIC. 
En canvi, dels mentorats, el 30% 
són empreses amb treballadors, 
i la resta, autònoms sense treba-
lladors a càrrec. També de sectors 
molt diversos, com comerços fí-
sics i online, TIC, activitats extraes-
colars, tèxtil, d’oci, i professionals 
independents. 

Inscripcions obertes. Les ins-
cripcions estan limitades a 8 men-
tors i 8 mentorats. Per participar 
com a mentorat/da i rebre aquest 
acompanyament i suport: https://
cutt.ly/xLiJUmN.

En canvi, per a participar com 
a mentor, cal disposar d’una llarga 
experiència com a empresari, pro-
fessional o directiu d’empresa; i 
d’una motivació altruista, compro-
mís i disponibilitat d’unes hores al 
mes. Inscripcions a: https://cutt.
ly/xLiJWJc 

El programa es donarà per fi-
nalitzat al setembre. Data límit per 
inscriure’s com a mentor o men-
torat: Divendres 22 de juliol per 
garantir una entrevista prèvia de 
selecció al programa.

Inauguració de la portada 
d’aigua a Can Rovira

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El dia 1 de juliol es va inaugu-
rar l’obra d’abastament d’aigua 

potable de la urbanització de Can 
Rovira de l’Estela. Es tracta d’una 
llarguíssima reivindicació veïnal, 
iniciada durant la dècada de 1990, 
els tràmits de la qual van comen-
çar durant el mandat 2007-2011. 
L’acte va comptar amb una gran 
representació dels veïns i dels 
últims tres alcaldes.

Així, aquest 2022, més d’una 
dècada després, el projecte s’ha 
culminat amb èxit, portant aigua a 
més d’una trentena d’habitatges. 
L’obra, amb un cost de 495.000 

euros, ha estat possible gràcies 
a la suma d’esforços fets durant 
quatre mandats.

En aquest sentit, l’acte va 
comptar amb els veïns de la urba-
nització, els membres de la junta 
de l’Associació de Veïns, repre-
sentants de l’empresa construc-
tora, l’equip redactor del projec-
te i treballadors de l’Ajuntament 
implicats en el projecte, així com 
els anteriors alcaldes Jordi Cal-
pe i Daniel Vendrell, l’exregidor 
d’urbanisme Joan Raldiris, l’alcal-
de Gerard Parcerisas i el regidor 
d’Urbanisme Jordi Parcerisas.

Un juny excepcionalment 
calorós ha fet superar totes 
les expectatives 
de banyistes

VILANOVA DEL CAMÍ

Les piscines de Can Titó van 
obrir la temporada l’11 de 

juny i, en només tres setmanes, 
Esports ha registrat 16.943 usos, 
el doble que la temporada passa-
da, i un 50% més que en l’estiu 
del 2019, abans de la pandèmia, 
durant el qual es van registrar 
11.283 usos.

Sens dubte, les condicions cli-
màtiques hi han contribuït, però 
també la gestió anticipada dels 
abonaments i la decisió del go-
vern local de retornar l’import de 
les entrades a les famílies que te-
nien cita per fer el tràmit i que 
no disposaven encara de l’abona-
ment. 

Enguany es va avançar la tra-
mitació respecte altres anys --una 
setmana-- i el dia d’obertura s’ha-
vien fet ja el doble d’abonaments 
que un any prepandèmic. El nou 
programari ha fet que aquest any 
el tràmit sigui una mica més lent, 

però permetrà establir un sistema 
semiautomàtic de cara a la pròxi-
ma temporada.

Durant el mes de juliol, as-
seguren des d’Esports, s’espera 
superar també la xifra d’usos, do-
nat que la instal·lació acull també 
les escoles d’estiu i els cursos de 
natació. Aquest any són set els 
grups d’estiu que fan ús de les 
piscines municipals per refrescar 
els participants més joves.

Un centenar d’inscrits als 
cursos de natació 

Els cursos de natació també 
han funcionat molt bé. Aquest any 
hi ha un centenar de cursetistes, 
la majoria infants i joves, de 4 a 12 
anys. Al matí hi participen uns 35 
alumnes i a la tarda 42.

Pel que fa als adults, tenen 
reservada l’última hora de la tar-
da. Hi ha 11 persones que s’han 
apuntat al curset i una desena 
més que fan natació lliure.

Horari d’estiu a la 
Deixalleria Municipal
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Des de la setmana passada, 
la deixalleria municipal, que 

està situada al polígon industrial 
Camp de la Serra, aplica l’horari 
d’estiu, que es fa per minimit-
zar l’impacte de diverses bai-
xes de personal i que, en prin-
cipi, estava previst fer durant el 
mes d’agost com cada any. Així, 
doncs, el servei es dona en els 

següents trams: dimarts, de 9.00 
a 13.00 h; divendres, de 17.00 a 
20.00 h, i dissabte, de 10.00 a 
13.00 h.

La setmana del 15 al 21 
d’agost la deixalleria estarà tan-
cada per vacances.

Aquest horari d’estiu serà 
el vigent fins al 5 de setembre, 
quan es recuperarà l’atenció de 
dimarts a dissabte. 

Comencen les obres d’una zona blanca 
d’aparcament gratuït al barri del Sant Crist

IGUALADA

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, va anunciar ahir dime-

cres l’inici de les obres per a la 
creació d’una nova zona blanca 
d’aparcament gratuït que donarà 
servei al barri de Sant Crist i al 
Tanatori. Aquest nou espai d’es-

tacionament comptarà amb 114 
noves places i estarà operatiu a 
la tardor.

Castells va afirmar que amb 
aquesta nova obra “es millorarà 
la mobilitat del barri del Sant Crist 
i també a la zona del Tanatori i 
donarà solució a una demanda 

reiterada dels veïns d’aquest barri 
que, per la seva configuració urba-
na, no disposa de suficient espai 
per a estacionament de vehicles”. 
Aquesta és també una millora que 
afavoreix el medi ambient ja que, 
segons va explicar l’alcalde, “tal 
com passa amb totes les zones 
blanques d’aparcament, s’evita 
que els vehicles donin voltes bus-
cant estacionament en àrees de 
densa circulació contaminant amb 
l’emissió de CO2”.

Aquesta nova zona d’aparca-
ment se suma a la ja existent del 
carrer del Coral de la Llàntia al 
mateix barri.

Castells va recordar que, amb 
aquest nou espai d’estacionament 
gratuït, “l’Ajuntament segueix 
apostant pels aparcaments dissu-
asoris que milloren la mobilitat de 
la ciutat afavorint que s’aparqui 
en aquests punts propers a equi-
paments, comerços i serveis on 
s’hi desplacen a peu”.

https://cutt.ly/xLiJUmN
https://cutt.ly/xLiJUmN
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Anoia Motor
Noves instal·lacions

IGUALADA
Plaça Mossèn Segura, 2 (al costat de Seat)

L’European Balloon Festival, de menys a 
més!!!

Eva Granados, visita 
Igualada per l’European 
Balloon Festival

IGUALADA

La portaveu del grup socialista al 
Senat, Eva Granados, va assis-

tir a l’European Balloon Festival 
2022. Acompanyada del porta-
veu a l’oposició de l’Ajuntament 
d’Igualada Jordi Cuadras, Grana-

dos va poder conèixer el festival 
vivint-lo des de primera línia tot 
veient el vol de tarda del dijous al 
vespre al camp de vol de l’avingu-
da de Catalunya.

Granados és la portaveu del 
PSOE a la Cambra Baixa i també 
ha estat vicepresidenta del Par-
lament de Catalunya pel PSC. Al 
llarg de la visita va poder conèixer 
el món dels globus aerostàtics, 
també diferents pilots, el projec-
te del globus de l’Anoia estrenat 
l’any passat pel Consell Comarcal 
i l’empresa Anoia Balloons i va in-
tercanviar paraules amb diversos 
dels assistents al festival.

El conseller Roger Torrent 
presenta les noves Rutes 
Artesanes de Catalunya

CAPELLADES

Dijous passat, el Conseller d’Em-
presa i Treball, Roger Torrent i 

Ramió, va presentar al Museu Molí 
Paperer de Capellades un nou pro-
jecte, les noves 8 Rutes Artesanes 
de Catalunya.

L’alcalde de Capellades, Sal-
vador Vives, va rebre el conseller 
per començar la visita institucio-
nal, junt amb la directora del Con-
sorci de Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM), Agnès Russiñol i Amat; la 
directora del Servei territorial EMC 
a la Catalunya Central, Maria Teresa 
Clotet Masana; la directora general 
de Turisme, Marta Domènech, i el 
director d’Artesania de Catalunya, 
Xavier Villas.

Després de conèixer tot el pro-
cés de fabricació artesanal del pa-
per, el conseller va atendre les pre-
guntes dels mitjans i seguidament, 
a la tercera planta del Museu, es va 
fer la presentació d’aquestes noves 
Rutes Artesanes de Catalunya.

Torrent va explicar que aquest 
és “un projecte que ajuda a pro-
moure el turisme intern, avançar 

cap a un model turístic més soste-
nible i més desconcentrat i alhora 
dinamitzar el teixit socioeconòmic 
del territori”.

En aquest mateix sentit, Rus-
siñol va presentar les 8 rutes que 
es podran consultar per internet i 
també el vídeo promocional que 
les resumeix. Seguidament es va 
visionar el vídeo dedicat a la Ca-
talunya Central, ruta que comen-
çarà precisament a Capellades 
per seguir cap a Igualada i acabar 
a Cardona. Les 8 rutes es presen-
ten en un format de guia digital 
que recorre l’Alt Pirineu i l’Aran, 
la Catalunya Central, Barcelona 
Ciutat, les comarques de Barce-
lona, Girona, Lleida, Tarragona, i 
Terres de l’Ebre

Els diferents trams permeten 
conèixer: 23 Zones d’Oficis Singu-
lars, 8 Punts d’Interès Artesanal 
de Catalunya, 18 museus i centres 
d’interpretació vinculats a l’artesa-
nia, i 35 tallers artesanals. Alhora, 
inclou propostes i activitats relacio-
nades amb la gastronomia, la natu-
ralesa i el patrimoni històric.

IGUALADA

Un vol simultani amb trenta-cinc 
globus aerostàtics vinguts d’ar-

reu del món, va donar, dijous pas-
sat al matí, el tret de sortida de la 
26ena edició de l’European Balloon 
Festival, el festival de globus més 
gran de l’Estat espanyol, que se 
celebra a Igualada. 

Les condicions meteorològi-
ques no van ser del tot favorables, 
motiu pel qual el vol va ser curt i no 
va permetre volar als globus més 
grans. Els passatgers del vol inau-
gural van ser més d’una vintena de 
periodistes de mitjans nacionals i 
internacionals acreditats per cobrir 
el vol. Una de les novetats del festi-
val que es va presentar  aquell matí 
va ser la cistella de gran capacitat 
fabricada per l’empresa igualadina 
Ultramagic Balloons, amb 28 places 
per a viatgers, a més del pilot. Els 
assistents van poder veure l’enlai-
rament d’una d’aquestes cistelles 
en un vol captiu.

Els vols simultanis i la competi-
ció esportiva per als 51 pilots parti-
cipants, es va fer els dies següents, 
tant matí com tarda, fins diumenge.

L’endemà divendres, el vent va 
impedir que els globus poguessin 
sortir des de les places tal i com 
estava programat i l’enlairament es 
va fer des del Parc Central.

Dissabte i diumenge, el temps 
va ser més idoni i els anoiencs van 
poder observar el vol simultani de 
globus més gran d’Europa que va 
deixar imatges de postal. El vol ma-
tinal de diumenge, ja fora de com-
petició, va ser el més espectacular 
ja que el vent va dur els globus a 
sobrevolar el centre d’Igualada i els 
pilots van poder saludar, de ben a 
prop, els igualadins més matiners 
que observaven l’espectacle des 
de balcons i terrats.

L’organització fa un balanç molt 
positiu del festival ja que, tot i que 
les condicions meteorològiques no 
van ser les millors els dos primers 
dies, no es va haver de cancel·lar 
cap vol, i destaquen especialment 
l’altíssima participació; tots els vols 
–especialment els de tarda–van 
comptar amb un nombrós públic 
al Parc Central, que a més de viure 
els enlairaments dels globus van 
participar en les activitats familiars 
com els tallers i volades d’estels, 
la Ludomòbil i els jocs de punteria 
amb frisbees.

25.000 persones a l’encesa 
nocturna de globus Night 
Glow i al concert de Sopa 
de Cabra

El primer European Balloon 
Festival postpandèmic no podia 

tenir una cloenda millor: 25.000 
persones van omplir dissabte a la 
nit el Parc Central d’Igualada per 
veure en directe l’encesa noctur-
na de globus Night Glow, un es-
pectacle de llum i color que deixa 
imatges espectaculars gràcies a la 
sintonia entre públic i pilots, que 
encenen els seus cremadors se-
guint els comptes enrere del pú-
blic per il·luminar les seves acolo-
rides teles. La nit al Parc Central 
d’Igualada va acabar amb un con-
cert de Sopa de Cabra, el primer 
del festival Anòlia, que va aple-
gar un nombrós públic de totes 
les edats per escoltar el repertori 
clàssic d’aquesta mítica banda de 
rock català, que enguany celebra 
30 anys del disc Ben Endins.

L’igualadí Carles Figueras, 
guanyador entre 51 equips 
d’arreu del món

Des que dijous es va iniciar 
la competició, els cinquanta-un 
pilots participants han hagut 
d’anar realitzant diverses proves 
de vol, com la llebre o la diana, i 
aconseguir punts per a la classifi-
cació final. El pilot igualadí Carles 
Figueras, de l’equip Ultramagic, 
ha estat el campió de l’European 
Balloon Festival, pocs dies des-
prés de guanyar el campionat es-
panyol d’aerostació celebrat a 
Cadis. La segona posició ha estat 
per Josep Maria Lladó, també de 
l’equip Ultramagic Balloons, i en 
tercer lloc ha quedat la pilot Ma-
ria Luisa Cabañero, de Castella 
La Manxa, que pilotava el globus 
Instanet.

L’European Balloon Festival 
està impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’empresa fabricant 
de globus Ultramagic, amb el 
suport de les empreses de vol 
Globus Kon-Tiki, Camins de Vent, 
Anoia Balloons i el patrocini de 
Vitogas. 

Foto: Manel Marimon i Gomis
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CCOO valora positivament la millora 
de l’ocupació a l’Anoia, però reclama 
increments salarials i reforçar l’escut social
El mes de juny deixa una xifra 

de 6.658 persones desocupa-
des a l’Anoia, una reducció d’un 
21,1% respecte fa un any, ten-
dència que continua evidenciant 
una reactivació sostinguda en el 
temps.

El comportament de la con-
tractació indica una millora en 
l’estabilitat de l’ocupació, ja que 
un 35,6% dels contractes sig-
nats al juny a la comarca han 
estat indefinits. Les dades mos-
tren una clara recuperació de 
la dinàmica del mercat de tre-
ball, tot i que amb diferències 
clares entre homes i dones, ja 
que elles recuperen amb me-
nor intensitat aquesta dinàmica 
positiva.

L’afiliació a la Seguretat So-
cial a Catalunya ha crescut sig-
nificativament, contribuint així 
a reforçar el sistema de Segu-
retat Social. Malgrat l’escenari 
favorable, cal tenir present que la 
protecció per atur continua sent 
feble (65,7%) i l’elevada inflació 
posa en qüestió que la recupe-
ració pugui ser per a tothom, ja 
que castiga molt especialment 
les rendes més baixes.

L’evolució favorable de l’ocu-
pació i el creixement econòmic, 
malauradament, conviuen amb 
una pujada de preus que està 
afeblint el poder adquisitiu, ame-
naça l’estabilitat de moltes llars 
treballadores i llastra el creixe-
ment econòmic.

Per tot això, CCOO reclama:
- Un pacte per a la Negocia-

ció Col·lectiva amb clàusules de 
garantia salarial i l’actualització 
del Salari Mínim Interprofessio-
nal i de les pensions, per tal de 
mantenir el poder adquisitiu de 
salaris i prestacions.

- L’increment de la Renda 
Garantida de Ciutadania en un 
15% complementari a l’augment 
de l’Ingrés Mínim Vital i de les 
pensions no contributives, i la 
coordinació efectiva de la RGC i 
de l’IMV per tal d’ampliar la seva 
cobertura.

- La millora de la intermedi-
ació laboral per tal d’aprofitar la 
demanda actual i reduir el nom-
bre de persones registrades a 
l’atur. Són necessaris itineraris 
formatius personalitzats que per-
metin la qualificació permanent 
dels treballadors/ores.

- El disseny i control dels fons 
europeus per evitar transferèn-
cies a empreses que han incre-
mentat els preus i que mantenen 
els seus marges de benefici, tot i 
la situació d’extrema precarietat 
que s’està instal·lant a la nostra 
societat.

- Un esforç pressupostari su-
plementari tant en l’execució del 
pressupost 2022 com en el dis-
seny del pressupost 2023, per tal 
de repartir els esforços i garantir, 
mitjançant polítiques públiques, 
l’estabilitat i suficiència de la 
renda disponible de les llars.

- Impuls als espais de diàleg 
social al territori, tant d’àmbit 
local com comarcal, per al segui-
ment de les polítiques de trans-
formació, recuperació i resilièn-
cia del teixit productiu.

- La complementació dels 
ajuts al consum energètic per a 
les famílies amb rendes més ten-
sionades i l’increment del des-
compte per a títols de transport 
públic, aprovat recentment pel 
Govern Central, per arribar a un 
50%.

CCOO Anoia

La Diputació de Barcelona presenta el 
projecte de reurbanització de la plaça 
Vilarrubias 
VILANOVA DEL CAMÍ

La Diputació de Barcelona ha 
presentat a l’Ajuntament de 

Vilanova del Camí el projecte 
de reurbanització de la pla-
ça de Vilarrubias, un jardí urbà 
plenament consolidat construït 
als anys 80 que queda delimi-
tat pels carrers Mossèn Ama-
deu Menós, l’avinguda Verge 
de Montserrat i el carrer Papa 
Joan XXIII. El projecte permetrà 
a l’Ajuntament treure a licitació 
l’obra i que la plaça esdevingui 
un espai públic de qualitat. 

Actualment, l’espai està tan-
cat per unes grans jardineres 
d’obra que fan que l’interior no 

sigui visible des de les voreres 
i només és accessible per un 
punt. A més, l’interior de la pla-
ça no disposa d’un recorregut 
adaptat. 

L’objectiu del projecte de 
reurbanització és adequar l’es-
pai perquè sigui plenament ac-
cessible, millorar la permeabi-
litat visual entre la plaça i els 
carrers que el delimiten, perme-
tre la implantació futura de dues 
zones de jocs infantils i renovar 
el mobiliari urbà. Tot això, se-
guint la voluntat política i ciuta-
dana de mantenir el caràcter de 
l’espai, conservant les jardineres 
i la vegetació existent.

Per a la redacció del projecte 
s’ha utilitzat l’eina per avaluar 
els determinants de la salut en 
l’espai públic, desenvolupada 
pel Servei de Salut Pública i el 
Servei d’Equipaments i Espai Pú-
blic de la Diputació de Barcelona 
en col·laboració amb ISGLOBAL, 
que ha permès avaluar les mi-
llores que suposaria, respecte 
l’estat actual, l’execució de la 
proposta d’actuació. Les millo-
res més significatives les trobem 
en l’accés universal a l’espai, la 
seguretat, el manteniment i el 
confort de la plaça, que repercu-
tiria en una major utilització de 
l’espai públic.

La ciutadania vol el 
pressupost participatiu per 
seguir millorant els parcs 
de la ciutat 
VILANOVA DEL CAMÍ

El passat 30 de juny es va tan-
car el període de votació en la 

segona fase del procés participa-
tiu d’aquest any. Hi van participar 
més de 150 persones, la majoria 
de les quals han posat l’accent en 
les millores dels parcs infantils, 
que també volen dotar de més 
espais d’ombra.

El pressupost per al procés 
general era de 30.000 euros, divi-
dit en dues categories: la primera 
amb opcions valorades en 10.000 
euros i la segona amb projectes 
valorats en 5.000 euros.

En el primer àmbit, el projec-
te més votat, amb més del 42% 
dels vots, ha estat la proposta de 
dotar els parcs de la ciutat de zo-
nes d’obra. Per darrere, amb un 
25,1%, ha quedat la iniciativa de 
dotar de més jocs la plaça Ca-
talunya, i en tercer lloc, amb un 
24,7%, les millores al Mercat Mu-

nicipal. La proposta per construir 
un parc de cal.listènia ha rebut el 
8,1% dels vots.

Pel que fa a les propostes de 
la categoria B, el projecte que ha 
rebut més vots, un 32,7%, ha estat 
el de fer millores als parcs de la 
ciutat. I amb un 30,5% el que pro-
posava l’adquisició de més mobili-
ari urbà. La construcció d’una zo-
na de pícnic a l’espai Cruyff Court 
ha rebut el 21,5% dels vots i la 
proposta de construcció d’aparca-
ments de patinets el 15,3%.

Roger Vázquez Claravalls 
és escollit com a candidat 
a l’alcaldia 

MASQUEFA

Roger Vázquez Claravalls (@
rogerclaravalls) serà el candi-

dat d’Esquerra Republicana de 
Catalunya en les eleccions muni-
cipals de Masquefa. Així ho ha 
ratificat l’assemblea local de mili-
tants, simpatitzants i amics d’Es-
querra Masquefa per unanimitat, 
després que el president de la 
secció local el proposés formal-
ment com a cap de llista.

L’acte, que va comptar amb la 
presència dels diputats provinci-
als Maria Sayavera i Josep-Ramon 
Mut, va servir perquè l’alcaldable 
republicà expliqués les línies clau 
“d’un projecte que parteix d’un 
full en blanc i que ha de conèixer 
totes les realitats de Masquefa: 
de tothom i per a tothom, amb la 
voluntat de sumar des de l’hones-
tedat i la transparència”. 

Vázquez participa activament 
de la vida i del teixit associatiu 
local. És president de la Colla 
Gegantera de Masquefa, des de 
l’any 2016, i autor del llibre Els 
Gegants de l’Anoia. La seva etapa 

formativa va començar a l’Escola 
El Turó i l’Institut de Masquefa i 
és graduat en Gestió i Adminis-
tració Pública i màster en Estudis 
Jurídics Avançats –amb menció en 
Dret públic–, per la Universitat de 
Barcelona.

Amb el seu fitxatge, Esquerra 
s’assegura un cap de cartell jove 
i amb projecció, ambició i capa-
citat de lideratge per guanyar a 
Masquefa i transformar-la en clau 
social, sota el paraigua dels va-
lors republicans: “el 28 de maig de 
2023, la gent de Masquefa votarà 
i jo voldré que el nostre projecte 
sigui votat. Perquè no serà només 
d’Esquerra: serà del poble. (...) I si 
m’hi poso –si ens hi posem– és 
perquè #estimemMasquefa”.

Està previst que al setembre, 
amb l’inici del curs polític, es faci 
una presentació pública del can-
didat que comptarà amb la inter-
venció de la consellera de la Pre-
sidència de la Generalitat de Cata-
lunya, Laura Vilagrà, i la diputada 
al Congrés dels Diputats, Carolina 
Telechea. Sortida de la gent gran a Salou

VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest passat diumenge, l’As-
sociació de Pensionistes i 

Jubilats de Vilanova del Camí, ha 
celebrat amb una sortida a Salou, 
l’última activitat de la temporada 
abans del parèntesi estival. A les 
vuit del matí sortien en direcció a 
la Costa Daurada per gaudir d’una 
jornada a aquesta coneguda ciutat 
tarragonina. 

En arribar a Salou, van esmor-
zar al bufet lliure de l’Hotel Salau-
ris Palace, situat al costat mateix 
de PortAventura i després assis-

tien a una demostració promoci-
onal.

La jornada també els va per-
metre disposar de temps lliure. 
Alguns van optar per  gaudir de 
les instal·lacions de l’hotel, entre 
elles una magnífica piscina, i la 
resta van fer una passejada abans 
del dinar, que feien al mateix hotel, 
amb sobretaula de música i ball.

Al voltant de les quatre de la 
tarda, es van desplaçar a Salou 
per donar una volta pel Passeig 
Marítim i cap a les 6 tornaven cap 
a Vilanova del Camí.

En aquest parèntesi estival, la 
Junta continuarà treballant inten-
sament per preparar la Setmana 
de la Gent Gran 2022, que se ce-
lebrarà del 25 de setembre al 2 
d’octubre.

Des de l’entitat han desitjat a 
tots els associats i familiars unes 
bones vacances i que es resguar-
din de la intensa calor d’aquest 
estiu.

Després de la Festa Major de 
Vilanova del Camí, la Junta repren-
drà les activitats amb total nor-
malitat.

200 persones es van mullar a Montbui per 
l’esclerosi múltiple
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge passat va tenir lloc a 
la piscina d’estiu de Montbui 

una nova jornada de bany emmar-
cada en la celebració de l’activitat 
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, 
en benefici de la Fundació Escle-

rosi Múltiple. La jornada solidària 
va ser en horari matinal i va cons-
tar d’una carpa de venda de mar-
xandatge, una estona d’animació 
musical amb Diverevent, i una 
exhibició de natació sincronitzada 
i  aquagym, fruit de la col·labora-

ció de l’Anoia Club Gimnàstic i de 
Mont-aQua. Passat el migdia, i per 
tancar la jornada del Mulla’t es va 
realitzar l’activitat més destacada: 
el salt col·lectiu per part de tots 
els banyistes de la piscina d’estiu 
de Montbui. 



UNA IMPRUDÈNCIA ENS HO CREMA TOT
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Noemí Trucharte participa als 10 anys 
de la Red Innpulso amb alcaldes de tot 
Espanya

VILANOVA DEL CAMÍ

La xarxa de ciutats Red Innpulso 
celebra 10 anys i ho ha fet amb 

un acte a Madrid que ha reunit 
els alcaldes dels municipis que en 
formen part i també les ministres 
de Transport, Mobilitat i Agenda 
Urbana i de Ciència i Innovació del 
Govern d’Espanya, Raquel Sánc-
hez i Diana Morant, respectiva-
ment. Des de l’Anoia hi ha assistit 

l’alcaldessa de Vilanova del Camí, 
Noemí Trucharte.

Innpulso està format per 83 
ciutats de tot l’Estat que com-
parteixen polítiques innovadores 
per avançar cap a un model de 
ciutat més verda i cohesionada. 
La xarxa té diverses línies i grups 
de treball dels municipis que en 
formen part, dividits en grups de 
subvencions públiques i innovació, 

d’innovació urbana, de laborato-
ris urbans, de la xarxa de ciutats 
intel·ligents i de sostenibilitat del 
món rural.

Noemí Trucharte destaca que 
“la Red Innpulso és un exemple 
de cooperació municipal i de com 
empoderar els ajuntaments en 
l’àmbit de la ciència i la innovació. 
Per a un municipi com Vilanova és 
important formar-ne part perquè 
establim línies de treball amb tots 
ells i és una manera de tenir una 
portada d’entrada directa, també, 
al govern d’Espanya en tot allò 
que fa referència a les polítiques 
adreçades als municipis”. Un dels 
exemples recents, en aquesta lí-
nia, que ha impulsat Vilanova és 
l’Oficina de Suport als Fons Eu-
ropeus que ha creat, adreçada a 
particulars, autònoms i empreses, 
i també la incorporació d’una tèc-
nica d’innovació al municipi.

PSC-Anoia

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

Joan Maragall, 3, local 2- IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 
E-mail: jmmorros@jmmorros.com - www.jmmorros.com

Inscripcions al 46è Concurs 
de Teatre Amateur Vila de 
Piera
PIERA

L’Ajuntament de Piera ja ha 
publicat les bases de l’edició 

d’enguany del Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera, un certa-
men adreçat a tots els elencs tea-
trals amb membres que s’estiguin 
iniciant al món de les arts escè-
niques. En efectuar la inscripció, 
cadascun dels grups proposarà 
una obra teatral en català, castellà 
o bilingüe que disposi de l’auto-
rització de l’autor o autora per 
poder ser representada.

El concurs, que començarà 
l’1 d’octubre i conclourà el 26 de 
novembre, comptarà amb actua-
cions tots els dissabtes d’aquests 
dos mesos en sessions de tarda al 
Teatre Foment. El jurat estarà for-
mat per persones vinculades di-
rectament al món del teatre, que 
atorgaran premis a les tres millors 
obres i reconeixements a la millor 
direcció, millor actor, millor actriu, 
millor actor de repartiment, millor 
actriu de repartiment i millor pre-
sentació escènica.

En presentar la candidatura, 
s’haurà d’adjuntar un breu histo-
rial de la companyia, la sinopsi de 
l’obra, el repartiment i una foto-

grafia de qualitat i una comissió 
nomenada a l’efecte serà l’encar-
regada de seleccionar les obres 
que finalment seran representa-
des. Als elencs seleccionats se’ls 
citarà el 4 de setembre al Teatre 
Forment per concretar l’ordre de 
les representacions i, en cas de 
no arribar a un acord, es procedi-
rà a un sorteig. Als grups escollits 
se’ls informarà que han de pre-
sentar pressupost i certificat de 
titularitat bancària per a tràmits 
administratius amb l’Ajuntament.

Les companyies que vulguin 
participar en el certamen tenen 
fins al 31 de juliol per a formalit-
zar la inscripció enviant un cor-
reu electrònic a cultura@ajpiera.
cat, concursteatreamateurpiera@
gmail.com o a comissioteatrepie-
ra@gmail.com.

El CAP de Montbui obté 
la certificació de qualitat 
mediambiental EMAS

Els nous gegants es diran Soldó 
i Carol i seran un bandoler i una pagesa

VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament de Vallbona d’Ano-
ia va organitzar divendres 1 de 

juliol l’acte de presentació dels 
resultats del procés participatiu 
per al disseny dels nous gegants 
de Vallbona d’Anoia. Atès que els 
vells pesen molts i són difícils de 
portar, es va demanar als vall-

bonencs a través d’una consul-
ta popular com havien de ser els 
nous que es construïssin.

Els participants de la consulta 
van votar que els gegants fossin 
completament nous, i no una no-
va versió dels anteriors, que facin 
una alçada d’uns 3,5 metres, que 
siguin un bandoler i una pagesa, i 

que es diguin Soldó i Carol. Amb 
l’ajuda dels artesans geganters 
del taller Gabins de Torrelló, que 
van explicar els diferents mate-
rials necessaris per construir els 
gegants i van donar indicacions 
sobre com es dissenyen, els assis-
tents van arribar a un consens per 
crear un esbós definitiu per a Sol-
dó i Carol. Les properes setmanes 
el taller enviarà propostes de dis-
seny fetes a partir d’aquest esbós.

Al setembre l’Ajuntament con-
vocarà una nova trobada per triar 
el disseny definitiu i amb la gent 
interessada en ser portadors dels 
futurs gegants de Vallbona. D’altra 
banda, s’estan estudiant mesures 
per restaurar els gegants antics, 
Bartomeu i Roser, i poder-los mos-
trar en un espai que dignifiqui les 
figures i en què es puguin conser-
var en bones condicions.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 

Tres centres d’atenció primà-
ria de la Catalunya Central han 

obtingut la certificació de qualitat 
ambiental europea Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (EMAS), 
que avalua l’impacte sobre el 
medi ambient de les seves activi-
tats i implanta sistemes de millora 
contínua. Són els CAP Santa Mar-
garida de Montbui, Santa Eugènia 
de Berga (Osona) i Prats de Llu-
çanès (Osona). En total, l’Institut 
Català de la Salut (ICS) a la Cata-
lunya Central ja té 15 centres que 
disposen d’aquesta distinció.

L’obtenció del segell de quali-
tat EMAS indica que aquests cen-
tres compleixen amb els màxims 
nivells de qualitat mediambiental. 
Entre d’altres, es valora la reduc-

ció del consum de recursos natu-
rals (com són l’energia, l’aigua i el 
paper) o la producció de residus 
perillosos i no perillosos en els 
centres que tenen aquesta certi-
ficació. La consecució del segell, 
que té caràcter voluntari, compor-
ta també l’obtenció de l’acredita-
ció ISO 14.001.

B-Back, grup guanyador del 
16è Certamen de Música Jove 
IGUALADA

El pati del Museu de la Pell 
d’Igualada va acollir, el passat 

2 de juliol, la 16a edició del Cer-
tamen de Música Jove, que va 
tenir com a guanyador el grup 
B-Back. 

Formen aquest grup sis joves 
vinguts d’Igualada i rodalies: Lluc 
Torreguitart (bateria), Biel Sere-
na (teclat), Òscar Ferrer (guitar-
ra), Roc Riba (baix) i Marta Bossa 
(cantant). Tenen aspiracions pro-
fessionals i treballen per oferir 
un espectacle que faci honor a 
les llegendes a qui fan tribut.

Ells mateixos expliquen la 
seva experiència en aquest cer-
tamen: “Estem molt contents 
d’haver pogut participar al 16è 

Certamen de Música Jove d’Igua-
lada, de la bona resposta que 
vam obtenir del públic així com 
del reconeixement que ens va 
ser atorgat pels membres del ju-
rat al concedir-nos el premi de 
grup. Haver guanyat aquest cer-
tamen ens anima a seguir treba-
llant per aconseguir els nostres 
objectius”. 

B-Back és un viatge al passat 
que rememora els grans èxits de 
la història. Des de Queen fins a 
Bon Jovi, passant per Stevie Won-
der, Tina Turner, Europe i molts 
més!

Un menor que viatjava 
sense mascareta ni bitllet 
agredeix un vigilant dels 
FGC
IGUALADA

Diumenge passat, a les sis de 
la matinada, un menor va 

amenaçar i agredir un vigilant de 
seguretat dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC). 
Segons avançava l’ABC i va con-
firmar l’ACN, el jove va pujar al 
tren sense mascareta a l’estació 
d’Igualada en direcció a Martorell. 
Quan el vigilant li va recordar que 
l’havia de dur posada, també va 
veure que no portava el bitllet. 
Aleshores li va dir que havia de 
baixar del tren a la següent esta-
ció i, en aquest moment, el jove li 
ha clavat un cop de puny a un ull 
i el va amenaçar. Finalment, el tre-
ballador el va fer baixar a l’estació 

de la Pobla de Claramunt, on el va 
poder reduir fins que va arribar 
una patrulla dels Mossos. El jove 
va ser denunciat per un delicte de 
lesions lleus i es va informar dels 
fets a la Fiscalia de menors.

Es dona el cas que el 19 de 
maig passat un home va apunya-
lar per l’esquena un altre vigilant 
de seguretat a l’estació d’FGC 
d’Igualada. Una càmera de se-
guretat va gravar com una per-
sona s’acostava per l’esquena al 
treballador i, sense intercanviar 
cap paraula, li va clavar dues ga-
nivetades amb una arma blanca. 
L’agressor va fugir, tot i que va ser 
detingut el dia següent.

ACN
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ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA DEL 
CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DE L’ARRENDAMENT 
DEL CAFÈ-BAR DEL CASAL CATALÀ DELS HOSTALETS 
DE PIEROLA, PER AL PERÍODE 2022-2027

La Junta Directiva del Casal Català dels Hostalets de Pierola, posa en coneixement 
dels seus associats i del públic en general, la convocatòria oberta del concurs per a la 
concessió de l’arrendament del Cafè-Bar del Casal Català per al període 2022-2027. 
Poden optar a aquest concurs totes les persones majors de 18 anys indiferentment de la 
seva condició d’associat de l’entitat.

1. CALENDARI
 1.1. Es podran presentar les sol·licituds, de l’onze de juliol de 2022 fins a l’u de setembre del 2022.
 1.2. Primer d’octubre del 2022; s’iniciarà l’explotació de cafè bar per part del nou adjudicatari.

2. REQUISITS MÍNIMS
 2.1.  Lloguer del cafè-bar: 18.000 euros anuals + IVA; aquest import es farà efectiu en 12 

mensualitats de 1.500 euros/mes o allò que acordin ambdues parts.
 2.2.  Al marge de l’import mensual del lloguer el Casal abonarà el 50% de la recaptació mensual 

de les màquines escurabutxaques a l’adjudicatari.
 2.3. No hi ha import de traspàs.
 2.4.  L’adjudicatari haurà de dipositar 10.000 euros de fiança en concepte de béns mobles que 

s’hauran de fer efectius el 50% a l’inici de l’explotació i el 50% restant, al cap d’un any). 
Aquests imports seran retornats a la finalització del contracte sempre que s’entregui tot el 
mobiliari i els equips en bon estat i en funcionament.

 2.5.  L’adjudicatari haurà de dipositar 3.000 euros corresponents a 2 mensualitats en concepte de 
fiança que es dipositarà a l’INCASOL. Aquest import serà retornat en finalitzar el contracte 
sempre que l’arrendatari estigui al corrent de totes les mensualitats.

 2.6. L’Adjudicatari haurà de dipositar 1.500 euros en concepte de la primera mensualitat.
 2.7. Equipament: El bar del casal disposa de l’equipament mínim necessari per l’inici de l’activitat.
 2.8.  Horaris generals d’obertura del cafè-bar: es podran modificar de manera consensuada 

amb la Junta.
  -  Estiu: De l’1 de juliol al 30 de setembre: de dilluns a dijous de 08:00h a 00:00h; - divendres, 

dissabtes i vigílies de festius de 08:00 a 02.30 h; diumenges de 09:00h a 00.00 h.
  -  Hivern: De l’1 d’octubre al 30 de juny: de dilluns a dijous de 08:00h a 22:00 h; divendres, 

dissabtes i vigílies de festius de 08:00h a 01:00 h; diumenges de 9:00h a 11:00h.
  -  Dies de tancament anual: De manera general el cafè-bar només podrà romandre tancat 

els dies 25 de desembre i 1 de gener, de cada any.
 2.9.  Durada del contracte: El contracte tindrà una durada de tres anys, prorrogable d’any 

en any, fins a un màxim de 5 anys. Abans de finalitzar el 3r any, la Junta podrà valorar (a 
petició dels interessats) la renovació de dos anys més. Aquest període resta subjecte a 
les condicions que es detallen a l’apartat “durada del contracte” a aplicar sempre que es 
compleixin les condicions que estableix el contracte i amb el vist-i-plau de la Junta Directiva.

 2.10.  Proposta mínima de restauració: El cafè-bar haurà d’oferir un servei de cuina que, com a 
mínim, haurà d’incloure: entrepans (tot el dia), menú o carta al migdia/nit (o servei de carta) 
i tapes per als aperitius.

3. REQUISITS PER PRESENTAR-SE AL CONCURS:
Les propostes que es presentin a concurs han de tenir en compte les següents condicions:
 3.1.  S’estableix un dipòsit de 300 euros en concepte d’inscripció formal al concurs. Per 

tant, l’acceptació a concurs de qualsevol proposta queda subjecte a la presentació del 
comprovant bancari de l’ingrés del dipòsit. Aquest import serà retornat íntegrament un cop 
finalitzat el concurs. Num. de compte per al dipòsit: 2100-0269-81-0200037059

 3.2.  Tota persona interessada a presentar-se al concurs ha de lliurar a les dependències del 
Casal Català una proposta que contingui, com a mínim, els següents elements.

  - Nom, cognoms i dades generals de les persones físiques o jurídiques que es presenten.
  -  CV i/o informe de vida laboral de les persones físiques o representants de les societats 

interessades.
  -  Memòria descriptiva de la proposta: Caldrà definir mínimament els següents aspectes: 
  · Oferta gastronòmica: Menú diari, entrepans, carta de vins, esmorzars, tapes.
  · Proposta descomptes o avantatges al socis.
  · Altres propostes de millora.
El contingut de la proposta pot acompanyar-se de presentacions, imatges i/o qualsevol altre 
material de suport que es vulgui aportar.

4. COM I ON LLIURAR LES PROPOSTES:
S’acceptaran totes les propostes dipositades en un sobre tancat amb el contingut, especificat més 
amunt, a la Bústia de l’Entitat o rebudes per correu electrònic casal.hostalets@gmail.com
 CASAL CATALÀ DELS HOSTALETS DE PIEROLA
 C/ Isidre Vallès, 30 08781. Els Hostalets de Pierola

Es publicaran les bases del concurs a la web del Casal Català: www.casalcatala.cat, a la web de 
l’Ajuntament (www.elshostaletsdepierola.cat), i a la premsa comarcal.
Per a més informació i/o consultes, podeu contactar per correu electrònic a casal.hostalets@gmail.com

5. ALTRES CONSIDERACIONS
La Junta validarà totes les candidatures prèviament a l’Assemblea.

Als Hostalets de Pierola, juliol de 2022.

L’antiga màquina de 
projecció llueix a la 
rotonda del Rovy

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va inaugurar, dijous pas-

sat, la rotonda del Rovy on s’hi 
ha efectuat diferents actuacions 
tant d’obres com de jardineria que 
s’han completat amb la instal·lació 
de la màquina original amb la qual 
es projectaven les pel·lícules al 
Rovy.

L’acte va comptar amb la pre-
sència de les autoritats locals, de 
la família Rovira, estretament lliga-
da al Rovy i al cinema, i de la gent 
del Camp del Rei que s’ha ocupat 
de la restauració de la màquina.

El d’aquest dijous va ser un ac-
te familiar i emotiu que va obrir 
Manolo Cano, president de l’associ-
ació cultural Camp del Rei. Cano va 
explicar el procés de recuperació 
de la màquina de projecció que es 
trobava en molt mal estat i va des-
tacar la tasca ingent que han fet 
Juanjo i els germans Escriche.

El president del Camp del Rei 
va mostrar-se orgullós que l’entitat 
hagi pogut contribuir a la recu-
peració d’una peça tan important 
per Vilanova del Camí. També va 
compartir la seva satisfacció per 
poder col·laborar i participar en 
els projectes municipals o d’altres 
entitats que, va dir, són bons per 
Vilanova.

Maite i David Rovira, fills de Ju-
lián Rovira, que va ser el propietari 
del Rovy cinema fins que l’ajun-
tament va adquirir l’immoble, van 
compartir la seva satisfacció per-
què la màquina pogués lluir a Vi-
lanova del Camí. “El meu pare, va 
explicar Maite Rovira, va voler que 
la màquina de fer cinema fos una 
de les millors de l’època i sempre 
ho explicava amb molt d’orgull”

Jaume Rovira i Digna Bonsfills 
també van intervenir per recordar 
la fita de portar cinema a Vilano-
va del Camí. Al Restaurant Nou, 
es projectaven pel·lícules d’adults, 
mentre que al Rovy, es feien pel-
lícules clàssiques i més tard cin-
tes comercials. “L’arribada de les 
pel·lícules en 70 mm va suposar 
el final del cinema a Vilanova del 
Camí”, recordava amb certa nos-
tàlgia.

L’alcaldessa Noemí Truchar-
te va ser l’encarregada de cloure 
l’acte i ho va fer donant les gràcies 
a totes les persones que han parti-
cipat en el projecte de recuperació 
de la màquina i de l’actualització 
de la rotonda. Va felicitar les briga-
des d’obres i jardineria i a la gent 
del Camp del Rei i es va mostrar 
satisfeta d’haver pogut recuperar 
una part de la història del municipi.

DCA Anoia i Synergie 
renoven el conveni de 
col·laboració

IGUALADA

Dins el marc de la seva política 
de responsabilitat social cor-

porativa (RSC), la multinacional 
de solucions de recursos humans 
Synergie ha renovat el conveni 
de col·laboració amb l’Associa-
ció DCA (Dany Cerebral Adquirit) 
Anoia, per tal de participar i col·la-
borar en la millora de la reinserció 
social, educativa, ocupacional i 
laboral de les persones afectades 
de DCA.

El conveni subscrit contempla 
un vessant econòmic, amb una 
donació de 1.500 euros destinats 
a les activitats i tallers que orga-
nitza DCA Anoia, i un altre d’as-
sessorament i formació en ma-
tèria d’ocupació, que facilitarà la 

reinserció en el mercat laboral de 
persones amb DCA. Aquest asses-
sorament es durà a terme en la 
delegació que Synergie té a Igua-
lada, la capital de l’Anoia, i tindrà 
caràcter gratuït per a les sòcies i 
socis de DCA Anoia.

Per a Sílvia Balcells, Directora 
General de Synergie Espanya, “la 
renovació de l’acord de col·labo-
ració suposa la reafirmació del 
compromís de Synergie amb la 
inclusió laboral i el foment de la 
igualtat d’oportunitats a l’àmbit 
laboral”.

Una vegada més, Synergie fa 
palès el seu compromís ètic amb 
la comunitat en què està implan-
tada.
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El Consell Comarcal de l’Anoia adjudica 
el contracte del servei de menjador per 
als cinc propers cursos 
IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Anoia 
ha conclòs recentment el pro-

cediment de contractació pública 
del servei de menjador a les esco-
les de la comarca que gestiona 
l’ens. Un contracte dotat amb més 
de 6 milions d’euros, que imple-
mentarà l’empresa Servei d’Àpats 
SL, des d’ara i fins a la finalització 
del curs 2026/2027.

Aquest servei suposa l’elabo-
ració de més de 1.100 menús di-
aris, mitjançant càtering de línia 
calenta o cuina al mateix centre, 
en 17 escoles de l’Anoia: Gabriel 
Castellà d’Igualada; García Lorca, 
Antoni Gaudí i Montbou a San-
ta Margarida de Montbui; Cérvo-
la Blanca a Sant Martí de Tous; 
Les Passeres a Castellolí; Serra de 
Coll-bas a Carme; Vilademàger a 
La Llacuna; Marquès de La Pobla 
a Capellades; La Torre a La Torre 
de Claramunt; Torrescasana a Vi-

lanova d’Espoia; Herois del Bruc i 
Creixà a Piera; Font del Roure i El 
Turó a Masquefa; Les Oliveres a 
Cabrera d’Anoia i Josep Masclans 
a Vallbona d’Anoia.

El contracte també inclou, 
més enllà de l’elaboració pròpia 
de l’àpat, l’atenció a l’alumnat 
durant el temps de la prestació 
de servei de menjador i els perí-
odes anteriors i posteriors, des 
que acaben les classes del matí 
fins que comencen les de la tarda, 
per la qual cosa l’empresa adjudi-
catària dotarà els menjadors del 
personal necessari.

La consellera comarcal d’Edu-
cació, Carme Zaragoza, assegura 
que “el servei de menjador és un 
dels contractes més grans que 
gestiona aquesta institució i, a 
més, compta amb un component 
molt important de responsabili-
tat, ja que implica garantir la bona 
alimentació dels nostres infants; 

per això s’ha plantejat un concurs 
exigent que estem segurs que ga-
rantirà una prestació excel·lent 
del servei en els propers anys”.

La confecció i els controls dels 
menús de menjador escolar es re-
alitza sempre d’acord amb les re-
comanacions i criteris nutricionals 
que es donen des dels organis-
mes oficials de salut pública i en 
base a la legislació aplicable. In-
clouen productes ecològics –hor-
talisses, fruita, cereals, llegums, 
pasta i ous– i de proximitat –carn 
blanca, verdura, fruita, llegums i 
làctics– i s’hi contemplen les in-
toleràncies o especificitats que 
pugui presentar l’alumnat.

A banda de ser equilibrat nu-
tricionalment, aquest menú ha de 
ser atractiu i evitar la monotonia, 
contemplant també dinars espe-
cials en dates assenyalades com 
ara la Castanyada, el Nadal o el 
Carnestoltes, entre d’altres.

L’AmillyRallye l’Europa 
estreny els vincles d’amistat 
entre els pobles agermanats

VILANOVA DEL CAMÍ

Vilanova del Camí ha partici-
pat, juntament amb les ciutats 

agermanades d’Amilly, Calcinaia i 
Norwalde, en l’AmillyRallye l’Euro-
pe, una iniciativa esportiva, però 
alhora social i festiva que ha donat 
un nou impuls a l’agermanament 
i ha enfortit els vincles d’amistat.

Formant part d’aquesta ges-
ta, i com a protagonistes indiscu-
tibles, cal felicitar, agrair i reco-
nèixer l’esforç i la dedicació dels 
atletes vilanovins Camilo Grados, 
Luciano Grados, Nino Nisa, Daniel 
Rubio i Víctor Cervera que, malgrat 
fer de xofer va haver d’improvisar 
i també va fer de relleu internaci-
onal.

Els atletes vilanovins han fet 
una valoració molt positiva de l’ex-
periència. Asseguren que s’han 
sentit part d’una gran família i es-
tan desitjant que, des de qualse-
vol de les ciutats agermanades, es 
plantegi el següent repte. 

Camilo Grados i Luciano Gra-
dos ja havien participat en una 
iniciativa similar en el marc de la 
Cursa per la Pau, organitzada per 
Vilanova i Calcinaia. Els germans 
Grados han coincidit en destacar 
el nivell organitzatiu d’Amilly i, 
més concretament de Bertrand 
Peyridieu, cap d’expedició i direc-
tor de la cursa, que ha deixat jun-
tament amb el seu equip, el llistó 
molt alt. 

L’expedició vilanovina ha hagut 
de córrer pràcticament sempre de 
nit, fet que els ha servit per sumar 
anècdotes i alguna incidència sen-
se major importància, com desvi-

ar-se lleugerament de la ruta mar-
cada. Tot i haver de córrer amb 
frontal i vigilar molt en els corriols, 
ha estat una fita interessant, afir-
ma Nino Nisa. 

Un dels moments més emoci-
onants de l’AmillyRallye va ser l’ar-
ribada de les expedicions a Amilly 
després de 5 dies de cursa.

El cap de setmana també va 
estar ple de moments agradables 
durant els quals s’han teixit mol-
tes complicitats. Els idiomes no 
han estat cap impediment, diuen, 
per entendre’ns.

Des de l’Ajuntament, la regido-
ra d’Agermanament, Susana Gu-
tiérrez, que va viatjar a Amilly amb 
el regidor d’Esports, Rafael Gabar-
ri, també ha fet una valoració ex-
cel·lent de la iniciativa. “L’acollida 
ha estat magnífica i l’organització 
de 10”, assegura la regidora.

L’èxit de l’AmillyRallye així com 
l’èxit de l’agermanament, afirma 
la regidora, és fruit del treball en 
equip. Susana Gutiérrez ha fet un 
símil amb un rellotge, res no tin-
dria sentit sense manilles, o sense 
piles... funciona com un engranat-
ge on tothom és important: les 
entitats, les institucions i la gent. 

La pròxima trobada de l’ager-
manament serà al setembre en 
el marc de la Festa Major de Vila-
nova del Camí. La regidora ha ex-
plicat a Ràdio Nova que fa mesos 
que treballen en la preparació dels 
actes institucionals de l’agerma-
nament perquè aquest és un any 
especial: celebrarem el 30è ani-
versari amb Calcinaia i el 20è amb 
Amilly. 

Álex Salaberri surt 
meravellat pel públic dels 
‘Divendres a la fresca’ 
VILANOVA DEL CAMÍ

La segona proposta del progra-
ma dels Divendres a la fresca va 

treure nota alta. El còmic Álex Sala-
berri li va posar directament un 10 
per la bona acollida del públic vila-
noví i per l’organització de l’acte. La 
funció va satisfer amb escreix les 
expectatives i va fer passar una nit 
ben divertida als assistents. 

En aquest segon Divendres a la 
fresca, unes dues-centes persones 
van passar per Can Muscons per 
gaudir de l’actuació. Ja en edicions 
anteriors, els monòlegs han tingut 
molt bona resposta per part del 
públic vilanoví dins la programació 
cultural d’estiu.

La regidora de Cultura, Carlota 
Silva, afirma que va ser una sessió 
de risoteràpia en tota regla i que 
els assistents van sortir molt con-
tents: “el monologuista va interac-
tuar amb ells, i fins i tot els va fer 
cantar”. 

Álex Salaberri va comptar a les 
xarxes la seva satisfacció i agraï-
ment al públic vilanoví i també a 

la regidoria de Cultura –tant a la 
regidora com a les tècniques– i a 
l’Ajuntament per aquesta “gran 
nit”, escrivia, que el va fer sortir de 
Can Muscons sense tocar de peus 
a terra.

Afirmava que es quedaria curt 
donant les gràcies i anima a tot-
hom a seguir les nits de Can Mus-
cons. 

La pròxima cita serà el diven-
dres 22 de juliol amb la festa Re-
member I love 80 a càrrec de DJ 
Javi Mancebo. La regidoria demana 
als assistents que vagin vestits de 
blanc, per viure una festa al més 
pur estil eivissenc. 

Òmnium organitza tallers de ganxet en 
català per a dones d’origen marroquí
IGUALADA

Aquest trimestre, Òmnium 
Anoia ha dut a terme un nou 

projecte de cohesió social inèdit 
fins ara a la comarca: els tallers 
de ganxet per practicar el català 
adreçats a dones nouvingudes. 
Durant tres mesos, un matí a la 
setmana s’han trobat sis dones 
aprenents de català, d’origen 
marroquí, i sis voluntàries d’Òm-
nium a la seu de l’entitat per fer 
ganxet conjuntament i conversar 
en català.

L’encert del projecte és que 
l’ambient distès del taller facilita 
que sorgeixin temes de conversa 
motivadors, i que totes les dones 
tenen una afició comuna que les 
uneix: el ganxet.

Els tallers van adreçats a do-
nes nouvingudes que ja assistei-
xen a classes de català. De fet, és 
a través dels responsables dels 
cursos de català que es difon la 
convocatòria dels tallers i les inte-

ressades s’hi poden inscriure de 
manera totalment gratuïta.

Tant les voluntàries com les 
aprenents fan una valoració molt 
bona d’aquests tres mesos del 
taller, afirmen que estan molt 
satisfetes de poder formar part 
d’aquest grup i, de fet, han dema-
nat que es reediti. Així doncs, el 
proper mes de setembre el pro-
jecte tindrà continuïtat, i l’entitat 
es planteja ampliar-lo si hi ha més 
dones interessades a participar-hi.

A banda d’activitats puntuals 
com aquesta, el local d’Òmnium 
Anoia situat al carrer de Santa 
Maria número 12 acull constant-
ment exposicions i activitats cul-
turals. La seu està oberta cada 
dia de dilluns a divendres de 19 
a 20.30 h per atendre els socis, 
fer nous associats i vendre mar-
xandatge relacionat amb la lluita 
per la llengua i els drets civils i 
polítics.

Tenir els comptes de l’Ajuntament 
sanejats ha permès recuperar la capacitat 
d’invertir en millorar Igualada
La bona gestió dels recursos 

dels darrers anys del govern de 
Junts per Igualada ha aconseguit 
reduir pràcticament a la meitat 
l’endeutament desmesurat de la 
ciutat heretat de l’anterior govern. 
Això s’ha traduït en una reducció 
total de 22 milions de deute en 10 
anys, i que ha suposat que mentre 
al 2012 Igualada tenia un deute 
per habitant de 1.486 euros, al 
2021 ja ha estat de 886 euros. 

De fet, al llarg d’aquests dar-
rers anys s’ha aconseguit posar 
tots els semàfors de les finances 
municipals en verd (com l’estalvi 
net, els romanents o la ràtio d’en-
deutament), i s’ha fet sense  dei-
xar d’invertir en la ciutat i en les 
seves persones. 

Haver sanejat els comptes de 
l’Ajuntament ha permès fer inver-
sions tan positives com l’apos-
ta de ciutat universitària, la ge-
neració de polítiques d’impuls al 

comerç que han convertit Igua-
lada en un dels eixos comerci-
als més vius, liderar el rànquing 
de ciutats amb més espais verds 
o generar nous equipaments de 
ciutat com el Centre Cívic Nord. 
Aquestes inversions són exem-
ples de la transformació que ha 
viscut Igualada, apostes claus que 
si impliquen incrementar el deute 
de ciutat de forma controlada es 
seguiran fent, perquè la prioritat 

és invertir en serveis i qualitat de 
vida pels igualadins.

A més a més, des de fa 10 
anys que es treballa per reduir la 
pressió fiscal als ciutadans, i de 
fet l’any passat ja es va aprovar 
una reducció de l’IBI pel 2022. Una 
reducció que, per cert, ERC hi va 
votar en contra. De fet, el partit 
d’ERC va ser qui fa 13 anys en el 
Ple de l’Ajuntament quan es vota-
va la revisió cadastral per apujar 
el rebut de l’IBI als ciutadans, va 
ser qui va facilitar-ne l’aprovació, i 
en canvi, el partit de Marc Castells 
s’hi va oposar. Una mostra que en 
política les paraules tenen poc va-
lor si no les acompanyes amb fets.

Des de junts per Igualada, se-
guirem treballant pel bon govern 
de la ciutat, fent una gestió res-
ponsable de les finances i inver-
tint en les persones, que son el 
centre de la nostra política.

Junts per Igualada



CIDOPersones, la solució que t’envia la 
informació pública que t’interessa

Vols rebre una alerta 
quan alguna admi-
nistració pública obri 
un procés de selec-
ció que encaixi amb 
el teu perfil? O quan 
s’obri el termini per 
demanar la subven-
ció que necessites? 
Vols conèixer les or-
denances del teu mu-
nicipi? Tot això i molt 
més és possible grà-
cies a CIDOPersones, 
un servei gratuït del 
Cercador d’Informació i 
Documentació Oficials 
de la Diputació de 
Barcelona.

Només cal que acce-
deixis a https://cido.
diba.cat/subscripcio
-cido-persones, em-
plenis un formulari 
senzill i seleccionis 

aquelles opcions que 
t’interessin. Rebràs 
les alertes a la teva 
adreça electrònica 
cada cop que hi hagi 
informació que res-
pongui al teu perfil.

CIDOPersones ge-
nera automàticament 
alertes dels ajuts que 
es poden demanar 
a qualsevol institució 
que doni servei al te-
rritori; alertes sobre 
ofertes de treball del 
sector públic pròximes 
al teu municipi de re-
sidència o que inclo-

guin places reserva-
des a persones amb 
discapacitat, a dones, 
a persones a l’atur, a 
joves, a persones en 
situació de vulnerabi-

litat, a titulats univer-
sitaris o a personal 
d’investigació i recer-
ca. I, també, t’informa 
sobre la regulació de 
la normativa de l’àm-
bit social.

A més de facilitar l’ac-
cés a les necessitats 
d’informació pública 
que pugui tenir cada 
ciutadà, CIDOPerso-
nes incorpora un sis-
tema que relaciona 
els 947 municipis 
de Catalunya amb 
més de 5.500 institu-
cions, entre les quals, 
les administracions 
públiques d’àmbit es-
tatal, autonòmic i lo-

Per accedir 
només cal 
omplir el 
formulari de 
subscripció a 
CIDOPersones

cal, així com d’altres 
institucions del sector 
públic.

Subscriu-te a CI-
DOPersones i rebràs 
un correu electrònic 
amb diferents recur-
sos personalitzats 
d’acord amb les te-
ves necessitats!

El Cercador d’Infor-
mació i Documenta-
ció Oficials (CIDO) és 
un servei de la Dipu-
tació de Barcelona 
que facilita l’accés a 
la informació oficial 
de les administra-
cions catalanes i de 
les entitats del sector 
públic. Aquest cerca-
dor garanteix el dret i 
l’accessibilitat a la in-
formació pública dels 
ciutadans, de forma 
fàcil, ràpida i gratuïta.

Més informació a
cido.diba.cat

Per redacció Diputació 
de Barcelona

Crèdit: Shutterstock

Crèdit: Diputació de Barcelona

Crèdit: Shutterstock

Diputació de Barcelona: CIDOPersones
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Pijames cotó
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Comerç Igualada acaba el trimestre de 
formació per a comerços amb bona nota
IGUALADA

L’Àrea de Comerç de l’Ajunta-
ment d’Igualada ha acabat el 

trimestre de formacions de l’Aula 
de Comerç i els tallers “Fem un 
cafè amb el comerç” amb bona 
nota. Així ho indiquen les enques-
tes realitzades a les persones que 
han participat i que ho han valorat 
amb un notable.

L’Aula de Comerç ha ofert 4 
formacions. El mes de març va ser 
el curs “Canva, la plataforma de 
disseny més potent de la xarxa”; 
el mes d’abril “Millora la visibilitat 
digital del teu negoci gràcies a la 
teva ubicació”; el mes de maig 
“Aprèn les novetats d’Instagram 
pel 2022 i ven més gràcies a 
aquesta xarxa social” i el mes de 
juny “El teu compte de WhatsApp 
business pot ser la teva millor pla-
taforma de vendes”.

Pel que fa als tallers “Fem un 
cafè amb el comerç” –unes troba-
des de petit format on els comer-
ciants es troben fent un cafè amb 
un professional per tractar un te-
ma en concret, resoldre dubtes i 

compartir experiències amb altres 
comerços de la ciutat–, han estat 
dues sessions; “L’experiència de 
compra en l’entorn presencial i 
virtual” i al mes de març “Les ba-
ses per fer fotos de productes per 
les xarxes”,

De mitjana, han participat 
uns 30 comerços per cada curs 
de l’Aula de Formació i al voltant 
d’unes vint persones als tallers 
“Fem un cafè amb el comerç”.

Les persones enquestades 
manifesten la seva satisfacció pel 
que fa als continguts, organització, 
estructura del programa, profes-

sorat... i prefereixen les classes 
presencials a les virtuals. El 100% 
dels enquestats han mostrat el 
seu interès en que l’Ajuntament 
segueixi amb aquestes formaci-
ons i han proposat temes com: 
dubtes concrets d’Instagram, com 
crear contingut per xarxes i Goo-
gle My Business, Apps per arreglar 
fotografies, aparadorisme, gestió 
de subvencions, el món de l’autò-
nom, entendre documents fiscals, 
gestió de la imatge de les boti-
gues, com gestionar el personal 
de la botiga, com seleccionar bon 
personal, estudis de client, con-
trol financer, com tractar bases 
de dades de clients, fidelització de 
clients i xarxes socials en general.

El regidor de Dinamització 
Econòmica, Jordi Marcè, expli-
cava que “hem recollit totes les 
propostes dels participants i hem 
pres nota de les seves valoracions 
per tal de continuar millorant. El 
nou curs engegarà amb un pro-
grama farcit de contingut pràctic i 
teòric per tal de facilitar l’evolució 
i èxit del nostre teixit comercial”.

Anoia Turisme presenta la 
campanya d’estiu ‘Escapa’t 
a l’Anoia’

COMARCA

Anoia Turisme ha llançat aquest 
estiu a les xarxes socials un 

nou vídeo, dins de la campanya 
“Escapa’t a l’Anoia”, amb l’objec-
tiu de fer visible la destinació Ano-
ia i atraure visitants a la comarca.

El vídeo convida a acostar-se a 
l’Anoia, tot ressaltant les fortale-
ses de la destinació; recorrent-la 
a peu, a cavall o amb BTT con-
vencional o elèctrica, passejant 
pels pobles amb encant, tastant 
la gastronomia, observant el pa-
trimoni, descansant en algun dels 
allotjaments rurals o, fins i tot, 

contemplant-la des de l’aire, ja 
sigui amb globus, amb parapent o 
amb altres alternatives.

L’espot, que vol posar en valor 
que l’Anoia és una comarca sos-
tenible i slow, s’anirà promocio-
nant als perfils oficials d’Anoia Tu-
risme a les xarxes socials. També 
s’enviarà a tots els ajuntaments i 
agents turístics de la comarca, a 
l’Agència Catalana de Turisme i a 
la Diputació de Barcelona, perquè 
també a través dels seus canals 
pugui arribar a moltes més perso-
nes que siguin potencials visitants.

Anoia Turisme és l’ens supra-
municipal de coordinació i concer-
tació estratègica del turisme entre 
els ajuntaments i el Consell Co-
marcal de l’Anoia, amb l’objectiu 
de treballar plegats per destacar 
l’Anoia com una destinació turís-
tica a través de la promoció, dis-
seny i dinamització de nous pro-
jectes i productes turístics basats 
en les potencialitats del territori, 
que augmentin l’impacte econò-
mic del sector del turisme.

Igualada és la segona ciutat més 
endeutada de Catalunya i ERC critica que 
sigui també la ciutat amb els impostos 
més cars del país
IGUALADA

El ministeri d’Hisenda va publi-
car el llistat de les ciutats més 

endeutades de Catalunya i la 
segona amb més deute per habi-
tant és Igualada, amb un deute de 
36 milions d’euros i 886 euros de 
deute per habitant, que també és 
la ciutat més endeutada de la pro-
víncia de Barcelona. Les dades ofi-
cials del ministeri demostren que 
el deute de l’ajuntament igualadí 
ha crescut els últims anys, mal-
grat que Igualada és la ciutat mit-
jana amb els impostos més cars 
de Catalunya, tal com han expli-
cat des d’Esquerra Republicana 
d’Igualada. 

Segons els republicans, “es fa 
molt difícil d’entendre com pot ser 
que tenint els impostos més cars 
de Catalunya i, per tant, ingres-
sant més diners que ningú amb 
els impostos que paguem tots els 
igualadins i igualadines, siguem 
la segona ciutat més endeutada 

de Catalunya”. En aquest sentit, 
apunten que “ciutats mitjanes 
com la nostra han reduït molt més 
el deute, han cobrat menys impos-
tos i han invertit més que Igualada 
i això ho pot comprovar qualsevol 
ciutadà buscant-ho a internet”, i 
posen els següents exemples de 
ciutats, totes elles han reduït més 
el deute que la ciutat d’Igualada i 
cobren menys impostos:

Esplugues de Llobregat: Ha re-
duït el deute un 50% i cobra un 
30% menys d’IBI.

Figueres: Ha reduït el deute un 
40% i amb un 30% menys d’IBI.

Vilafranca del Penedès: Ha re-
duït el deute un 47% i cobra un 
36% menys d’IBI.

Olot: Ha reduït el deute un 57% 
i cobra un 40% menys d’IBI.

Tortosa: Ha reduït el deute un 
46% i cobra un 47% menys d’IBI.

Castelldefels: Ha reduït el deu-
te un 70% i cobra un 40% menys 
d’IBI.

Finalment, ERC Igualada de-
mana al govern municipal de Marc 
Castells una gestió “molt més efi-
cient” dels recursos públics i dei-
xar de gastar tant en actes que no 
tenen retorn a la ciutat, com per 
exemple una inauguració de dues 
hores que va costar 35.000 euros 
o un concurs d’idees pel barri del 
Rec que va costar 200.000 euros i 
que no ha servit per absolutament 
res”.

ERC-Igualada

El Ball de Diables de St. Miquel presenta 
el tancament pressupostari de la Mostra

El ball pla de Vallbona, 
exemple de recuperació 
i estratègies de 
revitalització de balls de 
plaça a l’Ebrefolk

VALLBONA D’ANOIA

Diumenge passat, Santi Masmi-
quel, mestre de cerimònies del 

ball pla de Vallbona, i Roc Farre-
ras, 1r tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Vallbona d’Anoia, van 
participar en la taula Rodona de 
l’Ebrefolk, el campus de cultura 
popular centrat en la música, la 
dansa i el cant tradicional de les 
comarques centrals de la catalan-
ofònia.

Masmiquel i Farreras van ser 
convidats per explicar el ball pla 
de Vallbona i el seu marc, les Fes-
tes del Roser, com a cas excepci-
onal de ball cerimonial que con-
serva totes les característiques i 
tradicions antigues.

A la taula també hi van parti-
cipar representants d’altres balls 
com Ulldecona i Vila-real i Mora 
d’Ebre, que intenta recuperar el 
seu ball de plaça desaparegut.

IGUALADA

El passat 11 de juny, la “Mostra 
de Balls de Diables Tradicio-

nals de Catalunya 2022” va portar 
a Igualada dotze colles del Camp 
de Tarragona i el Gran Penedès, 
convocats pel Ball de Sant Miquel 
i els Diables igualadí: la Llacuna, 
Vilafranca del Penedès, Vilanova 
i la Geltrú, Sitges “Colla Vella”, St. 
Quintí de Mediona, l’Arboç, la Riera 
de Gaià, Torredembarra, el Vendrell, 
Tarragona i Reus. L’entitat igualadi-
na ha presentat breument el tanca-
ment pressupostari.

En primer lloc, l’entitat vol des-
tacar que es va poder fer tot allò 
proposat en el projecte. I, en segon 
lloc, l’equilibri pressupostari assolit. 
Així, el balanç econòmic final de la 
Mostra de Balls de Diables tradici-

onals de Catalunya ha sigut d’un 
total de 17.519,06 euros de des-
peses i 17.996 euros d’ingressos; 
la majoria de l’aportació ha sigut 
de l’Ajuntament d’Igualada, atès 
que va ser una de les propostes 
escollides per procés participatiu, si 
bé s’hi inclouen més de 3.000 eu-
ros de patrocinadors gestionats pel 

Ball de Sant Miquel. El petit marge 
de benefici aconseguit de vora 450 
euros es destinarà a finançar des-
peses habituals de l’entitat com, 
per exemple, cobrir l’assegurança 
o renovar vestits o utillatge del ball.

Organitzada en el marc d’Igua-
lada com a Capital de la Cultura 
Catalana 2022, aquesta Mostra va 
ser una de les propostes escollides 
per votació popular. El Ball de Sant 
Miquel i els Diables va presentar 
un projecte que es basava en l’ac-
tuació de balls parlats als barris 
d’Igualada, una cercavila de foc pel 
centre i una encesa final de mig mi-
ler de diables. La proposta també 
incloïa un sopar final amb tots els 
participants així com actes con-
junts amb l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada. 

Foto: Dani G. Crespo
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Gairebé la meitat del jovent format 
per la Mancomunitat ja ha trobat feina

Òdena aprova uns 
pressupostos de 4,8 milions 
d’euros per al 2022
ÒDENA

Dijous passat, el ple de l’Ajun-
tament d’Òdena va aprovar 

els pressupostos municipals per 
al 2022 amb els vots a favor dels 
grups del PSC-Òdena Progrés i 
d’Òdena a Fons i els vots en con-
tra del grup de Fem Òdena-Acord 
Municipal. Els comptes per a 
aquest any seran de 4.788.394,59 
euros, amb 615.096,04 euros en 
inversions, dels quals la majo-
ria provenen de subvencions i 
88.654,98 euros es faran a través 
de préstec. Segons els grups que 
el proposen, aquest pressupost té 
tres eixos principals: millorar els 
serveis a les persones, millorar les 
inversions i millorar la contenció de 
la despesa.

La 2a tinent d’alcalde i regido-
ra d’Hisenda, Sandra Fernández 
(PSC-Òdena Progrés), va començar 
la defensa dels comptes assegu-
rant que aquest pressupost pre-
tén donar estabilitat al municipi i 
al consistori, i que no es deixarà 
de fer els projectes del govern an-
terior que ja tinguessin partida. Els 
comptes, va assegurar, se centren 
en les persones de manera direc-
ta. Com a exemple va destacar el 
Parc d’Estiu, que va solucionar el 
problema de la retallada de l’esco-
la d’estiu del govern anterior, que 
havia deixat sense cobrir la primera 
setmana de juliol. També en relació 
amb les persones, va avançar que 
al setembre es reobrirà la Ludoteca 
del Centre Cívic del Pla d’Òdena, 
que incorporarà també un dinamit-
zador per a l’espai jove del nucli. 
Abans d’acabar l’any els comptes 
preveuen el desenvolupament del 
centre de dia per a la gent gran La 
Torre. També incorporen la partida 
destinada a les beques università-
ries, que s’incrementarà un 20% 
per donar resposta a l’augment de 
sol·licituds. Pel que fa als serveis 
socials bàsics, Fernández va apun-
tar que els nous comptes volen tor-
nar a un reglament social just que 
pugui ajudar les persones que més 

ho necessitin, després que aquest 
reglament s’endurís i que alguns 
veïns en quedessin fora, en un mo-
ment d’encariment de l’energia i 
els productes bàsics. En inversions, 
la regidora d’Hisenda va destacar la 
millora de l’accessibilitat al Centre 
Unió Agrícola, la instal·lació de fa-
nals LED i la renovació de mobiliari 
urbà.

De la seva banda, el 1r tinent 
d’alcalde, Andreu García (Òdena 
a Fons, OAF) va afegir que amb 
l’aprovació d’aquest pressupost 
s’adeqüen les partides a les ne-
cessitats reals d’aquest any, així 
com també s’ajusten partides que 
altres anys havien quedat curtes. 
García va destacar les d’Educació o 
la creació d’un portal que permetrà 
fer en línia els pagaments que no 
es poden passar per l’organisme 
tributari. En inversions, el regidor 
d’OAF va llistar l’actualització de 
preus d’obres endarrerides com 
les del carrer Calaf, la substitució 
dels contenidors d’escombraries 
danyats, l’ampliació i potenciació 
del mercat i la incorporació d’un 
emprovador, i el manteniment dels 
parcs i l’arranjament del de Can Ri-
ba i de Santa Olga. García també va 
anunciar la instal·lació de càmeres 
en certs espais, que es decidiran 
per consens, per evitar la despesa 
que suposa el vandalisme per al 
municipi. I pel que fa a la despesa, 
els pressupostos aposten per la 
contenció, per no demanar més 
esforços als veïns, i la millora dels 
ingressos arribarà amb la captació 
de subvencions.

La Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena (MICOD) ha realitzat 

els darrers mesos dues formaci-
ons gratuïtes adreçades al jovent 
inscrit a l’atur de la Conca d’Òde-
na: un curs de Polimanteniment 
industrial i un curs de Muntatge i 
manteniment d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques. La bona xifra d’in-
serció laboral d’aquests dos cur-
sos i, especialment, la necessitat 
que tenen les empreses de trobar 
professionals formats ha fet que la 
MICOD decidís reeditar el curs de 
plaques solars de cara a la tardor.

Aquesta segona edició del curs 
especialitzat de Muntatge i man-
teniment d’instal·lacions solars fo-
tovoltaiques tindrà lloc els mesos 
d’octubre i novembre i constarà 
de 150 hores de formació teòri-
co-pràctica. És totalment gratuït 
i va adreçat a les persones joves 
d’entre 19 i 29 anys de la Conca 
d’Òdena que estiguin buscant feina 
--ja sigui perquè estan a l’atur o 
treballant en situació precària-- i 
tinguin una formació mínima d’ESO. 
La Mancomunitat els ofereix l’apre-
nentatge d’un ofici amb molta de-
manda al territori, la possibilitat de 
fer pràctiques en empreses de la 
comarca i suport en la recerca de 
feina. La formació es realitza a les 
instal·lacions que l’empresa Saltoki 
té a Igualada i que cedeix desinte-
ressadament.

Als dos cursos realitzats el dar-
rer any hi han participat 32 per-
sones. Del total de persones que 

van realitzar el curs de polimante-
niment industrial, el 57% ja estan 
treballant en empreses de la Conca 
d’Òdena. Pel que fa a l’alumnat del 
curs d’instal·lacions solars, per ara 
ja són un 33% les persones que 
han trobat feina al sector de les 
energies renovables i es preveu 
que aquesta xifra s’incrementarà 
les properes setmanes.

Aquestes bones dades d’inser-
ció es deuen al fet que els cursos 
estan totalment orientats a formar 
els professionals que necessiten 
les empreses de la Conca, la for-
mació té un caràcter eminentment 
pràctic i els alumnes poden realit-
zar pràctiques en empreses que, 
en molts casos, els acaben incorpo-
rant a la plantilla.

El balanç --tant de l’alumnat 
com de les empreses participants-- 
és molt positiu, i per això la Man-
comunitat fa una crida a les em-

preses del sector de les energies 
renovables perquè optin a incorpo-
rar com a estudiants en pràctiques 
els alumnes de la propera formació 
que s’iniciarà al mes d’octubre. To-
tes les empreses participants fins 
ara han confirmat que estarien 
disposades a repetir l’experiència 
d’incorporar alumnat en pràctiques 
amb perfil d’auxiliar d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques i realitzar-los, 
tot seguit, un contracte de treball 
si hi ha bona actitud per part de 
l’alumne, ja que és un perfil profes-
sional actualment molt buscat.

Totes les persones joves que es 
vulguin inscriure, així com les em-
preses interessades en participar a 
la segona edició del curs de Mun-
tatge i manteniment d’instal·laci-
ons solars fotovoltaiques, es poden 
adreçar a la Mancomunitat a través 
del correu concaindustrial@micod.
cat o bé el telèfon 938066555.

El Programa Conca Industrial 
4.0, organitzat per la MICOD i sub-
vencionat per la Diputació de Bar-
celona, vol ajudar el sector indus-
trial de la Conca d’Òdena a incor-
porar personal amb el perfil d’apre-
nent qualificat. Aquest programa 
vol promoure la competitivitat de 
les indústries i donar resposta a les 
seves necessitats tot capacitant les 
persones joves, futures treballado-
res, perquè es puguin dedicar als 
diferents sectors industrials del ter-
ritori, que suposen un volum molt 
important d’empreses, llocs de tre-
ball i facturació.

Visita del diputat de 
Cultura de la Diputació de 
Barcelona 

CALONGE DE SEGARRA

Dijous passat, el diputat de Cultu-
ra de la Diputació de Barcelona, 

Joan Carles García Cañizares, i el 
coordinador de l’Àrea de Cultura, 
Jordi Roca, van fer una reunió de 
treball a l’Ajuntament per parlar 
del patrimoni miner de Calonge de 
Segarra i l’Alta Segarra.

El diputat i el coordinador van 
ser rebuts per l’alcalde de Calonge 
de Segarra, Xavier Nadal, i l’alcal-
de de Calaf i president de la Man-
comunitat de l’Alta Segarra, Jordi 
Badia. La Mancomunitat de l’Alta 
Segarra ha demanat suport a la Di-
putació de Barcelona per a elabo-

rar un inventari del patrimoni de 
la conca minera de l’Alta Segarra, 
document que permetria treballar 
en la recuperació i la posada en 
valor d’aquest patrimoni tan poc 
conegut de l’Alta Segarra.

Després de la reunió es va visi-
tar la Mina Vicenta, la qual ha estat 
condicionada i museïtzada recent-
ment, i es van explicar els treballs 
que es volen fer en la 2a fase de 
museïtzació d’aquest espai. La vi-
sita va comptar amb l’explicació 
guiada d’en Pere Tardà, de CAT Pa-
trimoni.

Ajuntament de 
Calonge de Segarra

200 assistents a la 25a assemblea de l’AMIC

El Teatre Auditori Sant Cugat va 
acollir divendres 8 de juliol, la 

25a Assemblea general ordinària 
de l’Associació de Mitjans d’Infor-
mació i Comunicació –AMIC–, asso-
ciació de la que forma part L’Enllaç 
dels Anoiencs. 

Dos-cents associats van assistir 
a la trobada anual que realitza l’As-
sociació, per fer balanç del darrer 

any, explicar els nous objectius i 
debatre els reptes de futur.

El president de l’AMIC, Ramon 
Grau, inaugurava l’assemblea i des-
tacava que “l’AMIC és un referent 
en tot l’espai comunicatiu català. 
Som una entitat que facilita la vida 
als mitjans associats en l’elabora-
ció de continguts, donem resposta 
a les seves necessitats i posem en 
valor la premsa de proximitat da-
vant de la societat”.

En el dinar posterior a l’assem-
blea, l’Associació va commemorar 
els seus 25 anys, com l’entitat amb 
el col·lectiu més gran i divers de 
mitjans de proximitat als territoris 
de parla catalana, on van col·labo-
rar i van rebre un reconeixement 
els socis fundadors de l’AMIC. Tam-
bé es va visualitzat la falca i l’espot 
publicitari de la campanya “Mitjans 

de proximitat, periodisme d’alta fi-
delitat”.

En el torn de paraules, el presi-
dent de l’AMIC, Ramon Grau, afir-
mava “Ningú té certeses del futur, 
però estic segur que amb innova-
ció, creativitat, qualitat, rigor, vo-
cació de servei públic i periodisme 
proper a les ciutadanes i ciutadans 
d’aquest país, garantirem amb soli-
desa el nostre futur”, ha destacat.

L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcaldessa de l’Ajunta-
ment de Sant Cugat del Vallès, Mi-
reia Ingla, i Laura Vilagrà, consellera 
de la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya;

Per finalitzat l’acte, l’Associa-
ció va fer entrega de diplomes per 
commemorar a aquells mitjans que 
han complert anys rellevants en-
guany.
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ARRENDAMENT 
BAR-CAFETERIA

    LA LLIGA DE 
CAPELLADES

Comuniquem a totes les persones 
interessades en l’arrendament 
del bar-cafeteria de l’entitat, 

amb 1300 socis, que es poden posar 
en contacte al telèfon 722 673 649 

o bé al correu info@societatlalliga.cat

Junta Societat La Lliga, Capellades

Sessió ordinària del Ple 
de l’Ajuntament
CAPELLADES

El 6 de juliol es va celebrar la ses-
sió ordinària del mes de juny del 

ple de l’Ajuntament de Capellades. 
A l’ordre del dia es va entrar per 
urgència una modificació de crè-
dit i la rescissió del contracte amb 
l’empresa encarregada d’executar 
el projecte del nucli antic de Cape-
llades.

Però el més destacat d’aques-
ta sessió va ser la presència de 3 
membres del Consell d’Infants, que 
van assistir al Ple per presentar el 
projecte que tots els consellers i les 
conselleres i les diferents classes 
de primària han estat treballant du-
rant aquest curs. Els consellers van 
llegir un resum d’“Un projecte en-
torn el medi ambient i el feminisme 
a Capellades”, que és la proposta 
que han fet arribar als 5 grups mu-
nicipals. Els regidors els van animar 
a continuar treballant per als veïns 
i veïnes.

Després d’aprovar la darrera 
acte i donar compte dels decrets 
d’alcaldia es va acceptar la donació 
de la Casa de la Vila, un tràmit rea-
litzat per normalitzar una situació 
documental que no s’havia produït 
malgrat els anys. 

També es va aprovar per una-
nimitat les bases, revisades un any 
més per ajustar-se millor a les ne-
cessitats de la vila, i la convocatòria 
de 3.000 euros per als ajuts d’activi-
tats extraescolars.

La unanimitat es va perdre a 
l’hora d’aprovar modificacions de 
crèdit. La primera va ser en el pres-
supost de la llar d’infants per en-
degar el Pla de viabilitat presentat 
davant l’obertura de noves aules. 
Hi van votar a favor ERC, VdC-CUP 

i PSC. Es van abstenir JxC i Ciuta-
dans.

Seguidament es va passar a la 
modificació de crèdit núm. 8 del 
pressupost municipal, valorada en 
445.526 euros, amb els vots favo-
rables de l’equip de govern i l’abs-
tenció de l’oposició. Entre d’altres 
punts, una de les actuacions més 
destacades que es podrà fer amb 
aquesta modificació del pressupost 
serà al Camp Municipal d’Esports, 
on s’iniciarà el procés per substituir 
l’actual gespa per una altra de no-
va, amb unes condicions diferents a 
les de l’actual.

En el punt següent, la modifi-
cació de l’ordenança fiscal número 
13, el PSC va tornar a donar el seu 
suport. Aquesta reajusta la modi-
ficació de la taxa d’ocupació de la 
via, entre altres coses, que es va fer 
durant la pandèmia per fer-la més 
justa i sostenible.

Abans d’aprovar una nova mo-
dificació de crèdit, per a la refor-
ma del nou espai jove, es va apro-
var la rescissió del contracte amb 
l’empresa encarregada d’executar 
l’obra dels carrers del centre his-
tòric.

També es va aprovar per una-
nimitat una moció en contra de la 
proposta que vol fer el govern espa-
nyol per substituir els jutjats de pau. 
Els regidors van coincidir en valo-
rar la tasca de medicació i justícia 
de proximitat que fan els jutges de 
pau, destacant com dels 947 mu-
nicipis que hi ha a Catalunya, 899 
tenen jutge de pau, un organisme 
actiu des de 1855 a Catalunya.

La sessió va acabar amb els ha-
bituals precs i preguntes dels grups 
municipals.

Amb Sant Cristòfol tornen els cotxes 
antics
CAPELLADES

Dissabte passat va tenir lloc a 
Capellades una nova celebra-

ció de Sant Cristòfol. Al matí es va 
portar la imatge del sant des del 
domicili de la família Carreras fins a 
l’església, acompanyats per la Ban-
da de l’Escola de Música.

Després de l’ofici, la banda va 
continuar tocant a la plaça de mis-
sa fins que es va acabar de beneir 
tots els vehicles lleugers i també 
els enguany força nombrosos vehi-
cles antics que van voler participar 

en la concentració. Van sortir des 
del pavelló poliesportiu i van passar 
pel carrer Major. Després de ser be-
neïts van estar exposats a la plaça 
de Catalunya, on moltes persones 
els van admirar i s’hi van fotografi-
ar. A la tarda es va fer la benedicció 

dels vehicles pesants, en aquest 
cas al Passeig, per facilitar el tràn-
sit, i la jornada va acabar amb un 
participat ball que es va fer al Pati 
de La Lliga, amb l’orquestra dels 
Visacos, que enguany celebren els 
60 anys de banda.

Nova edició de la revista 
“Casa de la Vila”
CAPELLADES

Aquesta setmana s’ha repartit 
per totes les cases de Cape-

llades una nova edició del butlle-
tí municipal “Casa de la Vila”. En 
aquest número 30 es recullen les 
informacions més destacades de 
les darreres setmanes, com la 
celebració de les Festes del Carrer, 
Sant Joan, Sant Jordi, l’Inculcat, la 
Festa del Joc i l’Esport o el Festi-
val d’Orgue. A banda d’aquestes 
celebracions marcades pel calen-
dari, també es poden trobar altres 
notícies com la creació d’un nou 

espai al Cementiri Municipal per al 
dol perinatal, l’inici de l’expedient 
per tal que el Museu Molí Paperer 
i l’Abric Romaní siguin declarats Bé 
d’Interès Nacional o el nou espai 
permanent sobre l’aqüífer Car-
me-Capellades al Museu. El repor-
tatge està dedicat al nou espai 
jove, que s’anomenarà La Cova, 
després de la consulta popular que 
s’ha fet entre el jovent. Una entre-
vista a la Comissió de les Festes 
del Carrer permet conèixer millor 
la seva tasca, com també a l’artista 
capelladina Olga Aloy.

Tornen a excavar la base militar de 
l’exèrcit republicà, 14 anys després de no 
fer-hi cap prospecció
PUJALT

El Memorial de l’Exèrcit Popular 
de Pujalt, un espai museïtzat 

únic a l’Estat, ha reprès aquest 
estiu les campanyes d’excava-
cions arqueològiques després 
de 14 anys sense fer-ne cap. Es 
tracta de la Base d’Instrucció del 
XVIII Cos de l’Exèrcit Popular de 
la República que va instal·lar-se a 
Pujalt durant la Guerra Civil i que 
va estar en funcionament fins al 
15 de gener del 1939. Ara, l’em-
presa CatPatrimoni ha engegat de 
nou una campanya d’excavacions 
en aquest indret i s’ha centrat en 
un dels barracons on dormien els 
soldats. És un espai amb capaci-
tat per a una quarantena de per-
sones. S’hi han trobat llaunes de 
conserva, plats, bales i tinters de 
tinta xinesa que els soldats feien 

servir per escriure cartes als seus 
familiars.

Durant la primavera de 1938 
van arribar a Pujalt contingents del 
XVIII Cos de l’Exèrcit Popular de 
la República per crear-hi un camp 
d’instrucció militar, que va estar 
en funcionament fins al 15 de ge-
ner de 1939, quatre dies abans de 
l’entrada de les tropes franquistes 
al municipi. La base tenia capacitat 
per a un miler de soldats i, tot i que 
no se sap exactament quants sol-
dats van fer ús de les instal·lacions, 
s’estima que van ser entre 8.000 i 
10.000.

La base es va planificar com 
una instal·lació militar de nova 
planta amb el suport logístic i or-
ganitzatiu que oferia el municipi de 
Pujalt, a mig camí entre el front --si-
tuat a uns 60 km-- i les grans ciu-

tats de la rereguarda catalana. Les 
principals instal·lacions es trobaven 
al bosc dels Obacs, a la zona de la 
Muntada, i comptava amb quatre 
refugis antiaeris, camp de tir, bar-
racons, rentadors, etc. Els soldats 
anaven a instruir-se en aquestes 
instal·lacions i s’hi estaven pocs 
dies abans de tornar al front.

L’any 2008 va ser l’últim en què 
es va dur a terme una campanya de 
prospecció arqueològica en aquesta 
zona, però aquest estiu l’empresa 
CatPatrimoni, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i l’Ajunta-
ment de Pujalt, les ha reprès. Ho 
ha fet amb l’ajut d’una quinzena 
de joves participants a un camp de 
treball organitzat per la cooperativa 
de lleure Quàlia amb el suport de la 
Direcció General de Joventut.

ACN

El Va Parir Tour va ser el colofó d’una gran 
Setmana Jove 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Montbui va celebrar entre el 
4 i el 10 de juliol la Setmana 

Jove, conjunt d’activitats adreça-
des al jovent del municipi, que va 
gaudir de valent amb nombroses 
propostes lúdiques, festives, cul-
turals i de sensibilització. La gran 
activitat de la Setmana Jove va 
ser sens dubte el Va Parir Tour, la 
gira musical estiuenca de Ràdio 
Flaixbac, que va fer les delícies 
dels joves i no tan joves amb una 
espectacular sessió musical cele-
brada al pati de l’Institut Mont-
bui fins a les 3 de la matinada. 

Els locutors i DJ més coneguts de 
l’emissora van protagonitzar una 
sessió musical de quatre hores. 

Cal remarcar que durant l’activi-
tat va ser-hi present un punt lila i 
un punt d’informació sobre salut i 
consum en espais d’oci.

El Va Parir Tour es va desen-
volupar sense incidències remar-
cables i va comptar amb la par-
ticipació d’unes 1.300 persones. 
De forma prèvia al Va Parir Tour el 
grup Drac i Diables de Montbui va 
fer un correfoc estàtic.

Per finalitzar la Setmana Jove 
de Montbui diumenge es va fer 
una extreme race  que va posar a 
prova l’habilitat i la tècnica física 
dels/les participants. 

Es constitueix el Consell Escolar Municipal
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El dilluns 4 de juliol, a l’audito-
ri Cal Figueres va tenir lloc la 

constitució del Consell Escolar 
Municipal dels Hostalets de Pierola. 
L’òrgan, que compta amb repre-
sentació de totes les àrees de l’en-
senyament local, és un element 
clau de coordinació i resposta a les 
necessitats en aquest àmbit. L’acte, 
obert a tothom, es pot recuperar 
en diferit a Youtube.

La constitució del Consell Esco-
lar Municipal és un dels elements 
més importants ja que és l’òrgan 
participatiu i consultiu que marca 
les polítiques en l’àmbit educatiu 
del municipi. El presideix l’alcalde, 
Gerard Parcerisas, amb vicepresi-
dència de la regidora d’Ensenya-
ment, Àngels Lorés. En total comp-
tarà amb 21 representants: 4 regi-

dors de l’Ajuntament, 2 directors 
dels centres (llar d’infants i institut 
escola), 4 mestres, 4 alumnes, 2 
membres del personal d’adminis-
tració i serveis, 4 representants de 
les famílies i la tècnica d’Ensenya-
ment en funció de secretària.

També van assistir a l’acte, en 
qualitat de convidats, l’inspector de 
la zona dels serveis territorials de 
la Catalunya Central, Ramon Solà; 
el president del Consell Comarcal 

de l’Anoia, Xavier Boquete; el direc-
tor del CEM Cal Maristany, Eugeni 
Muriel, i el tècnic municipal, Albert 
Duran.

Aquesta jornada es considera 
d’una gran importància després 
d’un procés per fer-ho possible, 
impulsat des de la regidoria d’En-
senyament i que ha comptat amb 
l’assessorament i l’acompanya-
ment de la Diputació de Barcelona.
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Bones Vacances! 

Informem que la BODEGA romandrà 
tancada del dia 19 de juliol al 15 d'agost

L’OMS reconeix l’èxit de l’estratègia 
de vacunació contra la Covid-19 de la 
consellera Alba Vergés i el posa com 
a exemple
L’Organització Mundial de la 

Salut ha posat en valor l’estra-
tègia de vacunació del Departa-
ment de Salut efectuada durant 
la pandèmia de Covid-19 a Cata-
lunya, dissenyada i encapçalada 
per la llavors consellera de Salut, 
la igualadina Alba Vergés, i el seu 
equip. 

En un article publicat, l’OMS 
posa en valor l’estratègia de va-
cunació i la situa com un exemple 
europeu, explica que es va fer un 
treball comunitari i de proximitat 
juntament amb el Servei Català de 
la Salut, entitats proveïdores, ens 
locals i entitats de tercer sector, 
per complementar els punts de 
vacunació poblacional i dels cen-
tres d’atenció primària, dels hos-
pitals i els altres centres sanitaris, 
per garantir l’accés equitatiu a la 
vacunació contra la Covid-19.

La llavors consellera de Sa-
lut, la igualadina Alba Vergés, s’ha 
mostrat “molt satisfeta i orgullo-

sa” de la feina que es va fer per 
tal de fer arribar les vacunes “a 
tothom” d’una manera “molt fàcil 
per a la població, ràpida i segu-
ra”. En aquest sentit, ha insistit 
en posar en valor la feina feta de 
“tots els i les treballadores del 
sistema públic de Salut” que han 
estat “exemplars” i que van “con-
tribuir d’una manera inestimable” 
a convertir Catalunya “en un país 
referent a Europa quant a vacu-
nació contra la Covid-19”. Vergés 
ha volgut agrair la feina del seu 

equip i tot l’esforç físic, humà i 
material que es va fer per part de 
tothom per combatre la Covid-19 i 
recorda que “ens hi vam deixar la 
pell en els pitjors moments de la 
pandèmia”.

F ina lment ,  l ’OMS  posa 
d’exemple l’accés ràpid, àgil, uni-
versal i eficient de l’estratègia de 
vacunació desenvolupada a Cata-
lunya i en destaca algunes acci-
ons concretes, com per exemple 
que es va vacunar al carrer a per-
sones sense sostre, es van fer ma-
ratons de vacunació sense cita en 
punts de vacunació comunitaris 
com places de pobles o equipa-
ments comunitaris, vacunant en 
autobusos mòbils... L’Organització 
Mundial de la Salut també apunta 
que ha estat un esforç molt consi-
derable, però al mateix temps fo-
namental per assolir bones cober-
tures de vacunació i per aquests 
motius l’OMS-Europa ha volgut 
reconèixer aquesta bona pràctica.

Àuria obre inscripcions 
per a la formació gratuïta 
i presencial d’auxiliar 
polivalent de magatzem
IGUALADA

La polivalència en la gestió de 
magatzem és un dels requi-

sits més sol·l icitats per les 
empreses. Per això, el Servei 
d’Inserció Especialitzat d’Àu-
ria Fundació, Punt Formatiu 
Incorpora de Fundació la Cai-
xa, organitza una nova formació 
--gratuïta i presencial-- per a 
formar persones que estiguin 
interessades en inserir-se labo-
ralment en un sector essencial.

Conèixer els sistemes d’em-
magatzematge i de distribució, 
la reposició d’estocs o l’adqui-
sició de coneixements en els 
acabats i manipulats industrials 
són alguns dels continguts que 
contempla l’equip del Servei 
d’Inserció.

El curs, però, vol donar res-
posta a les necessitats de les 
persones que, al marge dels 
continguts tècnics, volen incor-
porar competències transver-
sals per complir amb les ex-
pectatives requerides del lloc 
de treball. L’autoconeixement, 
la comunicació, el treball en 
equip, la gestió del temps, en-
tre d’altres, formen part d’un 

programa que contempla alhora 
coneixements per a la transfor-
mació digital, un canvi cultural 
necessari basat en la innovació 
dels processos industrials i lo-
gístics.

La formació, adreçada a per-
sones en situació de vulnerabi-
litat, aposta pel seu creixement 
des de la professionalització, 
per treballar en un sector molt 
específic que requereix d’espe-
cialització d’un món globalitzat.

Les persones interessades 
que siguin majors d’edat i amb 
domini de l’idioma, ja poden 
inscriure’s al curs que s’iniciarà 
el 14 de setembre fins al 2 de 
desembre, incloent pràctiques 
no laborals i carnet de manipu-
lació d’aliments.

El SIE, dedicat a la interme-
diació laboral des de fa 12 anys, 
combat l’estigma d’un col·lectiu 
des d’un enfoc capacitador, així 
ho reflecteixen les 209 inserci-
ons realitzades en el decurs de 
l’any 2021.

Per a més informació o ins-
cripcions: https://www.auria.
org/noticies/.

Benvinguda, 
Keila!

Els Catarres tancaran el Festival Anòlia

MONTMANEU

L’Ajuntament de Montmaneu 
dona la benvinguda a Keila 

Kolecaj, filla de la Cristina-Elena 
Gavrila i Pjeter Kolecaj, que va néi-
xer el passat 8 de juliol.

Per aquest motiu l’alcalde, 
Àngel Farré Carulla, li va fer un 
obsequi i, com ja és costum, es 
plantarà un arbre per commemo-
rar aquest esdeveniment.

IGUALADA

Ahir dimecres, a l’escenari del 
Parc de l’Estació Vella van 

actuar-hi el grup anoienc Lluna 
Plena i la cantautora terrassenca 
Gemma Humet, donant així con-
tinuïtat al programa del festival 
Anòlia que arrencava divendres 
passat al Parc Central amb el con-
cert del grup local Les Pastes de 
la iaia, i que també va incloure, 
dissabte, el concert dels Sopa de 
Cabra.

Així, els proper concerts del 
Festival Anòlia, que acaba dissab-
te vinent, es faran tots al Parc de 
l’Estació Vella i són, com sempre, 
gratuïts.

Avui dijous, a 2/4 d’11 de la 
nit serà el torn de la banda Habla 

de mi en presente, que presen-
tarà el seu disc “Vivir Más”. Se-
guidament pujarà dalt l’escenari 
de l’Anòlia la banda d’Ontinyent 
Auxili, que després de dos anys 
de silenci, tant a l’estudi com a 
dalt dels escenaris, reapareix amb 
la seva cinquena entrega disco-
gràfica, que insisteix en la seva 
recepta de fusió-reggae.

Divendres, també a 2/4 d’11 
de la nit, començarà a tocar la 

Ludwing Band, que presenta-
rà les cançons del seu segon 
llarga durada “La mateixa sort”, 
flamant Premi Enderrock de la 
Crítica al millor disc de l’any. Els 
agafarà el relleu el grup Gines-
tà, els germans Júlia i Pau Ser-
rasolsas, que portaran a l’Anòlia 
el seu tercer disc, “Suposo que 
l’amor és això”. 

El dissabte 16 de juliol, a les 
11 de la nit, el concert final de 
l’Anòlia comptarà amb el grup Els 
Catarres. En Jan Riera, la Roser 
Cruells i l’Èric Vergés han publicat 
nou disc, “Diamants”, després de 
tretze anys de trajectòria. Un tre-
ball optimista que presentaran en 
directe amb un espectacle enèr-
gic i vital.

L’Ajuntament ha ampliat el servei de Punt 
Lila pels concerts de l’EBF i l’Anòlia

IGUALADA

Ahir dimecres, la regidora 
d’Igualtat, Carlota Carner, va 

explicar que l’Ajuntament d’Igua-
lada, conjuntament amb la Man-
comunitat de la Conca d’Òdena, 
ha ampliat el servei de Punt Lila, 
que fins ara s’oferia durant la Festa 
Major, també als concerts de l’Eu-
ropean Balloon Festival i de l’Anò-
lia. Ja fa uns anys que l’Ajuntament 
d’Igualada posa a disposició de la 
ciutadania aquest servei de pre-
venció i atenció a les agressions 
sexistes i lgtbifòbiques en el marc 
dels esdeveniments i l’oci nocturn.

Carner ha explicat que l’Ajunta-
ment d’Igualada ha fet una aposta 
important per desplegar un disposi-
tiu de Punt Lila durant els concerts 
de l’Anòlia en el seu festival d’en-
guany. Durant aquesta setmana 
serà present a l’Estació Vella, des 
de dimecres i fins dissabte. Dues 
educadores especialitzades amb 
perspectiva de gènere seran pre-
sents a la carpa del Punt lila per 
donar informació, repartir materials 
i atendre agressions sexistes, sexu-
als o LGTBIfòbiques si hi hagués la 
demanda. 

El passat dissabte es va comp-
tar amb un servei de Punt Lila al 
concert de Sopa de Cabra, amb 
motiu de l’EBF, el qual va atendre 
un total de 51 persones que volien 
informació. No es va haver d’aten-
dre cap situació d’agressió sexista, 
violència sexual o agressió per LGT-
BIfòbia.

Carner ha destacat que des del 
servei d’igualtat de gènere “es va 
reunir a tots els dispositius desple-
gats en els esdeveniments per tal 
que treballin en xarxa i coordinada-
ment, connectant des dels equips 
de seguretat privada, Policia Local, 
Mossos, preventius de Creu Roja, 

serveis de barres i logística i serveis 
de Punt Lila per establir protocol de 
derivacions i coordinacions en cas 
que sigui necessari”.

El telèfon d’atenció del servei 
de Punt Lila és el 607 53 04 83 i 
estarà operatiu durant 3 hores (de 
22.30 a 1.30 h) cadascuna de les 
nits de concerts d’Anòlia.

Els espais d’oci han estat his-
tòricament espais insegurs on les 
agressions sexistes, les violències 
sexuals i les discriminacions per 
LGTBIfòbia han comptat amb molta 
impunitat i un excés de normalitza-
ció i naturalització.

L’any 2018 els ajuntaments que 
conformen la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena van aprovar un Pro-
tocol comú per a la prevenció de 
les violències masclistes i sexuals i 
que permetés fer un abordatge de 
les agressions que tinguessin lloc 
als espais d’oci a través d’equips 
especialitzats d’actuació, formats 
des de la perspectiva de gènere. 
A través del protocol s’han creat 
els serveis de Punt lila, que ja fa 5 
anys són presents a la Festa Major 
d’Igualada i aquest 2022 també és 
present al Festival Anòlia.

https://www.auria.org/noticies/
https://www.auria.org/noticies/
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L’estiu a La Lliga
CAPELLADES

La variada programació maig-
agost ja comença el comp-

te enrere, així ja s’han acabat els 
cursos periòdics amb molt bona 
assistència i la setmana passada es 
van fer les Càpsules per descobrir 
com funcionen els mòbils. Els assis-
tents a les jornades ja saben més 
coses sobre Instagram i el What-
sApp. Dissabte passat continuant 
les tradicions, es va gaudir amb el 
ball de Sant Cristòfol que van oferir 
el grup Visacos. A la mitja part se’ls 
va fer lliurament d’uns records en 
escaiença de la celebració del 60è 
aniversari del grup musical. 

També recordar que ha comen-
çat el Torneig Festa Major 2022 de 
Billar amb bon nombre de partici-
pants  en les tres categories. 

Per aquesta setmana, la pro-
gramació porta Cinema a la fresca, 
avui dijous dia 14 a les 22:00 al Pati 
de La Lliga amb entrada lliure, on 
es projectarà la pel·lícula Cruella.

Demà divendres nou Sopar 
Musical amb Arturito y la mà-
quina del sabor. Es recomana 
reservar taula trucant al telèfon 
938012590. 

Per dissabte16, a partir de les 
20:30, es recupera “Nit de bombo-
lles i tapes al pati de La Lliga”, una 
proposta engrescadora per passar 
el vespre, tot degustant tapes pre-
parades pel Restaurant La Lliga i 
copes de Can Feixes i Nadal Wines. 
Es poden comprar els tiquets a la 
Bodega Torres. 

El dijous vinent, 21 de juliol, a 
partir de les 20:30 tindrà lloc una 
Master Class de passos lliures de 
Salsa i Bachata amb els professors 
Marga &JunMa, acompanyats de 
Tapes a la fresca servides per Res-
taurant La Lliga. Reserves al telèfon 
633263393.

Pel que fa al concert i el sorteig 
previstos pel dissabte 23, dir que 
queden suspesos i la propera cita 
serà amb el Cinema a la Fresca el 

28 de juliol amb la pel·lícula Jungle 
Cruise.

Des de la Junta recorden que 
“estem acabant la programació se-
tembre-desembre a La Lliga,  amb 
més de quaranta propostes dife-
rents i engrescadores organitza-
des per l’entitat, per l’ajuntament 
i altres entitats i que els socis per 
mitjà del programa quadrimestral 
rebran a casa just després de la 
Festa Major, i que  anem celebrant 
el 120è aniversari i estem a la vos-
tra disposició els dimarts de 17 a 
19 i teniu el telèfon d’informació 
722673649. Bon estiu!”

Primera Piscina Nocturna 
de la temporada
CAPELLADES

Aquest divendres 15 de juliol es 
farà la primera edició d’aques-

ta temporada d’estiu de la Pisci-
na Nocturna a la Piscina Blava de 
Capellades. De 8 del vespre a 12 

de la nit es podrà entrar de mane-
ra gratuïta a la Piscina Blava de 
Capellades per fer un bany noc-
turn. Aquesta proposta és habitual 
des dels darrers anys i sempre té 
molt bona acollida.

Avui es presenta la 
Festa Major 
CAPELLADES

Aquest dijous 14 de juliol es 
farà la presentació dels actes 

previstos per la Festa Major de 
Capellades, que començarà amb 
els actes de La Prèvia i s’allargarà 
fins el 17 d’agost.

Primer s’explicarà les propos-
tes previstes en aquesta Festa 
Major i seguidament es presenta-
rà la nova edició de la campanya 

“Estimo com vull” que serveix per 
fer prevenció de les agressions 
sexistes en ambients festius.

L’acte estarà amenitzat per 
un dels artistes que actuaran per 
la Festa Major, el guitarrista Pol 
Cruz, acompanyat d’una cantaora.

Es farà a Casa Bas, a 2/4 de 
8 del vespre amb entrada lliure i 
sense reserva per tothom qui vul-
gui assistir-hi.

Manu Guix i la cobla 
Marinada als Festivals Alta 
Segarra
VECIANA

Els Festivals faran parada a 
Pereres, Veciana, el 15 de juliol 

a les 10 de la nit, amb Manu Guix 
que presentarà el seu últim disc 
‘Moments’ amb la seva mítica 
banda The Veterans i l’espectacle 
Llum, el 16 de juliol, a la mateixa 

hora, amb la cobla Marinada, sota 
la direcció de Vicens Martín. Un 
recull de cançons i poemes musi-
cats que representen la lluita dels 
pobles, amb diversitat geogràfica i 
temporal, però que destaquen per 
la seva qualitat i la seva importàn-
cia emocional.

El dissabte 23 de juliol 
torna el Tasta la plaça!!!
CALAF

Calaf comptarà aquest 2022 
amb una nova edició del Tasta 

la plaça!!! en honor al seu patró 
Sant Jaume. Després que durant els 
anys 2020 i 2021 no es pogués rea-
litzar aquesta proposta gastròmica 
que pren la plaça porxada com a 
protagonista, enguany sí que es 
podrà celebrar la sisena edició.  Tin-
drà lloc el dissabte 23 de juliol de 
20h a 24h a la plaça Gran i comp-
tarà amb la participació d’una dot-
zena establiments de l’Alta Segarra 

amb una gran varietat de produc-
tes d’alta qualitat del territori.

Les persones interessades 
podran comprar un tiquet de 10 
EUROS que tindrà 8 monedes de 
pesseta de cartró. Amb aquestes, 
podran adquirir les tapes que més 
desitgin de la variada oferta. 

Enguany, s’ha convidat a la xef 
del restaurant Sempronianan de 
Barcelona, Ada Parellada, que fa-
rà d’ambaixadora de l’acte. Durant 
la vetllada, es sortejaran entre els 
presents alguns dels seus llibres de 

receptes que ella mateixa lliurarà i 
signarà. 

A més, la jornada gastronòmi-
ca també estarà acompanyada de 
música en directe amb Eloi Estany 
(piano) i Virginia Wet (guitarra i veu). 

Visites guiades Anoia 
Patrimoni
COMARCA

A Sant Martí Sesgueioles, 
nova visita guiada, dissabte a 

les 11 del matí. Descoberta amb 
Anoia Patrimoni d’un passat medi-
eval amagat que esclata en una 
vila moderna on el renaixement i el 
barroc es donen la mà. El punt de 
trobada serà la Fàbrica.

També dissabte, Anoia Patri-
moni guiarà el recorregut per  «La 
Llacuna emmurallada», on es 
mostraran els secrets amagats dels 
carrers del nucli principal d’aquest 
municipi anoienc que es comença 
a desenvolupar a partir del segle 
XII. El preu de la visita és de 4 eu-
ros i començarà a les 12 del migdia 
des de l’Oficina de Turisme de la 
Llacuna. 

Piera Moderna: de la vinya 
a l’estiueig, aquesta és una pro-
posta que ressegueix el desenvo-
lupament de la vila de Piera, durant 
els segles moderns, una vila que 
creix, superant els límits físics i ju-
risdiccionals i que encara l’arribada 
del segle XX amb la benvinguda al 

ferrocarril i els nous corrents del 
modernisme. La proposta és per 
diumenge a les 12 del migdia, té un 
preu de cinc euros i comença des 
de la Plaça Joan Orpí.

Una nova visita per la Iguala-
da medieval serà diumenge a les 
12, des del Punt de Difusió Cultural 
d’Igualada.

Reserva per a totes les pro-
postes: Per participar cal fer la re-
serva al web www.anoiapatrimoni.
cat o al telèfon 635 922 384. 

C. Raval, 5 - 08787 Carme - Tel. 93 808 04 30 - Fax. 93 808 00 58
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Activitats joves per a aquest estiu
CAPELLADES

Aquest mes de juliol el jovent 
de Capellades té un seguit 

de propostes per gaudir, organit-
zades des de les àrees d’esports 
i joventut de l’Ajuntament de 
Capellades. La primera d’elles és 
l’entrenament que es farà tot el 
mes de juliol, els dilluns i dijous, 

a les 5 i quart, a la Font Cuito-
ra. Al llarg d’una hora es farà un 
entrenament funcional de Cros-
sfit.

Ara mateix tothom també pot 
apuntar-se al Taller de batucada 
amb Estridents, previst pel 20 ju-
liol a les 7 de la tarda, a la Font 
Cuitora.Finalment per tancar el 

mes els dies 29, 30 i 31 de juliol 
hi haurà un Torneig de Vòlei-Sor-
ra a l’esplanada gran del Capelló.

Les activitats seran sempre 
gratuïtes, però caldrà fer inscrip-
ció prèvia ja sigui a través del co-
di QR dels cartells o bé a través 
de la pàgina de joventut d’insta-
gram.

El grup de teatre del Centre Penitenciari 
de Lledoners presenta “De què tens por?” 
al Teatre Nu 
SANT MARTÍ DE TOUS

Aquesta setmana, part del grup 
de teatre de la presó de Lle-

doners ha estat fent residència 
només de dia a la Casa del Teatre 
Nu per acabar el procés de crea-
ció de l’obra “De què tens por?”, 
un espectacle que estrenaran avui 
dijous al mateix teatre.

L’obra ha estat creada pels 
mateixos presos, textos inclosos, 
sota la direcció del Quim Borrell, 

que durant tot l’any dirigeix el 
grup de teatre de presos del Cen-
tre Penitenciari de Lledoners. Així, 
des de dilluns i fins avui dijous, un 
grup de cinc persones que com-
pleixen els requisits per poder 
sortir de dia del centre, han anat 
cada dia a assajar a Tous i han 
tornat a dormir al centre peniten-
ciari. Aquesta és una activitat que 
només fan un cop a l’any i només 
amb el Teatre Nu de Sant Martí de 

Tous. Aquest any ha estat el se-
gon, després que l’any passat ho 
van provar i l’experiència va ser 
del tot satisfactòria, tant per a la 
companyia com per a la direcció 
del Teatre Nu.

La cita és avui dijous a les 17 
h i a les 18.30 h. El preu de les en-
trades és de 6 euros (5 amb des-
comptes). Es poden fer reserves a 
través del telèfon 677519625 o a 
teatrenu@teatrenu.com

La piscina d’estiu serà 
gratuïta pels col·lectius 
vulnerables
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Santa Margari-
da de Montbui, amb motiu de 

l’onada de calor i temperatures 
que poden superar els 40 graus 
durant els propers dies, ha deci-
dit obrir de manera gratuïta la 
piscina municipal d’estiu entre el 
divendres 15 i el diumenge 17 de 
juliol per a les persones empa-
dronades a Montbui, i que tinguin 

més risc de patir conseqüències 
adverses.D’aquesta manera, tin-
dran entrada gratuïta les perso-
nes majors de 65 anys, les dones 
embarassades, les persones amb 
discapacitat i els infants fins als 
12 anys que ho acreditin i que 
vagin acompanyats per un adult.

Caldrà acreditar l’empadrona-
ment a Montbui presentant el DNI 
o el NIE a l’entrada de la piscina. 
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FESTA MAJOR
deCARME

2022

del 14 al 23 de juliol

Avui comença una nova edició de la Festa Major de Carme
CARME

L’Ajuntament de Carme ha orga-
nitzat la programació d’ac-

tes de la Festa Major d’enguany, 
que començarà avui dijous i que 
s’allargarà fins al dia 23 d’aquest 
mes.

Tal com diu la salutació del 
programa que ha editat el mateix 
Ajuntament, aquesta és “una Fes-
ta Major que no s’ha aturat mai 
malgrat les dificultats dels darrers 
dos anys! Ara, novament, tenim 
la possibilitat de fer un programa 
d’actes ben farcit on hi tenen ca-
buda les activitats tradicionals, 
d’altres promogudes per les veïnes 
i veïns del poble i algunes novetats 
engrescadores.

Volem passar-nos-ho bé!... Te-
nim la necessitat de sortir al car-
rer, xalar amb tothom i deixar-nos 
portar per la disbauxa, això sí, amb 
seny i civisme. 

Com deia en Sarsanedas...
Mil banderes de ginesta 
guarneixen el meu terrat.
El dissabte ha fet neteja.
El diumenge campaneja
dins el cel esbatanat.
[...]
És festa perquè m’estimes.
Cada balcó té un domàs.
Poms de clavells a les cimes 
dels plàtans i als campanars.

(Fragment del poema 
Postals d’Itàlia; 1965)

 
Finalment, l’Ajuntament també do-
na les gràcies a totes aquelles per-
sones, entitats, col·lectius, empre-
ses, comerços i serveis del poble 
que, d’una manera o d’una altra, 
col·laboren i fan possible el desen-
volupament de la festa.

Programa d’actes
Dijous 14

A 2/4 de 9 del vespre, al pati 

de  missa, havaneres amb el grup 
Els Cremats i el tradicional cremat 
a la mitja part.

Divendres 15
A les 7 de la tarda, al pati de 

missa, Xerinola Familiar: cercavi-
la amb capgrossos, jocs de cuca-
nya, berenar i “el petit pregó”.

A les 11 de la nit, a la plaça 
Major, correfoc. Recorregut per 
diversos carrers i places del poble, 
a càrrec de la Colla de Diables de 
Carme.

A 2/4 d’1 de la matinada, al 
c/ Raval de Baix, Nit Jove amb el 
grup Dalton Bang i discomòbil.

Dissabte 16
A les 11 del matí, a l’església, 

repic de campanes a càrrec del 
campaner del poble.

A les 12 del migdia, a l’esglé-
sia, missa solemne amb l’acom-
panyament dels Amics de la Par-
ròquia.

A la 1 del migdia, al pati de 
missa, sardanes i vermut de Fes-
ta Major amb la cobla Lluïsos.

A 2/4 de 8 del vespre, a la pla-
ça Major, espectacle de teatre 
familiar: “El llop ferotge” amb la 
Cia. del Príncep Totilau.

A 2/4 de 10 del vespre, a l’en-
torn del pati de missa, sopar po-
pular. Preu: adults 15 euros i in-
fants 8 euros. Cal reservar plaça 
trucant en horari de matí a l’ajun-
tament (938 080 051) fins avui di-
jous. També s’ofereix la possibilitat 
de retirar els tiquets i fer efectiu 
el pagament en horari d’oficines 
o a través del portal ENTRA-
DIUM_https://core.entradium.com/
events/sopar-popular.

A les 12 de la nit, pels carrers 
del poble i a la pista vella, cerca-
vila i gresca musical amb el grup 
Pascual & els desnatats.

Diumenge 17
A les 6 de la tarda, al camp de 

futbol, partit de Festa Major: CE 
Carme - CE La Llacuna.

A les 8 del vespre, a la pista 
vella, Ball de Vetlla amb el grup 
Cocktail Sextet. Preu: 5 euros. Ven-
da d’entrades: anticipada (de ma-
nera presencial a les oficines de 
l’ajuntament, fins demà, 15 de juli-
ol) o bé a taquilla des de 30 minuts 
abans de l’inici del ball.

Dissabte 23
A les 6 de la tarda, al camp de 

futbol, gimcana de tractors: 10 

proves per demostrar la vostra ha-
bilitat al volant d’aquests vehicles 
i premis per als tres primers clas-
sificats. Inscripcions (fins al dilluns 
18) als tels. 605689536 (Joan V.) o 
661060389 (Pere A.)

A les 10 del vespre, a la pista 
vella, teatre: “Tartan de la Sel-
va”, escrita i dirigida per Teresa 
Casaus i Francesc Farré i interpre-
tada pel grup Set Vetes. 

Preu: 5 euros. Venda d’entra-
des: anticipada via telemàtica, fins 
al 22 de juliol, a través de l’en-
llaç https://core.entradium.com/
events/tartan-de-la-selva (60% afo-
rament); de manera presencial a 
les oficines de l’ajuntament, fins 
al 22 de juliol (30% aforament) i 
també a la taquilla es posaran a 
la venda les entrades correspo-
nents al 10% de l’aforament més 
aquelles que no s’hagin venut de 
forma anticipada, des d’1h abans 
de l’inici de l’espectacle i fins a 
exhaurir-les.

En tots els casos, només es 
permetrà la compra d’un màxim 
de 5 entrades per persona. Caldrà 
especificar els menors de 13 anys 
(gratuït) que assistiran a l’espec-
tacle. Els infants menors de 3 anys 
no ocuparan seient.

Construccions
QUERALT

Sant Magí, 28, 1b - CARME - Tel. 687 536 842

C/ Raval de Baix, 26 - CARME
Tel. 93 808 00 18 - gtressl@telefonica.net

Obra nova
Tot tipus de reformes

C O N S T R U

OBRA NOVA I REFORMA

Av. Catalunya, 57 - CARME - daninegre@orangemail.es
Tels. 93 808 02 13 - 600 005 771 

https://core.entradium.com/events/tartan-de-la-selva
https://core.entradium.com/events/tartan-de-la-selva
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Fins al 20 de juliol Festa Major de Santa Margarida de Montbui 
Programa d’actes 

NUCLI URBÀ

DIJOUS, 14 DE JULIOL
A l’Ajuntament, recepció als 

equips campions del Futbol Sala 
Montbui. 17.30 h Miniprebenjamí; 
18 h Infantil A, i 18.30 h Cadet A

Des de Mont-Àgora, a les 7 
de la tarda, cercavila: Acompa-
nyem els gegants fins a l’Ajunta-
ment amb els capgrossos Maure, 
Margarida i Bou, el Gegantó Bufo-
net, els Gegants de Sant Maure i 
els Reis de Vistalegre, acompanyats 
pels Grallers Els Pelforts.

A la plaça de l’Ajuntament, a 
les 8 del vespre, Final de cercavi-
la i pregó de Festa Major a càrrec 
del cantant montbuienc Roberto 
Lucha

Nit de pòquer al CCC La Vi-
nícola. A les 10 de la nit.  Hi haurà 
premis pels guanyadors/es

DIVENDRES, 15 DE JULIOL
Els casals de Montbui fan 

gresca! a partir de les 10 del matí, 
des de la Plaça de l’Ajuntament.

A l’Ajuntament, Recepció als 
equips campions 17.30 h Juvenil 
B UD San Mauro; 18 h 1r Equip UD 
San Mauro, i 18.30 h Club d’Escacs 
Montbui

Hora del conte especial Fes-
ta Major: Canta i balla el conte. 
A càrrec de Vivim del Cuentu. 
A les 6 de la tarda, a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

A les 6 de la tarda, Inaugura-
ció de la Fira d’Atraccions que 
s’instal·larà al Passeig Catalu-
nya. Cada dia de 18 a 20 h es re-
gularà la intensitat de la llum i la 
música per a les persones amb 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 
* El dilluns es farà 2x1 en la venda 
de tiquets.

24h Futbol Sala Montbui al 
pavelló Mont-aQua. Des de les  
des de les 8 del vespre, fins a les 8 
del vespre del dissabte 16.

Trofeu “Festa Major” de fut-
bol amateur. A les 8 del vespre, 
partit de Festa Major entre la UD 
San Mauro B i el CF Montbui.

Sopar popular: botifarrada. Es 
posaran a la venda 300 tiquets (5 
euros), a partir de les 8 del vespre 
a la plaça de l’Ajuntament. Opció 

botifarra vegana (cal trucar o enviar 
WhatsApp al 606 38 29 53).

Actuació de Lorena Gonzalez 
& David Vargas; a càrrec del grup 
JALEO Events. A les 10 de la nit, a la 
plaça de l’Ajuntament.

Concert “Los hits de tu vida” 
Vine a reviure les cançons d’ara 
i de sempre a la millor Festa Ma-
jor! A les 11 de la nit, a la plaça de 
l’Ajuntament

Nit amb DJ al MontMercat, a 
2/4 de 12 de la nit.

DISSABTE, 16 DE JULIOL
A La Vinícola, 22è Campionat 

Obert de Tennis Taula. Competició 
oberta a tothom; per a les categori-
es infantil i federats. Inscripcions: 
el mateix dia de la competició (de 
8.30 a 9 h).

Matinal de tie-break i finals 
Torneig Social Individual de Ten-
nis. A les pistes de Can Passanals; 
a partir de les 9 del matí. Finals a 
partir de les 12 del migdia. 

Torneig de petanca Festa 
Major. A les 9 del matí, a la pista 
de petanca del Club Petanca Santa 
Margarida de Montbui.

Cultura Montbui. Actuaci-
ons de sevillanas, ball llatí, cant 
coral (Coral Si Fa Sol). A partir de 
2/4 de 12 del migdia a la Sala Gran 
Mont-Àgora.

Cercavila musical i tradici-
onal. A les 7 de la tarda, des de 
l’Ajuntament, amb la Xaranga Ho-
Peta Street Band, els capgrossos 
Maure, Margarida i Bou, el Gegantó 
Bufonet, els Gegants de Sant Mau-
re i els Reis de Vistalegre, i la par-
ticipació d’imatgeria festiva d’Igua-
lada, acompanyats pels Grallers Els 
Pelforts.

Futbol veterà de Festa Major. 
A les 7 de la tarda partit que dis-
putaran els equips Veterans Sant 

Maure-Montbui i els Veterans Fà-
tima.

Ball de Festa Major. Vine i 
gaudeix el tradicional ball de gala 
de la festa grossa! Amb l’Orquestra 
Marinada. A les 10 de la nit, a la 
plaça  de l’Ajuntament.

Nit jove de Festa Major. Al 
MontMercat, actuacions de dos 
grups musicals: DLocos El Tributo 
a El Canto del Loco a les 23.30 h, i 
Starways a l’1.30 h.

DIUMENGE, 17 DE JULIOL
Matinal d’infables aquàtics 

per a la mainada a les 10 del matí 
a MontMercat

Ballada de sardanes amb la 
Cobla Reus Jove a 2/4 d’11 del matí 
al Bulevard.

Exhibició castellera amb l’ac-
tuació dels Moixiganguers d’Igua-
lada i els Castellers de Barcelona 
A les 12 del migdia a la plaça de 
l’Ajuntament.

Festa de l’escuma Al Mont-
Mercat, a la 1 de la tarda.

Fideuada popular Es posaran 
a la venda 200 tiquets, els quals 
es podran adquirir a un preu de 7 
euros, a MontMercat a partir de les 
10.30 h. 

Concert petit format: Pájaros 
Mojados Al MontMercat, vine a re-
viure els millors temes d’El Último 
de la Fila!, a 2/4 de 4 de la tarda.

Country a l’aire lliure a partir 
de les 6 de la tarda, al MontMercat.

Teatre de Festa Major A 
Mont-Àgora, a les 7 de la tarda, 
representació de l’obra: “Próxima 
estación: Catalunya”, a càrrec del 
grup La Faràndula, grup de teatre 
del curs de Mont-Àgora

Concert final de Festa Major 
“Tribut a Estopa” a càrrec del grup 

Destrangis. A 2/4 de 10 de la nit, a 
la Plaça de l’Ajuntament 

Programa d’actes 
NUCLI ANTIC

DIJOUS, 14 DE JULIOL 
Cercavila amb el Drac i Di-

ables de Montbui. A les 7 de la 
tarda, des de la plaça de la Figuera, 
tast de la pólvora d’enguany, tim-
bals, gralles, gegants, i tots els nens 
i nenes amb els seus guarniments i 
instruments.

Pregó de Festa Major. A les 8 
del vespre, a la plaça de la Figuera.

Espectacle de Festa Major: 
“L’home orquestra”, a càrrec de 
l’humorista Peyu.

A les 10 de la nit, a la pl. Major.

DIVENDRES, 15 DE JULIOL
Mural jove de Festa Major. El 

jovent del poble pintarà el Mural de 
la Margarideta, a la plaça de la Fi-
guera, a partir de les 6 de la tarda.

Vine a sopar a la Plaça! Servei 
d’entrepans, pizzes, creps i begu-
des, a les 8 del vespre, a la Plaça 
Major, amb la col·laboració del Club 
Futbol Montbui.

Correfoc de Festa Major. A 
partir de 2/4 de 10 de la nit, des de 
la Plaça Major, amb el Grup de Drac 
i Diables de Montbui.

Música i xocolatada a la Pla-
ça Major (s’ubicarà un punt lila 
des de les 23.30)

Concert jove a les 12 de la 
nit, a càrrec del grup Pascual & els 
Desnatats

Sessió musical a càrrec del 
DJ PD Efa, a partir de 2/4 de 2 de la 
matinada

Xocolatada de Festa Major, 
per tancar la festa a partir de 2/4 
de 4 de la matinada.

DISSABTE, 16 DE JULIOL 
Cinema infantil a les 5 de la 

tarda, a la Sala del Teatre de l’Ate-
neu Cultural i Recreatiu

Campionat femení de dòmi-
no a les 5 de la tarda, a l’Ateneu.

Campionat de partides ràpi-
des d’escacs, a 2/4 de 8 del ves-
pre, a la Plaça Major.  Per a totes 
les edats.

Arengada popular. A la Plaça 
Major, a 2/4 de 10 de la nit. Els ti-
quets tenen un preu de 10 euros i 
només es vendran anticipadament.

Gran concert de Festa Major 
amb el Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries. A les 11 de la 
nit, a la Plaça Major. 

Sessió petarda amb música 
dels anys 70, 80 i 90, a càrrec dels 
DJ Pep Fuster i Jordi Montiel; a 2/4 
d’1 de la matinada a la Plaça Major.

DIUMENGE, 17 DE JULIOL 
Espectacle infantil «Històries 

d’aigua». A les 12 del migdia, a la 
Plaça Major, a càrrec del grup La 
Tresca i La Verdesca. Cal banyador i 
calçat adequat per mullar-se.

Torneig de pàdel. Del 17 al 24 
de juliol. Inscripcions al 663 456 
653. Categories femenines i mascu-
lines: 1a, 2a, 3a i 4a.

Vermut de Festa Major A la 1 
del migdia, a la Plaça Major.

Final del campionat de petan-
ca. Es farà el lliurament de premis; 
a les 6 de la tarda a la pl. de la Sort.

III Cursa d’orientació Fes-
ta Major. Per a tots els públics i 
edats; a les 7 de la tarda a la plaça 
del Safareig. 

Concert de música popular: 
“Del cant de taverna i de les 
havaneres”. A càrrec del grup Els 
Cremats; hi haurà típic rom cremat. 
A les 10 de la nit, a la Plaça Major. A 
continuació, lliurament dels premis 
del concurs d’Instagram: #fmmont-
buipoble2022.

DIMECRES, 20 DE JULIOL
Ofici de Santa Margarida. A 

les 12 del migdia, a la parròquia 
de Santa Margarida, cerimònia so-
lemne oficiada per mossèn Josep 
Maria Pujol i acompanyants. Ofrena 
del ram a Santa Margarida

Programa d’actes
SAIÓ I COLL DEL GUIX

DIUMENGE 24 DE JULIOL
Missa solemne a l’església de 

Santa Anna. A 2/4 de 10 del matí, 
oficiada per mossèn Josep Maria 
Pujol i amb acompanyament mu-
sical d’Aula Orquestra de Montbui. 

Concert matinal de Festa 
Major, a ¼ d’11 del matí. Es lliurarà 
coca-refrigeri per a totes les per-
sones assistents a l’esplanada de 
l’Església Santa Anna.

Organitza: AAVV El Saió-Coll del 
Guix. Col·labora: Mas Buret i Aj. de 
Santa Margarida de Montbui.
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DIA A DIA
DIJOUS 14 - St. Camil de Lel·lis, Sta. Adela i St. Francesc Solano
■  A les 5 i a 2/4 de 7 de la tarda, al Teatre Nu de Sant Martí de Tous, “De què tens por?”, pel grup de tea-

tre de presos del Centre Penitenciari de Lledoners.
■  A les 7 de la tarda, a Santa Margarida de Montbui (Mont-Àgora), cercavila de Festa Major.
■  A 2/4 de 8 del vespre, a Capellades (Casa Bas), presentació del programa de la Festa Major.
■  A les 8 del vespre, a Santa Margarida de Montbui (pl. Ajuntament i nucli antic), pregó de Festa Major.
■  A 2/4 de 9 del vespre, a Carme, havaneres amb el grup Els Cremats. 
■  A les 10 de la nit, al nucli antic de Montbui, espectacle de Festa Major: “L’home orquestra”, amb en Peyu.
■  A les 2/4 d’11 de la nit, al Parc de l’Estació Vella (Igualada), concerts d’Anòlia amb Habla de mí en pre-

sente i Auxili.

DIVENDRES 15 - St. Bonaventura i St. Pompili M. Pirrotti
■  A les 6 de la tarda, a l’espai Mont-Àgora (Santa Margarida de Montbui), Hora del conte: “Canta i balla el conte!”.
■  A les 7 de la tarda, a Carme, xerinola familiar de Festa Major.
■  A les 9 de la nit, a Vilanova del Camí, inici Festa Popular del Camp del Rei: cercavila, sardinada i bata-

lla musical.
■  A les 10 de la nit, a Veciana (casal La Salle), Festival Alta Segarra: concert de Manu Guix.
■  A les 10 de la nit, a Piera (plaça del Peix), cicle Música en viu: concert del grup Sláinte.
■  A les 10 de la nit, a Santa Margarida de Montbui (pl. Ajuntament), concerts de Festa Major.
■  A les 2/4 d’11 de la nit, al Parc de l’Estació Vella (Igualada), concerts d’Anòlia amb La Ludwing Band i 

Ginestà.
■  A les 11 de la nit, a Carme, correfoc amb els Diables de Carme.
■  A les 12 de la nit, al nucli antic de Montbui, concert jove amb el grup Pasqual & els Desnatats i Dj PD Efa.

DISSABTE 16 - Mare de Déu del Carme i Sta. M. Magdalena Postel
■  Al matí, a Igualada (rambla Sant Isidre), 7a Concentració de Clàssics.
■  Al pavelló de les Comes (Igualada), torneig hoquei patins 3x3 mixt.
■  A 2/4 d’11 del matí, a Montbui (Mont-Àgora), Cultura Montbui: sevillanes, balls llatins i cant coral.
■  A les 11 del matí, a St. Martí Sesgueioles, visita guiada amb Anoia Patrimoni.
■  A les 12 del migdia, a la Llacuna, visita guiada amb Anoia Patrimoni.
■  A la 1 del migdia, a Carme, sardanes i vermut amb la Cobla Lluïsos.
■  A les 7 de la tarda, a Montbui (Ajuntament), cercavila musical i tradicional.
■  A 2/4 de 8, a Carme, teatre familiar: “El llop ferotge”, amb la Cia. del Príncep Totilau.
■  A 2/4 de 10 de la nit, a Igualada (diferents espais), inici del Rius de foc.
■  A 2/4 de 10 de la nit, a Vilanova del Camí (Camp del Rei), correfoc i ball amb Bartomeu i Sheila.
■  A les 10 de la nit, a la plaça de Cal Font (Igualada), Rius de foc. Aqualata infernal: espectacle central 

amb els Diables Mal Llamp, Diables d’Igualada i Petita Diables d’Igualada.
■  A les 10 de la nit, a Veciana (casal La Salle), Festival Alta Segarra: concert de la Cobla Marinada.
■  A les 10 de la nit, a Montbui (Pl. Ajuntament), ball de Festa Major amb l’Orquestra Marinada.
■  A les 11 de la nit, al nucli antic de Montbui (pl. Major), gran concert amb Quico el Célio, el Noi i el Mut 

de Ferreries. 
■  A les 2/4 d’11 de la nit, al Parc de l’Estació Vella (Igualada), cloenda concerts d’Anòlia amb Els Catarres.
■  A 2/4 de 12 de la nit, a Montbui (Montmercat), Nit jove de Festa Major amb DLocos i Starways.
■  A les 12 de la nit, a Carme, cercavila i gresca musical amb el grup Pascual&els desnatats.

DIUMENGE 17 - St. Aleix, St. Lleó IV, Sta. Marcel·lina i Sta. Generosa
■  Al pavelló de les Comes (Igualada), torneig hoquei patins 3x3 mixt.
■  A 2/4 d’11 del matí, a Santa Margarida de Montbui (Bulevard), ballada de sardanes amb la Cobla Reus Jove.
■  A les 11 del matí, a Vilanova, cercavila al Camp del Rei.
■  A les 12 del migdia, a Piera, visita guiada: “Piera Moderna, de la vinya a l’estiueig”. Amb Anoia Patri-

moni
■  A les 12 del migdia, a Igualada, visita guiada a la Igualada medieval, amb Anoia Patrimoni.
■  A les 12 del migdia, al nucli antic de Montbui (pl. Major), espectacle infantil: “Històries d’aigua”.
■  A les 12 del migdia, a Montbui (Pl. Ajuntament), exhibició castellera amb els Moixiganguers d’Igualada 

i els Castellers de Barcelona.
■  A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb música en directe.
■  A les 6 de la tarda, a Montbui (MontMercat), country a l’aire lliure.
■  A les 9 del vespre, a Carme, ball de vetlla amb el grup Cocktail Sextet.
■  A 2/4 de 10 de la nit, a Montbui (pl. Ajuntament), “Tribut a Estopa”, concert final de Festa Major amb 

el grup Destrangis.
■  A les 10 de la nit, al nucli antic de Montbui (pl. Major), concert “Del cant de taverna i de les havaneres” 

amb el grup Els Cremats.

DILLUNS 18 - St. Frederic, Sta. Marina i Sta. Simforosa
■  A les 6 de la tarda, al Centre Cívic Nord d’Igualada, taller per a famílies: “L’alimentació complementària 

en nadons i el mètode Baby-Led Weaning (BLW)”.

DIMARTS 19 - Stes. Justa i Rufina, Sta. Macrina, St. Arseni i St. Pere de Cadireta
■  A 2/4 de 8 de la tarda, al Centre Cívic Nord (Igualada), concert de Marina Freixas.

DIMECRES 20 - St. Elies, Stes. Margarida i Liberata i Sta. Càssia
■  A les 12 del migdia, al nucli antic de Montbui, ofici de Santa Margarida.

DIJOUS 21 - St. Llorenç de Brindisi, St. Daniel i Sta. Pràxedes
■  A les 7 de la tarda, a Igualada (claustre Escola Pia), xerrada sobre el Camí Ignasià.

La “Chorale Les Garrigues” 
torna la visita
CAPELLADES - VALLBONA

Tal com vàrem anunciar en el 
darrer Enllaç, les Corals Ara i 

Aquí de Vallbona d’Anoia i Noves 
Veus de Capellades, van estar 
els passats 9 i 10 de juliol a Saint 
Bauzille de Montmel fent un inter-
canvi de corals entre les dues 
poblacions.

La sortida va esser molt agra-
dable, encara que a darrera hora hi 
va haver algunes baixes pel Covid.

Els anoiencs confirmen que 
“estiguérem molt ben atesos pels 
nostres amfitrions i les nostres 
cançons varen ressonar a la loca-
litat de Saint Bauzille i foren molt 
ben acollides.

La resta d’activitats turístiques 
i gastronòmiques, foren del a grat 
de tothom”.

Aquesta setmana i aprofitant la 
festa nacional de França, la Coral 
francesa està passant uns dies a 
la comarca, i les corals anoienques 
confirmen que “els atendrem com 
es mereixen, fent una mica de tu-
risme i visites com ara a Barcelona 
i Montserrat”.

Dissabte a Capellades, visitaran 
el Molí Paperer i Museu, i a la tarda 
després d’un refrigeri, a la Parrò-
quia de Sant Bartomeu de Vallbona 
d’Anoia, hi haurà un concert com-
partit amb les cançons franceses 
de la coral visitant, acompanyades 
també de las corals locals; tot amb 
la direcció musical del mestre Xavi 
Casanyes, com sempre. En acabar 
el xef Esteve Marti, prepararà un 
sopar de germanor per als cantai-
res.

Els dies 14, 15 i 16 de juliol
Nou Centre celebra la seva 
Festa d’Estiu amb una 
Marató Comercial, 
Musical i Gastronòmica
IGUALADA

La Marató Comercial, Musical i 
Gastronòmica Nou Centre és 

la nova proposta estiuenca per 
potenciar el comerç d’estiu a la 
zona nord d’Igualada. Aquesta 
nova iniciativa comercial s’inicia 
avui dijous, 14 de juliol, i s’allargarà 
fins al dissabte 16 --ambdós inclo-
sos--. Tres dies durant els quals els 
clients i usuaris dels establiments 
Nou Centre tindran l’oportunitat 
d’aconseguir premis per les seves 
compres. El llistat de la setantena 
d’establiments participants el tro-
bareu a noucentreigualada.cat i a 
la Infoguia Nou Centre.

Per participar s’hauran de pre-
sentar 3 tiquets o justificants de 
compra de qualsevol establiment 
associat a Nou Centre amb da-
ta entre els dies 14 i 16 de juliol. 
Quants més tiquets, més oportu-
nitats de guanyar. Aquests tiquets, 
que hauran d’incloure nom i telè-
fon de contacte, s’hauran de portar 
a la Festa d’Estiu que Nou Centre 
organitza el dissabte 16 de juliol a 
partir de les 20 h a l’avinguda Paï-
sos Catalans de les Comes, on es 

farà el sorteig i hi haurà música en 
directe. Hi actuaran Sons del Medi-
terrani, amb el seu repertori d’ha-
vaneres; el duo de versions Marta 
Bossa i Eugeni Muriel i el cantautor 
d’origen valencià Quim Sanç.

Els participants podran aconse-
guir una magnífica bicicleta Monty 
Mountain Bike Pro, gentilesa d’Aba-
cicles; tres lots Salut d’Estiu, de les 
farmàcies Adzet, Esteve i Tous; un 
lot d’estris de cuina de les ferreteri-
es Anoia i Tools; i un lot de llibres, 
de la papereria l’Avet. 

A més a més, l’Associació Nou 
Centre, en el marc d’aquesta cam-
panya, convida tots els igualadins 
i anoiencs per extensió a gaudir 
de l’àmplia oferta gastronòmica 
de Nou Centre: Restaurant Aqua, 
Lokal Gastrobar, Bar Curucú, Sumo 
Sushi, Cor Verd (les Comes); Ca-
feteria Andorra, Antiga Cafeteria 
Soler, Restaurant Canaletes, Em-
perador (Poble Sec); Come dPizza, 
Mesón el Abuelo (Set Camins).

La Marató Comercial, Musi-
cal i Gastronòmica compta amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Taller per a famílies “L’alimentació 
complementària en nadons”, al CAP 
Igualada Nord
IGUALADA

L’alimentació complementària 
en nadons i el mètode Baby-Led 

Weaning (BLW) centren el segon 
taller per a famílies organitzat per 
l’equip d’infermeria i de pediatria 
del CAP Igualada Nord. El taller 
tindrà lloc el dilluns 18 de juliol, de 
18 a 19.30 h, al Centre Cívic Nord 
d’Igualada, és gratuït i cal inscriu-
re-s’hi prèviament al 93 804 50 92 

o bé a través de la web https://
centrecivicnord.miram.cloud/.

L’activitat servirà per orientar 
les famílies en la introducció dels 
aliments sòlids en els lactants, ex-
plicant els diferents mètodes exis-
tents i donant les claus per fer-ho 
respectant el ritme i necessitats 
de cada nadó.

El CAP Igualada Nord ha im-
pulsat un espai comunitari d’edu-

cació per a les famílies, on men-
sualment ofereix tallers i xerra-
des amb l’objectiu d’empoderar 
els pares i mares en la criança 
dels fills. Les famílies poden trans-
metre a l’equip de pediatria del 
CAP els seus interessos i suggeri-
ments per a properes activitats 
a través del Facebook o Twitter  
@CAPNordIgd.

Demà comença la Festa 
Popular del Camp Rei
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Associació Cultural del Camp 
del Rei ha tornat a preparar 

un programa intens d’activitats 
que convidaran a tothom a viure 
un cap de setmana lúdic i cul-
tural. 

El tret de sortida el donaran 
a les 21:00 h els Petits Cabrons 
amb una cercavila que sortirà 
des del pàrquing d’Antoni Gaudí 
fins a la plaça de Can Papasseit, 
on el grup immortal de rock Los 
Signos amenitzarà la sardinada.

A les 22:00 h arriba el primer 
repte del programa d’actes: una 
batalla musical que aplegarà 
mitja dotzena d’entitats locals. 

Una altra proposta atractiva 
serà, dissabte, la matinal d’ski 
ball. Un circuit original, creat per 
la gent del Camp del Rei, que 
convida a petits i grans a com-

petir per mitjà d’un avatar en 
forma de pilotes de ping-pong. 

A la tarda, l’activitat es con-
centrarà a la plaça de Can Papas-
seit amb un campionat de jocs 
de taula per a joves i veterans.

El correfoc encendrà la nit, 
a partir de les 21:30 h a càrrec 
dels diables Cabrons de Vilanova 
del Camí, tot just abans del ball 
de vetlla que serà amenitzat per 
Bartomeu i Sheila i l’espectacle 
musical de les Black Ladies.

Del diumenge sens dubte 
destaca la recuperació de La cer-
cavila, amb una desena d’enti-
tats i grups que desfilaran pel 
barri a partir de les 11 h. La tar-
da de diumenge estarà animada 
amb les coreografies de Josep 
ball, i el fi de festa el tornaran a 
fer els Cabrons de Vilanova, amb 
un castell de focs d’artifici.
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Entrevista a Joan Boix, president de l’Associació Nou Centre Igualada
«Ens devem, com a comerciants, als veïns de la ciutat, i en moments de crisi aspirem a ser un comerç 
local fort, potent, cohesionat i aglutinador de la societat i de la ciutat»

Joan Boix, responsable del res-
taurant vegà Cor Verd de les 

Comes, en el seu tercer any com 
a president de l’Associació Nou 
Centre, ens fa cinc cèntims de 
com es recupera el comerç des-
prés d’aquests dos últims anys 
i de quines són les iniciatives 
que des d’aquesta associació de 
comerciants es tiren endavant per 
a potenciar el comerç local. Avui, 
amb la Marató Comercial, Musical 
i Gastronòmica entre mans, ens 
rep al seu restaurant.

Quina intenció té la nova 
campanya comercial d’aquest 
juliol: la Marató Comercial, Mu-
sical i Gastronòmica?

La Marató Comercial, Musical 
i Gastronòmica és una oportuni-
tat per al comerç local, com totes 
les campanyes que organitza Nou 
Centre durant l’any. És una ac-
tivitat que busca augmentar les 
vendes fent promoció de l’àmplia 
oferta comercial de Nou Centre, 
que tots els igualadins podran tro-
bar a les infoguies que els hem 
fet arribar a les seves cases, com 
també a les xarxes. Ens devem, 
com a comerciants, als veïns de 
la ciutat, i a un comerç local fort i 
potent i més cohesionat és al que 
aspirem. En aquests moments 
d’incertesa general, de crisis que 
s’acosten, d’actors globals impa-
rables com les moltes plataformes 

de compres on line de tot tipus, 
com Amazon, Shein, Wish, Glovo, 
d’encariment exponencial de les 
energies, de les matèries primes i 
de les importacions, el comerç de 
proximitat ha de jugar un paper 
aglutinador, més que mai, de la 
societat i de la ciutat.

Com es concreta aquesta 
nova proposta comercial amb 
aquesta Festa d’Estiu?

La Marató es durà a terme du-
rant els dies 14, 15 i 16 de juliol. 
Durant aquests 3 dies els clients 
dels establiments Nou Centre 
hauran d’acumular 3 tiquets de 
compra o servei com a mínim i 
portar-los el dia 16 a la Festa d’Es-
tiu de les Comes, a partir de les 
20.00 h. Farem el sorteig entre les 
actuacions del duo igualadí Marta 
Bossa i Eugeni Muriel; Quim Sanç, 
cantautor valencià, i Sons del Me-
diterrani, havaneres populars de la 
mà dels membres de Can Cantem.

A quins premis optaran els 
que participin a la Marató Co-
mercial, Musical i Gastronòmi-
ca?

Convidem els participants de 
la Marató, i a tots els igualadins, 
a passar una magnífica vetllada el 
dia 16 de juliol a la Festa d’Estiu, 
gaudint de bona música i sopant 
als diferents establiments de res-
tauració que formen part de l’as-

sociació. Això primer. El sorteig 
vindrà després, quan es decidiran 
els 6 afortunats que es podran 
endur una magnífica bicicleta 
Monty mountain bike pro, un gran 
lot d’estris de cuina de primera 
qualitat, 3 lots de productes de 
farmàcia “salut d’estiu” i un pack 
de llibres. Tots aquests premis 
són gentilesa dels nostres asso-
ciats Abacicles, Farmàcia Esteve, 
Farmàcia Adzet, Farmàcia Tous, 
Ferreteria Tools, Ferreteria Anoia i 
Papereria l’Avet. Premis, doncs, a 
la confiança dipositada en els nos-
tres associats any rere any.

«Necessitem una gran com-
promís pel comerç local amb 
tots els actors de la ciutat, co-
merç local, serveis, restauració 
i la gastronomia de proximitat. 

Això també forma part de la 
projecció i promoció turística 
d’Igualada»

A més d’aquesta Marató, ca-
da any organitzeu la Festa de 
Primavera al Poble Sec, el Fes-
tival de referència Naturveg, la 
Campanya de Nadal... Quina és 
la resposta dels comerciants i 
veïns d’Igualada a totes aques-
tes campanyes? 

Generalment la resposta sem-
pre és positiva i participativa. Els 
nostres associats es mostren 
compromesos amb cadascuna de 
les campanyes que es tiren enda-
vant; molts presten el seu suport i 
les aprofiten per donar-se a conèi-
xer i fer difusió de la seva oferta 
comercial. És també un fet que la 
gent, els veïns i, per tant, clients 
dels establiments Nou Centre, 
pregunten i esperen aquestes 
campanyes comercials perquè hi 
reconeixen un esforç del comerç 
de proximitat i els suposa un be-
nefici tant personal com en l’àm-
bit del barri. No són pocs els cops 
que ens han felicitat pel que fem i 
per com ho fem. Per les hores i la 
feina ben feta.

Dit això, quin balanç fa 
d’aquest dos últims anys com 
a president de l’Associació Nou 
Centre i què es necessita per al 
futur més proper?

El balanç és bo, sobretot si 
tenim en compte les dificultats 
d’aquests dos últims anys. Hem 
anat complint amb els objectius 
que ens havíem marcat, donant 
suport i recursos a tots els nos-
tres associats durant la pandè-
mia i hem seguit rebent el suport 
de l’administració, tant a nivell 
de l’Ajuntament d’Igualada com 
a nivell nacional, tot i que dema-
nem un diàleg sense límits, més 
fluid encara, per copsar com ba-
teguen realment el petit comerç 
i per conformar una oferta con-
junta de cara a la promoció de 
la ciutat. Tenim esdeveniments 
com l’European Balloon Festival 
o el Rec.0, i vivim en una ciu-
tat que mai no s’atura, però no 
és suficient comercialment. Ne-
cessitem un gran compromís, un 
pacte global pel comerç local, 
on hi siguem tots els actors de 
la ciutat, en benefici del comerç 
local, dels serveis i la restauració 
i la gastronomia de proximitat. 
Això també forma part de la pro-
jecció i promoció turística d’Igua-
lada, de la que tant se’n parla. 
Tanmateix, trobem a faltar una 
mica més de compenetració en-
tre les diferents associacions de 
la ciutat. Els objectius acostumen 
a ser compartits, però cadascú 
continua defensant el seu espai i 
això pot generar certes tensions 
i recels. 
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■ A la Sala Municipal d’Exposicions, mostra de fotografies “20è 
aniversari de la colla gegantera El Bisbalet”. S’inaugura avui, a 
2/4 de 8 de la tarda. Fins al 31 de juliol.

■ A Cal Roure (Igualada), exposició “Territoris”, teixits de Dese-
damas. Fins a l’octubre.

■ A la sala d’exposicions de la Tossa de Montbui, fotografies “Ín-
dia-Rajasthan” de Neus Aguilera Vilamajó. Oberta els diumen-
ges de 10.30 a 14.00 h. Fins al setembre.

■ A l’Equipament juvenil la Kaserna (Igualada), exposició: 
“Reapropiant-nos de les nostres vides”, de l’entitat Enruta’t. 
Històries LGTBI per a reflexionar sobre les sexualitats, les relaci-
ons amoroses i les identitats de gènere. Fins al 30 de juliol. Horari: 
de 8 a 15 h i de 16 a 20 h.

■ Al Museu de la Pell d’Igualada, Sala d’exposicions temporals, 
“Visions del disseny: com ho fèiem i com ho fem a l’Anoia”, 
amb objectes de la col·lecció del Museu. Fins al 18 de setembre.

■ Al Museu Comarcal de l’Anoia, “Hypnagogia”, obres de gran 
format de Joan Saló, en

homenatge als arquitectes Enric Miralles i Carme Pinós. Fins al 30 
de juliol. 

■ A la seu d’Òmnium Anoia (c/ Santa Maria, 12), exposició “50 
anys d’Els Verdums. Mig segle de cants i rialles”. Fins demà. 

■ A l’espai Artèria (c/ Argent 33, Igualada), exposició de Lourdes 
Fisa, “In-certeses”. Fins al 30 de juliol. 

■ A la Sala d’Exposicions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, exposició 
“Típics Tres Tombs”, mostra de les fotografies premiades i dels 
participants en el 41è Concurs Fotogràfic Típics Tres Tombs 2022. 
Fins al 24 de juliol.

■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, exposició com-
memorativa del centenari de Charles M. Schulz, el «pare» de 
Charlie Brown. Fins al 30 de juliol.

■ Al Punt dels lectors la Biblioteca Central d’Igualada, exposició 
“Correfocs”: quadres de gran format de Lola Quesada que te-
nen com a temàtica el correfoc de Capellades. Fins al 30 d’agost.

■ A la sala municipal d’exposicions Les Voltes de Casa Bas de Ca-
pellades, “Una mirada fotogràfica a les entitats esportives de 
la vila”, per l’Agrupació Fotogràfica Capellades. Fins a finals de 
juliol.

Exposició del 20è aniversari 
de la colla gegantera del 
Bisbalet
IGUALADA

Avui dijous, dia 14, a les 19.30 
h, a la Sala Municipal d’Expo-

sicions d’Igualada s’inaugurarà la 
mostra fotogràfica “20è aniversari 
de la colla gegantera El Bisbalet”, 
que es podrà visitar fins al 31 de 
juliol.

Enguany fa vint anys del com-
promís i fidelitat a la cultura popu-
lar catalana i als actes festius que 
s’han dut a terme a Igualada. Per 
a celebrar-ho, la colla ha decidit 
muntar una exposició per acos-
tar a petits i grans la història de 
l’entitat.

L’exposició està organitzada 
per la Colla Gegantera del Bisba-
let, amb la col·laboració del De-

partament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada.

“Fent esport”, l’exposició 
que pots visitar a Casa Bas 
fins a finals de mes
CAPELLADES

La sala municipal d’exposicions 
Les Voltes de Casa Bas acull, 

fins a finals de juliol, l’exposició 
“Fent Esport”, de l’Agrupació 
Fotogràfica Capellades.

Aquesta entitat ha estat rea-
litzant fotografies a les diferents 
entitats esportives de Capellades 
i ara mostra el seu treball en una 
mostra anomenada “Una mirada 

fotogràfica a les entitats esporti-
ves de la vila”.

Casa Bas obre dissabtes i diu-
menges de 12 a 14 h els matins i 
les tardes de 18 a 20 h.

El darrer cap de setmana de 
l’exposició es farà el tancament 
coincidint amb la recepció a les 
entitats esportives de la vila, sus-
pesa el divendres 1 de juliol.

Del 23 al 30 de juliol, Setmana de l’esport 
i la joventut
ÒDENA

L’Ajuntament d’Òdena conjun-
tament amb l’associació de 

Joves, Garagantua Odenenca 
impulsen la setmana de l’esport 
i la joventut en la qual s’ofereix 
una àmplia oferta d’activitats 
esportives, culturals i d’oci a la 
població juvenil.

Així, del 23 al 30 de juliol se 
succeiran una sèrie d’activitats 
amb l’objectiu de fomentar l’es-

port i la participació com a model 
de vida saludable, emocional i so-
cial entre els joves.

El programa començarà dis-
sabte 23 de juliol amb el Gran 
Premi Ciclista, la festa intercul-
tural, el sopar de germanor i el 
karaoke popular. La matinada del 
diumenge tindrà lloc la caminada 
nocturna al Puig Aguilera. Dilluns 
i dimarts se celebrarà un torneig 
12h de futsal i dimecres i dijous 

un de Bàdminton. Divendres 29 
hi haurà un taller de cuina sense 
pares i la nit blanca a la piscina. 
Finalment, dissabte 30 de juliol 
per tancar la setmana de l’esport 
i la joventut s’ha programat la III 
batalla de galls i l’empalmada jove 
fins a les 6h de la matinada.

Podeu consultar detall del pro-
grama i horaris a la web municipal 
www.odena.cat.

Dissabte, VII Trobada de Cotxes Clàssics 
a la rambla d’Igualada
IGUALADA

Igualada Comerç i la comissió de 
Sant Cristòfol ja tenen tot a punt 

per acollir una nova edició de la 
trobada de cotxes clàssics a la 
ciutat d’Igualada. Aquest dissabte 
a la Rambla Sant Isidre es farà la 
trobada anual que compta amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igualada.

L’esdeveniment amb més de 
setanta cotxes inscrits que venen 
d’arreu de Catalunya pretén ser 
una oportunitat pels comerciants i 
per la restauració.

A partir de les 9 del matí la 
cèntrica Rambla d’Igualada acolli-
rà l’arribada i exposició dels vehi-
cles participants, que seran rebuts 
per l’organització per validar la se-
va participació. Fins a les 10.30 h. 

es donarà l’oportunitat d’esmor-
zar en els diferents establiments 
de la zona.

A les 10.30 h. es donarà la sor-
tida als participants i inscrits a la 

trobada i que ho desitgin per fer 
una ruta per Rubio i Òdena d’una 
hora de durada. Una manera de 
conèixer i gaudir d’una part de la 
comarca de l’Anoia.

Abans de finalitzar la trobada 
es lliurarà a tots els participants 
un diploma i un obsequi/record 
de la jornada. També es farà el 
lliurament dels següents premis: 
al vehicle més antic, al vehicle que 
ve de més lluny, al vehicle més 
ben conservat-restaurat i premi 
del públic.

Es convida a tothom a passe-
jar per la Rambla per gaudir de la 
trobada, contemplar els diferents i 
interessant models de cotxes que 
hi haurà i participar del concurs 
per escollir el premi del públic.

Embosca’t festival, Concerts al bosc
ARGENÇOLA

El pròxim 22 i 23 de juliol, a Clari-
ana (Argençola), se celebrarà 

l’Embosca’t Festival, un festival on 
podràs gaudir de propostes musi-
cals singulars al mig del bosc, allà 
on la música i la natura s’embran-
quen. Així divendres es comptarà 
amb els concerts de Mazoni i Mis-
hima, i l’endemà  dissabte actuaran 
Anna Andreu i Ferran Palau. Vine 

a gaudir de dues nits d’estiu on 
també comptarem amb servei de 
barra: begudes fresques i combi-
nats, juntament amb una acurada 
oferta gastronòmica de la mà del 
Col·lectiu Eixarcolant. L’obertura de 
portes serà a les 8 de la tarda i les 
actuacions començaran a partir de 
2/4 de 10. L’aforament és limitat 
i les entrades anticipades. +info: 
emboscatfestival.cat.

El Consell Comarcal i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona incorporen l’Anoia a l’eina 
que promou inversions industrials als 
polígons
El Consell Comarcal de l’Ano-

ia i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), a través de la 
Diputació de Barcelona, col·labo-
raran en la promoció de l’oferta 
industrial dels Polígons d’Activitat 
Econòmica (PAE) del territori, per 
atraure inversions amb el servei 
de geolocalització immobiliària 
Ubicaempresa. Dimarts passat, el 
vicepresident primer del Consell, 
Jordi Cuadras; la vicepresidenta 
de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, Montserrat Ballarín, i la dipu-
tada de Desenvolupament Local 
de la Diputació de Barcelona, Eva 
Menor, van formalitzar el conveni 
que ho farà possible, juntament 
amb les altres cinc comarques 
de la província de Barcelona que 
també restaven per incloure.

Aquest acord farà que l’AMB 
faciliti a l’ens comarcal la infor-
mació genèrica de les ofertes in-
dustrials de l’Anoia que recull a 
partir dels diferents acords de col-
laboració que disposa amb agents 
i plataformes especialitzats que 
publiquen aquesta informació. In-

corporarà i farà divulgació, a la 
pàgina web nausisolars.amb.cat, 
de les ofertes de sòl als munici-
pis de la comarca que el Consell 
Comarcal hagi localitzat i validat. 
I facilitarà que, tant el Consell Co-
marcal com els ajuntaments que 
inclou, d’acord amb el seu àmbit 
administratiu i estratègia d’actu-
ació, divulguin l’oferta industrial 
de l’AMB fent ús també dels seus 
recursos tècnics.

De la seva banda, el Consell 
Comarcal de l’Anoia publicarà pe-
riòdicament les ofertes industrials, 
mitjançant el programari proporci-
onat per l’AMB, geolocalitzant-les, 
amb el detall de les coordenades 
geogràfiques, revisant les seves 
característiques i la seva validesa, 
dels municipis de la comarca que 
disposen de polígons d’activitat 
econòmica. També incorporarà 
i divulgarà al web anoia.cat les 
ofertes industrials revisades de 
tots els municipis de la comarca 
i impulsarà la col·laboració dels 
municipis en la dinamització i 
divulgació de l’oferta industrial, 
utilitzant els mateixos sistemes 
d’informació i metodologies de 
treball. El Consell Comarcal tam-
bé involucrarà els agents econò-
mics de la comarca com patro-
nals i associacions de polígons per 
comptar amb la seva col·laboració 
i unificar la informació referent a 
les naus i solars industrials dispo-
nibles per a la consolidació i cap-
tació d’empreses.

Montserrat Ballarín, Eva Menor i Jordi 
Cuadras.

http://www.odena.cat
http://emboscatfestival.cat
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LA ROTONDA                  Enric Senserrich i Vives

Nou ordre mundial

Jordi Castellet i Sala
Teòleg, escriptor, professor i conferenciant

Massa dolor, massa sofriment 
i poc consol: la cimera de 

l’OTAN a Madrid; les víctimes del 
tot pobres i quasi anònimes del 
salt de la tanca de Melilla; la guer-
ra per la invasió de Rússia a Ucra-
ïna amb la destrucció de vides, 
territori i conseqüències incalcu-
lables; l’esllavissada del glacial ita-
lià, amb les causes arrelades en 
l’escalfament planetari i la muta-
ció del clima; sotraguejada eco-
nòmica general i, tot plegat, per 
celebrar que la cimera del Tractat 
de l’Atlàntic Nord ha anat tan bé a 
la capital de l’estat espanyol que, 
contràriament tan sols augura un 
retorn a la guerra freda i a un estil 
de vida reprimit i esporgat de pos-
sibilitats.

Els pacifistes, antiarmamentis-
tes i objectors de consciència ens 
quedem sense arguments davant 
de la urgència de la resposta a 
l’agressió i a la devastació per ra-
ons del tot incomprensibles, que 
tant podrien bascular cap al sí o 
cap al no. Qui gemega ja ha rebut! 
Ens encarem a una societat que 
té com a objectiu armar-se fins a 
les dents, invertint en tecnologia 
militar, sota l’excusa que els grans 
avenços tecnològics de l’últim se-
gle han estat conseqüència dels 
conflictes bèl·lics arreu del món. 
Si vis pacem para bellum, deien 
ja els antics: prepara la guerra, si 
desitges la pau. Demostra al teu 
adversari que val més no entrar 
en segons quin jardí, si no es vol 
enfangar fins a les orelles i per-
dre-hi el que no està escrit! De 
veritat no hem après res en deu 
mil anys d’història humana? Con-
tinuem guiant-nos pels mateixos 
principis des de l’inici de la huma-
nitat? On queden els desitjos de 
pau, de fraternitat, de convivència 
pacífica, de bona entesa, de pro-
grés comunitària en el bé comú? 
I no tan sols d’uns quants, sinó de 
l’enteresa de la població, perquè 
el món és suficient per a tothom.

Explica l’articulista N. Legrand 
que «les classes dominants repre-
senten una petita minoria de la 
població però en canvi controlen 
el poder de l’estat.

Les armes els són un mitjà efi-
caç per a mantenir l’ordre social 
existent, quan la dominació no és 
acceptada com a natural pels do-
minats. La reconstrucció de les zo-
nes devastades per la guerra pro-
porciona nous camps d’acumula-
ció de capital», perquè la guerra 
continua essent un negoci. Molts 
s’han fregat les mans després de 
la cimera de Madrid.

Aquesta ha definit el món oc-
cidental, encapçalat pels Estats 
Units i la comparsa de la Unió Eu-
ropea, ara sí amb el Regne Unit 
ballant al mateix ritme, es trobarà 
enfrontat amb un bloc definit per 

Rússia, és clar, però també la Xina, 
gran productora industrial euro-
pea, i la població pobra del sud 
del Sahel, que no té més remei 
que estampar-se a les tanques del 
nord opulent i orgullós.

Com si es tractés d’una no-
va invasió dels bàrbars, Europa 
es veu assetjada per tots costats, 
esporuguida davant dels reptes 
impossibles, que pretén solucionar 
amb algun xec al portador, perquè 
el dictador de torn li solucioni els 
problemes. Després, quan aquest 
se li giri en contra i l’ataqui amb 
el mateix capital cobrat dels paï-
sos rics i benestants, ai las, llavors 
correm-hi tots! Ha estat aquesta la 
història de l’Afganistan, d’Al-Qae-
da o de l’Estat Islàmic: alimentar 
una contraforça perquè es baralli 
contra un enemic comú. Quan el 
pretès enemic s’ha retirat, tan sols 
ha quedat aquell presumpte aliat, 
que no era tal, i que ara exigeix els 
seus rèdits.

La resposta són els drets hu-
mans, sens dubte. Dret a la dig-
nitat personal, a reconèixer cada 
ésser humà com a persona, sub-
jecte de drets i de deures, a fer 
prevaler la validesa de qualsevol 
vida per damunt dels interessos 
econòmics, comercials o estratè-
gics; uns drets humans que troben 
la seva arrel en el relat de la crea-
ció per les mans divines (Gn 2,6), 
sense excepció. Tan sols si hom es 
reconeix com a imatge i semblan-
ça de Déu, aleshores esdevé, no 
tan sols possible sinó necessari, 
crear les condicions perquè tot-
hom pugui tenir una vida digna de 
ser viscuda. 

Perquè Déu no vol la guerra, 
sinó tan sols aquells que conside-
ren que Déu no és res, que no fa 
res i que els malvats surten incò-
lumes dels desgavells provocats, 
que no pagaran directament, sinó 
els més pobres en les generacions 
que vindran.

La dignitat suposa llibertat, no 
tan sols de poder fer el que un vul-
gui, sinó ser alliberat de violència, 
d’injustícia, de fam, de condemnes 
a perpetuïtat, de negació del propi 
futur i del de la família; alliberació 
d’explotacions inhumanes i sal-
vatges com la prostitució o l’escla-
vatge encara avui al segle XXI, de 
l’abús de poder o de les arbitrarie-
tats del tipus que sigui.

La dignitat humana és l’Ubun-
tu africà: jo soc perquè tu ets, hom 
esdevé perquè reconeix el ser per-
sona dels altres. Una dignitat que 
es preserva perquè es pren cura 
dels demés, dels més febles, de la 
compartició vital, tant procurant 
per als que encara no han nas-
cut, com per als que són al terme 
del seu curs vital. En fi, si creiem 
que un altre món és possible, cal-
drà dir-ho i fer-ho cada dia, a par-
tir d’ara, amb tota la insistència i 
convicció de què siguem capaços.

A l’ésser humà li agrada volar...
I també “fer volar coloms; il·lusio-

nar-se, tocar poc de peus a ter-
ra; imaginar, fer suposicions ser-
vint-se dels indicis o senyals que 
hom té”. Però va arribar un dia en 
què va poder volar en globus i el 
somni de volar es va fer realitat... 
D’això ja fa molts anys, i encara 
ens agrada molt pujar en globus 
i voler tocar el cel. De fet, sem-
pre mirem enlaire, buscant aju-
da i solucions als problemes que 
tenim cadascú; els més creients 
miren enlaire i diuen “Senyor aju-
da’ns”..., doncs sí, estem espe-
rant que baixi algú per solucionar 
algun problema que ens supera, 
però no baixa ningú... que hi ha 
algú més? Els pagesos massa 
sovint han de mirar enlaire, ja que 
de dalt els venen les bones colli-
tes, però de dalt també baixen les 
pedres que els les destrossen, i 
més amb això del canvi climàtic; 
des de baix fem coses que no 
són correctes i les conseqüències 
venen de dalt, per als pagesos 
i no pagesos, encara que molts 
pixapins no se n’assabenten i, per 
desgràcia, les grans ciutats són 
dels llocs on més mal es pot fer, 
diuen...

Justament, el cap de setmana 
passat, a Igualada, totes les per-
sones miraven enlaire per veure 
munts de globus volant (les cer-
vicals estan dolorides), però no 
per això deixen d’agradar-nos, al 
contrari, en veure aquests glo-
bus de tots colors la nostra cara 
somriu i pensa en volar, en tocar 
el cel, d’on ha de venir el bé i el 
mal... 

L’European Balloon Festival és 
qui ens fa il·lusionar una vegada 
més en aquestes dates, quan el 
cel d’Igualada i comarca s’omple 
de colors i algú escriu que “Igua-
lada torna a volar molt amunt”. 
Sí, això espero, i que ens tots els 

diferents espais de la vida soci-
al, laboral i econòmica sigui una 
realitat, i que puguem mirar al 
cel amb aquesta esperança que 
tant ens fa falta per anar superant 
les diferents crisis que tenim, i la 
ciutat i la comarca pugui aixecar 
el vol de manera positiva, entre 
tothom, inclosos els pessimistes, 
que aquests dies també miraven 
al cel amb un somriure, i que no 
el perdin ni posin pals a les rodes, 
ja que per superar les crisis ens 
cal que no diguem mentides i que 
tothom sigui positiu.

Ara que el Pentàgon dels 
EE.UU. ha desclassificat certs do-
cuments, i la NASA ho investiga, 
que demostrarien la presència 
de naus extraterrestres a dalt 
d’aquell cel que tant mirem i 
que, per sort, segur que en una 
altra galàxia, o la nostra, estan 
vigilant-nos a veure què fem, ja 
que entre el Putin i altres el pe-
rill està en perdre l’equilibri del 
sistema solar, i per això cal més 
saviesa i coneixement, per evi-
tar mals més grans, i aquí a la 
Terra no en tenim gaire.... Pot-
ser sí que cal dir “Senyor, baixa 
i ajuda’ns”, o “Pare nostre que 
estàs en el cel...”, però no cal 
que siguin Déus, mentre siguin 
extraterrestres bons i savis...

Aquest dia una neta ens va 
regalar un llibre als avis; suposo 

que, com que sempre li regalem 
alguna cosa, devia pensar: “avui 
ho faré jo...”, i va agafar un dels 
seus llibres. I sabeu quin llibre? 
Doncs “Com atrapar una estre-
lla”, sí, un altre dels anhels dels 
més petitons: mirar al cel i vo-
ler agafar una estrella. De petits, 
als que ara som molts grans ens 
deien que cada estel era una àni-
ma... Cordons! Encara no sabien 
que el cel està ple de planetes, 
d’estrelles i ves a saber què més. 
És clar que avui en dia, amb ai-
xò de la contaminació lumínica, 
d’estrelles en veiem poques i 
malament... (cal anar a Pujalt). El 
nen del conte volia, tant sí com 
no, tenir una estrella... i un dia va 
llevar-se molt d’hora, molt d’ho-
ra per atrapar-la, ja que pensava 
que l’estrella estaria cansada de 
tota la nit, però va sortir el sol i 
no va veure cap estrella. Va es-
perar i esperar i al final, cap al 
capvespre, va veure una estre-
lla... I va saltar, i saltar..., es va 
enfilar a dalt d’un arbre i res; era 
molt enlaire i va pensar que po-
dia anar volant amb el seu coet 
i agafar-la, però el coet s’havia 
quedat sense benzina i és tan 
cara que va desistir. Va demanar 
ajuda a una gavina que va veure 
a la platja, però no el va voler 
ajudar, i com que es trobava al 
peu del mar es va adonar que 
una cosa brillava a l’aigua... Sí, 
sí, era una estrella de mar molt 
bonica. Devia haver caigut del 
cel? Va esperar que les onades 
la portessin a la sorra i el nen va 
atrapat una estrella! Potser no la 
que volia, però era una estrella. 
A vegades ens passa a tots i to-
tes, que volem el que no podem, 
i ens hem de conformar amb 
menys. Però no perdem l’espe-
rança, acabarem anant al Cel i 
podrem agafar-la...

En record de l’amic Miquel Clapera
Miquel, ens has deixat molt 

aviat, i inesperadament.
Has estat un bon amic per a 

tots, mai vas tenir cap disputa 
ni polèmica amb nosaltres, eres 
una persona amb qui era impos-
sible discutir per res.

Recordem les nostres aven-
tures, quan érem petits, al barri 
de Xauxa, on vas néixer i ens 
vàrem fer amics, i les baralles 
contra els “enemics” del carrer 
de Sant Agustí.

Més endavant et vas casar 
amb la Manolita; d’aquest ma-
trimoni vau tenir dos fills que us 
han donat dos nets. Vau anar a 
viure al barri dels Set Camins, 
on vau obrir el taller que porta 
el teu cognom, en el que treba-
llaves. A la feina sempre vas ser 
una persona atenta i disposada 

a solucionar qualsevol problema 
que sorgia.

A pesar de que a la colla ens 
vam anar casant tots els amics, 
el contacte entre nosaltres va 
continuar. Tant és així que, pe-
riòdicament, com a mínim un 
cop a l’any ens retrobàvem tots 
junts amb les nostres parelles, 
fèiem una excursió per la co-
marca i després un dinar, cosa 
que no hem pogut fer més des 
de fa uns quants anys, entre al-
tres motius a conseqüència de 
la pandèmia.

El teu “hobby” era la foto-
grafia. Eres soci de l’AFI des de 
feia molts anys. A l’època de la 
fotografia química tenies un la-
boratori a casa teva i ens ense-
nyaves les tècniques del revelat. 
Després va venir la fotografia di-

gital i va entrar en joc la tècnica 
de la correcció per “photoshop”. 
Si es necessitava arreglar alguna 
fotografia, estaves sempre dis-
posat a fer-ho.

De tant en tant organitzaves, 
a dalt de casa teva, la mostra de 
les fotos de les excursions, feies 
uns muntatges de vídeo i men-
tre ho visualitzàvem passàvem 
una bona estona tots plegats, 
revivint aquells bons dies pas-
sats.

Miquel, ha estat una sort 
haver pogut compartir amb tu 
aquests moments feliços de les 
nostres vides. Et trobarem molt 
a faltar, però mai t’oblidarem i 
sempre et recordarem com el 
bon amic que vas ser.

Els teus amics de la “colla”

Empresa adobera d’Igualada cerca: 

PERSONA PER SEGUIMENT  
DE PROCÉS I CONTROL  

DE BOMBOS DE  
RECURTICIÓ - TINTURA

Es valorarà experiència. S’ofereix 
jornada matí-tarda i contracte 

indefinit. 

Persones interessades 
enviar currículum vitae a 

seleccioadoberia@gmail.com

EquipaBar
Maquinària d’hostaleria
- Venda maquinària
- Servei Tècnic propi
-  Bars, restaurants, cuines,  

comerços…

Venda i lloguer 
de maquinària i 

subministrament de 
productes per a 

granissats i orxates
Granissats de xarops 

concentrats de dotze sabors

C/ Llacuna, 50 – IGUALADA - Tel. 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40 - www.equipabar.com - anoia@equipabar.com
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PARLEM DE SARDANES  Joaquim Bacardit

NOMÉS DOS MINUTS Pau Ortínez Martí

EL RACÓ DE LA NUTRICIÓ      Aitana Hornas Moliner

Balaguer commemora els 30 anys de 
“La sardana més gran de la historia”
L’Associació Balaguer Capi-

tal de la Sardana i la Paeria 
de Balaguer busquen imatges i 
vídeos de la sardana que es va 
ballar a la localitat el 22 de juliol 
del 1992 per donar la benvinguda 
als participants dels Jocs Olím-
pics de Barcelona, celebrats tres 
dies després. Amb l’objectiu de 
difondre la nostra dansa a tot el 
món i expressar la pau i solidaritat 
entre els pobles es va organitzar 
“La sardana més gran de la histò-
ria”, una gran ballada simultània a 
arreu de Catalunya. Aquesta balla-
da multitudinària es va produir a 
40 poblacions del territori cata-
là, però també a Andorra i a les 
Illes Balears, congregant a més de 
35.000 persones. Els vídeos i les 
imatges es poden enviar a info@
balaguer2022.cat.

La Cobla Sant Jordi en 
concert amb Roger Mas al 
Teatre Grec

El cantautor Roger Mas ha ce-
lebrat 25 anys de trajectòria amb 
la col·laboració de la Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona i altres 
convidats que han format part de 
la seva carrera musical amb un 
concert al Teatre Grec de Barcelo-
na en el context del Festival Grec. 
El concert rep el nom de 25 anys 
de flors, un títol que rememora 
el seu primer disc, Les flors del 
somni. Amb aquest motiu, Roger 
Mas repassa amb una gran banda 
de músics els millors moments i 
anècdotes de la seva trajectòria.

En el concert 25 anys de flors, 
la reconeguda i premiada cançó 
El dolor de la bellesa ha estat in-
terpretada per en Roger Mas, la 
Cobla Sant Jordi i el Cor Lupulus 
Emsembla. Artistes com ara Biki-

mel, Maria del Mar Bonet, David 
Carabén, Helena Casas, Núria Gra-
ham, Xavi Molero, Jordi Molina, 
Luis Paniagua, Quico Pi de la Ser-
ra, Oriol Roca, Dani Ruiz o Anna 
Rubio, han acompanyat també al 
músic de Solsona en el repàs dels 
seus grans temes.

La col·laboració entre la Cobla 
Sant Jordi i el cantautor de Solso-
na pren força a l’any 2012 amb 
el disc Roger Mas i la Cobla Sant 
Jordi - Ciutat de Barcelona, un tre-
ball musical que marca un abans 
i un després de la cobla fusió. En 
aquest disc trobem fins a 19 can-
çons interpretades conjuntament 
per la cobla i el compositor. Un 
treball que ha rebut nombrosos 
premis, tals com el premi Martí i 
Pol, quatre premis Enderrock, al 
millor disc en català, al millor disc 
de folk, al millor directe de folk i a 
la millor cançó de folk per El dolor 
de la Bellesa, tots ells al 2012; i 
posteriorment, el Premi Rotllana 
al 2013.

Programació pel cap de 
setmana

Dissabte, 16 de juliol
Barcelona, a la Pl. d’Eivissa, a 

les 18:00 h., ballada; cobla: Ciutat 
de Terrassa.

Barcelona, a la Pl. d’Ovidi 
Montllor, a les 17:30 h., ballada; 
cobla: Jovenívola de Sabadell.

Carme, a la Pl. de l’Església, a 
les 12:30 h., ballada; cobla: Lluïsos 
de Taradell.

Sabadell, a la Pl. del Dr. Ro-
bert, a les 18:00 h., ballada; cobla: 
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

Sant Joan de Vilatorrada, a 
la sala de Cal Gallifa, a les 21:00 
h., ballada; cobla: Contemporània.

Sant Vicenç dels Horts, a la 
Pl. de Narcís Lluna, a les 22:00 h., 
ballada; cobla: Vila d’Olesa.

Diumenge, 17 de juliol
Agramunt, a la Pl. del Merca-

dal, a les 20:00 h., ballada; cobla: 
Vila d’Olesa.

Barcelona, a la Pl. de Sta. Ma-
drona, a les 19:00 h., ballada; co-
bla: Baix Llobregat.

El Vendrell, a La Rambla, a les 
18:30 h., 39è Aplec de la Sardana; 
cobles: Sant Jordi-Ciutat de Barce-
lona i Reus Jove.

Ripoll, al Pg. de Ripoll, a les 
10:00 i a les 16:00 h., 69è Aplec 
de la Sardana; cobles: Ciutat de 
Girona, Jovenívola de Sabadell i 
Bellpuig Cobla. Aparcament, àpat 
popular.

Santa Margarida de Mont-
bui, a 2/4 d’11 del matí, al Boule-
vard, ballada amb la cobla: Reus 
Jove.

Entranyable fotografia
Fotografia enregistrada el pas-

sat diumenge dia 10, a l’aplec de 
Castellbisbal, en la qual es veu al 
Sr. Josep M. Morros amb uns nens 
i noies donant-los unes lliçons 
improvisades del primers passos 
que han de fer per aprendre a ba-
llar la nostra dansa. Tendra imatge.
Agrupació Sardanista d’Igualada

jbacardit50@hotmail.com

EL RACÓ DE L’AVI SAM
Santi Abad i Muntané

Mil milions de res
¿Sabeu que anem molt malament,
com sempre, i, desgraciadament,
en aquest país tan emmerdat,
i de porqueria colgat i enfangat?
Ara resulta que la part militar
no en té prou amb el que ha afaitat
fins ara al poble i a la societat.
Els “defensors” diuen que és poc;
uns quants euros de més al pot
no els hi vindrien malament:
amb mil  millonets de res
farien mànigues i gecs.
Diuen que és per a l’armament;
serà per al de tot el continent?

O potser serà l’establishment?

I després parlem de sanitat,
d’educació, de benestar,
de desocupació, de seguretat,
dels problemes de mobilitat,
dels pagaments a la Generalitat…
Però, és clar, d’això no han de 
parlar:
ara, el principal és cobrar
i de com el botí embutxacar.

SAM
Spain is different?

Recuperem els llegums!
Avui toca parlar dels llegums. 

Considero que són un grup 
d’aliments molt desaprofitat ja 
que, normalment, es consumei-
xen molt poc per al gran valor 
nutricional que tenen. De manera 
general, es recomana prendre’n 
mínim 3 cops a la setmana. Per 
contra, en les últimes dècades el 
consum de llegums ha disminuït 
considerablement; segons estudis, 
de la dècada dels 80 a l’actua-
litat, el consum entre la pobla-
ció espanyola ha disminuït en un 
65%. Hi ha molts tipus, però els 
més utilitzats aquí són les monge-
tes seques o blanques, les llenties 
i els cigrons. Actualment, també 
s’està popularitzant molt la soja i 
tots els seus productes derivats, 
dels quals parlarem en el següent 
article.

Els llegums, nutricionalment, 
són una molt bona font de carbo-
hidrats i de proteïna. De fet, són 
una de les millors opcions de pro-
teïna vegetal, ideal tant per die-
tes vegetarianes com per reduir 
el consum d’animals. També con-
tenen fibra, fitoquímics, vitamines 
i minerals, més concretament ti-
amina, riboflavina, niacina i àcid 
fòlic, calci, ferro, magnesi i zinc. 
Per altra banda, contenen algunes 
substàncies antinutritives, però la 

major part es destrueixen amb 
el remull i la cocció. En conse-
qüència, podem dir que, dins d’un 
patró d’alimentació saludable, els 
llegums tenen un efecte protector 
en el nostre organisme compor-
tant beneficis en la salut cardio-
vascular, la salut gastrointestinal 
i en la prevenció de malalties no 
transmissibles. 

El ferro dels llegums, anome-
nat ferro no hemo, és diferent al 
que conté la carn (ferro hemo) 
i s’aprofita menys, però un truc 
per augmentar la seva absorció 
és combinar-lo amb aliments rics 
en vitamina C (fruites cítriques, 
pebrot, tomàquet, col...). Algunes 
estratègies fàcils d’aconseguir-ho 
serien amanir el plat de llegums 

amb suc de llimona o prendre’s 
de postres una taronja, un kiwi o 
maduixes en aquell àpat. Al ma-
teix temps, cal evitar beure te o 
cafè juntament amb aquest grup 
d’aliments, ja que tenen l’efecte 
contrari, és a dir, interfereixen en 
l’absorció del ferro. 

Com podeu comprovar, són 
aliments molt complets. A més, 
són molt versàtils: els podem 
prendre en fred, en forma d’ama-
nides, guisats en calent (els típics 
potajes) o simplement saltejats a 
la paella, en puré, també en forma 
d’hummus, com a base d’ham-
burgueses vegetals o inclús en 
forma de pasta de llegums (en al-
guns supermercats en venen, per 
exemple espirals fetes de llenties). 
Els llegums en conserva (de pot) 
són una opció totalment vàlida 
si no podem dedicar temps en 
la cocció. Només cal esbandir-los 
amb aigua degut que el líquid de 
conserva conté força sal, i són 
una manera ràpida, fàcil i còmoda 
d’utilitzar-los.

Per tant, espero que li doneu 
una nova oportunitat a aquest 
grup d’aliments i compreu més ci-
grons, mongetes i llenties, que no 
només aporten tots aquests be-
neficis sinó que són dels aliments 
més econòmics del mercat.

La cultura? 
A tots els barris!
Les nits d’estiu, a Igualada, són 

plenes d’activitats culturals. 
Certamen de Música Jove, Estival, 
European Balloon Festival, tots els 
concerts de final de curs de les 
corals igualadines... i arriba també 
l’Anòlia. 

Des de fa anys, penso que 
l’Anòlia té tres virtuts clares: pro-
gramar grups musicals de la co-
marca de l’Anoia, oferir una rica i 
variada programació musical sen-
se cobrar entrada i esdevenir punt 
de trobada de tota la gent que vol 
gaudir de bona música. En primer 
lloc, penso que és positiu progra-
mar dos grups de gent jove i amb 
gran talent, les Pastes de la Iaia 
i Lluna Plena, que enguany han 
pogut tocar al festival. Garantir 
oportunitats als artistes anoiencs 
és una bona manera d’apostar pel 
talent local. En segon lloc, consi-
dero que oferir programació mu-
sical gratuïta és una bona manera 
de garantir l’accés de tota la po-
blació a la cultura. En temps de 
grans festivals, amb abonaments 
a preus d’escàndol, llargues cues 
i molt consum, programar cultu-
ra sense pagar entrada i sense 
necessitat de consumir és molt 
positiu. En tercer lloc, l’Anòlia ha 
esdevingut un punt de trobada, 
sobretot les nits entre-setmana, 
per a tota aquella gent que té ga-
nes de cultura, que els caps de 
setmana se li fan curts i vol sortir, 
ni que sigui una estona, a gaudir 
de música a la fresca. 

Penso, però, que hi ha tres 
aspectes de l’Anòlia que cal re-
plantejar: el lloc dels concerts, la 
gestió del festival i la tornada a 
casa. En primer lloc, penso que 
els concerts de l’Anòlia, com 
tantes altres activitats culturals, 
socials i esportives, haurien de 
realitzar-se a tots els barris de la 
ciutat. No m’agrada que la gran 
majoria de les activitats culturals i 
socials que s’organitzen a la ciutat 
sempre tinguin lloc al centre. Els 
concerts de l’Anòlia tenen uns ho-
raris raonables, que no afecten al 
benestar del veïnat, i que podrien 
programar-se de forma itinerant 
cada dia a un dels barris de la 
ciutat. Avui al barri del Sant Crist, 
demà al barri del Poble Sec, dis-
sabte al barri dels Set Camins... i 
així anar rodant. Les associacions 
veïnals sempre ho diuen, volen 
activitats als barris perquè és una 
manera de teixir comunitat veïnal. 
L’Anòlia, que té uns horaris res-
pectuosos amb el descans dels 

veïns i no implica grans aglomera-
cions, és l’esdeveniment ideal per 
apostar per repartir-lo equitativa-
ment per la ciutat. En segon lloc, 
l’Anòlia va néixer amb un model 
de gestió molt interessant, tant 
pel que fa a la gestió de les barres 
com a la decisió de la programa-
ció. Les barres eren gestionades 
per entitats i els ingressos que ob-
tenien es revertien íntegrament a 
la ciutat. Així mateix, la programa-
ció, en lloc de ser decidida en un 
despatx rònec de l’Ajuntament, 
es decidia a partir de les propos-
tes del Consell de Joves, un òrgan 
participatiu que el govern actu-
al ha decidit desactivar. Amb els 
anys, però, la gestió del festival 
ha acabat, com tantes altres acti-
vitats, essent un negoci per a una 
empresa de sonorització. Per què 
no tornem als orígens? No seria 
un festival molt més participatiu 
i vinculat al teixit associatiu de la 
ciutat? En tercer i darrer lloc, com 
hem proposat els darrers mesos, 
creiem que l’Anòlia hauria de ser-
vir de prova pilot per a un servei 
de transport públic nocturn per-
què els joves puguin tornar amb 
bus a casa, evitant conduir so-
ta els efectes de l’alcohol i rega-
lant una nit tranquil·la als seus 
familiars i amistats. El servei de 
transport gratuït en dies de festes 
multitudinàries, sigui l’Anòlia o la 
Festa Major, ja funciona en ciu-
tats com Lleida o Manresa, té uns 
costos relativament baixos i ser-
viria de prova pilot per veure si es 
pot instaurar la resta de dissabtes 
durant el curs. El servei seria gra-
tuït per a la gent més jove, però 
podria ser utilitzat per la resta de 
la població i enllaçaria l’espai de 
concert amb els barris de la ciutat 
durant tota la nit. 

Com a resum, l’Anòlia és un 
esdeveniment consolidat en el 
calendari mental de molta gent 
d’Igualada i la resta de la comar-
ca, però el festival té marge de 
millora. Les tres propostes tenen 
per objectiu que el festival sigui 
més popular i desitjo que l’actu-
al equip de govern d’Igualada en 
prengui nota. I sí, jo ho tinc clar, 
val la pena donar-hi voltes i inten-
tar polir el festival perquè arreli 
als barris, perquè tingui major par-
ticipació en la gestió i la presa de 
decisions i perquè serveixi de pro-
va pilot per a un servei de trans-
port públic nocturn i gratuït. Ens 
hi posem?

mailto:info@balaguer2022.cat
mailto:info@balaguer2022.cat
mailto:jbacardit50@hotmail.com
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DEFUNCIONS

Salustiano Alcalá Amaro, de 80 anys (Igualada); Francisco Javier Arenas Oliver, de 87 anys (Cape-
llades); Micaela Berrocal Chaparro, de 69 anys; Roser Garcia Garcia, de 79 anys; Miquel Serra Llobet, 
de 92 anys (Els Prats de Rei); Rosa Pons Tomàs, de 99 anys (Igualada); Josefina Teixé Bartolí, de 98 
anys; Juan José Aguilar Cantón, de 53 anys; Matilde Jiménez Doncel, de 80 anys (Santa Margarida de 
Montbui); Marcel·lí Jorba Ferrer, de 92 anys (Igualada); Modesto Salgado Chia, de 55 anys; Maria Car-
me Badia Rosell, de 91 anys (Igualada).

Passar pel món fent el bé!
És tan gratificant trobar gent 

bona a cada passa que fem, 
i compensa tant avançar-se a la 
bondat aportant-hi el millor de 
cadascú. 

He suggerit moltes vegades 
--perquè ho crec fermament-- la 
necessitat de recórrer amb fre-
qüència a l’Evangeli perquè pot aju-
dar-nos a crear entre tots un millor 
clima de convivència. 

Quan els aparells electrònics 
no tenen accés a una connexió dià-
fana diem que no hi ha cobertura, 
la qual cosa ens impedeix donar via 
de normalitat a la necessitat que 
tenim de comunicació. Tanmateix, 
estem satisfets si aconseguim la 
cobertura desitjada perquè ens fa-
cilita entendre millor. ¿I si aquesta 
cobertura fos l’esforç de tots ple-
gats per crear un espai de bondat 
que impregnés tot l’ambient que 
ens rodeja, tant el que anem fent 
cada dia allà on som com el que 
rebem per pura gratuïtat? És tan 
gratificant trobar gent bona a cada 
passa que fem, i compensa tant 
avançar-se a la bondat aportant-hi 
el millor de cadascú! 

No puc deixar de creure que en 
el cor de cada persona, allà on no 
podem enganyar-nos ni enganyar 
ningú, aquesta font de bondat hi 
és. L’home bo --diu l’Evangeli-- del 
tresor del seu cor en treu la bon-
dat. La consciència em diu que cal 
creure que és així. 

Deu ésser important, doncs, 
descobrir actituds interiors que 
acompanyen la bondat: la lleialtat, 
la rectitud de cor, la tendresa, la 
humilitat, la sinceritat, l’honradesa, 
la misericòrdia i totes aquelles al-
tres que amb ella caminen juntes 
i són descrites com a fruits de l’Es-
perit: l’amor, el goig, la tolerància, la 
pau, la benvolença, la fe, l’amabili-
tat, el domini d’un mateix. I encara 
més, la bondat també apareix en la 
descripció que sant Pau fa del qui 
estima: “És pacient, és bondadós, 

no té enveja, no és presumit ni or-
gullós, no és groller ni egoista, no 
s’irrita ni es venja; tot ho creu, tot 
ho espera, tot ho suporta, l’amor 
no passarà mai”.

Voler passar pel món fent el 
bé és més que una bona decisió, 
és una vocació. És el que es diu 
de Jesús i és el testimoni que de 
nosaltres espera. De ben segur que 
en aquest corrent de vida hi tro-
bem, juntament amb la bellesa i la 
recerca de la veritat, aquella felici-
tat que la bondat espontàniament 
contagia. 

Sebastià Taltavull Anglada, 
bisbe auxiliar de Barcelona
“Ressò”, publicació de Vida 

Creixent, abril de 2016

Cal  mesurar les nostres prò-
pies forces

A la riera resseca, en aquella 
negra nit,

hi baixava torrentada produint 
un cert neguit.

Uns pares amb criatures torna-
ven d’una excursió,

el camí quasi no veien i extre-
maven precaució.

En ser davant la riera no s’atre-
viren a passar

i un home que allí hi havia amb 
encert els ajudà.

Un a un, per la palanca donant 
la mà els traspassà,

i en ser tots a l’altra banda el 
bon gest li van lloar.

Poc després s’assabentaren 
que aquell home era un cec 

el qual molt a prop vivia.

Vet aquí, el seu secret!

Joan Vila i Prat

“Noms d’una vida: 
Antoni Dalmau Ribalta”

COMENTARIS DE LLIBRES          Lleonard del Rio

El que fou alcalde de Girona, 
Joaquim Nadal i Farreras  (Giro-

na, 31-01-1948), polític, historia-
dor espanyol, catedràtic d’Història 
Contemporània, escriptor i una 
colla de càrrecs més, ens acaba 
d’oferir la segona edició (maig de 
2022) ampliada del llibre “Noms 
d’una vida”, en el qual hi figura 
una recordança pel malaguanyat 
compatrici Antoni Dalmau Ribalta.

El llibre aplega una colla de 
semblances de persones que ell 
qualifica com a noms singulars, 
d’Església, literats, historiadors, 
polítics, etc. 

Característiques del llibre: 
Pagès editors, S.L. 2021. Pàgines, 
416. Tapa rústica amb solapes. Mi-
des, 150x240 mm. Imprès a Arts 
Gràfiques Bobalà S.L. Idioma, ca-
talà. 

Aquest volum és prologat per 
Josep Vallverdú i Carme Vidal-
huguet, que ens expliquen que 
aquest llibre forma part d’una tri-
logia (“Noves vides amb noms”, 
“Vides en nom”, i ara, “Noms 
d’una vida”) dedicada, segons pa-
raules del mateix Nadal, «a homes 
i dones que deixen petjada. Vius 
i morts. Persones que en la seva 

projecció pública, cívica i nacional 
han excel·lit pels seus valors, pel 
seu treball i per la seva dedicació 
a la comunitat». I afegeixen, to-
ta la seva extensa producció bi-
bliogràfica, l’acadèmica, per una 
banda, i la literària, per l’altra, són 
aquests escrits biogràfics els que 
les interrelacionen.

Segueix al pròleg una justifi-
cació de l’autor (gener de 2021) 
i una addenda  comentant que 
tanca l’ampliació del primer volum 
«un article sobre Antoni Dalmau 
Ribalta amb el dolor i la tristesa 
encara ben vius per una mort sob-
tada i prematura».

Espigolarem alguns fragments 
de l’article dedicat al nostre com-
patrici: «... Els lectors han pogut 

llegir sovint els articles que Antoni 
Dalmau publicava regularment a 
Regió 7 de Manresa i que el Diari 
de Girona reproduïa. Ens conei-
xem des de 1979 i formàvem part 
de la fornada de joves polítics ini-
ciats en les tasques executives a 
l’escola del municipalisme. Però 
per damunt de tot, i més enllà de 
la política, érem amics, fruit d’inte-
ressos intel·lectuals comuns i de 
preocupacions compartides.

»(...) En realitat, l’Antoni Dal-
mau sabia perfectament quins 
temes ens unien més enllà de la 
política. Primer, és clar, l’escoltis-
me. Després, la història: ell sabia 
el meu interès per la petjada que 
havia deixat l’il·lustre historia-
dor igualadí Joan Mercader Riba 
i, amb ell, tots els investigadors 
que s’havien agrupat en el Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada, 
d’on sorgiria un membre desta-
cat de la seva escola, en Josep 
M. Torres Ribé, que molts, amb 
afecte, hem anomenat el Pierre 
Vilar d’Igualada. D’aquí, a la Re-
vista Igualada, que fundà i dirigí, i, 
d’aquí, a la seva dedicació profes-
sional a la història i la literatura».

SABIES QUE...? 
CONEIX LA TEVA BIBLIOTECA

Preparar-se les oposicions
L’estiu i les vacances són un 

bon moment, també, per estu-
diar, preparar-se oposicions, exà-
mens o millorar la formació pro-
fessional.

A la Biblioteca disposes d’una 
gran varietat de temaris: des 
d’auxiliars administratius a cos 
de Bombers, passant per perso-
nal de Justícia, Correus o Salut. 
I també els llibres per treure’s 
l’“Acreditació de competències 
en TIC (ACTIC)”. Per conèixer to-
tes les convocatòries en curs es 
pot consultar el Cercador d’In-
formació i Documentació Ofici-
als (https://cido.diba.cat). Abans 
de començar a estudiar és re-
comanable primer actualitzar el 

currículum, buscar les titulacions 
que es tenen, les acreditacions 
de cursos i altres formacions. 
Organitzar-se bé, cercar un bon 
espai d’estudi, buscar el temps 
i la tècnica que es farà servir és 
el segon pas. Un llibre molt útil 
i pràctic en aquest sentit és el 
“Manual del perfecto opositor”, 
de Francisco del Pozo, que troba-
reu a la Biblioteca.

De recursos digitals també 
n’hi ha un món, i en podeu trobar 
una selecció actualitzada al web 
de la Biblioteca virtual, al prestat-
ge de món laboral. I a l’eBibliocat 
us podreu descarregar de forma 
gratuïta diversos títols sobre eco-
nomia i empresa.

✞
En record de

JOSÉ ESCRICHE CONEJERO
Ens va deixar el passat 4 de juliol, a l’edat de 92 anys

La família agraeix les mostres d’afecte i condol rebudes

Igualada, juliol de 2022

https://es.wikipedia.org/wiki/Gerona
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerona
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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PERE VIVÈNCIES       Joan Pinyol

50 anys de l’única 
«Història de Capellades»
Aquest proper agost de 2022 

farà just 50 anys que un grup 
de capelladins, amb el patronatge 
de l’Ajuntament de Capellades, 
va treure a la llum la HISTÒRIA 
DE CAPELLADES, un llibre que 
va signar el periodista i escriptor 
osonenc Esteve Busquets i Molas  
(Roda de Ter, 1908- Barcelona, 
1991). Era el 1972 i de l’obra es va 
fer un tiratge de 333 exemplars 
nominals i numerats en edició 
de bibliòfil destinats a les perso-
nes que hi van col·laborar i 2000 
exemplars de l’edició normal per 
al públic en general (que tam-
bé existim!). El passat Sant Jordi 
vaig comentar aquesta efemèride 
a l’actual regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Capellades i la 
seva resposta va ser taxativa. “No 
podem fer-ne cap celebració per-
què no tenim exemplars”. Conti-
nuem amb la història.

El llibre es va elaborar amb 
paper generosament cedit per 
l’empresa capelladina J. Vilaseca, 
el material d’enquadernació el va 
servir la casa L. Guarro Casas S.A. 
i la impressió va anar a càrrec de 
Romanyà Valls S.A. El llibre inclou 
una bona colla de fotografies de 
l’Antoni Quintana i Torres, també 
la portada en color de l’edició ge-
neral, diverses il·lustracions, entre 
altres de Josep Costa Solé, i un 
pròleg de l’Eliseu Alert i Riba que 
subratlla que la idea d’escriure 
una història del poble ja venia del 
segle XIX amb precedents com 
Ramon Romaní Puigdengolas 
(paperer, empresari i historiador) 
que va remoure l’antic arxiu par-
roquial o el seu nebot, l’arque-
òleg i paperer Amador Romaní 
Guerra, que també va reunir molt 
material en el mateix sentit. Però 
com que molts van reunir però 
cap va definir, en el seu moment 
es va encarregar l’obra a l’Esteve 
Busquets (de fora vingueren i la 
història ens escrigueren!) que va 
acceptar la proposta, va venir al 

poble i es va endur a Barcelona 
vuit quilos de documents per al 
seu buidatge, endreçats en unes 
carpetes que havia ordenat i con-
servat l’Antoni Sellarès a partir 
del fons de l’Arxiu Romaní i altres 
fonts. I després del treball el re-
sultat va ser una magna obra de 
456 pàgines publicada en plena 
commemoració de l’Any Interna-
cional del Llibre, a partir d’una 
sèrie de capítols diversos i so-
vint dispersos que miren de fer 
front (sempre des de l’òptica de 
qui manava a començaments dels 
anys 70), a la història d’aquest 
racó de món de nom Capellades. 
Amb litografies, gravats, trans-
cripció literal de documents del 
cadastre, arbres genealògics, 
marques d’aigua papereres, cari-
catures d’actors capelladins, par-
titures musicals, goigs de sants 
i una profusió de dades minuci-
oses considerables (anecdotari 
popular, text jurídic, lèxic propi...). 
Aquests en són els capítols : 1. De 
l’home del Capelló al feu de Sant 
Cugat; 2. Edat Mitjana; 3. Segle 
XV. El de la guerra contra Joan II;  
4. El XIV, un segle de calma; 5. El 
segle XVII, definitiu; 6. Segle XVIII: 
El de la guerra de Successió; 7. 
La Font de la Reina; 8. El dinovè, 
un segle mogut; 9. La vida parro-
quial; 10. Vells carrers capelladins; 

11. Les indústries: El bon paper 
capelladí. El Gremi de Paraires i 
l’art tèxtil. Els cotonaires; 12. Els 
Hospitals; 13. Els mitjans informa-
tius; 14. D’aquest segle, un calaix 
de sastre; 15. La gent: Perfils bio-
gràfics, motius i altres notes; 16. 
Calendari folklòric; 17. L’hora dels 
adeus; 18. Apèndix; 19. Glossari i 
20. Protectors, promotors, col·la-
boradors i Gestoria d’Edició.

Vist així sembla una història 
completa. Però no hem de perdre 
de vista el context històric en què 
va sortir. Perquè a començaments 
dels setanta, amb el dictador de 
cos present i per molt que ens 
trobéssim a les suposades aca-
balles del franquisme (només su-
posades, eh, que encara dura!), 
el contingut d’aquesta història de 
Capellades continuava filtrat pel 
sedàs ideològic del règim de Fran-
co de manera que molts aspectes 
de la vila i de la nostra història 
van quedar i continuen a l’ombra. 
Com tots els fets i conseqüències 
nefastes de l’aixecament militar 
contra la República que va acabar 
en una maleïda guerra. L’Antoni 
Quintana Torres sempre em deia 
que si es publiqués tota la història 
de la guerra civil al nostre poble 
tornarien a brillar al sol alguns ga-
nivets) Altres aspectes, en canvi, 
com l’esperit religiós, missaire, 
catòlic i practicant són perma-
nents i omnipresents a gairebé 
totes les pàgines del llibre. Vaja, 
que l’obra és un producte directe 
d’època i que la veritable desgrà-
cia és que durant 50 anys el poble 
encara no ha pogut, no ha volgut 
i no ha sabut treure a la llum una 
Història de Capellades més actu-
al, plural i objectiva. Ara com ara, 
aquesta Història de Capellades 
és l’única que vam ser capaços 
de publicar en aquest poble que 
estimo i que em neguiteja a parts 
iguals i, coses del temps que pas-
sa!, el mes vinent farà mig segle. 
Ves, qui ho diria!

 Busquets i Molas signant exemplars 
(arxiu Antoni Quintana Torres)

Un estiu per 
estimar(-nos)

Javier Recio i Rodríguez
Politòleg per la Universitat de Barcelona (UB)

Martí Claret 
Secretari d’incidència juvenil de la Intersindical

Moltes persones se senten 
identificades amb l’anunci 

d’enguany d’Estrella Damm per 
donar la benvinguda a l’estiu. Dit 
això, es pot considerar un dels 
millors (encerts) en màrqueting 
per representar una realitat invi-
sibilitzada. Les edicions anteriors, 
es caracteritzaven per colles feli-
ces, gaudint de l’estiu i de la bir-
ra, llevat de l’edició del 2019, on 
es pretenia generar consciència 
col·lectiva per cuidar i estimar el 
nostre planeta. L’edició del 2022, 
doncs, trenca amb l’esquema de 
la xauxa per apel·lar al nostre «jo». 

Després d’haver viscut una 
pandèmia devastadora, la gent 
no n’ha sortit millor d’ella. Han 
marxat familiars, s’han perdut 
amistats, ha florit i s’ha marcit 
l’amor, s’han truncat somnis, hem 
hagut d’adaptar-nos a la nova (a)
normalitat, hem vist empitjorar 
la nostra salut mental. I un llarg 
etcètera. Sens dubte, som unes 
altres persones, no perquè hàgim 
tingut la voluntat de superar-nos, 
sinó perquè els cops de la vida 
ens han fet conèixer una realitat 
individual que mai abans havíem 
contemplat. Ara, molts som as-
pres, desconfiats i ens hem tancat 
en nosaltres. Què ens ha passat?

L’actuació de Phénix Brossard 
reflexa moltes de les nostres vi-
des. Després de pèrdues, llàgri-
mes i foscor, s’obre una finestra 
d’oportunitats que hem de per-
seguir per tornar a ser feliços. Ai-
xò sí, ens hem d’arriscar i allu-
nyar-nos de les pors, dels dubtes 
i de les inseguretats. No, no es 
pretén donar el missatge de que 
hem de fugir lluny i no afrontar 
els problemes. El que es pretén es 
donar alè a les persones perquè 
tornin a ser valentes, perquè tor-
nin a riure, perquè revisquin tota 
la xauxa que els han arrabassat. 
Hem de tornar a ser nosaltres. 

L’eslògan «Aquí, ara i així», és 
un crit d’alliberament de totes les 
persones que seguim en peu, des-
prés de tot el que ahir ens va fer 
patir la pandèmia, i del que avui 
ens continuen fent patir els nos-
tres dimonis interns. Vivim en un 
estat de guerra permanent. Mal-
grat tot, seguim vius, i això és el 
que importa. Vida només n’hi ha 
una. Si l’hem de viure, que sigui 
de qualsevol manera i a qualsevol 
lloc, però sempre amb amor, un 
somriure i birra freda. 

Cuideu-vos i viviu tot el que no 
veu poder viure!

El sindicalisme que 
ens cal (per l’autonomia 
que ens cal)
Un vell proverbi de l’indepen-

dentisme català resa que 
“l’autonomia que ens cal és la 
de Portugal”; agosaradament, 
em permeto la llicència de ver-
sionar-lo de la següent manera: 
“El sindicalisme que ens cal --per 
l’autonomia que ens cal-- és el de 
la Intersindical”.

Al llarg de l’experiència políti-
ca de la nostra generació, l’horitzó 
polític de la ruptura amb el règim 
mitjançant la independència de 
Catalunya i la construcció dels Pa-
ïsos Catalans ha estat una cons-
tant. Nombroses són les veus que 
reclamen “fer la independència” 
o “tombar el règim del 78”, frases 
amb un elevat contingut polític 
de caràcter rupturista vers l’statu 
quo. 

I això com es fa? Què vol dir 
“ser independents com a país” 
o “ser sobirans com a poble” a 
principis de la dècada dels vint del 
segle XXI?

Joan Coma, regidor a l’Ajunta-
ment de Vic i ajusticiat per l’Estat 
Espanyol, recordava a la classe 
política catalana i al règim consti-
tucional espanyol que “per fer una 
truita, cal trencar els ous”. Hom 
va interpretar aquesta declaració 
com una crida a la desobediència 
institucional davant la farsa d’una 
transició nacional sense sentit, un 
crit d’alerta davant l’absurditat de 
fer una independència “de la llei 
a la llei”.

El cert és que el temps ha do-
nat un nou significat a aquelles 
paraules del regidor cupaire a la 

ciutat dels sants: no tan sols cal 
trencar els ous per fer una truita. 
Ens cal també tenir a punt i calent 
l’oli de la paella, ens cal estar pre-
parats per batre’ls.

Ens cal, en definitiva, haver fet 
els deures. No hi haurà ruptura 
possible si institucions i societat 
civil no hem preparat les condi-
cions necessàries. Cal construir 
alternatives a la dominació i a 
l’ocupació espanyola d’aquesta 
part del país.

Aquí és on apareix el late mo-
tiv d’aquest article, la necessitat 
d’articular un sindicalisme català 
independent per a una Catalunya 
independent. D’engreixar la In-
tersindical no per tan sols nor-
malitzar la llengua o les majories 
polítiques als centres de treball, 
sinó per demostrar que l’indepen-
dentisme és útil per a la classe 
treballadora. Us imagineu guanyar 
drets en català organitzant-nos 
des dels centres de treball de 
Catalunya? Us imagineu un sin-
dicalisme que no estigui lligat als 
interessos polítics del Gobierno 
de España sinó als interessos dels 
treballadors anoiencs?

Aquests dies, la Intersindical 
començarà a l’Anoia una campa-
nya d’expansió. Estic segur que 
veureu algun cartell pel vostre en-
torn, pareu-vos-hi i mireu-vos-el.

El sindicalisme català us esta-
rà cridant: vol defensar els vostres 
drets com a treballadores i tre-
balladors, com a catalanes i cata-
lans. I tu, què hi diràs?

LES POSTRES   Joan Valls

Tot recordant les pessetes...
Els més granadets i granadetes 

ho recordareu prou bé, perquè 
no fa pas tant de temps. Quan 
les pessetes circulaven de mà 
en mà i encara no havien acabat 
exposades als àlbums dels numis-
màtics, tot era molt diferent. No 
entrarem ara a discutir si millor 
o pitjor. Deixem-ho en diferent, 
encara que una diferència impor-
tant sigui que, d’avui per demà, 
allò que valia cent pessetes pas-
sà a costar-ne 160, en números 

rodons, l’equivalència del nou i 
flamant euro...

Al que anàvem. Crec que ho 
he escrit en alguna altra ocasió 
que recordo molt bé quant valia 
un litre de gasolina l’any 1969: 7 
pessetes, uns 5 cèntims d’euro, 
aproximadament i per no fer-nos-
hi mal... El mateix que et costa-
va, al bar, un cafè amb llet. Avui 
val un euro i mig, que era també 
el preu del combustible fa quatre 
dies. Però no cal que anem tan 

enllà... A les darreries de la vigèn-
cia de les pessetes, i aquí volia jo 
arribar, quan s’anunciava un aug-
ment de preu per al dia següent, 
un augment que avui seria irrisori, 
es formaven llargues cues de vehi-
cles, fins a les tantes, per comprar 
gasolina. Avui, els augments de 
preu ni s’anuncien, i això que d’ir-
risoris no en tenen res. La gasolina 
ja està a més de dos euros i, pel 
que es veu, tots som rics. O ens 
hem tornat mesells. Què hi farem!

LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ CINEMA DE TOUS

Nora. Dia 16, a les 17.30 h. Dia 17, a les 19.45 h.
Alcarràs. Dia 16, a les 19.05 h.
Spiderman. No way home. Dia 17, a les 17.30 h.

■ ATENEU CINEMA (*)
Minions: El origen del Gru. Dies 15, 17 i 20 a les 
17.30 h. Dies 16 i 18 a les 17.30 h (català). Dia 21 a 
les 17.30 h (català) i 19.45 h. Sala Gran. Apta per a 
tots els públics.

Llenos de gracia. Dies 15, 16, 17, 18 i 20 a les 20.00 
h. Sala Gran. No recomanada a menors de 7 anys.
Entre la vida y la muerte. Dies 15, 16, 17 i 20 a les 
17.45 h i 20.15 h. Dies 18 i 21 a les 20.15 h. Sala Peti-
ta. No recomanada a menors de 16 anys.
 (*) Localitats exclusivament a la web www.ate-
neucinema.cat

■ LA LLIGA Cinema a la fresca - Capellades
Cruella. Dia 14 a les 22.00.  No recomanada me-
nors de 12 anys.

http://www.ateneucinema.cat
http://www.ateneucinema.cat
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Mats Zilken i Xavi Bosch, nous jugadors 
de l’Igualada Rigat

HOQUEI PATINS

El jugador Mats Zilken Mayoral 
es converteix en nou jugador 

de l’Igualada Rigat de cara a la 
temporada 2022/23. El jugador 
alemany prové del Lleidanet HC 
Alpicat, de la Ok Liga Plata Sur, 
el qual ha capitanejat per acabar 
la temporada en tercera posició. 
Un jugador fet a equips lleida-
tans com el Sícoris Club i el HC 
Alpicat, on ja destacava a cate-
gories inferiors. També va pas-
sar pel PHC Sant Cugat durant 
la seva etapa juvenil i gran part 
de júnior. Després d’aquesta eta-
pa al conjunt santcugatenc, al 
2011 va tornar cap a terres llei-
datanes per tancar la seva eta-
pa de júnior al Lleida Llista Bla-
va, amb el qual va poder tenir 
minuts en el primer equip que 
aquella temporada va aconseguir 
l’ascens a la màxima categoria 
nacional.

L’any següent, amb 19 anys, va 
tornar al HC Alpicat per començar 
la seva etapa com a sènior a Na-
cional Catalana, amb el qual hi ha 
estat 11 temporades. Als seus 30 
anys, Mats Zilken té al seu currí-
culum una Copa Generalitat i un 
ascens a Ok Liga Plata a la tem-
porada 2015/16, un subcampionat 
de la Copa de la Princesa aquesta 
passada campanya, i diverses in-
ternacionalitats amb la Selecció 
Alemanya absoluta; el seu debut 
va ser a l’Europeu de La Corunya 
2018, i des d’aleshores ha dispu-
tat els World Roller Games de Bar-
celona 2019 i el passat Europeu 
de Paredes 2022.

Tot i que és un jugador més 
aviat defensiu, també té un ba-
gatge important de cara a por-
teria, i així ho demostren els seus 
números: 26 gols en 21 partits, 
que l’han permès acabar com a 
cinquè màxim golejador l’Ok Liga 

Plata Sur. Un autèntic expert a la 
bola aturada, ja que a la competi-
ció domèstica ha aconseguit cinc 
gols de penal i tres de falta direc-
ta aquesta passada temporada. 
Un jugador talentós i amb un cert 
grau d’experiència que ens vindrà 
molt bé de cara a la nova campa-
nya, en la que serà la seva prime-
ra temporada a la Parlem Ok Liga.

Tenim moltes ganes de gau-
dir-te a Les Comes, Mats!

Pel que fa a Xavier Bosch 
Gorgues, serà un dels porters de 
l’Igualada Rigat de cara a la tem-
porada 2022-23. El jugador nascut 
i fet a Juneda va interessar-se per 
la porteria des de ben petit, fet 
que l’ha ajudat a convertir-se en 
un porter molt complet, àgil i in-
tuïtiu.

Ha participats diversos anys 
als Campionats de Catalunya amb 
el CH Juneda, fins que ara fa dues 
temporades el Lleidantet HC Al-
picat es va interessar per aquest 
jove porter, que principalment 
ha jugat a l’equip júnior però que 
també ha entrat en la disciplina 
del primer equip durant aquesta 
passada campanya.

Xavi Bosch, de 18 anys, ha es-
tat preseleccionat per la selecció 
espanyola sub-19 per participar 
en els World Roller Games d’Ar-
gentina d’aquest 2022.

Esperem que puguis créixer 
molt amb nosaltres, Xavi!

Mats Zilken Xavi Bosch

Segona setmana 
d’activitats a l’OKEstiu 
de l’Igualada Femení HCP

HOQUEI PATINS

L’OKEstiu, el casal esportiu 
d’estiu que organitza l’Igua-

lada Femení HCP, va començar 
dilluns passat la segona setma-
na de tecnificació i d’iniciació 
a la pràctica de l’hoquei patins. 
Les nenes participants, una vin-

tena, han pogut combinar activi-
tats lúdiques amb la tecnificació 
de l’hoquei patins al pavelló Les 
Comes. 

L’Igualada Femení HCP con-
tinua apostant per promoure la 
pràctica esportiva de l’hoquei 
entre les més joves.

Hèctor Ramos (CAI), 
5è en salt d’alçada al 
Míting Internacional 
Ciutat de Barcelona
ATLETISME 

Tres atletes del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles van par-

ticipar al Míting Internacional d’At-
letisme Ciutat de Barcelona, que 
es va dur a terme el dimarts 5 de 
juliol a l’Estadi Joan Serrahima de 
Barcelona, i que va comptar amb 
la participació de destacats atle-
tes estatals i internacionals.

Cal destacar l’actuació del 
sub-23 Hèctor Ramos, 5è i 2n atle-
ta estatal en salt d’alçada amb un 
millor intent de 2,08 m, igualant la 
seva marca personal. Es va impo-
sar el xinès Guobiao Wu.

El sub-20 Roger Suria era 16è 
en els 3.000 m obstacles amb 
8’58”11, en la prova dominada per 
Ibrahim Chakir (Bikila).

La sub-20 Júlia Solé era 8a a 
la final “B” dels 800 m llisos amb 

2’20”87, prova en què es va impo-
sar Rebeca Miquelena (Grupom-
pleo Pamplona At.).

Xènia Mourelo (CAI) 3a en 
1.500 m llisos al 1r Míting 
Aldahra de Lleida

D’altra banda, dos atletes del 
CAI Petromiralles van participar, 
dijous passat, en la 1a edició del 
Míting Internacional Aldahra de 
Lleida, a les pistes de les Basses.

Xènia Mourelo era 3a en 1.500 
m llisos amb 4’54”32, marca per-
sonal, imposant-se a Marwa El 
Khouya Ali (Aldahra Lleida), men-
tre que Gerard Suriol era 16è en 
els 1.500 m llisos amb 4’23”26, 
en la prova dominada per Diego 
Miguelena (Hiru-Herri).

Club Atlètic Igualada

A les Comes: 
Igualada 3x3 Mixt
HOQUEI PATINS

Els dies 16 i 17 de juliol, l’Igua-
lada Femení HCP organitzarà 

a la pista de Les Comes l’Igua-
lada 3x3 Mixt d’hoquei. Aquest 
torneig vol afavorir el joc d’atac i 
l’espectacle, i a la vegada poten-
ciar els valors esportius entre 
tots els jugadors i jugadores. Una 
de les singularitats destacades 
és que a pista sempre hi haurà 
d’haver almenys una esportis-
ta femenina i un altre masculí, 
indeferentment de si fan de juga-
dor/a o porter/a.

Els partits de l’Igualada 3x3 
Mixt d’Hoquei es disputaran en 
dues parts de 7 minuts a temps 
corregut, amb un descans de 2 
minuts, i sense temps morts. La 
pista estarà dividida i es dispu-
taran diferents partits simultàni-
ament. El cronometratge serà el 
mateix per a tots els partits. 

El campionat vol afavorir el 
joc d’atac i, per tot plegat, durant 
el joc es tindran en compte al-
gunes regles específiques, entre 
les que destaca, entre d’altres, 
que no estarà permesa l’especu-

lació-passivitat en atac. L’equip 
infractor serà sancionat amb una 
falta directa. També hi haurà al-
tres regles, sempre en la línia 
d’afavorir el dinamisme del joc 
i també de premiar els valors 
d’esportivitat.

El 3x3 Mixt es disputarà a les 
categories FEM19/Júnior (2004-
2005), FEM17/Juvenil (2006-
2007), FEM15/Infantil (2008-
2009), FEM13/Aleví (2010-2011), 
FEM11/Benjamí (2012-2013) i Mi-
niFEM/Prebenjamí (2004-2005). 

Bona actuació dels atletes del CAI, al 
Campionat  de Catalunya sub-16
ATLETISME

Els cinc atletes de categoria sub-
16 del Club Atlètic Igualada 

Petromiralles/Jocnet classificats a 
la prèvia van assolir cinc llocs de 
finalista i diverses mínimes per 
al Campionat d’Espanya sub-16 
d’Avilés, en la seva participació 
a la Jornada Final del Campionat 
de Catalunya d’aquesta categoria, 
disputada dissabte passat a les 
pistes de Can Dragó, a Barcelona.

Cal destacar l’actuació de Jana 
Planell, 4a en salt de perxa amb 

3,05 m i també 4a a la final dels  
300 m tanques amb 46”79, des-
prés d’imposar-se en la 2a semifi-
nal amb 47”73.

Van acabar 5ens Jordi Pastor 
en pes amb 11,18 m i Lucía Mo-
lina en salt d’alçada amb 1,59 m. 
Etna Torras era 8a en salt de perxa 
amb 2,70 m i 9a en javelina amb 
21,90 m, mentre que Aleix Sánc-
hez efectuava els seus intents 
nuls en el salt d’alçada.

Club Atlètic Igualada

Segona edició de l’Open Vila de La Pobla 
de Claramunt
TENNIS

Dels 27 de juny al 3 de juliol es 
va disputar a les instal·lacions 

del Club Tennis La Pobla de Clara-
munt la segona edició de l’Open 
Vila de La Pobla de Claramunt.

Durant tota la setmana es van 
poder veure partits espectaculars, 
acabant gairebé cada dia passa-
des les deu de la nit, en jornades 
nocturnes que aplegaven força es-
pectadors, els quals s’adreçaven a 
les instal·lacions recordant temps 
anteriors de l’Open del C.T. Pobla 
que es va disputar durant vora 30 
anys.

Enguany els premis en metàl-
lic estaven valorats en 1.000 eu-
ros, fet que va ocasionar un aug-
ment del nivell dels participants, 
tenint com a millor jugador a Ma-
rio Monclús, 132 del rànquing es-
tatal.

L’objectiu del club és seguir 
treballant per a créixer, juntament 
amb administració i patrocinadors, 
per tal d’augmentar l’assignació 
de premis en un mínim de 500 

euros per edició, per arribar en 4 
anys a tornar a col·locar el torneig 
com a referència de torneigs naci-
onals a Catalunya.

En aquesta edició, a la final 
del torneig s’hi van trobar dos ju-
gadors en gran estat de forma, en 
Iker Urribarrens del CsT Cunit, el 
qual va arribar a la final després 
de classificar-se pel quadre final 
des de la fase prèvia, i en Pol Del 
Castillo, del CT Barcino.

Urribarrens es va imposar per 
6/4-6/2 a Del Castillo en gairebé 
dues hores de partit. La final, ar-
bitrada per Joan Dou, i amb recull 
pilotes, va aplegar gran afluència 
de públic, i va convertir la jorna-
da en una festa de club, de ten-
nis i de poble.

Per les mateixes dates, el 
competició de tennis  va tornar a 
conviure amb el Torneig de Pàdel 
de Festa Major, fet que va com-
portar un gran ambient al club 
durant tota la setmana, i sobre-
tot, el cap de setmana, ja que els 
diumenges es van disputar totes 
les finals, tant de pàdel  com de 
tennis.

Posterior a totes les finals 
es va procedir a fer l’entrega de 
premis, on en pàdel, Júlia Graells 
i Olivia Valls es van imposar en la 
categoria femenina, Joan Farré 
i David Fallaràs van guanyar la 
categoria Bronze, i Fallaràs i Cor-
domí van guanyar a la categoria 
Plata.
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MOTOR Joan VidalOberta la convocatòria per sol·licitar els 
Premis a l’Excel·lència Esportiva 2022
Igualada torna a premiar per 5è any consecutiu els millors 
esportistes individuals de la ciutat

IGUALADA

Ja fa cinc anys que l’Ajuntament 
d’Igualada reconeix l’esforç dels 

esportistes individuals de màxim 
nivell de la ciutat. El consistori 
reconeix d’aquesta manera els 
esportistes que hagin participat 
a competicions internacionals o 
de màxim nivell. La regidora d’Es-
ports, Patrícia Illa, ha destacat que 
“es tracta de reconèixer el talent, 
l’esforç i els èxits d’aquells espor-
tistes que destaquen en disci-
plines individuals, havent acreditat 
resultats i títols importants durant 
el darrer any”. Illa ha recordat que 

l’Ajuntament ha “pogut ajudar a 
grans esportistes, com la corre-
dora de muntanya Laura Orgué, 
l’atleta de muntanya i esquiador 
de fons Pol Makuri o el jugador 
de moda del tennis taula, Joan 
Masip”.

Des de l’1 de juliol i fins al 31 
d’aquest mes es poden sol·licitar 
els Premis a l’Excel·lència Espor-
tiva d’enguany per a esportistes 
d’esports individuals. Aquests 
premis estan destinats a aquells 
esportistes individuals igualadins 
que hagin estat federats en un 
esport individual, hagin participat 

en competicions oficials de cate-
goria absoluta organitzades o em-
parades per la Federació Esporti-
va corresponent i hagin obtingut 
algun resultat final en esdeveni-
ments esportius que s’estableixen 
en els criteris per ésser puntuable 
en la temporada que hagi fina-
litzat completament el dia 31 de 
desembre de 2021.

La valoració de cada espor-
tista es farà seguint una taula de 
puntuació per a cadascuna de les 
competicions on s’hagin obtingut 
resultats. Aquest any es divideix 
la puntuació en competicions de 
nivell Estatal, Europeu, Mundial 
i Jocs Olímpics, essent aquesta 
darrera la màxima puntuació pos-
sible.

El procediment de tramitació 
es farà, preferentment, de forma 
telemàtica, des de l’apartat e-trà-
mits del web municipal (tramits.
igualada.cat), on es podran con-
sultar les bases i la documentació 
a presentar.

Hèctor Ramos (CAI), bronze en salt 
d’alçada al Campionat d’Espanya sub-23 
ATLETISME

El cap de setmana passat, l’atle-
ta sub-23 del Club Atlètic Igua-

lada Petromiralles Hèctor Ramos 
va assolir la medalla de bronze 
en salt d’alçada al 37è Campionat 
d’Espanya sub-23, que es va dur 
a terme al Complex Esportiu Ruth 
Beitia de Santander, en doble jor-
nada de dissabte i diumenge. Les 
proves comptaren amb la parti-
cipació dels atletes estatals cap-
davanters nascuts els anys 2000, 
2001 i 2002. 

Els sis atletes del CAI Petromi-
ralles participants assoliren una 
medalla de bronze, 4 llocs de fina-
lista i el 25è lloc per clubs per al 
CAI, 5è club català, amb 18 punts 
assolits pels seus atletes entre 
97 equips participants, amb una 
brillant actuació global. 

Cal destacar les actuacions 
d’Héctor Ramos, 3r en salt d’alça-
da amb 2,06 m, en la prova gua-
nyada per Daniel Torrero (AA Cata-

lunya), i d’Eloi Santafé, 4t a la final 
dels 110 m tanques amb 14”90, 
a 2/100 del bronze, amb marca 
personal de 14”51 en sèries, i amb 
14”64 en semifinals, i que era a 
més 7è a la final dels 400 m tan-
ques amb 53”13, amb 54”13 en 
semifinals. S’imposaren Ángel Dí-
az (Fent Camí Mislata) en 110 m 
tanques i Javier Sánchez (Cueva 
de Nerja) en 400 m tanques. 

També cal ressaltar el 5è lloc 
d’Aitor Caldito en salt de llargada, 

amb un millor intent de 7,21 m, en 
la prova dominada per Iker Arot-
zena (Super Amara Bat) i el 8è lloc 
de Laia Planas en salt d’alçada, 
amb un millor intent de 1,65 m, en 
què la guanyadora va ser Nora To-
bar (At. San Sebastián), i ambdós 
atletes del CAI van assolir places 
de finalista. 

Gerard Bou era 13è a la final 
dels 5.000 m llisos amb 15’06”15, 
en la prova guanyada per Miguel 
Baidal (Cárnicas Serrano).

David Muñoz es va retirar en 
el decatló, perjudicat pels 3 nuls 
en salt de perxa, i amb els regis-
tres següents: 100 m llisos, 11”64; 
llargada, 6,54 m; pes, 9,57 m; al-
çada, 1,75 m; 400 m llisos, 50”64; 
110 m tanques, 16”19; disc, 31,12 
m; perxa, nuls, i amb el 4t lloc en 
400 m llisos com a posició indivi-
dual més rellevant. Es va imposar 
Bruno Comín (Atletismo Numan-
tino).

Club Atlètic Igualada

Esportivitat  
CUPRA León VZ 2.0 TSI 
ST 300CV DSG

La marca de moda del moment 
segueix creixent i ja mira el 

futur que el situa d’aquí al 2025. 
Per això ha presentat recent-
ment la proposta de tres atractius 
models destinats a augmentar la 
família CUPRA. Es diuen Terramar, 
Tavascan i UrbanRebel.

El primer en sortir serà el Ter-
ramar, el primer SUV electrificat 
de la marca de caràcter esportiu 
que, com el seu cognom indica, 
rendeix homenatge al conegut cir-
cuit de Sitges. Aquest SUV emo-
cional de 4,5 m de llargada es fa-
bricarà a Hongria. Li seguirà el Ta-
vascan, fidel al prototip presentat 
en el Saló de Barcelona el 2019 
i per al 2025 està previst el llan-
çament de l’UrbanRebel, de 4,03 
m de llargada, un vehicle elèctric 
urbà de 226 CV basat en la plata-
forma MEB de tracció davantera 
per a vehicles petits del Grup VW, 
dissenyat i desenvolupat a Barce-
lona, amb la producció prevista a 
la planta de Martorell.

Avui posem a prova un fami-
liar Sportstourer d’alt rendiment 
dotat d’un motor i, sobretot, d’un 
xassís fantàstic. Ja els avanço 
que m’he divertit molt al volant 
d’aquest atractiu automòbil que 
aporta unes sensacions i dinamis-
me esportiu realment espectacu-
lar. És que ho té tot: disseny súper 
atractiu i modern, pintura blava 
petrol mate, fars full LED, quatre 
sortides dels tubs d’escapament, 
faldons de color Dark Aluminium, 
seients CUP Bucket en color blau 
Petrol, que són una meravella 

també estèticament, bones pro-
porcions i capacitat del maleter, 
el ja famós volant CUPRA amb els 
botons d’arrencada i selecció de 
modes de conducció CUPRA Drive 
Profile, un equip de so Beats de 
9 altaveus i subwoofer amplifica-
dor que enamora com sona i les 
pantalles de 10,25” Digital Cockpit 
per a la info de la instrumentació 
i control del vehicle davant del 
conductor, a més de la pantalla 
tàctil de 10 polsades amb control 
de veu, situada en el centre de la 
zona del quadre d’instrumentació.

Qualsevol detall està cuidat al 
màxim. Si ens referim a l’experi-
ència de conducció és molt emo-
cionant. Actualment costa trobar 
un cotxe que ofereixi l’equilibri 
entre prestacions i sensació de 
tant control en el mercat, amb 
tanta emoció que et sorprèn en 
cada quilòmetre. L’eficàcia de 
la combinació xassís de control 
adaptatiu DCC i suspensions 
sempre de tacte ferm però mai 
incòmodes (aquí està la clau), la 
potència dels frens BREMBO amb 
pinces de quatre pistons davant 
i la rapidesa del canvi automà-
tic DSG de 7 velocitats, que treu 
el millor rendiment del motor TSI 
de gasolina de 300 cavalls fa les 
delícies de qualsevol conductor. 
Impressionant!

Cilindrada: 1.984 cc / Potèn-
cia: 300 cv / Acceleració 0 a 100 
km/h : 5,7 seg. / Mida: 4,65 m 
/ Maleter: 470 litres / Tracció: 
davantera / Consum WLTP: 7,9 
l/100km / Preu: 47.500 euros.

Toni Bou s’imposa també a la prova 
alemanya del Trial GP
MOTOR

El Campionat del Món de trial 
a l’aire lliure es va disputar, el 

cap de setmana passat en terres 
alemanyes després de sis anys 
que aquest país no l’acollia.

 El recorregut d’aquesta prova va 
ser difícil i el pilot de Piera, Toni 

Bou va acabar imposant-se, no 
sense dificultats.

A la primera jornada de com-
petició Bou es va mostrar com-
petitiu des de l’inici i va dominar 
podent aconseguir ser primer, tot 
i les complexes zones. La segona 
jornada però va ser més disputa-
da, i el pierenc va haver de tre-
ballar de valent per aconseguir el 
primer graó del podi.

Amb aquesta victòria i des-
prés de sis rondes celebrades, de 
moment Toni Bou és primer de la 

general amb 23 punts d’avantat-
ge respecte el seu seguidor més 
immediat, Jaime Bustos; és tercer 
Adam Raga. Tot a l’espera de les 
demés proves del campionat. La 
següent serà el 21 d’agost a Bèlgi-
ca (Comblain au Pont). 

En acabar la prova Toni Bou 
declarava estar “molt satisfet. Ha 
sigut una carrera complicada i in-

còmoda. Tot i cometre dues erra-
des greus, hem tingut la  sort que 
tothom ha fallat una mica, i així he 
anat a assegurar el màxim el que 
quedava de prova”.

Tot i que queda molt campio-
nat Toni Bou veu que tenir tants 
punts d’avantatge respecte el se-
gon pilot classificat, és molt po-
sitiu.
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Budokan Vilanova tanca la temporada 
amb 28 nous cinturons negres

ARTS  MARCIALS

Dissabte passat es van celebrar 
al CAR de Sant Cugat els exà-

mens de la Reial Federació Espa-
nyola de Karate de Nihon Tai Jit-
su, organitzats per la Federació 
Catalana de Karate. El Nihon Tai 
Jitsu és una disciplina reconegu-
da pel Consell Superior d’Esport. 
Qualsevol titulació que no estigui 
expedida per aquests dos òrgans 
federatius no té cap validesa a 
Catalunya i Espanya.

Els exàmens es varen celebrar 
en dues sessions, de matí i tarda. 
La convocatòria del matí era per 
als candidats al cinturó negre i 
cinturo negre 1r Dan. Tots van de-
mostrar un nivell tècnic excel·lent 

i els candidats del Budokan Vila-
nova van obtenir l’aprovat.

La sessió de la tarda era el 
torn del 2n fins a 4t Dan, amb exà-
mens d’un nivell més avançat, ja 
que són un requeriment per acce-
dir a titulacions oficials com tèc-
nics esportius NII-III i arbitratge en 
l’àmbit nacional. Cal destacar el 
gran treball de tots els candidats 
a la sèrie de sutemis, encadena-
ments i defensa aplicada, en què 
tots els candidats van mostrar un 
nivell de comprensió del NTJ des-
tacable.

Els aprovats de l’examen són:
CN: Queralt Soler, Eric Noga-

les, Marc Hornos, Paula Cuadros, 
Antonio Esteban, Jan Valls, Amne-

ris Saldaña, Marc González i Ivan 
Martos.

1r Dan: Jan Mateu, Gerard 
Contreras, Aitor Mora, Marc Dizy, 
Pablo Rodríguez, Melanie Martos, 
Antonio San Roman, Miguel A. 
Pérez, Dani Rotundo i Jorge Miguel 
Pérez.

2n Dan: Jose M. Latorre.
3r Dan: Miguel A. López, Die-

go Rubio, Luigi Rotundo, Cristina 
Montserrat, Esteve Poch i David 
Palomino.

4t Dan: Ana Acedo i Ruben Ca-
sado.

Així, doncs, Budokan Vilanova 
s’acomiada d’aquesta gran tem-
porada, una de les millors dels 
últims anys, amb 9 cinturons ne-
gres, 10 primers dan, 1 segon dan, 
6 tercers dan i 2 quarts dan, a 
més dels excel·lents resultats al 
Campionat d’Espanya i l’èxit del 
Campus Internacional que es va 
celebrar del 26 de juny a l’1 juliol 
a Vilanova del Camí.

Bons resultats dels nedadors del CNI al 
Campionat de Catalunya d’estiu infantil

El CNI també es va mullar 
per l’esclerosi múltiple

Premis per a l’equip Fesbici3.0-Tuga en 
l’última Copa Tuga de Castellolí

NATACIÓ

Del 7 a l’11 de juliol ha tingut 
lloc el Campionat de Catalunya 

d’estiu infantil a les piscines de 
l’Anella Mediterrània de Tarragona. 

El Club Natació Igualada ha es-
tat representat per 10 nedadors de 
l’equip infantil, amb uns resultats 
molt destacats. S’han aconseguit 4 
medalles individuals, 9 diplomes, 11 
finals i moltes marques personals. 
En la puntuació per equips, el CN 
Igualada ha quedat en 20a posició 
catalana, entre un total de més de 
60 clubs participants. 

També cal destacar que 4 ne-
dadors van assolir les mínimes per 
participar al proper Campionat 
d’Espanya Infantil de natació, que 
es celebrarà a Logroño a finals del 
mes de juliol. 

Els resultats més destacats van 
ser:

Martina Llorach: Campiona 
de Catalunya i medalla d’or en la 
prova de 1.500 m lliures i subcam-
piona de Catalunya en la prova de 
800 m lliures. També diploma amb 
6a posició en les proves de 200 m 
i 400 m lliures. La Martina acon-
segueix mínima per participar al 

campionat d’Espanya en les proves 
de 100 m, 200 m, 400 m, 800 m i 
1500 m lliures. 

Jan Jardí: Doble subcampió de 
Catalunya en les proves de 100 m 
i 200 m braça. També cal destacar 
l’11a posició en la prova de 200 
m estils. A més, el Jan va assolir la 
mínima per participar en aquestes 
dues proves i en 50 m lliures a Lo-
groño. 

Itziar Valenzuela: Va aconse-
guir dues medalles de bronze en 
les proves de 100 m i 200 m bra-
ça, en què també té mínima per 
anar a Espanya. A més, va batre 
els rècords d’Igualada històrics en 
aquestes proves (piscina de 50 me-
tres). 

Laia Carné: 6a posició i diplo-
ma en la prova de 100 m braça. A 
més, en 200 m braça va aconseguir 
entrar a la final i va acabar en 8a 
posició. També va assolir mínimes 
d’Espanya en les dues proves de 
braça. 

Álvaro Arruga: Actuació des-
tacable d’aquest nedador versàtil, 
que ha saltat a l’aigua en 8 proves 
individuals i els 4 relleus. Tot i la 
gran exigència que tenia en aquest 

campionat, va aconseguir una 7a 
posició en 200 m papallona amb 
MMP a la final, 11a als 800 m lliu-
res, 15a en 400 m lliures amb MMP 
i 21a en 100 m papallona també 
amb MMP. 

Jan Navarro: Dues destacades 
12a i 18a posició en les proves de 
200 m i 100 m braça en el seu de-
but en un Campionat de Catalunya, 
fet que manifesta la gran evolució 
que ha fet durant aquesta tempo-
rada. 

Minerva Alcalá: Va acabar en 
10a posició en la seva final de 200 
m esquena, en què va aconseguir 
MMP. També va participar en les 
proves de 100 m esquena i 100 m 
papallona. 

Alexander Gómez: Classificat 
per nedar les proves de 200 m bra-
ça i 100 m lliures. Millor marca i 
15a posició en la prova de 200 m. 
Cal remarcar la gran actuació de 
l’Álex en la seva participació en els 
3 relleus masculins disputats, fent 
en tots marques personals. 

Oriol Alonso: Participava als 
200 m lliures, en què va aconseguir 
MMP, i en els 3 relleus masculins, 
amb un rendiment admirable. 

Pavel Odainic: Finalment arri-
bava al Campionat després de re-
cuperar-se d’una lesió i va partici-
par en les proves de braça, que són 
la seva especialitat.

Les properes 3 setmanes els 
nedadors classificats es centraran 
en preparar l’últim compromís na-
cional de la temporada. 

David Sánchez Sastre
Director Esportiu

BTT

Diumenge passat es va cele-
brar l’última Copa Tuga a 

Castellolí. Després de 4 curses, 
l’equip Fesbici3.0-Tuga va rebre 
el premi com a primer classificat 
a l’equip més nombrós, a més de 
molts premis individuals per als 
seus corredors. Gràcies a tots 
per fer-ho possible. Ens veiem a 
la Copa Tuga 2023! 

Fernández i Rubio guanyen 
les finals de l’Open Tennis 
Vilanova 

TENNIS

El Club Tennis Vilanova del 
Camí ha celebrat aquest cap 

de setmana el clàssic Open de 
Tennis, un campionat que dona 
cita a raquetes de referència a 
la comarca. Enguany els tenis-
tes vilanovins compartien trobada 
amb esportistes de Montbui, La 
Pobla i Vilanova del Camí.

El jugador del CT Vilanova del 
Camí Hugo Fernández, va guanyar 
la final absoluta contra David Sa-

baté, del CT La Pobla, per 6-3, 6-2. 
D’altra banda, la final de con-

solació va enfrontar també dos 
destacats jugadors del CT Vilano-
va del Camí: Carlos Rubio i Fran-
cesc Gual. El primer es va acabar 
imposant per 6-3, 6-3.

Des del club amfitrió han des-
tacat la magnífica esportivitat de 
tots els participants. Des de la 
junta també han agraït la col·la-
boració de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí.

Diumenge passat, a les piscines 
de l’Infinit, el CN Igualada 

es va afegir a les activitats del 
Mulla’t, que va organitzar la Fun-
dació Esclerosi Múltiple (FEM) per 

sensibilitzar la societat sobre la 
malaltia i alhora recollir donatius 
econòmics per poder acompanyar 
les persones amb esclerosi múlti-
ple i destinar fons a la recerca.

ELS PETITS ANUNCIS

•  EL PETIT PIANISTA. 48 anys d’experiència. Classes de pia-
no i guitarra semi particulars a nens, adults i jubilats. Inscrip-
ció oberta permanent durant tot l’estiu al telèfon i watsapp 
634 389 520. Ambient familiar i atenció personalitzada. Clas-
ses matí, tarda o nit. Inici del curs: 12 de setembre.

•  AULA 42. CLASSES DE REPÀS ESTIU. Totes les matèries. 
Vine a preparar exàmens, fer deures, resoldre dubtes… Tel. 
626 082 108.

•  ES LLOGA PLAÇA D’APARCAMENT per a 2 turismes i 2 
motos, per la zona d’avinguda Balmes i carrer del Bruc. Tel. 
contacte 93 805 06 78 i 649 905 545.

•  LIMPIEZA del hogar y PLANCHA de ropa por horas. Coche 
propio. Experiencia, seriedad y referencias. Tel. 635 197 399 
(Sra. Norma). 

•  GRAN OFERTA DE SAL. Para descalcificadores, tipo pastilla 
Berisal de Navarra. También tipo Almendra de Torremar y tipo 
Regina Almendra 99%. Rica en sodio. 6’40 euros/saco de 25 
kg. IVA incluido. Más de 20 sacos a 5’99 euros/unidad. Trans-
porte gratuito. En el precio va incluida la comprobación de la 
dureza del agua. Especialistas en tratamientos y mantenimi-
entos de comunidades de bombas de agua. Teléfono 608 949 
966 (Joan).

•  ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries al seu ASCEN-
SOR o MUNTACÀRREGUES? Preus elevats o mal servei de 
manteniment? Truqui’ns i consulti les nostres ofertes per a 
comunitats, empreses i particulars. Reparem i conservem tot 
tipus i qualsevol marca d’ascensors i muntacàrregues. Sol·lici-
ti pressupost i estalviï fins a un 50% del que paga actualment. 
Empresa amb delegacions a tot Catalunya. Tel. 630076279. 



Dr. PERE BRESCÓ
President de la Sección de endoscopia de la sego 

President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya 

 DRA. MARIA DEGOLLADA 
 DRA. ALBA LÓPEZ
 DR. RICARD IZQUIERDO
 G I N E C Ò L E G S

CIRURGIA LAPAROSCÒPICA  ENDOMETRIOSIS,   HISTERECTOMIA, PROLAPSE…
INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA, 

ECOGRAFIA  4 D,  ESTERILITAT…

VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43 
C/ ST. VICENÇ 23 -  IGUALADA - www.eideg.com  facebook centre ginecològic Dr. Brescó 

    Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a 
08700 IGUALADA 

93 804 1666 
 OBERT TOTES LES TARDES  

Primera visita gratuïta 

Descomptes ppeerr  ffaammíílliiaa  nnoommbbrroossaa  ii  mmoonnooppaarreennttaall
5% en les visites de tractament i de revisió. 

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
  Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

Passeig Verdaguer nº36, 2n 4a
08700 IGUALADA

OBERT TOTES LES TARDES

Joaquim Fernandez Bayon
Col. 8699

Enrique Fernandez Bengoa
Col. 22914

Assesoria medica legal: Accidents de tràfic, Accidents  
laborals, Malaties professionals i Malalties comuns

Peritatges: Incapacitats, Seqüeles i Minusvàlues

Rambla Sant Ferran, 57, 3r 08700 Igualada · T. 93 804 22 65
info@bayonibengoa.cat · www.bayonibengoa.cat

www.clinicaortodonciadrustrell.com
clinicaustrell@gmail.com Tel. 93 804 16 66

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia. Criocirurgia
Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90 

08700 IGUALADA
centrearal@gmail.com

www.centreauditiuaral.com

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- Taps de bany i de sorolls fets a mida

- Personal titulat

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Visites en hores concertades

93 803 13 26 - 617 32 39 89

Sant Martí de Tous, 37  1r 1a   IGUALADA

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

c/ García Fossas, 2, 2n 1a 
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 669 388 447

Centre de Psicologia Clínica 
        i Psicoteràpia

ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)

Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes: 

Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

De dilluns a divendres de 10 a 1h i de 5 a 8h

Psicologia infanto-juvenil

Diagnòstic i tractament de 
difucultats d'aprenentatge

Reforç escolar

Logopèdia

Psiquiatria infanto-juvenil

OFERIM TOTS ELS NOSTRES 
SERVEIS ONLINE

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL

PROVES D’AUDICIÓ

Per concertar visites 
620 99 22 69

C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POST-
PART) 

- Primera visita gratuïta
-  10% de descompte per família nombrosa i monoparental 

en les visites de tractament

La Torre, 5 - 1r-4a · 08700 Igualada
Tel. 93 804 29 00

OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL

CIRURGIA AMBULATÒRIA: CATARACTES,  
GLAUCOMA, RETINA i LLAGRIMALS

CIRURGIA REFRACTVA: MIOPIA, ASTIGMATISME  
I HIPERMETROPIA 

LÀSER YAG I FOTOCOAGULACIÓ

TRACTAMENTS DMAE (DEGENERACIÓ MACULAR)

ADAPTACIÓ LENTS DE CONTACTE

ORTO-K. MYSIGHT

TERÀPIES VISUALS

BAIXA VISIÓ

Segueix-nos a:
     @clinicadentalcapitan         Clínica Dental Capitán

SALUT

Dr. LUQUE

URÒLEG

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a

Passeig Verdaguer, 114
93 805 33 51 (tarda)

93 805 04 04

Dr. LUQUE

URÒLEG

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a

Passeig Verdaguer, 114
93 805 33 51 (tarda)

93 805 04 04

Dr. LUQUE

URÒLEG

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a

Passeig Verdaguer, 114
93 805 33 51 (tarda)

93 805 04 04

C/ Sant Carles, 43, 1r 
2a

93 805 33 51 (tarda)

Av. Països Catalans, 95 - 08700 IGUALADA Tel. 93 804 66 88

Rambla Sant Ferran, 62 - 08700 IGUALADA Tel. 93 805 25 25

Carrer Folch i Torres, 60 - 09784 PIERA Tel. 93 779 47 90

www.assistencialanoia.com




