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Rius de foc, un gran espectacle!

Passat l’estiu el Passeig
Verdaguer tindrà un únic
carril de circulació

C

U

entenars de persones van seguir, dissabte al vespre, el gran espectacle Rius de foc que van protagonitzar les colles de diables Mal Llamp, Diables d’Igualada i Petits Diables d’Igualada i Pixapólvores, en
què no hi van faltar les sis bèsties infernals, la pólvora, els focs artificials i els nous ceptrots dels Diables
d’Igualada. Pàg. 11

Gran ambient i participació a la Festa
Major de Montbui

n cop hagi finalitzat la campanya d’asfaltatge a diferents carrers
de la ciutat, que es preveu s’allarguin tres setmanes des de dilluns
vinent, el Passeig Verdaguer es reconvertirà i passarà a tenir un sol carril de circulació per sentit, amb la voluntat de donar més seguretat a la
via. Mentre durin les feines d’asfaltatge es modificarà el recorregut del
bus urbà que passarà per la Rambla. Pàg. 17

Festa Major als Hostalets de Pierola
i Jorba
Pàg. 19 i 21

Segueixen els Festivals Alta Segarra
Pàg. 10

Propers acaptes de sang
a Capellades, Igualada, Masquefa,
Piera, Vilanova del Camí
Pàg. 18

Avui s’inaugura oficialment
L’Espai Jove Can Muscons
Pàg. 18

S

anta Margarida de Montbui ha tancat la Festa Major, després de gairebé deu dies d’actes diversos i variats,
i en els que ha destacat el gran ambient i l’alta participació tant al nucli urbà com al nucli antic. Queda
pendent per aquest cap de setmana la festa al Saió i el Coll del Guix. Pàg. 13

Dissabte torna el Tasta la
plaça!!! a Calaf
Pàg. 18

Els Catarres van tancar l’Anòlia

Puj a es c a l es

L

a 34a edició de l’Anòlia, el festival d’estiu d’Igualada, va tancar dissabte amb el concert dels Catarres. El
programa d’enguany va apostar novament per grups emergents locals i grups més consolidats i totes les
propostes van ser molt ben valorades pel públic. Pàg. 5
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Telèfons d’interès
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 Infantojuvenil: 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 21 de juliol: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 22: Secanell, Òdena, 84.
Dia 23: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 24: Bausili, Born, 23
Dia 25: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 26: Del Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 27: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 27.
Dia 28: Pagès, Pau Muntades, 54.
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La bona salut financera de l’ajuntament igualadí permet afrontar
inversions estratègiques i de futur
IGUALADA
l govern municipal d’Igualada
ha presentat, aquest dilluns, la
proposta de pressupost i d’ordenances finances fiscals per a l’any
2023 que es debatrà en la propera
sessió del Ple. Les grans xifres del
projecte, que han estat explicades
per l’alcalde, Marc Castells, i la
regidora d’Hisenda i Interior, Montse Duch, indiquen que el pressupost de l’Ajuntament serà de 60,6
milions d’euros i que el pressupost consolidat, que inclou també
les societats municipals, els
organismes autònoms i el
Consorci Sociosanitari d’Igualada,
arribarà a 72,4 milions d’euros.
L’alcalde d’Igualada destacava
que es presenta un “pressupost
continuista, que permet fer front
a les inversions estratègiques que
necessita la ciutat alhora que contempla els increments de preus
que estan patint els materials i les
matèries primeres des de fa mesos”. Castells confirmava que el
pressupost que es presenta fa una
important aposta “per reforçar les
polítiques d’habitatge i de seguretat ciutadana a Igualada així com

a aquells igualadins i igualadines
que passen per moments més difícils.
Pel que fa a polítiques d’habitatge el global del pressupost
pel 2023 suposa un increment
del 15% en aquest àmbit. Castells
assegurà que aquest increment
“segueix l’aposta del govern de
Junts per Igualada per augmentar
el parc d’habitatges amb lloguer
assequible a la ciutat, afavorint la
rehabilitació i també la nova construcció amb campanyes específiques que han funcionat notablement aquests últims anys”.

E

també en les polítiques socials per
evitar que a la nostra ciutat ningú
quedi enrere”.
En aquest sentit, Castells va
destacar l’increment del pressupost en seguretat ciutadana en
un 6%, una pujada destinada a
augmentar la presència d’agents
de la Policia Local al carrer. L’alcalde va recordar, també, que entre
els anys 2021 i 2022 el nombre
d’efectius de policia municipal ha
crescut i seguirà creixent amb la
incorporació de 15 nous agents,

els últims 7 aquest proper mes
d’octubre. Amb l’increment pressupostari per l’any vinent es consolidarà l’augment de presència
i patrullatge a tots els barris de
la ciutat. El pressupost per l’any
vinent també contempla la incorporació de cinc vehicles nous per
a la Policia Local.
També augmenta un 6% el
pressupost per Acció Social i entorn comunitari que se situa en
5’7 milions d’euros, amb la clara
voluntat de donar servei i suport

Igualada crea uns nous domassos per
a la Festa Major per guarnir els balcons
i donar a conèixer la imatgeria
Es podrà recollir un domàs de forma gratuïta per domicili
en sis punts de la ciutat fins exhaurir existències

IGUALADA
l Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament
d’Igualada proposa a tota la ciutadania que engalani balcons i finestres dels edificis de la ciutat amb
la imatgeria municipal durant els
dies de Festa Major. Per aquesta
raó s’han produït 4.000 domassos que es repartiran a diferents
equipaments de la ciutat perquè
igualadins i igualadines engalanin
el seu balcó, finestra o façana els
dies de Festa Major, del 22 al 29
d’agost.
Les imatges reproduïdes en
els domassos han estat creades
pel dissenyador i il·lustrador Jaume Enrich, amb un total de 12
models, i, com a novetat, aquest
any n’hi ha dos de nous: l’Àliga i
el Drac d’Igualada. Els models que
ja s’havien presentat anteriorment
amb els domassos representen
les figures del Gegant i la Geganta
de la Ciutat; el Tonet Blanquer i la
Conxita Teixidora; els seus fills, la
Pia i el Tomeu, i Sant Bartomeu.
També s’han inclòs a la sèrie els
capgrossos Martingales, el músic;
Petra, l’encantadora; Mosca, l’aviador, i Rufus, el traginer.
Per recollir el domàs de forma gratuïta caldrà tenir el domicili
a Igualada, adreçar-se a un dels
sis punts de distribució dels domassos i presentar el DNI/NIE. Es

E

podrà demanar un domàs per domicili. Els sis punts de recollida de
domassos són l’Espai Cívic Nord,
l’Oficina del ciutadà, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, la Biblioteca
Central, el Museu de la Pell i el
Punt d’Informació Cultural La Sala.
Finalment, aquelles persones
que vulguin més d’un domàs podran adquirir-los, a un cost de 3
euros la unitat, als dos punts que
també s’han adaptat per a la venda, el Punt de Difusió Cultural i el
Museu de la Pell. Tant la recollida
gratuïta com la venda de domassos va començar el 20 de juliol i
s’allargarà fins a fi d’existències.

tardes de dilluns a divendres de
16 a 20 h; al Museu de la Pell, al
carrer del Dr. Joan Mercader s/n,
amb telèfon 93 804 67 52 i horari
de dimarts a divendres, de 10 a
14 h, i dissabte i diumenge d’11 a
14 h; al Punt d’Informació Cultural
La Sala, al carrer Garcia Fossas, 2,
amb telèfon 93 801 91 16 i horari
de dimarts a diumenge, de 18 a
20 h de la tarda, i els matins dels
dissabtes i diumenges d’11 a 14 h.
Per dates, romandran tancats
els següents equipaments: la Biblioteca Central el dilluns 15 d’agost
i dilluns 29 d’agost, el Museu de la
Pell tots els dilluns i el Punt d’Informació Cultural La Sala de l’1 al
21 d’agost.

Calendari, horaris i
contacte dels punts de
recollida de domassos

Jaume Enrich

Els llocs de recollida són l’Espai Cívic Nord, al carrer Sant Martí
de Tous, 6, amb telèfon 93 804 90
52 i horari de dilluns a dissabte,
de 9 a 13 h i de 16 a 20 h; l’Oficina
del Ciutadà, a la plaça de l’Ajuntament, 1, amb telèfon 93 803 19
50 i horari de dilluns a divendres,
de 8 a 14 h; l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia, a la plaça del Rei, 15, amb
telèfon 93 804 44 56 i horari de
dilluns a divendres, de 8 a 14 h;
la Biblioteca Central, a la plaça
de Cal Font, s/n, amb telèfon 938
04 90 77 i horari de dimarts a divendres al matí, de 10 a 13 h, i

El treball de Jaume Enrich
destaca pel tractament de figures
geomètriques, fons llisos, trames,
un joc subtil entre primers plans i
profunditats, colors tardorals i una
sobrietat difícil d’aconseguir, on
la senzillesa del disseny destaca,
sobretot, per la claredat del missatge i la delicadesa en el retrat
de la natura.
De les seves mans han nascut
les imatges en silueta i tramats
que conformen els 12 retrats de la
imatgeria municipal i que conformen els models de domassos de
la Festa Major.

Les xifres
Pel que fa a les inversions
més destacades, cal assenyalar
els 2.127.000 d’euros destinats al
pla de millora de barris, 1.600.000
euros per la compra de terrenys,
653.000 euros per l’equipament
del Campus de la Salut, 458.627
euros d’inversions en equipaments esportius, 300.000 euros per l’oficina de l’habitatge, i
250.000 euros per una nova fase
del pla de modernització del polígon de Les Comes.

Contenció fiscal malgrat la
inflació

Pel que fa als impostos, la
tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Montserrat Duch, va
explicar que el govern segueix
amb la política de contenció fiscal. El pressupost manté l’IBI al
0’84 malgrat l’increment general
dels preus de l’energia, combustibles i matèries primeres actual,
l’elevada inflació del 9,7% interanual del Juny passat i la baixada d’ingressos per plusvàlues
que es contempla en -700.000
euros.
Es mantenen els tipus de
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Construccions i Instal·lacions i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Pel que fa a les taxes (escombraries, entrada de vehicles,
taxes piscines, cursos centres
cívics, recollida d’animals abandonats...) se’ls aplicarà el 3%, un
percentatge que Duch qualificà
de “molt moderat”, tenint en
compte la inflació interanual del
9,7% ja esmentada.

L’Ajuntament presenta una
nova aplicació per mòbil
que aglutina tots els actes
i activitats de la ciutat
L’agenda mòbil es pot descarregar tant
per Android com IOS i permet consultar
i buscar totes les activitats que es fan
a la ciutat

IGUALADA
l regidor de Promoció de la
Ciutat, Miquel Vives, i el regidor de Dinamització Econòmica,
Jordi Marcè van presentar ahir
dimecres la nova aplicació mòbil
amb l’Agenda d’Igualada. Vives
va explicar que l’Ajuntament ha
creat aquesta agenda digital “per
donar una nova vida d’informació,
àgil, immediata i actualitzada, de
tots aquells esdeveniments que
s’organitzen o compten amb la
col·laboració de l’Ajuntament”.
Aquesta nova aplicació, que ja
està disponible tant per a Android
com per a IOS, està creada amb
la col·laboració de tots els departaments de l’Ajuntament d’Igualada, especialment per Promoció
Cultural, Turisme i Promoció de la
Ciutat.
El regidor Miquel Vives va recordar que els fulletons específics
de cada departament continuaran existint, però es podran trobar
també en aquesta agenda central.
Les activitats estan disponibles de forma individual, però

E

també s’agrupen per cicles, com
poden ser la Festa Major, l’European Balloon Festival o la Mostra
de Teatre. En el cercador es poden
buscar activitats per temàtica, horari o ubicació. Aquesta aplicació,
va explicar el regidor de Promoció
de la Ciutat, “s’ha creat amb la
voluntat que sigui molt intuïtiva,
clara i amb visibilitat de tots els
actes amb la seva informació principal”.
El regidor de Comerç i Turisme, Jordi Marcè, va explicar que
aquesta agenda actualitzada i
centralitzada, que compta amb
la implicació de tots els departaments, “donarà servei a la nova
web de turisme d’Igualada, que
s’obrirà a la tardor, i que de moment ja conté el nou vídeo de
promoció de la ciutat: ‘L’abraçada
d’Igualada’. El nou web mostrarà
tot el potencial i la informació turística d’Igualada i el seu entorn”.
L’aplicació ja es pot descarregar de forma gratuïta des de Google Play d’android i l’App Store
d’IOS.
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El barri de la Font va
celebrar la 30a edició
de la seva la Festa Major
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Igualada destina més d’1 milió d’euros
en polítiques d’habitatge el 2021 i 2022
La proposta del pressupost municipal 2023 presentada pel
govern de Junts també preveu un increment en polítiques
d’habitatge d’un 15%

E

ÒDENA
l passat cap de setmana, del 8 al
10 de juliol, va celebrar-se, arribant a la 30a edició, la Festa del
barri de la Font, que es va recuperar després de dos anys d’aturada
per la Covid.
La 30a edició va arribar amb
més activitat que mai per celebrar
l’efemèride. El programa va començar divendres amb la botifarrada
popular i seguidament va tenir lloc
la disco mòbil.
Dissabte l’activitat no va parar i es va dur a terme un taller de
manualitats, la 3a cercavila Konkamulla + Kokatrons, el sopar de germanor i el concert amb el grup de
versions D-Covers.
Diumenge per acabar de gaudir
de la festa es va poder participar
dels inflables, el tradicional vermut,
l’humor amb el monòleg de David
Sas, l’exhibició de balls a càrrec
d’Urban Dance i la banda CCTT de
Fàtima que va tancar el darrer dia
de festa del barri de la Font.

E

El president i la Junta de l’Associació de veïns i veïnes del barri
de la Font es mostren molt satisfets per la bona participació que
van tenir tots els actes, en especial la botifarrada que va reunir
unes 370 persones, els inflables
per la canalla amb la festa de l’escuma i el tradicional vermut en el
qual hi van participar més de 200
veïns i veïnes. L’associació agraeix
la participació i col·laboració de
tothom en els diferents actes.

Unió de Pagesos i veïns
afectats demanen el
soterrament de la nova
línia d’alta tensió

U

nió de Pagesos va reunir un
centenar de pagesos i propietaris per demanar el soterrament
de la línia d’alta tensió al seu pas
pels termes municipals de Jorba i Òdena. Tant el sindicat com
els veïns es mostren contraris a
l’actual projecte de construcció
d’aquesta infraestructura que,
consideren, no s’ajusta al què
estableix el nou Decret d’energies
renovables ni a l’establert a la Llei
d’espais agraris.

RESTAURANT

braseria · marisqueria

AV. EUROPA II
08700 IGUALADA
93 135 42 00
646 38 29 38

En la cita, els assistents van
demanar també als ajuntaments
implicats que mantinguin el seu
posicionament i que refermin la
petició de soterrament de la línia. Al mateix temps, també van
mostrar la seva satisfacció pel
fet que el passat dia 7 de juliol
el Ple de l’Ajuntament d’Òdena
aprovés per unanimitat l’avenç
de la modificació puntual de la
normativa urbanística que ha de
regular la implantació d’aquests
parcs fotovoltaics i parcs eòlics.
La trobada va tenir com a
principal objectiu traslladar a
la pagesia i als veïns del Raval
d’Aguilera d’Òdena, l’Espelt i Jorba informació relativa subestació
a Vilanova del Camí, que inclou
una línia d’evacuació elèctrica,
de molt alta tensió, que aniria
de Bellprat a Vilanova passant
per Sant Martí de Tous, Jorba i
Òdena.
Així, en la reunió es va refermar l’aposta perquè el tram
de la línia que passa per Jorba i Òdena també sigui soterrat
per camins públics, com ja està
projectat al tram de Bellprat i
Sant Martí de Tous. Una petició,
aquesta, que va en la mateixa
línia que les al·legacions presentades pel sindicat i per l’Ajuntament d’Òdena, qui el passat mes
de gener va considerar com a
inadmissible la creació de noves
línies aèries.

l govern liderat per Marc Castells està fent una aposta per
impulsar la transformació del parc
d’habitatges de la ciutat. Ja son
una vintena de pisos que estaven
buits i sense cap ús, i que gràcies a la subvenció impulsada l’any
passat s’ha incentivat que molts
propietaris s’animin a rehabilitar
amb l’atorgament d’una subvenció de fins a 20.000 euros per
habitatge. L’aposta per enguany
és encara major, incrementant
a 500.000 euros la partida per
aquesta finalitat per tal d’arribar al màxim de pisos possibles.
Amb aquesta política, s’aconsegueix recuperar habitatges i a
més incorporar-los a la borsa de
lloguer assequible durant els primers cinc anys.
En aquesta aposta per la rehabilitació i l’habitatge, també
hi ha una oportunitat clau en els
fons Next Generation. De fet, el
govern de Junts ja hi ha presen-

tat un projecte que preveu una
actuació d’11 milions d’euros per
tal de millorar l’eficiència energètica d’habitatges de la ciutat on
hi viuen persones en situació de
vulnerabilitat.
A més a més, en la presentació de la proposta de pressupostos pel 2023, l’Alcalde Castells
ja ha avançat que les polítiques
d’habitatge hi tindran un pes molt
important, amb un increment del

15%, sent una de les línies estratègiques principals de l’acció de
govern.
En definitiva, un compromís
ferm en transformar la ciutat a
través de la millora del seu parc
d’habitatge, invertint recursos
propis de l’Ajuntament però també trucant a les portes per obtenir
finançament extern. Perquè invertir en habitatge és invertir en les
persones.

Per la Conca i Jorba Reflexiona presenten
les al·legacions al PDUAECO de la Conca
d’Òdena
va decidir en consulta celebrada
el 23 d’octubre del 2021 que no
es volia ampliar el sòl industrial
previst.

Suport rotund per part
dels ciutadans i d’entitats

L

’associació Per la Conca i la plataforma ciutadana Jorba Reflexiona han presentat al·legacions
al Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) aprovat el passat
8 d’abril per tal de racionalitzar
l’afectació de la planificació.
Tot i que les entitats valoren la
compactació i reducció de l’afectació incorporada en la darrera
versió del projecte, argumenten
que les 205 noves hectàrees ara
proposades continuen excedint
les necessitats de la Conca i de la
comarca.

Consideren que és greu que
la planificació no s’ajusti a les circumstàncies derivades de l’emergència climàtica,tot esquivant el
deure de mitigar les emissions de
CO2, la prioritat de salvaguardar el
sòl agrícola de la Conca d’Òdena,
en compliment de la recent legislació d’espais agraris, o de preveure les necessitats hídriques.
Senyalen que algunes localitzacions previstes no són idònies
per problemes de configuració i
delimitació.
En el cas de Jorba, el pla no
respecta la voluntat popular que

El passat dijous 7 de juliol, Per
la Conca i Jorba Reflexiona van
celebrar un acte obert a la ciutadania per explicar el contingut del
PDUAE CO i de les al·legacions. A
més, van oferir als assistents la
possibilitat d’adherir-s’hi firmant
una al·legació col·lectiva o presentant una al·legació individual.
Aquest acte és fruit l’estudi
dels prop de 1000 fulls de la planificació per part de les entitats
amb l’advocat Eduard de Ribot i
contrasta amb l’acte organitzat
per la Mancomunitat i els alcaldes
de la Conca d’Òdena que es va fer
a porta tancada amb la patronal
dos dies abans de que es publiqués el document publicat.

S’estrena, al carrer dels Ducs, la segona
illa verda del municipi
VILANOVA DEL CAMÍ
a brigada municipal ha acabat
els treballs d’obra i jardineria
de la segona illa verda del municipi ubicada al carrer dels Ducs,
al final del barri de Santa Llúcia.
Aquest nou espai servirà per a
monitorar noves espècies vegetals i observar la seva adaptabilitat.
Les dues illes verdes que hi
ha al municipi, la primera va ser
la del carrer Alba i ara aquesta del
carrer dels Ducs, s’han creat en
solars en desús. El seu objectiu
és doble: per una banda, dignifiquen un espai malmès i degradat
i, de l’altra, serveixen com a banc
de proves d’arbres i arbustos així
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com altres espècies vegetals. Es
prega no entrar a l’illa amb animals de companyia per a garantir
la conservació de les espècies.
És per aquest motiu, expliquen des de Jardineria, que no
ens hem d’estranyar si veiem en

algun moment algun arbre mort o
en mal estat, ja que estan provant
noves espècies i comprovant si
s’adapten a les característiques
del terreny i a la climatologia. Una
vegada superat aquest procés,
aquelles espècies que millor s’hagin adaptat es podran anar incorporant en altres espais de la ciutat
com parcs, places o voreres.
L’illa verda 2, com es coneix
tècnicament a aquest espai, ja
està acabada tot i que des de
brigada tenen previst millorar el
passadís que dona als habitatges.
Hauran d’esperar, però, a què la
companyia telefònica retiri l’armari de connexions que hi ha al mig
d’aquest camí.
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Igualada Turisme llança un vídeo per a la
captació de visitants a la ciutat
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L’Ajuntament engega un
nou servei de recollida
d’esporga a domicili gratuït
IGUALADA
’Ajuntament d’Igualada ha engegat un nou servei de recollida
d’esporga a domicili amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai
públic evitant l’acumulació de residu verd a les vies municipals, a la
vegada que continua facilitant la
gestió adequada d’aquest residu
als ciutadans.
El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, explicava que “aquest
nou servei forma part de la bateria
d’actuacions que des del departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament s’estan duent a terme per
millorar la recollida selectiva i el
reciclatge. Lluitem contra el canvi
climàtic ajudant els veïns a fer millor la recollida de residus de tots
els tipus.”
El servei està adreçat als usuaris domèstics d’Igualada, és gratuït
i es realitza de forma quinzenal. Les
persones interessades en fer ús del
servei cal que s’adrecin a la deixalleria a recollir la saca serigrafiada i
quan la tinguin plena han de trucar
al telèfon 93 804 92 41 per a que
els la passin a recollir. Aquest servei a domicili està dissenyat per a

L
IGUALADA
a regidoria de Dinamització
econòmica de l’Ajuntament
d’Igualada fa una aposta pel
desenvolupament i el posicionament estratègic de la ciutat des
de la perspectiva turística, convençuda que Igualada té recursos
patrimonials, culturals, naturals,
comercials i de restauració que
cal posicionar i convertir-los en
el motor econòmic de la ciutat
i la comarca. En aquest marc, el
vídeo promocional és un element
que permet acompanyar tota l’estratègia de l’Ajuntament d’Igualada i el seu departament de Turisme per potenciar el turisme a través de la multitud d’actius que té
la ciutat.
En la peça audiovisual apareixen molts veïns i veïnes del
municipi. Aquesta proximitat és
un dels valors més identitaris i
rellevants del film, ja que és la
forma de projectar l’estima igualadina als futurs visitants de la
ciutat. És sobre aquesta idea que
se sustenta el lema “L’abraçada
d’Igualada”.
A través de ciutadans de totes
les edats es mostren els indrets
més icònics de la ciutat, s’endinsa
en l’essència de les festes i tradicions, ens embolcalla de la seva
cultura i fins i tot permet tastar
els productes locals. Uns protagonistes que transmeten amor per
tots aquests detalls i ofereixen
a l’espectador l’abraçada d’Igualada. Tal com ha indicat l’alcal-
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L’equip creador del film amb l’alcalde, Marc Castells, i el regidor Jordi Marcè en l’acte
de presentació oficial a l’Ateneu Cinema.

de Marc Castells, “amb aquest
vídeo busquem que els igualadins
i igualadines ens estimem encara
més la nostra ciutat, perquè som
els millors prescriptors que hi pot
haver”.
Un altre dels pilars del vídeo són les arrels de la creació
d’Igualada, un encreuament de
camins al mig de Catalunya, “una
creu al mig del mapa”, uns encreuaments que avui encara són
vigents i que al llarg de la història
han generat una riquesa cultural
i patrimonial única. Un exemple
que es reflecteix en el film és el
pas de pelegrins per la ciutat i
que enguany agafa especial rellevància per la celebració de 500
aniversari del pas de Sant Ignasi
per Igualada.
Aquest projecte audiovisual
ha estat creat per un grup de joves íntegrament igualadins, amb

Maure Bisbal a la direcció i Ariadna Montleón a la producció, i amb
la participació d’un gran nombre
de persones i organitzacions que
n’han pres part voluntàriament.
El film ha estat realitzat dins del
projecte de l’alberg de pelegrins
de Cal Maco, finançat pel Programa Operatiu FEDER Catalunya
2014-2020 (Eix prioritari 6), la Diputació de Barcelona i el propi
Ajuntament d’Igualada.
Dimarts passat, “L’abraçada d’Igualada” va ser estrenat al
cinema de l’Ateneu Igualadí, en
un acte de presentació oficial a
representants polítics i socials de
la ciutat, i molt especialment a
tots els actors i altres voluntaris
que han fet possible aquest vídeo.
Enllaç visualització vídeo:
www.turismeigualada.cat/abracada

Acaba l’Anòlia, el Festival d’estiu
de la ciutat
IGUALADA
issabte a la nit el Festival
Anòlia va tancar en gran amb
el concert dels Catarres. La pista central del Parc de l’Estació
Vella estava atapeïda, atapeidíssima de gent, a peu dret que van
viure el concert entregant-se de
valent a cada cançó, estaven
com “en mode fan total”, i a les
grades i la gespa el públic estava més en mode “vinc a disfrutar de la vetllada”; gent de totes
les edats van gaudir de l’última
nit del festival Anòlia que en la
seva 34a edició va portar durant
una setmana propostes musicals ben variades i atractives.
L’Anòlia que ha esdevingut
ja un festival de referència a la
Catalunya Central, enguany ha
comptat també amb artistes
destacats del panorama musical
actual i també grups emergents
de la ciutat, així han passat per
l’escenari igualadí, el grup anoienc Lluna Plena, la cantautora
Gemma Humet, també la banda
Habla de mi en presente, el grup
Auxili, la Ludwing Band, Ginestà, les Pastes de la Iaia i els Sopa de Cabra que actuaven en
el marc de l’European Balloon
Festival al Parc Central.
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volums no professionals d’esporga,
però qualsevol persona de la ciutat
d’Igualada es pot adreçar a la deixalleria i dipositar aquest residu de
forma gratuïta.
La deixalleria municipal d’Igualada es troba al polígon industrial
de “Les Comes”, al carrer França,
24. L’horari d’hivern (de novembre
a març, els dos mesos inclosos) és
de dilluns a divendres de 10 a 13
h i de 16 a 19 h, els dissabtes de 9
a 14 h i de 16 a 19 h i els diumenges de 10 a 13 h. I l’horari d’estiu
(abril-octubre, tots dos inclosos) de
dilluns a divendres de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h, els dissabtes de 9 a
14 h i de 16 a 20 h i els diumenges
de 10 a 13 h.

Avís a col·laboradors,
anunciants i lectors

C

om cada any, al mes d’agost
L’Enllaç dels anoiencs s’agafarà unes setmanes de vacances, fins al setembre. Així,
doncs, en l’edició de la setmana
vinent, 28 de juliol, s’anunciaran
les activitats que tindran lloc
fins a l’1 de setembre.
És per això que demanem
als col·laboradors, anunciants i
lectors que ho tinguin present

i, si els cal publicar o anunciar
qualsevol esdeveniment entre
els dies esmentats, que ens ho
facin arribar a la redacció de
L’Enllaç abans de dimarts vinent,
dia 26 de juliol, per poder ser
publicat en la nostra propera
edició.
Ens podeu trobar a Av. Mestre Muntaner, 31, baixos, i també
al mail latossa@latossa.com
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La comunitat sorda exigeix una educació
La Diputació de Barcelona
bilingüe real en llengua de signes catalana ha completat l’inventari de
i les llengües orals
camins municipals

U

n centenar de persones es
van concentrar dilluns, davant
el Departament d’Educació, per
reivindicar una educació bilingüe
completa per a l’alumnat sord
de totes les etapes educatives i
de tot el territori català. La plataforma Volem Signar i Escoltar
assegura que l’alumnat sord no
té modalitat educativa bilingüe,
que s’han quedat sense recursos
i que l’alumnat sord català pateix
discriminació i privació lingüística.
Per aquest motiu, demanen
que l’únic centre públic de primària, l’escola Tres Pins de Barcelona, que ofereix el model bilingüe,
passi a ser un institut-escola, amb
l’objectiu de garantir la continuïtat de l’aprenentatge dels nens i
les nenes amb sordesa. Una mesura que compta amb el suport
de la comunitat educativa i de les
associacions de famílies.
Actualment, a Catalunya hi ha
al voltant de 2.000 alumnes amb

Membres de les entitats s’han reunit amb
la direcció d’educació inclusiva del departament | Augusto Magaña (social.cat)

sordesa, dels quals només 150
tenen accés a educació bilingüe;
segons l’associació ‘Volem Signar
i Escoltar’ (VSiE). “L’accessibilitat
als aprenentatges i la qualitat de
les seves interaccions lingüístiques són importants per als nos-

tres fills; volem una intervenció
accessible. No han de perdre informació. Els alumnes sords han
de poder adquirir la llengua natural i aprendre les llengües vehiculars del país, amb garanties i
els professionals adients tant en
llengües d’instrucció com en llengua de signes catalana- per poder
esdevenir-se joves o adults amb
una competència plurilingüe; des
de la detecció de la sordesa o
inici de l’atenció educativa”, reivindiquen.ç
Totes les peticions que sol·liciten han estat agrupades en un
Manifest adreçat a l’Honorable
senyor Josep González i Cambray,
com a conseller del Departament
d’Educació; senyora Laia Asso Ministral, com a directora general
d’Educació Inclusiva i Llengües;
i a la senyora Sisa López Morales, com a subdirectora general
d’Educació Inclusiva.

Carme González serà la candidata
del PSC a l’alcaldia
PIERA
’actual tinent d’alcalde al
govern de l’Ajuntament de Piera, Carme González, serà la candidata del PSC a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. Així
ho ha anunciat el partit, que ha
escollit González a través d’una
assemblea amb el suport de la
militància.
Carme González, casada i
mare de dues filles, empresària i
vinculada al teixit associatiu local
durant més de vint anys, va iniciar-se en política l’any 2015, dins
la llista del fins ara portaveu del
partit Javier Perellón, que ja va
anunciar fa unes setmanes que
no repetiria com a número 1 de la
llista. La nova candidata del PSC
és tinent d’alcalde al govern de
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l’Ajuntament, al capdavant de les
regidories d’Igualtat de Gènere,
Joventut i Atenció a les persones,
i també forma part del govern del
Consell Comarcal de l’Anoia com
a consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI.

Després de l’elecció, Carme
González s’ha mostrat “molt il·lusionada pel projecte que representaré, amb un equip totalment
renovat, generós i que solucioni els problemes de la vila. Som
conscients que hi ha molta feina
a fer per guanyar-nos la confiança
dels electors i obtenir el suport
del poble”. González destaca que
“la feina que estem fent des del
govern de Piera ja demostra quina és la nostra manera d’actuar
en política: al costat de la gent,
a cada barri, i solucionant els
problemes reals que hi ha. Amb
aquest objectiu treballem cada
dia i amb aquest objectiu demanarem la confiança de la ciutadania l’any que ve. Seguim sumant
per Piera”.

Excursió del Casal a Sant Sadurní
LA LLACUNA
l passat 13 de juliol, el Casal va
organitzar una sortida de curt
recorregut, però molt interessant
per les visites que el programa
anunciava.
Sortíem a les 7.45 h i poca estona després paràvem al restaurant Queralt del Bruc, on, ja per
començar bé el dia, ens tenien
preparat un bon esmorzar. Després reprenguérem el camí fins a
Sant Sadurní, on ja ens esperaven
per fer una visita a la famosa fàbrica de xocolata Simón Coll. Després d’una cordial rebuda van passar a projectar-nos un interessant
reportatge sobre tot el procés de
fabricació de tan saborosos pro-
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ductes, així com la historia de
la fundació d’aquesta important
empresa. També vàrem gaudir de
diferents degustacions dels seus
productes més deliciosos i tots
vàrem sortir encantadíssims.
Reprenguérem la ruta i després d’un curt recorregut arribàrem a les grans caves Vilarnau,
instal·lacions molt modernes rodejades d’un entorn idíl·lic. La rebuda va ser molt agradable, amb
un tracte molt familiar per part del
personal, que ens va conduir en
una visita molt interessant per les
instal·lacions, mentre ens explicaven el delicat procés d’elaboració
dels seus excel·lents productes,
des de la cura de les vinyes fins al

moment de sortir al mercat, amb
un llarg procés que comporta diversos anys. També ens van obsequiar amb un tast dels seus boníssims vins i caves. Però l’excursió
havia de continuar i retornàrem
al restaurant Queralt, on vam gaudir d’un bon dinar i, seguidament,
molt satisfets, ja vam tornar cap
a casa.
Aquesta sortida tancava la
temporada, que esperem poder
reprendre al setembre, i ara toca
gaudir de les festes majors d’arreu, ja que les calors tan fortes
que estem patint no conviden a
fer massa sortides.
Lluís Capellades
Soci del Casal

Terme municipal de Castellolí / Imatge:
Diputació de Barcelona

CASTELLOLÍ
a Diputació de Barcelona ha
completat l’inventari de camins
municipals de Castellolí, un treball que determina la titularitat
dels diferents camins existents al
terme municipal així com la seva
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tipologia i estat de conservació.
D’acord amb el treball, s’ha estudiat la titularitat d’un total de 76
camins, 58 considerats camins
rurals i 18 com a senders, la majoria dels quals han mostrat indicis
de ser de titularitat pública, mentre que 16 camins no presenten
aquests indicis de ser públics.
Per la redacció del treball s’ha
realitzar una consulta massiva de
fonts documentals històriques, fonamentalment georeferenciades
i accessibles telemàticament, per
comprovar l’existència històrica
d’aquests camins. Així, pel treball
s’han analitzat tant els camins inclosos en el Catàleg de camins
municipals prèviament redactat
com d’altres que no havien estat
per considerar-se no existents o
actualment en desús.

“El trumfo” de prevacances
de la Coral de Santa Maria

La Coral de Santa Maria a la sortida del dinar de Pentecostès (Foto: Jaume Vila).

IGUALADA
’està distribuint aquest dies,
el butlletí informatiu núm.227
d’el trumfo de la Coral de Santa Maria, corresponent al mes de
juliol. És el darrer exemplar abans
de vacances en el que es clou el
curs 2021-2022.
L’editorial que es publica a
primera pàgina, porta per títol
“TVE-2 i vacances” i és signat pel
president Lleonard del Rio el qual
comenta la propera participació
coral igualadina, el 7 d’agost, en la
missa que es retransmet per tot
Catalunya, des de Sant Cugat.
En la secció “Què hem fet el
mes de juny” hi ha un reportat-
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ge de la festa de Pentecosta en
la qual es solemnitzà la missa
de la basílica i posteriorment els
cantaires es reuniren en un dinar
de germanor per homenatjar al
mestre organista Lluís Victori Boladeras, i agrair la seva continuada
col·laboració des dels anys en que
dirigia el Cor, la professora Maria
del Rio, fins a l’actualitat. També
s’inclou una detallada crònica de
la VI Vetllada poètica celebrada
el darrer 30 de juny. I tot plegat
il·lustrat amb una colla de fotografies de Jaume Vila.
Tanca la revista la “Vida familiar” i la secció “Els tres peus al
gat”.

Renovació de la certificació
BiosphereDestination (BD)
CAPELLADES
apellades ha renovat altra
vegada l’acreditació com a
destí sostenible que atorga Biosphere i que es va aconseguir per
primera vegada l’any 2019.
Aquesta Certificació BiosphereDestination (BD) dona fe
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que Capellades compleix amb
els criteris, indicadors i millors
pràctiques establerts, fet que
dona la garantia que som una
destinació turística preocupada
pel medi ambient i la sostenibilitat
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Presentació de la programació de la
Festa Major als Jardins de Casa Bas
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Els Moixiganguers tanquen
el primer tram convertint
Montbui en plaça de vuit
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
iumenge passat, els Moixiganguers d’Igualada celebraven
l’última actuació del primer tram
a la Festa Major de Santa Margarida de Montbui. Ho feien acompanyats dels Castellers de Barcelona, en una diada marcada per
la calor, però protagonitzada pels
castells.
Tres pilars de 4 dels morats
donaven el tret de sortida a la diada. Després, a la primera ronda,
els igualadins van descarregar el
3 de 8, el primer castell de vuit
que es veia a Santa Margarida de
Montbui, que fins llavors només
havia vist castells de 6 i de 7. Els
barcelonins van apostar pel 2 de
7, que també van descarregar.
A la segona ronda els morats
es van treure l’espina clavada que
tenien des de l’actuació a Sant
Cugat i van tornar a descarregar
el 4 de 8, un castell molt especial
perquè suposava el rècord històric d’estructures de 8 descarregades en un primer tram per la colla
amb 21, superant les 20 de 2018.
A més, també era el castell de 8
número 200 carregat pels Moixiganguers. A la mateixa ronda, els
Castellers de Barcelona va descarregar el 5 de 7.
La tercera ronda va mostrar
dues estructures de 7: el 7 de 7
dels moixis i el 4 de 7 dels de Barcelona. Per acabar, abans del pilar de sortida, els morats volien
intentar una fita històrica per a
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CAPELLADES
la fresca dels arbres i amb
l’alegria de la guitarra de Pol
Sánchez i la cantant Imma Ortiz
s’ha fet, per primera vegada, la
presentació de les propostes de
la Festa Major d’enguany. Com
va dir la regidora de Festes,
Susana Moreno, “seran prop de
50 actes que es podran gaudir
entre la prèvia i la Festa Major,
del 6 al 17 d’agost”. Moreno va
destacar l’alta implicació de les
entitats, amb 28 d’elles participant-hi activament. Per això també varen tenir el seu protagonisme en la presentació, explicant
algunes de les seves iniciatives.
Així, es van conèixer els actes de
la Festa Major Popular, que tornaran després de dos anys d’aturada per la Covid. També el matí
de Cultura Popular es tornarà a
repetir per la bona acollida de
l’edició anterior i el sopar i bingo
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popular, organitzat per diferents
entitats i sempre molt participat. No podrà faltar el Correfoc,
amb l’edició infantil el dia 12 i
el dels “grans” per al 14. També
tornarà el Capvespre d’art, ja en
la 6a edició, que aquesta vegada comptarà amb la participació d’un gran nombre d’artistes
joves.
La regidora de festes, Susana Moreno, també va presentar
al nombrós públic assistent el
programa de la Festa Major, realitzat per la dissenyadora gràfica
Iolanda Junyent, que amb colors
alegres i festius vol recollir l’esperit de la Festa de Capellades,
incloent a les lletres elements
del patrimoni arquitectònic i de
l’imaginari cultural de la vila.
Després de la presentació
dels actes i de la música va intervenir la regidora d’Equitat, Adela
Morera, explicant la 8a edició de

la campanya “Estimo com vull”.
En aquest cas el cartell ha estat
realitzat per la dissenyadora Noelia Blasco, que li ha volgut donar
un aire de neó que remet als 80,
però que ara torna a estar molt
vigent. “La campanya posa l’accent novament en les agressions
sexuals, explica la regidora Adela
Morera, que continuen presents
en els ambients festius. Aquests
dies, als santfermins, hem conegut un nou sistema d’agressió
amb xeringues amb substàncies
químiques. Nosaltres seguirem
apostant per la prevenció amb
campanyes com aquesta i amb
els punts lila durant la festa”.
Tots els actes es podran
conèixer en el programa de la
Festa Major que es repartirà gratuïtament per totes les llars de la
vila la darrera setmana del mes
de juliol.

la colla: descarregar el pilar de 6
a plaça, però va acabar en carregat. Els de la camisa morada
ja l’han descarregat en 17 ocasions a assaig, però a plaça només
han aconseguit carregar-lo i deixa
deures pendents de cara al segon
tram. Per finalitzar la diada, les
dues colles van descarregar un
pilar de 5.
Finalment, per acabar la jornada l’alcalde de Montbui va rebre
el cap de colla i el president de les
dues colla a l’Ajuntament i els va
agrair la participació en la diada.
Els Moixiganguers encaren ara
un mes de vacances, fins al 17
d’agost, que tornen a assajar per
encarar l’actuació a la Festa Major
de Santa Coloma i, sobretot, la
Festa Major d’Igualada.

Alerta: fem un ús responsable de l’aigua!
Davant l’actual situació d’alerta per sequera que afecta 14 municipis de l’Anoia,
es demana a la ciutadania fer un consum responsable de l’aigua
per garantir-ne el subministrament, especialment a l’estiu
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’aigua, un recurs bàsic per a la
vida, pateix les conseqüències
del canvi climàtic. L’escalfament
global fa més variable el cicle de
l’aigua, amb inundacions i sequeres més extremes i consecutives.
L’emergència climàtica, la
capacitat limitada dels rius i els
aqüífers, juntament amb l’augment de la demanda d’aigua,
dibuixen escenaris de dèficit hídric que demanen una resposta
per part de tothom per preservar
aquest recurs cada vegada més
escàs. Segons l’informe IMPRESS
2019, elaborat per l’Agència Ca-

talana de l’Aigua, la disponibilitat
d’aigua en l’horitzó 2051 es reduirà a Catalunya en una mitjana
del 18%.
Per això és necessari adoptar
les mesures per tenir capacitat de
reacció i ser resilients, amb l’objectiu d’adaptar-nos a les conseqüències que es deriven del canvi
climàtic. Davant l’augment de les
temperatures i la manca de pluges que produeix un descens continuat de les reserves hídriques,
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha declarat l’estat d’alerta
per sequera hidrològica en diver-

sos municipis que s’abasteixen
de l’aqüífer de Carme-Capellades.
Així mateix, ha adoptat diverses
mesures que afecten el consum
ciutadà amb l’objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de
sequera i alentir el descens de les
reserves.
L’any passat, en aquestes dates, els embassaments es trobaven al voltant del 85% de la seva
capacitat. Per contra, aquest juliol,
es troben per sota del 50%, situació que es pot agreujar al llarg de
l’estiu.
Des d’Aigua de Rigat, companyia gestora de l’aigua i serveis
mediambientals, s’anima a fer un
ús responsable d’aquest recurs
escàs. A l’estiu es consumeix més
aigua per refrescar-se amb més
freqüència, omplir piscines, posar
més rentadores, regar jardins... No
obstant això, és molt important
recordar que l’aigua és un recurs
limitat i, per això, cal adquirir l’hàbit de fer-ne un ús eficient cada
dia.
La ciutadania té un paper imprescindible en la lluita contra
l’emergència climàtica i pot contribuir a pal·liar l’escassetat hídrica si es fa un consum responsable amb petites accions d’estalvi
d’aigua a casa, ja sigui a la dutxa,
al jardí o per rentar, entre d’altres.
Aigua de Rigat ofereix a continuació unes recomanacions que
poden ajudar a fer un consum responsable de l’aigua.

Consells per estalviar i reutilitzar
l’aigua:
w Si tanques l’aixeta mentre t’ensabones les mans, passaràs de
consumir 16 litres a 2 litres; i si ho fas mentre et raspalles les
dents i fas servir un got per glopejar, el consum de 30 litres el
reduiràs a 1 litre.
w Si prens una dutxa curta en comptes de banyar-te i tanques l’aixeta mentre t’ensabones, passaràs de consumir 200 litres a 60
litres.
w Pots instal·lar un sistema que reculli les aigües grises de la dutxa,
banyera, rentadora i rentaplats, i les aprofiti per a la cisterna del
vàter.
w Utilitzaràs la meitat d’aigua si prems el botó de mitja descàrrega
de la cisterna.
w Arregla les aixetes i cisternes que degoten, perquè poden perdre
fins a 30 litres diaris, i vigila les fuites.
w Posa un airejador d’aixeta que barreja l’aigua amb aire i gasta
menys.
w Si fas servir un rentaplats de baix consum amb un programa
d’estalvi, reduiràs el consum de 100 litres a 15 litres.
w Amb una rentadora de baix consum, si fas servir un programa
d’estalvi i la poses quan estigui plena, passaràs de consumir 200
litres a 75 litres.
w Si aprofites l’aigua de cuinar les verdures per regar, reduiràs 2
litres d’aigua.
w Regar el jardí pot suposar un consum de 60 litres si regues al matí o al vespre per evitar l’evaporació, tens plantes autòctones que
s’adaptin al clima i si reculls l’aigua de la pluja per regar.
w Pots passar d’usar 500 litres d’aigua a 50 litres si no neteges la
terrassa amb la mànega.
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Edurne Martínez Goméz ha Mobilitats Erasmus+ a l’Institut
dissenyat la portada del
Joan Mercader
programa de la Festa Major IGUALADA
l curs 2021-2022 finalitza amb

E

VILANOVA DEL CAMI´
a regidoria de Festes fa anys
que convoca el concurs de portades per promocionar la Festa
Major de Vilanova del Camí. És
una bona manera, explicava la
regidora Eva Vadillo, d’obrir la
possibilitat a la ciutadania perquè
expressi, a través dels seus dissenys, com viu i sent la festa gran
del municipi.
El concurs de portades ha rebut un total d’11 propostes amb
dissenys ben diferents: alguns digitalitzats, altres fets a mà, però
segons detalla Eva Vadillo, tots
molt originals. Assegura que el
que més li va cridar l’atenció va
ser la modernitat dels dissenys. És
cert, diu la regidora, que algunes
propostes incorporen elements
tradicionals de la festa vilanovina com els gegants o les batu-

L

cades, però just quan anaven a
començar la deliberació, destaca
la regidora, va arribar la darrera
proposta que ha resultat ser-ne la
guanyadora.
El disseny guanyador és obra
de la vilanovina Edurne Martínez
Gómez. El Jurat va coincidir que
aquesta era la millor portada
per a promocionar la Festa Major d’aquest any, ja que reflecteix
clarament que el municipi està de
festa, no només per la decoració
que uneix els edificis sinó perquè
la tipografia escollida i la disposició del text fa pensar, afirma Eva
Vadillo, en un moviment sinuós,
semblant a un ball.
La noia ja ha rebut el seu premi, 300 euros, de mans de l’alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de Festes, Eva Vadillo, i altres
membres del govern local.

L’Ajuntament adquireix
un vehicle per a l’ús de
l’ADF la Pobla

LA POBLA DE CLARAMUNT
mb la voluntat de donar
suport a la tasca que desenvolupa de manera voluntària
l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) la Pobla de Claramunt,
l’Ajuntament ha posat aquest
estiu a la seva disposició un nou
vehicle. Aquest ha estat equipat,
a més, amb un kit d’aigua de 600
litres per donar suport en les tasques d’extinció d’incendis que
siguin necessàries. Aquest nou

A

vehicle estarà a disposició de
l’ADF al llarg dels mesos d’estiu i
després servirà per a donar reforç
a les tasques que duu a terme la
brigada municipal.
L’objectiu municipal és facilitar
la feina que desenvolupa l’agrupació i que és essencial al llarg de
tot l’any, ja que permet realitzar
les tasques preventives que, quan
arriben els mesos de més calor,
garanteixen la seguretat de la ciutadania i de l’entorn rural.

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES

Av. Catalunya, 1
Tel. 93 808 60 00
Fax 93 808 66 39
info@hotel-robert.com

LA POBLA DE CLARAMUNT

mobilitat de docents a l’estranger sota el paraigua del programa
europeu Erasmus+ i amb l’experiència de veure diferents maneres
de treballar a centres educatius
d’Europa.
El fet de ser centre formador
d’estudiants de Màster de Professorat de Secundària, ens ha
permès entrar en un programa
de mobilitats Europees, CETE+
(Consorci Europeu per la Transformació Educativa), organitzat en
microconsorcis liderats pel Departament d’Educació, en què han
participat un total de 85 centres.
Després d’un intens treball de
gairebé un any i mig i dels entrebancs causats per la situació
pandèmica, finalment s’han dut a
terme dues de les tres observacions previstes a centres educatius
europeus en forma de job shadowing. L’objectiu ha estat clar:
veure com funcionen les pràctiques dels futurs docents fora de
Catalunya. A finals de maig ha tingut lloc la primera mobilitat a Ave-

llino (Itàlia). En aquesta ocasió la
docent de llengua i cap d’estudis
adjunta del centre, Ino Rivera, ha
visitat el Liceo Statale Paolo Emilio
Imbriani d’Avellino (Nàpols) amb
docents de l’Institut El Foix (Els
Monjos) i de l’Institut Torrent de
les Bruixes (Santa Coloma de Gramanet) per conèixer de primera
mà la manera d’integrar els docents novells en el sistema educatiu d’aquest país.
A finals de juny s’ha produït
la segona mobilitat a Schweinfurt
(Alemanya). El docent de tecnologia i cap d’estudis del centre, Jordi
Farré, ha viatjat a aquesta ciutat

situada entre Frankfurt i Nüremberg. Conjuntament amb docents
de l’Institut Torrent de les Bruixes
(Santa Coloma de Gramenet) i de
l’Institut Ramon de la Torre (Torredembarra), s’ha pogut conèixer
la manera de funcionar del Friedrich-Fischer Schule, un centre
amb estudis postobligatoris on
diversos futurs docents hi fan els
seus primers entrenaments.
El paquet de mobilitats està
previst que es tanqui a finals de
setembre, amb la darrera mobilitat que es preveu novament a
Itàlia, en aquest cas al Liceo della
Rovere a Savona (Gènova).

Jordi Cuadras porta al Parlament la
demanda perquè FGC mantingui el tren
directe a Barcelona
IGUALADA
l portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha portat la reclamació per
mantenir el tren d’Igualada a Barcelona al Parlament. La Proposta
de Resolució entrada a la cambra
catalana demana a la Generalitat
que Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) rectifiqui el
Pla d’Actuació 2022-2026 i elimini la previsió de suprimir els trens
d’Igualada a Barcelona i obligar-los
a fer transbordament a Martorell.
Cuadras ha entrat aquesta petició
acompanyat del diputat del PSC
per l’Anoia, Jordi Riba.
Una vegada registrada la petició, Jordi Cuadras explicava que
“la setmana passada, Igualada
Som-hi vam destapar que la Generalitat preveu eliminar el tren
d’Igualada a Barcelona per fer-ne
un fins a Martorell i allà canviar
de comboi per seguir fins a Barcelona, el que sumarà temps de viatge a l’actual 1 hora i 29 minuts
que triga el trajecte. Vam dir que
faríem tots els tràmits al nostre
abast per defensar els interessos
de les igualadines i igualadins i
això fem amb la petició que hem
entrat al Parlament”. La Proposta de Resolució serà debatuda
d’aquí unes setmanes i Igualada
Som-hi espera que sigui votada
per unanimitat de tots els grups.
Jordi Cuadras lamenta que l’alcalde d’Igualada s’assabentés a
través del seu grup que FGC tenia
aquesta intenció i li demana que
no es deixi enlluernar per l’enèsima
promesa de soterrament mentre
que per l’altra banda volen eliminar
els trens fins a Barcelona: “Demanem a Marc Castells que posi la
ciutat per davant del partit i defensi
els interessos d’Igualada davant la
Generalitat. Cal fer força perquè el
Pla d’Actuació de FGC per als propers 4 anys no contempli aquesta
actuació. De moment està aprovada i hi surt escrita, volem que això
quedi fora del Pla i no entenem
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com en la seva tramitació l’Ajuntament d’Igualada ha estat callat”.
Cuadras recorda a l’alcalde
que “amb declaracions a la premsa no es canvien les coses i que
cal aconseguir que FGC tregui el
transbordament a Martorell del seu
Pla”. Per això l’emplaça a fer força
conjuntament perquè la Generalitat
rectifiqui i continua oferint un pacte
de ciutat per aconseguir-ho: “És un
tema que ens interpel·la a totes i
tots, més enllà dels partits, és un
qüestió de ciutat. Alcem la veu de
manera ferma i ens hi oposem en
defensa dels usuaris i usuàries i del
servei de tren que la nostra ciutat
mereix”.
Igualada Som-hi (PSC - Comuns
- Igualada Oberta) recorda que “en
plena emergència climàtica és incomprensible que la Generalitat,
enlloc de millorar el tren perquè
sigui una alternativa de mobilitat
en transport públic eficient, proposi
una mesura com és el transbordament a Martorell que precisament
li resta competitivitat. Això voldrà
dir perjudicar als usuaris i usuàries
i, malauradament, potser perdre’n,
quan el que cal és guanyar-ne”.
Un cop registrada la Proposta
de Resolució al Parlament i a l’espera de la seva votació, Igualada
Som-hi seguirà explorant totes les
vies per fer sentir la veu de la ciutat i defensar el tren d’Igualada a
Barcelona sense transbordament a
Martorell. L’entrada de la Proposta de Resolució al Parlament també ha comptat amb la presència
del portaveu a l’oposició a l’Ajun-

tament de Manresa, els alcaldes
d’Esparreguera i Abrera i els diputats socialistes del Bages i el Baix
Llobregat.

La Joventut Socialista
també s’adhereix a la
demanda
La Joventut Socialista de
l’Anoia s’afegeix a la denúncia del
grup municipal d’Igualada Som-hi
(PSC - Comuns - Igualada Oberta)
i la resta de grups municipals del
PSC a la comarca.
Després d’un procés d’estudi
de la documentació, la Joventut
Socialista conclou que el Contracte Programa 2022-2026 entre FGC
i la Generalitat i el Pla d’Actuació
inclòs en el mateix preveuen una
“reordenació de serveis” a la línia
Llobregat-Anoia que acabaria amb
els trens entre Igualada i Barcelona, augmentant el temps de viatge fins a, com a mínim, 1 hora i 40
minuts.
El projecte, anomenat “Millora
de serveis a la línia Llobregat-Anoia” i inclòs a l’apartat 5.3.2 del Pla
d’Actuació 2022-2026 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), es defineix com una
reordenació dels serveis mitjançant la segregació per trams de la
línia, amb transbordament a Martorell Central, per tal de preparar
la infraestructura per a la posada
en servei del perllongament de la
línia fins a Gràcia i la seva conversió en un servei amb freqüències
de metro entre Martorell i Barcelona.
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Cloenda de la Marató
Comercial, Musical i
Gastronòmica amb sorteig
i vetllada musical

Els centres educatius de la Conca
d’Òdena es formen en igualtat de gènere
amb la MICOD

COMARCA
n només un curs, els centres
educatius de primària i secundària de la Conca d’Òdena han
doblat el número de tallers i sessions de formació en igualtat de
gènere que han impartit als seus
alumnes. En total han estat més
de sis mil alumnes –2.049 alumnes de 23 centres de primària
i 3.988 alumnes de 20 centres
secundària– els qui han assistit
a tallers de contacontes com ara
“L’Àlex es maquilla”, “Que si rosa,
que si blau”, “Masclismes quotidians”, “Estereotips pantalla”,
“Iguals o diferents”, “Et controlen
a través de la xarxa?”, “Sexisme
a les cançons” o “Ep! Parlem de
sexe”, entre molts d’altres. També han participat al programa 12
llars d’infants que han programat
la sessió de contacontes “Els
dracs també ploren”.
Tots els tallers, gratuïts per al
centre, formen part del Programa de Coeducació que organitza

E
IGUALADA
a Marató Comercial, Musical i
Gastronòmica Nou Centre és
la proposta amb què Nou Centre ha volgut incentivar les compres d’aquest estiu a la zona nord
d’Igualada. La Marató va començar el 14 de juliol i va concloure dissabte passat amb una vesprada musical i gastronòmica. En
total, hi va haver tres actuacions:
la del cantautor valencià Quim
Sanç, la del duet igualadí de versions Marta Bossa i Eugeni Muriel i
la dels membres del conegut grup
Can Cantem, reconvertits en Sons
del Mediterrani.
A més, els participants a la
marató comercial van poder aconseguir una magnífica bicicleta
Monty Mountain Bike Pro, gentilesa d’Abacicles; tres lots Salut
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d’Estiu, de les farmàcies Adzet,
Esteve i Tous; dos lots d’estris de
cuina de les ferreteries Anoia i
Tools, i un pack de llibres, de la
Papereria l’Avet. Els premiats van
ser: Argimina Elvira, Pere Regordosa, Montserrat Guix, Leila Aquilera, Amèlia Rossa, Abril Rosich i
Eugeni Muriel.
Finalment, l’Associació Nou
Centre, en el marc d’aquesta
campanya, va convidar tots els
igualadins i anoiencs a gaudir de
l’àmplia oferta gastronòmica de
Nou Centre: Restaurant Aqua,
Lokal Gastrobar, Bar Curucú, Sumo Sushi, Cor Verd (les Comes);
Cafeteria Andorra, Antiga Cafeteria Soler, Restaurant Canaletes,
Emperador (Poble Sec); ComedPizza, Mesón el Abuelo (Set Camins).
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i ha esdevingut una referència
pels centres i el professorat. La
MICOD es mostra satisfeta pel
creixent interès i l’increment de
demanda, que veu com un pas
clau per avançar cap a la igualtat
de gènere i l’eradicació de violències masclistes. El programa
de coeducació forma part del Pla
d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat, que té l’encàrrec de
treballar per l’eradicació de les
discriminacions de gènere.
De cara al curs vinent la
MICOD ofereix als centres un nou
Programa de coeducació que inclou accions específiques per a
totes les edats: des de llars d’infants fins a segon de batxillerat,
incloent els centres de graus de
formació professional. L’objectiu és trencar els estereotips de
gènere ja des de la primera infància, a través de contes que
presenten personatges diversos
i famílies diverses, i tallers que
treballen les diferents identitats
de gènere i orientacions sexuals. Pel que fa a secundària es
segueix treballant l’equitat de
gènere però es posa un èmfasi
especial en la prevenció de les
violències masclistes i sexuals,
un greu problema amb profundes arrels culturals i socials. Tots
aquells centres que hi estiguin
interessats, es poden posar en
contacte amb la Mancomunitat a
igualtat@micod.cat.

per la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena, a través de la seva àrea
d’igualtat. Així doncs, la MICOD
facilita tallers gratuïts per reflexionar sobre les desigualtats de
gènere als centres i equipaments
dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida
de Montbui, Òdena, La Pobla de
Claramunt, Jorba i Castellolí.
Es tracta d’un projecte prioritari per la Mancomunitat, ja
que la coeducació potencia la
igualtat real d’oportunitats entre
homes i dones, trenca amb els
estereotips i els rols sexistes, i
permet prevenir i abordar les violències masclistes. Amb els diferents tallers gratuïts que ofereix
la MICOD i que els centres poden
programar, s’avança cap a un sistema educatiu que té en compte
la perspectiva de gènere. El fet
que any rere any es multipliquin
el nombre de centres que programen les activitats demostra
que el programa s’ha consolidat

Anoia Motor

Av. de Barcelona 121
Igualada, Barcelona
Tel. 938 04 02 00

ESTRENA EL TEU FORMENTOR amb descompte de fins a

4.000€*!

Grup Basols

Entrega IMMEDIATA

*Descompte subjecte a finançament
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ERC Igualada estén
Veciana es va omplir de llum i cultura
la mà per aprovar els
amb els Festivals Alta Segarra
municipis de la zona nord de la
pressupostos a canvi d’una VECIANA
comarca. Servitje també va agrair
l cap de setmana passat, el
la gran acollida de la comunitat de
municipi de Veciana va ser la
E
rebaixa d’IBI i impostos
la Salle, així com l’assistència del
seu del cicle de concerts inclosos

IGUALADA
l cap de l’oposició i portaveu
d’ERC Igualada, Enric Conill, s’ha
posat en contacte amb l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells, amb qui
tindrà una reunió en les properes
hores i ja s’ha reunit amb la regidora d’Hisenda, Montserrat Duch, per
tal de facilitar l’aprovació dels pressupostos municipals. Des d’Esquerra es mostren “totalment predisposats” a aprovar els pressupostos si
aquests contemplen “una rebaixa
de l’IBI, rebaixa i congelació d’altres
impostos i taxes, més inversió en
educació i habitatge i incrementar
els ajuts contra la pobresa energètica”.
Segons ERC Igualada, els pressupostos s’haurien d’haver treballat “prèviament” i asseguren que
“s’han presentat a corre cuita, per
ser aprovats l’última setmana de
juliol i sense haver-se consensuat
amb els agents econòmics i socials
de la ciutat”, una qüestió “molt important”, ja que els comptes municipals “s’han de fer en base al diàleg, el consens i l’escolta de la realitat social i econòmica d’Igualada”.
Malgrat això, des d’Esquerra estan
disposats a aprovar-los i estenen
la mà al govern per facilitar-ho, tot

E

i que a canvi d’una de les prioritats
d’Esquerra, “abaixar l’IBI per tal de
fer-lo just i progressiu”. També reclamen rebaixar i congelar la resta
d’impostos i taxes i més inversió
en les escoles de la ciutat i polítiques de rehabilitació d’habitatges
i incrementar els ajuts contra la
pobresa energètica”.
Davant la situació d’encariment de preus, ERC proposa una
rebaixa de l’IBI, ja que “Igualada
és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya”
El portaveu republicà, Enric
Conill, afirma que “davant l’encariment de preus generalitzats que
hi ha al país i la pèrdua de poder
adquisitiu de les famílies, cal rebaixar la pressió fiscal que pateix
Igualada, ja que és “la ciutat mitjana amb els impostos més cars
de Catalunya” i això “ho paguem
tots els igualadins i igualadines”.
Alhora afirma que “des del govern
municipal s’ha d’ajudar molt més
a les famílies que pateixen pobresa
energètica, ja que amb l’encariment del preu de la llum i el gas
moltes famílies no podran engegar
la calefacció durant l’hivern”.
Esquerra demana al govern
municipal que s’avingui a pactar
uns pressupostos que afrontin “els
reptes de present i de futur d’Igualada”. Això, segons ERC, implica
“apostar per la rehabilitació d’habitatges i generar pisos de lloguer
assequible per a tothom i especialment per als joves”, ja que “fins
al 45% dels joves d’Igualada afirma
que vol marxar a viure fora perquè
no té oportunitats laborals ni accés
a l’habitatge”.

Petits estels que ens
recorden els nadons morts

VILANOVA DEL CAMÍ
ilanova del Camí disposa al
cementiri municipal d’un espai
per al dol perinatal des de juny de
2021. “L’arbre dels records”, és
espai de dol obert a la ciutadania,
però en especial als pares i mares
que han patit la pèrdua d’un fill o
filla durant l’embaràs o just en el
moment del part, per convidar-los
a la reflexió i facilitar-los l’elaboració del dol.

V

Masip
instal.lacions

Les famílies que vulguin posar
una estrella a L’arbre dels records,
en memòria dels seus fills o filles no nats, poden adreçar-se a
l’Ajuntament, a Secretaria, on els
proporcionaran una d’aquestes
estrelles de manera gratuïta.
També poden portar dibuixos
o missatges que es poden enganxar en el plafó que trobaran al
mateix espai de dol.
Es prega no deixar altres elements ornamentals com flors, torretes o escultures en aquest espai
per conservar-lo en condicions
òptimes i evitar que es degradi o
que algú s’hi pugui fer mal.
La voluntat de l’Ajuntament
de Vilanova del Camí així com de
l’associació Little Stars, promotora de la iniciativa, és ajudar a les
famílies a gestionar el seu dol i a
oferir-los un espai per a la reflexió
i el recolliment.
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en els Festivals Alta Segarra d’enguany. Els espectacles, que van
tenir lloc en el marc incomparable
del Casal de La Salle, al mas de
Pareres, van anar precedits d’uns
magnífics tasts elaborats per l’entitat Anifalac i els vins i caves de
Bodegues Maset.
El divendres 15 de juliol va ser
el conegut Manu Guix, acompanyat de la mítica banda The Veterans, qui va fer vibrar el nombrós
públic assistent amb les cançons
del seu nou disc “Moments”, així
com temes d’altres discs o musicals, com fou el tema llargament
ovacionat “Vaig aprendre” del musical del Petit príncep.
El dissabte 16 de juliol va arribar el torn de l’espectacle “Llum”
amb la veu de Pere Martínez
acompanyat per la cobla Marinada, sota la direcció de Vicenç Martín. Els assistents van gaudir d’un
recull de cançons i poemes musicats que representen la lluita dels

públic, amb la qual es va dignificar
i donar valor i sentit a tota la feina
feta des de l’entitat organitzadora
i l’Ajuntament de Veciana.

Els Festivals Alta Segarra
segueixen amb Joana
Serrat i Beth Rodergas

pobles, amb diversitat geogràfica i
temporal, però que destaquen per
la seva qualitat i la seva importància emocional. Entre el repertori
es van poder sentir temes de Serrat, Llach i una sorprenent versió
del Cant dels ocells.
Durant la presentació de l’acte, l’alcalde de Veciana, Jordi Servitje, va agrair i elogiar la tasca
de l’entitat Casino de Calaf com
a organitzadors dels Festivals Alta
Segarra, i que amb la seva empenta omplen de música, cultura
i posen al mapa aquests petits

La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra segueix a Calonge de Segarra amb els concerts,
demà divendres de Joana Serrat,
a duet amb la seva germana Carla, i dissabte 23, el mateix escenari tindrà com a protagonistes
Beth Rodergas i la pianista Laura
Andrés que presentaran el seu
darrer treball ‘Natural women’.
Els dos concerts començaran
a les 10 de la nit.
Les entrades es poden comprar a través del portal www.entrapolis.com; també hi ha l’opció
d’agafar-les amb o sense tast gastronòmic.

Poble Actiu proposa ampliar i reubicar la
llar d’infants el Rusc a l’Espai pels Somnis
IGUALADA
urant les últimes setmanes els
regidors de Poble Actiu han
denunciat que el govern actual de la ciutat no està ofertant
suficients places a les llars d’infants municipals per a cobrir la
demanda actual de les famílies
igualadines. Des de la candidatura municipalista han proposat en
diverses ocasions que cal ampliar
places de llar d’infants especialment al centre i a l’est de la ciutat. Per això, proposen crear una
nova llar d’infants a l’entorn del
Gabriel Castellà que doni servei a
les famílies que viuen a l’est de la
ciutat i ampliar una línia a l’escola
El Rusc. “Si reubiquem la llar d’infants del Rusc en una localització on es pugui ampliar es podran
ofertar 20 places més de p2, 13
de p1 i 8 de p0” han explicat des
de la formació municipalista. En
les preinscripcions d’aquest curs
es va poder constatar com hi ha
una demanda molt més alta de
les llars d’infants ubicades en el
centre i, per això, reclamen que es
puguin ampliar les places ofertades al Rusc.

un extensió de més de 3000 m2,
“alguns dels quals poden servir
per allotjar-hi la nova llar d’infants
el Rusc”.
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L’antic Casal del Passeig
porta més de cinc anys
abandonat

L’Espai pels Somnis,
la millor ubicació per
l’ampliació del Rusc

Tal i com ha explicat el regidor
Pau Ortínez, cal buscar una nova
ubicació per la llar d’infants del
Rusc que sigui propera a l’actual
i que en permeti la seva ampliació i “el Casal del Passeig, actualment abandonat i que en el seu
moment havia estat l’Espai pels
Somnis, compleix aquestes condicions”. Aquest espai, propietat de
les parròquies de Santa Maria, la
Soledat i la Sagrada Família, ocupa

El 17 de juliol de 2013 un
col·lectiu de joves d’Igualada va
ocupar l’antic Casal del Passeig,
després de molts anys d’abandonament. En aquell moment, s’hi
va crear l’Espai pels Somnis, un
espai autogestionat que va acollir diferents entitats i moviments
socials durant quasi quatre anys,
fins al 4 de maig de 2017, data
en la que els Mossos d’Esquadra
van entrar-hi de matinada per a
tapiar-ne l’accés. Durant els últims cinc anys l’espai ha continuat
tancat i abandonat, i per això des
de la Poble Actiu consideren que
“ja és hora que la ciutat recuperi
aquest espai en desús al centre
de la ciutat i que pugui donar cabuda a necessitats que té actualment la ciutat com, per exemple,
la de reubicar la llar d’infants el
Rusc”.

S’entreguen els premis de la campanya
‘Compra i descobreix Catalunya 2022’
Relació de guanyadors

VILANOVA DEL CAMÍ
l passat divendres al Mercat
Municipal Sant Hilari, va tenir
lloc l’entrega dels premis de la
Campanya Compra i descobreix
Catalunya, organitzada per la Xarxa de Barris Antics amb projectes, formada per 33 municipis de
Catalunya i amb el suport de les
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Diputacions de Barcelona, Lleida,
Girona i Tarragona.
Enguany, a Vilanova del Camí,
van participar un total de 27 comerços que van repartir un total de 35 premis: 33 viatges als
33 municipis participants, 1 lot de
productes i 1 viatge a un dels comerciants participants.

Les persones afortunades han
estat: Carme Pujabrán, Fabi Castaño, Sandra Masía Torres, Alba
Pedrola Lucena, Ana Muñoz Martín, Ingrid Fernández, Lluis Ulloa,
Noemí Trucharte, Anna Calixto,
Magda Caziu, Julia Prat Palomo,
Alex Tolosa, Rosario Gómez, Rosa
Ma Casals, Ma Isabel Fernández,
Joana Maria, Roser Català, Ramón
Castillo Romero, Dario Huguet,
Teodora Paino, Montse Murillo,
Montserrat Font, Jaime Pujolt, Antonio Guisado, Mari Garrote, Maria
Pacheco, Ana Bordera López, Ana
Gómez, Lidia Martí Roig, Núria Arnau, Fina Espin, Ma Rosa Gonzalo,
Antonia Solà i Bernat López.

MIRANT ENRERE
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Més d’un centenar de diables van formar
part de l’espectacle Rius de foc

Foto: Manel Marimon i Gomis

Foto Josep Rovira

IGUALADA
na riuada de 120 quilos de
pólvora va cremar al centre
de la ciutat, el passat dissabte,
amb l’espectacle Rius de foc, una
activitat organitzada amb motiu
de la Capital de la Cultura Catalana, de la mà de les colles de dia-
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bles Mal Llamp, Diables d’Igualada i Petits Diables d’Igualada i
Pixapólvores.
L’espectacle va començar amb
els Rius de foc des de diferents
punts de la ciutat, creant quatre
itineraris diferents que recorrien
els carrers del centre d’Igualada.

Els rius es van entrecreuar i van
convergir en un aiguabarreig de
foc, a la plaça de Cal Font, amb un
gran espectacle final teatralitzat
en què no hi van faltar les sis bèsties infernals, la pólvora, els focs
artificials i els nous ceptrots dels
Diables d’Igualada, que són un homenatge a la ciutat.
Centenars de persones es van
concentrar a la plaça de Cal Font
per seguir el gran espectacle i
continuar donant força a aquesta
tradició, flama i bandera de l’expressió popular més genuïna de la
cultura mediterrània.
Rius de foc va ser una de les
propostes guanyadores del procés participatiu per a les activitats
d’Igualada Capital de la Cultura
Catalana; va quedar en quarta posició amb un total de 146 vots,
dels 4.020 totals emesos.

Homenatge als donants de sang
dedicant-los una plaça
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La Festa Popular del Camp
del Rei fa bategar la plaça

VILANOVA DEL CAMÍ
a plaça de Can Papasseit va
estar força concorreguda malgrat les altes temperatures. El
veïnat vilanoví i, especialment del
Camp del Rei, va tornar a fer seva
la festa popular i deixava novament
el llistó ben alt.
Un equip pràcticament nou de
col·laboradors de l’entitat, assessorat per alguns dels més veterans,
es van encarregar de fer la sardinada popular. Seguidament va venir
la tronada dels Petits Cabrons, i
després era el torn de la batalla de
veus, que també va ser molt reeixida, amb la participació de diferents
entitats locals.
Dissabte l’invent del circuit
d’Ski Ball també va ser tot un èxit.
Els infants van participar en tandes
de cinc nens, amb la cara pintada
i ulleres de colors; tots van tenir la
seva refrescant recompensa, amb
un gelat.
A la tarda, l’activitat es va tornar a concentrar a la plaça de Can
Papasseit amb un campionat de
jocs de taula per a joves i torns de
penals amb les juntes dels equips
del CF Vilanova del Camí, el CF La
Paz, El Club Esportiu Anoia, San
Roque, Peña Bética i Futbol Sala
Vilanova; en acabar, la carnisseria
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J Molina els va obsequiar amb un
berenar.
La nit de dissabte va tornar a
aplegar centenars de persones a la
plaça amb les actuacions de Sheila
i Bartomeu que van omplir la pista
de ball, i a continuació, amb el grup
de les Black Ladies.
Nit espectacular, també amb
l’actuació dels Cabrons de Vilanova
del Camí, que van oferir un espectacle atractiu i alhora divertit.
El bon ambient es va repetir
també diumenge durant la cercavila, que es va acabar fent en format
més clàssic, desestimant la idea
inicial, per causa de la sequera, on
l’aigua hi tenia protagonisme.
El resultat va ser igualment espectacular, es va intentar pal·liar
polvoritzant amb aigua el públic,
repartint ampolles d’aigua i síndria
als participants, i agraint novament
la col·laboració del Restaurant Nou
que va tornar a servir begudes fresques a les colles.
La tarda es va reprendre amb
l’animació de les coreografies de
Josep ball que van reunir una bona
colla, i la fi de festa que van posar
novament amb l’himne de l’entitat,
la Fiesta pagana de Mago de Oz, i
el castell de focs dels Cabrons de
Vilanova.

CAR SERVICE

DES DE 1956

MECÀNICA - ELECTRÒNICA - ELECTRICITAT

NOVETAT!

VILANOVA DEL CAMÍ
imecres de la setmana passada es va inaugurar el monument als donants de sang que
s’ha instal·lat en la placeta que
forma la cruïlla dels carrers Cardenal Cisneros i Indústria.
El regidor de Serveis Personals i Salut, Xavier Sala, va ser
l’encarregat d’obrir l’acte i ho va
fer amb un agraïment “a totes i
cadascuna de les persones que,
de manera generosa i altruista,
han contribuït a salvar vides amb
un gest tan simple i alhora tan important com donar sang”. També
va donar les gràcies a l’Associació
de Donants de Sang de l’Anoia,
l’ADSA.
Pepita Còdol, presidenta de
l’ADSA va recordar que fa exactament un any que, juntament
amb Antoni Miranda, secretari de
l’associació van fer la proposta a
l’Ajuntament d’instal·lar un monument als donants de sang per
agrair-los la seva contribució.
La presidenta de l’ADSA també va tenir paraules de reconei-
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xement per als donants, sense els
quals va dir “no es podria fer la
gran tasca d’ajudar a salvar tantes vides”.
La coordinadora del Banc de
Sang i Teixits, a la Catalunya Central, Marta Hernández, va excusar la seva assistència a l’acte,
però va fer arribar unes paraules
al consistori per fer palesa la seva
gratitud a l’ajuntament de Vilanova per pensar en els donants de
sang.

Es necessiten 1.200
donacions diàries per
fer front a totes les
necessitats sanitàries
Al seu torn, Marc Ibars, president de la Federació de Donants
de Sang va deixar constància de
la importància de la donació de
sang, indispensable en moltes
intervencions quirúrgiques i altres actuacions medico sanitàries. Sempre s’ha dit que es necessiten 1.000 donacions diàries,
però la tendència va a l’alça i en
aquests moments se’n necessiten

al voltant de les 1.200. Per això
Ibars va demanar un esforç més
a la ciutadania, especialment durant aquests mesos d’estiu durant
els quals la donació de sang pot
disminuir al voltant del 30%.
L’alcaldessa Noemí Trucharte
va cloure l’acte fent un reconeixement als donants de sang de Vilanova del Camí on hi ha més de
600 persones censades com a tal.
Trucharte va entomar una proposta de la presidenta de l’ADSA,
Pepita Còdol, de posar nom a la
placeta on s’ha instal·lat el monument i, pròximament es traslladarà a la Comissió de nomenclàtor
la proposta d’anomenar-la la plaça dels donants.
L’acte es va acabar amb el
lliurament d’una placa a l’Ajuntament per part de la Federació de
Donants. Una placa de vidre, feta
a mà, que representa el procés
que determina el grup sanguini.
Un treball d’artesania, realitzat
per un important escultor garrotxí, que llueix a l’Ajuntament de
Vilanova del Camí.

MÀQUINA DE
DESCARBONITZACIÓ
- Solució de gasos ITV
- Estalvi de combustible
- Reducció carbonilla turbos
- Reducció de contaminació

ADAPTACIONS PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA
TALLERS FERMÍ
VALLS, SL
C/ Alemanya, 33, nau 3
08700 IGUALADA
Tel. 938031078
M. 609277202
fermivalls@gmail.com

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
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Jésica Maturana serà
la candidata del PSC
a la Pobla

LA POBLA DE CLARAMUNT
l PSC de la Pobla de Claramunt
ja té candidata a l’alcaldia per a
les eleccions municipals del 28 de
maig de 2023. L’escollida pel grup
ha estat Jésica Maturana Garcia,
veïna del barri de les Garrigues,
que agafa el relleu de Frederic
Marí, que ara és tinent d’alcalde
del municipi i que ha estat el portaveu socialista a l’Ajuntament els
darrers mandats.
Maturana és llicenciada en
Psicologia per la UAB, ha treballat
sempre amb i per donar servei
a les persones, dins del departament de RRHH a empreses de
l’Anoia i l’Alt Penedès, tant al sector públic com privat. Degut a la
passió que sent per la seva pro-

E

fessió, afirma que “tinc la il·lusió
de servir, en aquesta ocasió als
meus veïns i veïnes, conjuntament
amb tot l’equip, i treballar per un
objectiu comú que és la cohesió
del nostre poble”.
La nova candidata socialista
considera que “el poble el formen
cadascuna de les persones que
hi viuen, per tant tots i totes ens
hem de sentir representats pel
nostre Ajuntament. L’empatia és
un dels valors que des del PSC
volem aportar per arribar a cadascun de vosaltres”. El PSC de la Pobla té com a principal objectiu situar les persones al centre, seguit
de la proximitat i els projectes pel
municipi.
Jésica Maturana es compromet a “treballar per aconseguir
millorar les comunicacions, promocionar i dinamitzar els espais
culturals i esportius de la Pobla,
oferir nous serveis i millorar camins, espais i infraestructures.
Hem de donar un pas endavant,
treballar pel progrés i la modernització del poble. Amb un grup
renovat, fresc i amb moltes ganes volem aconseguir del nostre
municipi un lloc on vulguis viure i
quedar-te per sempre. Si tots sumem, tots guanyem”.

Participada trobada
de cotxes clàssics

IGUALADA
a VII trobada de cotxes clàssics
es va celebrar, dissabte passat a la Rambla Sant Isidre, amb
un centenar de participants. Per
segon any consecutiu, l’esdeveniment l’organitzen conjuntament
l’associació de comerciants, Igualada Comerç, i la comissió de Sant
Cristòfol.
Un dels objectius d’aquesta
trobada és promoure que els participants consumeixin a les botigues, cafeteries i restaurants. El
bon ambient i la gran participació
va fer possible que les terrasses
de la Rambla i carrers del voltant
estiguessin plenes durant tot el
matí del dissabte.
L’esdeveniment va començar
a les 9 del matí amb l’arribada
i exposició dels vehicles participants, que venien de tot el territori català.
A mig matí hi havia programada una sortida per la comarca,
que a causa de les restriccions
de l’onada de calor es va haver
de suspendre. Com a alternativa,
els responsables de turisme de
l’Ajuntament van oferir unes visites al Museu de la Pell, de Cal
Granotes i a la basílica de Santa
Maria.
Tot seguit es va fer el repartiment de premis: al vehicle més
antic, que era de l’any 1931; al

L

vehicle que ve de més lluny, procedent de Sant Andreu de Llavaneres; al vehicle més ben conservat-restaurat i el premi del públic.
El lliurament el varen fer Laura
Llucià (presidenta d’Igualada Comerç), Jordi Bòria (comissió de
Sant Cristòfol) i Jordi Marcè (regidor de l’Ajuntament d’Igualada).
A tots els participants se’ls va
donar un obsequi commemoratiu
i se’ls va convidar a una copa de
cava. El bon ambient va presidir
tot l’esdeveniment, amb moltes
ganes de repetir aquesta trobada
amb noves idees i propostes. En
finalitzar, diversos participants es
van quedar a dinar a Igualada, una
molt bona oportunitat per a la restauració de la ciutat.
L’organització vol agrair a tots
els participants i col·laboradors la
seva implicació.

Sopar de cloenda de la
Festa de Sant Cristòfol
El mateix dissabte, a la nit, va
tenir lloc el sopar de cloenda de
la Festa de Sant Cristòfol 2022 a
l’hotel Amèrica. Una àmplia representació del sector de l’automoció de la comarca de l’Anoia es va
trobar en un ambient molt distès.
Durant la vetllada hi va haver diferents sortejos dels col·laboradors
d’aquesta edició.

21 de juliol de 2022

La Festa Major més faraònica passa
a l’Ateneu

IGUALADA
illuns passat, l’Ateneu Igualadí va presentar el cartell de la
sarsuela “La Corte del Faraón”,
que es representarà a Igualada
per la Festa Major, els dies 25, 26
i 27 d’agost, a les 19 h, al Teatre Municipal de l’Ateneu Igualadí.
Preu entrada: 15 euros.
El cartell, que no deixa indiferent ningú, és una idea d’en Pau
Duran i ha comptat amb la col·laboració de Jordi Valldaura Mateu
en la fotografia i amb Eulogi Domènech per a la maquetació. El
personatge que representa és el
“Casto Jose”, un dels protagonistes de l’obra. El cartell el van destapar l’alcalde de la ciutat, Marc
Castells, i el regidor de Promoció
Cultural, Pere Camps, junt amb
els membres de la companyia i de
l’Ateneu.
L’obra també es va presentar
per donar-la a conèixer i anar fent
boca de cara a l’estrena i les representacions, que es realitzaran
durant la Festa Major.
Pau Duran va expressar que
la representació és un homenatge a l’erotisme de l’obra i a la
censura del moment. Pep Farrés,
el director de l’obra, es va mostrar content de reparar la cancel·
lació de l’obra, fa més de cent
anys, a partir d’una hipòtesi del
per què no es va arribar a representar. Diu que l’obra parla de
les insatisfaccions, d’allò que no
s’arriba a aconseguir, tot a partir de l’escenari social i històric
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igualadí del moment. L’alcalde,
Marc Castells, ha vist aquest projecte com una manera més de
fer que Igualada sigui Ciutat de
la Cultura, i va posar de manifest
la importància que la iniciativa
sorgeixi de l’Ateneu i les possibilitats de fer-ne més representacions en el futur.
Mireia Claret, presidenta
de l’Ateneu, va posar de relleu
el repte de produir des de l’Ateneu aquesta obra emblemàtica,
que mostra un bocí d’història de
la nostra ciutat i de les persones
que hi vivien, amb la col·laboració
de diferents persones i entitats,
més de cent persones, cosa que
fa molt més rica la participació
i l’atractiu de la proposta. És un
projecte global, transversal, en el
sentit que implica tots els àmbits
de la cultura de la ciutat; trobarem
sobre l’escenari actors, músics,
ballarins..., fent evident l’elevat nivell del talent cultural de la nostra
ciutat.
Finalment, la proposta implica
preservar i recuperar la memòria d’uns fets que havien quedat
esborrats pel pas del temps, així
com reconèixer un format teatral
musical tan característic com la
sarsuela, que dona les notes de
color al ritme d’“¡Ay, ba!... Ay, babilonio que marea...”. En definitiva, es tracta de mostrar un fet històric real, a partir de l’experiència
de la ciutadania igualadina i de la
Junta de l’Ateneu al 1910. Tenim
un Ateneu històric, que farà his-

tòria, i que convida la ciutadania
a gaudir de l’obra per Festa Major.

Fitxa tècnica de “La Corte
del Faraón”
Igualada, agost de 1910. El Teatre de l’Ateneu és reinaugura
després d’un devastador incendi.
Una gran patum es prepara. La
sarsuela “La Corte del Faraón”,
estrenada mesos enrere a Madrid
i Barcelona, arriba entre una gran
expectació. Una obra sicalíptica
que finalment no es va representar. Si voleu esbrinar els motius i
el per què de tot plegat no us podeu perdre la sarsuela que hem
preparat.
Actors i actrius: Maria Berenguer, Laia Borràs, Iris Cabré, Marçal Gené, Sheila Grados, Francesc
Marginet, Francesc Mas, Mireia
Moncunill, Abel Reyes i Joan Valentí.
Cor: Coral Xalest, sota la direcció de Laia Cuadras.
Orquestra: La JOSA, sota la direcció de Josep Miquel Mindán.
Cos de ball: Alexandra Domene, Laura Tenias i Adrià Garriga,
sota la direcció coreogràfica de
Mariona Camelia.
Escenografia: Xavi Saló.
Vestuari: Roser Rubí.
Il·luminació: Rafel Roca.
Dramatúrgia i direcció: Pep
Farrés.
Idea original i gestió: Pau Duran.
Producció: Ateneu Igualadí de
la Classe Obrera

Nova edició de Debat a Taula del PSC
Anoia amb Eva Granados com a convidada

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
a portaveu del grup socialista al
Senat, Eva Granados, ha estat la
convidada al cicle Debat a Taula
organitzat pel PSC Anoia. Es tracta de l’espai de reflexió impulsat
pels socialistes de la comarca que
cada mes compta amb personalitats rellevants del partit com a
ponents.
Durant el col·loqui, celebrat a
Santa Margarida de Montbui, Granados va explicar les polítiques
que el Govern d’Espanya està impulsant per a la classe mitjana i
treballadora, com la rebaixa de
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l’IVA de la llum al 5%, l’ajuda de
200 euros per a les famílies amb
baixos ingressos, la gratuïtat dels
abonaments de transport de Renfe i Mitja Distància a partir del setembre, l’abonament del 50% de
la resta de transport públic a les
comunitats autònomes, la pujada
de les pensions no contributives,
el límit del preu de la bombona de
butà i els nous impostos a la banca i les companyies elèctriques
per recaptar 2.000 milions d’euros
a l’any.
Eva Granados va destacar la
potent agenda legislativa del Go-

vern de Pedro Sánchez en què, a
més d’aquestes mesures preses
ara, s’hi ha de sumar la reforma
laboral que, en el cas de l’Anoia,
ha reduït l’atur de les 7.293 persones al gener a les 6.658 aquest
mes de juny, la pujada del salari
mínim als 1.000 euros i la llei per
acabar amb la multireincidència
dels delinqüents, que entrava en
vigor ahir, dia 20 de juliol.
Granados també va aprofitar
la seva presència a Montbui per
donar tota la força a l’agrupació
local i es va mostrar convençuda
de que el PSC guanyarà, altre cop,
les eleccions i recuperarà l’alcaldia. La portaveu socialista al Senat va destacar la transformació
que els governs del PSC van fer
a Montbui i els projectes que hi
ha pendents per seguir aquesta
transformació.
El col·loqui va comptar amb la
presència de diferents regidores
i regidors del PSC de tota la comarca i també militants i simpatitzants del partit.
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Excel·lent Festa Major, amb gran ambient i participació

dicional celebrada dissabte amb
una gran representació d’imatgeria festiva. Cal remarcar que
prèviament dijous passat es va
celebrar la primera cercavila de
Festa Major, la qual va finalitzar
a la Plaça de l’Ajuntament amb
un pregó a càrrec del cantat
montbuienc Roberto Lucha.

Teatre de gran nivell:
“Próxima estación:
Catalunya”

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
a Festa Major 2022 de Montbui serà recordada com la
del retorn a la plena normalitat.
També serà recordada per ser
una Festa Major que va superar
amb escreix els objectius plantejats: gran resposta de públic,
excels nivell organitzatiu, i una
varietat de propostes que va
satisfer plenament a petits i
grans.
La gran majoria d’activitats
organitzades al Nucli Antic van
tenir una resposta de públic
magnífica, però sense cap mena de dubte van sobresortir els
concerts. El concert de final de
Festa Major, amb el grup de Valladolid “Destrangis” (“Tribut a
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Estopa”) va omplir el bulevard
de gom a gom. Els concerts de
la Nit Jove van crear una atmosfera excel·lent, d’una extraordinària comunió entre artistes i
públic, com feia anys que no es
veia al municipi.
En l’àmbit musical no hi va
faltar una exhibició de “country”, un concert de petit format
revivint els clàssics de “El último
de la fila”, i també van ser un
èxit les actuacions musicals del
divendres nit, amb les actuacions de Lorena González i David
Vargas i el gran concert de “Los
hits de tu vida”.
En l’àmbit de la cultura popular i tradicional cal remarcar
la gran Cercavila musical i tra-

La representació de l’obra de
teatre “Próxima estación: Catalunya”, diumenge al vespre, a
Mont-Àgora, va ser una de les
activitats més ben valorades.
Realitzada pels actors i actrius
amateurs del curs de teatre celebrat enguany a Montbui, i sota la direcció d’Alícia Zamora,
l’obra va tocar la fibra dels assistents, recordant personatges i
vivències ben presents i que han
configurat la nostra història.
Durant la Festa Major del Nucli Urbà no hi van faltar diversos
àpats populars, com una botifarrada i una fideuada, amb molt
bon ambient.

Els més menuts, també
van ser protagonistes
A més de ser protagonistes
a les cercaviles, els més menuts

també van participar a diferents
activitats, com a l’activitat conjunta dels Casals d’Estiu celebrada divendres al matí sota el
títol “Els casals de Montbui fan
gresca”. Els més menuts també
van poder veure en directe divendres a la tarda una sessió especial de l’”Hora del Conte” a la
Biblioteca Mont-Àgora, i el diumenge al matí van poder gaudir
de valent amb inflables aquàtics
i una festa de l’escuma celebrada a Montmercat.

El Nucli Antic gaudeix
d’una Festa Major molt
participada i amb gran
animació
Al Nucli Antic la Festa Major
que va començar el cap de set-

mana del 7, 8 i 9 de juliol, va tenir el passat cap de setmana el
seu punt àlgid, i finalitzava ahir
amb la commemoració de la
patrona Santa Margarida, amb
un ofici solemne a la parròquia
oficiat per Mossèn Josep Maria
Pujol i amb la tradicional ofrena
del ram.
La festa va començar amb
una Cercavila amb el Drac i
Diables de Montbui. No hi van
faltar timbals, gralles i molta
animació, en un acte que va
precedir al pregó de Festa Major. Va arrodonir la jornada el
conegut i mediàtic humorista
“Peyu”.
El programa de divendres
al Nucli Antic incloïa la pintada
del Mural de les Margarides, el
sopar a la plaça i el Correfoc de
Festa Major que va omplir de
llum, pirotècnia i festa el nucli
històric de Montbui. En acabar
el Concert Jove, a càrrec del
grup “Pascual & Els Desnatats”,
va aplegar centenars de joves,
que van continuar de gresca
fins a la matinada amb la sessió
musical del DJ PD Efa i la posterior xocolatada de matinada.
Destacar de dissabte a la nit
el concert dels ebrencs Quico
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries; la jornada va incloure
cinema infantil, dòmino escacs
i música petarda fins la matinada.
La jornada dominical va començar al CE Les Moreres amb
l’organització d’un Torneig de
Pàdel, que va viure els seus primers partits el mateix diumenge, i que finalitzarà el proper 24
de juliol.
Al llarg del dia hi va haver
un espectacle infantil, el vermut de Festa Major, i una cursa d’orientació; per finalitzar
la jornada i les activitats festives amb el tradicional concert
de música popular-havaneres
“Del cant de taverna i de les
havaneres”, a càrrec del grup
“Els Cremats” i també amb el
lliurament dels premis del concurs d’Instagram #fmmontbuipoble2022.

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
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El CAP Igualada Nord
El 90% de la roba usada recuperada a
guanya el Premi a la Millor l’Anoia té una segona vida via reutilització
Comunicació a les Jornades i reciclatge
Humana recull 59 tones en el primer semestre i evita
Andaluses d’Infermeria i
l’emissió de 359 tones de CO2
Salut Escolar
Els recursos que genera l’entitat es destinen principalment a
programes de cooperació al desenvolupament

IGUALADA
l CAP Igualada Nord ha rebut
el Primer Premi a la Millor
Comunicació a les I Jornades
Andaluses d’Infermeria i Salut
Escolar, per un treball de recerca sobre la figura de la infermera escolar a la comarca de
l’Anoia. Es tracta d’una investigació que avalua la necessitat
de la infermera escolar, tenint
en compte el volum d’activitats
i gestions relacionades amb la
salut dels infants i joves que
es fan a les escoles i instituts,
i el grau d’estrès i ansietat que
suposa per a la comunitat educativa assumir aquestes tasques.
Per dur a terme aquest treball, l’equip investigador, encapçalat per la infermera igualadina
Neus Riera i Minguet, juntament
amb l’infermer del CAP Igualada
Nord Miguel Ángel de Luís i les
infermeres del Programa Salut i
Escola de l’Anoia (de l’ICS Catalunya Central), han analitzat durant un curs escolar les tasques
sanitàries que s’han dut a terme
a diferents centres educatius
de l’Anoia, quantificant-les i detallant-ne l’abordatge que n’ha
fet el centre i l’impacte emocional que ha suposat per a la
comunitat educativa, així com
les possibles interferències amb
la tasca docent.
Els resultats són clars: la figura de la infermera escolar és
necessària tant per promoure
la salut i els hàbits de vida saludables des de la infantesa, com
per donar una atenció sanitària directa (cures, primers auxilis...), fer una detecció precoç
de malalties o per facilitar la integració a les aules dels infants
amb necessitats educatives específiques. A més, aquesta figura permetria alliberar els membres de la comunitat educativa
de tasques sanitàries i assisten-
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cials per a les quals no estan
preparats i els crea angoixa.
La integració de la infermera
escolar dona als pares i mares
més seguretat i tranquil·litat, i
als equips d’Atenció Primària
la garantia de poder donar cobertura a tots els nens i nenes
escolaritzats, a tots els nivells,
tant pel que fa a la promoció de
la salut, prevenció de riscos i
atenció continuada i urgent. La
investigadora principal d’aquest
estudi, Neus Riera, explica que
“assolir un treball de cooperació en xarxa conjunt amb els
membres de tota la comunitat
educativa per treballar l’educació per la salut des de l’inici de
l’escolarització a l’hora que fem
atenció immediata als centres
escolars donaria tranquil·litat
a tots els membres de la comunitat educativa, pares, mares i educadors, i aconseguiríem
l’empoderament en salut de la
població, la qual cosa revertiria,
sense cap mena de dubte, cap
a un estalvi molt important per
a la sanitat publica del nostre
país”.
Aquesta recerca va iniciar-se
el curs 2018-2019 amb la participació de totes les escoles
d’educació Primària i Secundària de l’Anoia i Santa Coloma de
Queralt que van voler formar-ne
part. Amb la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 l’estudi es
va aturar i enguany s’ha reprès
amb l’explotació dels resultats,
que es van poder presentar en
la I Jornada Andalusa d’Infermeria Escolar i Salut Pública, el
passat 30 de juny a Sevilla. El
treball de recerca també ha estat presentat al XV Congrés de
l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària, a principis de
juny, on van participar-hi Neus
Riera i la infermera resident Marina Cifuentes.

COMARCA
a recollida selectiva i la gestió del residu tèxtil han permès recuperar 59 tones a l’Anoia
durant el primer semestre d’enguany per part d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo, l’equivalent a 238.000 peces de roba.
El 90% tindran una segona vida
gràcies a la reutilització i el reciclatge, dos elements claus per a
l’economia circular i la creació i
manteniment de llocs de treball
de qualitat (ocupació verda). A
més, aquesta gestió del residu
tèxtil ha evitat l’emissió de 359
tones de CO2.
A l’Anoia, l’entitat sense ànim
de lucre ha recuperat 59 tones
de gener a juny per 58 en el mateix període de l’any passat. El
residu tèxtil (la roba, el calçat, els
complements i el tèxtil de la llar
que ja no s’utilitzen) es diposita
en els contenidors de fàcil accés,
que es buiden periòdicament per
a garantir-ne un bon servei.
Les 238.000 peces de roba recuperades es classifiquen
a la planta de preparació per a
la reutilització que Humana té a
l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). “El primer objectiu sempre
és la reutilització perquè la peça
més sostenible és la que ja s’ha
fabricat i no té més costos ni
impacte de producció; després,
el reciclatge; per últim, quan no
queda més remei, la valorització
energètica o enviar-lo a l’abocador”, afirma Rafael Mas, director
de Projectes i Relacions Externes
d’Humana.
“Agraïm de tot cor les donacions de la ciutadania, tanmateix,
encara queda molt camí per a
recórrer”, afegeix Rafael Mas. A
Catalunya, cada persona consumeix anualment entre 21,5 i 26
kg de roba, però només es recull
selectivament el 12% dels residus tèxtils, un total de 140.000
tones/any, que van a parar als
abocadors, o bé s’incineren.
Aquests residus s’han convertit
en un problema global: en els
darrers 15 anys s’ha duplicat el
nombre de peces venudes a tot
el món, mentre que la seva vida
útil s’ha reduït prop d’un 20%.
“La recollida selectiva de
roba té un gran potencial per a
garantir-ne una segona vida: gairebé el 60% es pot reutilitzar i el
32% reciclar. Per això és impor-
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tant que es dipositi en un contenidor de roba, perquè gairebé
el 90% del residu tèxtil no acaba
en el punt de recollida adequat
sinó a la brossa”, asseguren des
d’Humana.

On s’hi recupera més roba
usada
Humana ha recuperat més
residu tèxtil als següents municipis: Vilanova del Camí, 13 tones;
Calaf, 11 tones; Santa Margarida
de Montbui, 9 tones; Igualada, 5
tones.

Pacte per a la Moda
Circular i futura llei
catalana de residus
Recentment s’ha presentat
el Pacte per a la Moda Circular,
signat per 55 empreses i entitats per afavorir una transformació del sector del tèxtil. Entre
els compromisos adquirits destaquen els de reduir entre un 5
i un 10% la generació de residus
tèxtils; assolir entre el 25 i el 30%
en la recollida selectiva d’aquesta fracció l’any 2024; i incrementar el percentatge de valorització
material de la part recollida selectivament. En concret, entre el
55 i el 60% s’haurà de destinar a
la preparació per a la reutilització, i entre el 40 i el 50% al reciclatge dels residus tèxtils.
D’altra banda, el Govern treballa en l’avantprojecte de llei de
prevenció i gestió dels residus
i d’ús eficient dels recursos de
Catalunya, que inclou objectius i
mesures concrets per als residus
tèxtils: per a l’any 2025 planteja una reducció a tot el país del
10% d’aquests residus, respecte
el generat el 2019, i d’un 25%
per al 2030. Per aconseguir-ho es
plantegen mesures per fomentar la recollida selectiva i la seva
reutilització, com ara l’obligació
d’incorporar un lineal, o córner,
de tèxtil de segona mà en superfícies comercials superiors als
1.200 m2.

Beneficis ambientals i
socials
La reutilització del tèxtil contribueix a lluita contra el canvi
climàtic: per cada kg de roba
recuperada (i que no acaba en

un abocador per a ser incinerat) s’evita l’emissió de 6,1 kg
de CO2, segons un estudi de la
Federació Humana People to People. Les 59 tones recuperades
a la comarca per Humana han
evitat l’emissió de 359 tones de
CO2.
A aquest benefici ambiental
cal afegir-ne el social: la creació
d’ocupació verda. Humana genera un lloc de treball per cada
30 tones de tèxtil recollit. A més,
els recursos que se n’obtenen
es destinen principalment als
programes de desenvolupament
que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Són projectes centrats en la formació de
professors de primària, l’impuls
de l’agricultura sostenible o la
lluita contra el VIH/SIDA, entre
d’altres.

La destinació de la roba
usada
La principal destinació de la
roba dipositada en els contenidors és la planta de preparació
per a la reutilització que Humana
té a l’Ametlla del Vallès (Vallès
Oriental) i una petita part es ven
a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces
tractades és:
- El 59% es destina a la reutilització: el 17% mitjançant les
botigues de moda sostenible
d’Humana i el 42% s’exporta,
principalment a l’Àfrica per comercialitzar-la, fer accessible la
roba als països menys desenvolupats i generar recursos per a la
cooperació al desenvolupament.
- El 32% es troba en un estat
que no permet la reutilització i
es ven a empreses de reciclatge
perquè elaborin altres productes
(mantes, aïllants o draps per a la
indústria d’automoció).
- El 2% són residus impropis
(plàstics, cartrons, altres) que es
posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
- L’1% són residus que es
destinen a valorització energètica.
- El 6% no es pot reutilitzar
ni reciclar ni valoritzar energèticament i s’envia a un centre de
tractament de residus per a disposició final.
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L’Ajuntament rep de la
Diputació una diagnosi TIC

El Club Petanca Vilanova inaugura el nou
Espai Social
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova ha finalitzat les obres d’habilitació dels
antics vestidors de futbol de La Pau
per reconvertir-los en dos espais
socials al servei de cada una de les
dues entitats que gestionen les Pistes de Petanca Municipals.
El Club Petanca Vilanova el
passat dissabte 16 de juliol va fer
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SANTA MARGARIRA DE MONTBUI
a Diputació de Barcelona, a
través del Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic
(Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius) va
presentar aquest dimarts a l’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui una diagnosi TIC en què
s’avalua l’estat d’execució i s’actualitzen les propostes de millora
d’implantació de les tecnologies
TIC a la institució.
L’acte va comptar amb la presència de l’Alcalde i també regidor de Comunicació i Noves Tecnologies Jesús Miguel Juárez, els
responsables tècnics municipals
en els àmbits de Comunicació
(Pere Peñas) i Informàtica (Joan
Rosillo), i per part de la Diputació de Barcelona van presentar el
document Núria Garcia, Cap de
la Secció d’Assistència en Noves
Tecnologies de la Diputació de
Barcelona i també el responsable
tècnic del projecte de suport, Carlos Galera.
El document analitza el grau
de compliment de les mesures
plantejades a la diagnosi realitzada per la Diputació l’any 2019
i que l’Ajuntament ha implementat en bona part per tal d’implan-
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Montbui
supera
l’onada
de calor
extrema
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
o n t b u i h a s u p e ra t u n a
nova onada de calor extrema, segurament una de les més
extenses i llargues en nombre de
dies amb temperatures extremes
que es recorden. Al municipi no
hi ha hagut afectacions importants, més enllà de la necessitat
de tenir tallat l’accés per camins
i carretera a La Tossa de Montbui
entre els dies 15 i 22 de juliol com
a mesura de prevenció, i tenint en
compte l’evolució del Pla Alfa de
risc d’incendi en el territori.
Val a dir que inicialment el tall
dels accessos era fins el dimarts
19, però l’Ajuntament, seguint
les recomanacions i el criteri de
la Generalitat d’allargar aquesta
prohibició pels mateixos motius
meteorològics, va decretar la prohibició fins les 00.00 hores del
divendres 22 de juliol.
D’altra banda, durant els dies
més extrems de l’onada de calor
la piscina d’estiu va ser gratuïta
pels col·lectius vulnerables empadronats a Montbui: persones més
grans de 65 anys, dones embarassades, persones amb discapacitat
i infants fins els 12 anys que ho
acreditessin i que anessin acompanyats per un adult.
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tar i optimitzar les eines TIC. El
document també detalla aquells
aspectes tècnics en què l’Ajuntament ha de fer millores, centrant-se especialment en demanar
que s’estableixi un nou marc de
gestió (comitè transversal TIC, una
nova manera de gestionar els projectes més tècnics, i treballar en
la mesura del possible amb més
planificació).
Des de l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui es valora
de forma molt positiva aquest recurs tècnic, emmarcat en el programa Xarxa, i que permetrà a
la institució continuar treballant
per millorar els processos interns
d’implantació i transformació de
les noves tecnologies de la informació.
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la inauguració oficial de la nova
seu. Ho va fer en el decurs de la
3a jornada de Melés d’Estiu que
organitzen els dissabtes de juliol
al vespre.
L’acte es va dur a terme a partir de les 18 h. Hi foren presents
els membres de la junta del club,
acompanyats de simpatitzants i socis i també de representants muni-

cipals, encapçalat per Rafael Gabarri, regidor d’Esports L’acte finalitzà
amb coca i cava, per brindar per la
nova estrena.
Seguidament, cap a 3/4 de vuit
començava la Melé del dia. Unes
17 dupletes de Vilanova, Olesa i
Manresa hi van prendre part fins a
quarts d’una de la matinada.

CCOO Anoia fa aflorar situacions
d’explotació laboral i de frau a la SS
IGUALADA
l sindicat CCOO ha assessorat i
ha denunciat davant de la Inspecció de Treball la situació irregular de dues persones treballadores
sense contracte, que treballen al
sector del moble i la fusta de l’Anoia. Arran de la situació de precarietat i vulnerabilitat denunciada pel
sindicat, s’ha aconseguit l’autorització administrativa per arrelament
laboral de les dues persones. La
intervenció s’ha realitzat des del
Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) d’Igualada,
associació promoguda per CCOO
que dóna assessorament en matè-
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ria d’estrangeria, mobilitat internacional i drets socials i laborals de
les persones immigrades.
L’arrelament laboral busca fer
visible l’economia submergida a
través de la denúncia a l’empresa
davant la Inspecció per treballar
sense contracte durant, almenys,
6 mesos. L’acta d’infracció que
s’elabora permet beneficiar-se d’un
permís de residència i treball a través de les proves documentals i
testimonials com fotos o vídeos.
Aquesta informació ha estat aportada per CCOO, que denuncia novament aquestes pràctiques massa
normalitzades a la nostra comarca.

Malauradament, aquest cas és una
mostra més d’unes relacions laborals encara massa habituals, que
exploten de manera inhumana a
moltes persones necessitades de
feina. Però també signifiquen una
pèrdua de recursos col·lectius, ja
que impliquen un frau constant a
la Seguretat Social i a Hisenda per
part de les empreses.
La lluita per la integració de les
persones migrades passa per eradicar situacions d’explotació laboral i social i avançar en un model
normalitzador, sense segregacions,
on els agents socials tinguem una
participació activa.
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L’Ajuntament signa
convenis amb entitats
esportives

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
quest dimarts ha tingut lloc a
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui la signatura de
convenis de col·laboració entre
la institució local i dues de les
entitats del municipi: el Club de
Futbol Montbui (entitat degana
del futbol a Montbui) i l’Ateneu
Cultural i Recreatiu (per la promoció dels escacs a través d’aquesta
secció pròpia).
La signatura dels convenis va
anar a càrrec del regidor d’Es-
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ports i Joventut Joel Serrano. Per
part del Club de Futbol Montbui
va signar el conveni el president
de l’entitat Guim Rojas, mentre
que per part de l’Ateneu Cultural
i Recreatiu va signar Josep Fuster.
La signatura d’aquests convenis anuals s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de donar
suport a la promoció d’activitats
que duen a terme les entitats del
municipi, sempre amb voluntat
col·laborativa i de promoció de la
participació ciutadana.

Nomenament de nous
rectors de parròquies
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om cada any, a mitjan del mes
de juliol, el bisbe de Vic signa
els nomenaments per atendre les
diferents parròquies del bisbat. El
tousenc David Compte Verdaguer
deixa la parròquia de Sant Joan de
les Abadesses i és nomenat rector
de les tres parròquies de Manlleu.
Per altra banda, el fins ara vicari

de les parròquies de Santa Maria
i la Sagrada Família d’Igualada,
Aquileu Nzamurambaho, ha estat
destinat com a rector de Viladrau
i Sant Hilari Sacalm. Per últim,
l’igualadí Mn. Pere Oliva March ha
estat nomenat administrador parroquial de Sant Julià de Vilatorta i
Santa Maria de Vilalleons.

Extraordinari concert coral
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Gran èxit en la 9a Tirada de Bitlles
Catalanes
JORBA
orba encetava la seva Festa
Major el passat diumenge 17 de
juliol de la millor manera possible;
amb un rotund èxit de participació
del primer acte que obria el programa d’activitats: la 9a Tirada de
Bitlles Catalanes, memorial Èlia
Badia Casas.
Així, la graella de participants
va comptar amb 21 equips i un
total de 130 jugadors i jugadores
que van gaudir d’allò més la jornada. Dos anys sense poder celebrar aquesta trobada a causa de
la pandèmia es van notar en l’entusiasme tant per part de jugadors
com del públic.
Les altes temperatures i l’alt
perill d’incendi no van permetre
encendre les barbacoes per a fer
la botifarrada programada, però
els participants no van defallir i
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van improvisar unes paelles per a
poder fer-les igualment.
L’equip del Jorba A va ser el
gran guanyador de la jornada, una
victòria que va celebrar tothom,
amics, familiars i gent convidada
d’altres municipis.
La regidora de cultura del municipi, Sílvia Escura, manifestava la

seva satisfacció per poder tornar
a celebrar la tradicional tirada de
bitlles i va expressar que “activitats com aquesta, ens ajuden a
mantenir les nostres tradicions, a
transferir-les a les noves generacions i a gaudir-ne tots en comunitat”.

“Mort a les cunetes” arriba als 100 bolos

L

’espectacle teatral “Mort a les
cunetes”, de David Pintó i Joan
Valentí, ha arribat als 100 bolos.
El muntatge, basat en l’assassinat de vuit republicans suriencs
el febrer de 1939 a tocar de Can
Maçana, és un homenatge a les
víctimes de la repressió franquista.
Des de març de 2018 fins ara,
durant quatre anys i quatre mesos, el muntatge ha voltat al llarg
i ample de la geografia del nostre
país i s’ha representar en 76 poblacions, sumant un total de 100
bolos. El text està interpretat per
Joan Valentí, amb l’acompanyament musical de Martí Marsal,
la direcció de David Pintó, l’espai
escènic, vestuari i attrezzo d’Albert Pascual i amb Xavier Amat a
la part tècnica.

Per celebrar aquesta fita, la
companyia ha fet el bolo 101 a
l’Ateneu Barcelonès i el 102 a
Tortosa, davant del monument
franquista de la vergonya.
Divendres passat, al matí de
Catalunya Ràdio, el periodista i
escriptor Vicenç Villatoro, director del Memorial Democràtic, en
feia referència tot dient: “S’hi ha

arribat perquè és un molt bon
text i un molt bon espectacle.
Matisat i emotiu. Esplèndid de
llengua. No pas un pamflet, però
tampoc una versió edulcorada de
la història. S’hi ha arribat perquè
la memòria sí interessa, i quan
se’n fa un bon espectacle arriba
a les 100 representacions”.

Beca Peris per al cap de Recerca
de l’ICS Catalunya Central

L

VALLBONA D’ANOIA
al com vàrem anunciar, el dissabte 16 de juliol, a l’església
de Sant Bartomeu, va tenir lloc un
concert coral, individual i conjunt.
Va començar el recital la coral
de Vallbona, Ara i Aquí, amb sis
cançons, seguida de les Noves
Veus de Capellades, amb altres sis
temes, i conjuntament, les dues
corals, van interpretar un parell
de peces. Seguidament, la coral
francesa Chorale Les Garrigues
va oferir també sis cançons, una
amb acompanyament de violins.
Per acabar, totes tres juntes van
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dedicar un complet repertori i es
va posar el punt final amb el Cant
dels Segadors.
Tota la vetllada va ser seguida per un nombrós públic, que va
aplaudir totes les intervencions.
Per finalitzar, tothom es va reunir per degustar un bon sopar,
preparat per Esteve Martí.
Amb aquesta activitat coral
es donava per acabada l’estància
dels cantaires francesos entre nosaltres, havent gaudit tots molt de
la seva companyia i amistat.
I ara fins al setembre, que retornarem amb els cants.

T’has quedat sense L’Enllaç?

No et quedis sense llegir-lo:

www.latossa.com

’investigador berguedà Josep
Vidal Alaball, metge de família
del CAP Navàs i cap de l’Àrea de
Recerca i Innovació de l’Institut
Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, ha rebut una de les
vint-i-dues beques del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en
Salut (PERIS) que atorga enguany
el Departament de Salut. Vidal i
el seu equip rebran un ajut de
174.000 euros en tres anys per
desenvolupar el projecte “L’impacte indirecte de la pandèmia:
determinants i conseqüències de
l’accés als serveis públics d’atenció primària durant la pandèmia de COVID-19”, que té com
a objectiu analitzar l’impacte de
la pandèmia sobre la salut de la
població de Catalunya.
L’estudi, coordinat per l’Institut Universitari d’Investigació
en Atenció Primària (IDIAP) Jordi
Gol, ha estat el segon millor valorat. S’investigaran els efectes de
la pandèmia sobre les malalties
cròniques, s’analitzarà si la salut
de les dones s’ha vist afectada
particularment per la COVID-19 i
quin rol ha jugat la telemedicina
(eConsulta, atenció telefònica, La
Meva Salut, etc.).
La resta d’investigadors que
participaran en aquest projecte
de recerca són: Maria Antònia
Barceló Rado, especialista en Es-

ter Casanovas, farmacèutica, especialista en salut digital i tècnica
de recerca a l’ICS Catalunya Central; Anna Ramírez Morros, infermera especialista en perspectiva
de gènere i tècnica de recerca a
l’ICS Catalunya Central; i Francesc
López Seguí, economista de la
salut i doctor en Biomedicina de
la Universitat Pompeu Fabra i de
l’ICS Metropolitana Nord.

Aposta del Departament
de Salut per la recerca
tadística i Econometria de la Universitat de Girona; Maria Homs
Riba, biòloga, doctora en Bioquímica i tècnica de salut de l’ICS
Catalunya Central; Héctor Pifarré
Arolas, economista especialitzat
en recerca en salut i demografia i professor de la University of
Wisconsin-Madison (EUA); Queralt Miró Catalina, especialista en
Estadística i tècnica de recerca
de l’ICS Catalunya Central; Marc
Saez Zafra, catedràtic d’Estadística i Econometria de la Universitat de Girona; Anna Berenguera
Ossó, doctora en Salut Pública i
coordinadora de la Unitat Central
de la Recerca de l’IDIAP Jordi Gol;
Anna Ruiz Comellas, metgessa especialista en Medicina Familiar i
Comunitària i investigadora a la
Unitat de Recerca i Innovació de
l’ICS Catalunya Central; Aïna Fus-

L’acte de lliurament de les beques PERIS es va celebrar dilluns
al Departament de Salut de la
Generalitat, amb la presència del
conseller de Salut, Josep Maria
Argimon, i la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. Per
primera vegada, Salut destina 4
milions d’euros a finançar 22 projectes de recerca d’atenció primària. Els projectes impulsen la
recerca orientada al pacient en el
vessant clínic, epidemiològic i en
serveis de salut, procediments diagnòstics i digitalització dels sistemes. A més, la seva temàtica és
diversa: COVID-19, diabetis, malalties cardiovasculars, envelliment,
eutanàsia, càncer, citomegalovirus, salut de la dona, promoció
de la salut, infeccions del tracte
urinari, malaltia renal crònica i
malalties de transmissió sexual.

MIRANT ENDAVANT
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■A
 la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, mostra de fotografies “20è aniversari de la colla gegantera El Bisbalet”. Fins al 31 de juliol.
■A
 Cal Roure (Igualada), exposició “Territoris”, teixits de
Desedamas. Fins a l’octubre.
■A
 la sala d’exposicions de la Tossa de Montbui, fotografies
“Índia-Rajasthan” de Neus Aguilera Vilamajó. Oberta els
diumenges 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 reflexionar sobre les sexualitats,
les relacions amoroses i les identitats de gènere. Fins al 30
de juliol. Horari: de 8 a 15 h i de 16 a 20 h.
■A
 la sala d’exposicions temporals del Museu de la Pell
d’Igualada, “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.
■A
 l 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
 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 diumenge.
■A
 l vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, exposició
commemorativa del centenari de Charles M. Schulz, el
«pare» de Charlie Brown. Fins al 30 de juliol.
■A
 l Punt dels lectors la Biblioteca Central d’Igualada, exposició “Correfocs”: quadres de gran format de Lola Quesada que tenen com a temàtica el correfoc de Capellades.
Fins al 30 d’agost.
■A
 la sala municipal d’exposicions Les Voltes de Casa Bas de
Capellades, “Una mirada fotogràfica a les entitats esportives de la vila”, per l’Agrupació Fotogràfica Capellades.
Fins a finals de juliol.
■A
 l vestíbul del Museu de la Pell d’Igualada, exposició de paleoambients marins de l’Anoia (donació de Josep Llansana i Marcè al Museu). Del 22 de juliol al 25 de setembre.
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El Passeig Verdaguer passarà a tenir un
únic carril
IGUALADA
l regidor de mobilitat, Miquel
Vives ha recordat que a partir
del 25 de juliol Igualada inicia la
seva campanya d’asfaltatges que
durarà tres setmanes.
Durant les dues primeres, s’asfaltaran diversos trams del passeig que entre les 8h i les 20h no
permetran el pas de vehicles. Un
cop finalitzats els trams del passeig s’asfaltaran trams de l’Avinguda Barcelona, el carrer de Santa
Teresa i flonjalls de l’avinguda de
Balmes i el carrer de Països Baixos.
Aquesta millora tindrà una
certa afectació amb el transport
públic que durant aquestes tres
setmanes modificarà el recorregut
de les línies transversals.
Durant aquests dies el bus urbà passarà per la rambla i no pel
passeig Verdaguer. La voluntat és
la de garantir tots els transbords
i fer que les parades que s’hagin
de modificar puguin ser el màxim
de properes i ben indicades a les
habituals. La Hispano Igualadina
farà el recorregut per l’avinguda
de Barcelona.
El passeig Verdaguer tindrà un
sol carril i guanyarà en segure-
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tat Miquel Vives ha explicat que
en aquesta campanya no només
s’asfalta sinó que també es fa una
important aposta per la seguretat
d’una de les vies importants de la
ciutat com és el Passeig. Vives ha
explicat que “aquest és un vial on
s’hi ha treballat constantment des
de fa temps amb la col·locació de
bandes reductores, senyalització,
millora de la visibilitat i recentment un nou semàfor”.
Ara el govern fa un pas més
en la millora de la seguretat que
permetrà pacificar el Passeig Verdaguer i millorar-ne la fluïdesa.
Amb el nou asfaltatge el passeig
ja es repintarà com a via d’un únic

carril. Vives ha destacat que “els
vehicles que passen pel passeig ja
actuen moltes vegades com a via
d’un un sol carril”.
Ara el carril que es repintarà
tindrà una amplada considerable
i en els trams de gir el transit s’ordenarà en dos carrils que seran
més amples i llargs que ara facilitant que puguin passar també els
autobusos i s’evitin els taps que
en alguns moments es produeixen
en l’actualitat.
En aquells passos de vianants
que no tinguin semàfor es col·locaran bandes reductores de velocitat tal i com ja s’està fent ara
mateix.
Un altre dels canvis que es farà aprofitant aquest asfaltatge és
tallar de forma permanent el tram
del carrer de Sant Magí que creua
el passeig, un tram amb molt poca
circulació, ha explicat Vives i que
“permetrà suplir el gir uns metres
més endavant a la plaça de Catalunya” Vives ha destacat que l’objectiu de totes aquestes millores,
que a mitjans d’agost ja estaran
implementades, és el de tenir “un
passeig amable, segur, agradable
per als veïns i amb un trànsit més
fluït pacificat”.

Calen 150 voluntaris per a la Jornada
Gastronòmica de les Plantes Oblidades
IGUALADA
l 17 de setembre, el Col·lectiu Eixarcolant organitzarà la
7a Jornada Gastronòmica de les
Plantes Oblidades a Igualada, per
a la qual seran necessaris més de
150 voluntaris i voluntàries. Per
aquest motiu, membres de l’entitat animen tothom a inscriure-s’hi
i recorden que no cal ser expert
en plantes per participar-hi des
de dins.
Totes les persones interessades poden trobar a la pàgina
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web del Col·lectiu, www.eixarcolant.cat, la possibilitat d’inscriure’s com a voluntaris i voluntàries
mitjançant un petit formulari que

tenen a la seva disposició. També
poden fer-ho enviant un correu
electrònic a l’entitat.
Els participants podran escollir
l’horari, els àmbits en els quals els
vindria de gust col·laborar, i diversos aspectes per tal que l’experiència sigui d’allò més gratificant.
La 7a Jornada Gastronòmica
de les Plantes Oblidades presentarà properament el programa i
obrirà les inscripcions per a totes
aquelles activitats que així ho requereixin.

Exposició de
paleoambients marins de
l’Anoia al Museu de la Pell

Animació musical i infantil a la Plaça
Santa Anna

IGUALADA
l vestíbul del Museu de la
Pell d’Igualada es pot visitar,
del 22 de juliol al 25 de setembre, una col·lecció dels fòssils
més rellevants de la donació que
Josep Llansana i Marcè ha fet

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
profitant la celebració de
Santa Anna, durant els propers dies la Plaça Santa Anna del
Nucli Urbà montbuienc acollirà
un seguit de propostes culturals
per a tots els públics. Així, avui
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recentment al Museu. La col·lecció paleontològica està constituïda per un total de 1.532 invertebrats marins de l’Anoia corresponents al període de l’Eocè (entre
els 45 i 35 milions d’anys).

A

dijous a partir de les 8 del vespre
es durà a terme l’actuació musical amb el grup “Secuencias”,
amb música dels anys 80 i 90.
L’endemà divendres a partir de les 8 del vespre es durà a
terme un espectacle d’animació

infantil. I el dissabte 23 de juliol
a partir de les 11 de la nit la mateixa Plaça Santa Anna acollirà el
millor ambient musical amb l’espectacle musical “Typical Spanish Rumba”.

Anoia Motor
Noves instal·lacions

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

MIRANT ENDAVANT
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Dissabte torna el Tasta la plaça!!!

Amb la cuinera Ada Parellada com a ambaixadora
CALAF
’Ajuntament de Calaf recupera
aquest 2022 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 realitzar aquesta
proposta gastronòmica que pren
la plaça porxada com a protagonista, enguany sí que es podrà
celebrar la sisena edició.
Tindrà lloc el dissabte 23 de
juliol, de 20 a 24h a la plaça Gran,
i comptarà amb la participació de
tretze establiments de l’Alta Segarra, amb una gran varietat de
productes d’alta qualitat del territori. Aquests són: Restaurant Can
Kassoles (fusió), restaurant La cuina del mercat (fusió), Fusió (Calaf),
restaurant El Racó de Sant Martí
(St. Martí Sesgueioles), Territori de
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Masies Coop. (Solsonès), Ecoment
(Calaf), L’Horta Lliure (L’Espelt Òdena), Fonda Can Llobet (Santa
Maria del Camí - Veciana), Formatge Veciana (Veciana), restaurant
Folls (Calaf), La diferenta / Exibis

vins (Castelladral), La Senalla (Calaf) i Celler Comalats (Ametlla de
Segarra).
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 la xef
del restaurant Semproniana de
Barcelona, Ada Parellada, que farà
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 gastronòmica també estarà acompanyada de
música en directe amb Eloi Estany
(piano) i Virginia West (guitarra i
veu).

Avui s’inaugura oficialment L’Espai Jove
Can Muscons
raven “just i necessari” fer aquest
acte per oferir l’espai a la ciutat,
especialment als joves, i per agrair
a la Diputació de Barcelona la seva contribució.

Can Muscons, Bé Comú
d’Interès Local

VILANOVA DEL CAMÍ
vui dijous, 21 de juliol, a les 6
de la tarda, s’inaugurarà de
manera oficial l’Espai Jove Can
Muscons, en un acte senzill que
comptarà amb la presència del
diputat de Joventut Javier Silva
Pérez. La inauguració serà l’acte
que enceti l’agenda de la Setmana
de la Joventut i és obert a tothom.
Les autoritats locals, encapçalades per l’alcaldessa i la regidora
de Joventut, Noemí Trucharte i Eva
Vadillo, respectivament, acompanyaran el diputat Javier Silva en
un passeig inaugural per l’equipament juvenil, que des de fa algun
temps també és la seu de dues
entitats del municipi: el CF Vilanova i, més recentment, l’escola del
CFS Can Titó Vilanova del Camí.
Així mateix, és la seu d’AMPANS, on es desenvolupa el programa de Noves Oportunitats, en
aliança amb la Fundació Intermè-
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dia, i també el lloc de reunió i d’algunes activitats del Consell Jove
La Xispa.
L’Espai Jove es va traslladar a
la masia de Can Muscons l’abril
de 2019 per donar resposta a les
demandes que els joves havien
expressat a través d’un procés
participatiu. Durant el 2018 es van
fer diferents actuacions de millora
i adequació de l’espai interior i,
el mateix setembre de 2019, van
començar les obres d’urbanització de l’espai exterior. Un projecte
que ha comptat amb el finançament de la Diputació de Barcelona.
La inauguració de l’Espai Jove
Can Muscons estava programada
per a l’abril de 2020, coincidint
amb el primer aniversari i aprofitant la celebració del Dia Europeu
de la Informació Juvenil, però la irrupció de la Covid ho va fer inviable. Des del govern, però, conside-

Can Muscons és una masia
del segle XIX que va ser declarada
Bé Comú d’Interès Local (BCIL) el
2009. L’edifici es va aixecar sobre
una construcció primigènia típica
del segle XIV i XV. Durant aquesta
època, a la zona de Can Muscons
hi havia vinyes i la masia es va
dedicar durant molt temps a les
tasques relacionades amb el cultiu. De fet, hi ha constància que a
la planta baixa era on es dipositava el raïm per trepitjar-lo i encara
es poden observar els cubs que
connecten amb el soterrani on es
llençava el most.
El 1863, el propietari de la masia, Miquel Castelltort i Matei, va
fer-hi reformes per convertir el
mas en segona residència i li va
donar la seva actual estructura.
El 1877 la fil·loxera va afectar
de manera important l’Anoia i el
conreu de raïm va patir una davallada important. A partir de llavors,
la masia va passar a ser, a tots els
efectes, una casa residencial.
El 1978 el propietari d’aleshores, Josep Maria Adzet, va fer una
nova reforma en l’immoble i el
novembre de 1997 va vendre la
propietat a l’Ajuntament.

ELS PETITS ANUNCIS
•E
 L PETIT PIANISTA. 48 anys d’experiència. Classes de piano i guitarra semi particulars a nens,
adults i jubilats. Inscripció oberta permanent durant tot l’estiu al telèfon i watsapp 634 389 520. Ambient familiar i atenció personalitzada. Classes matí, tarda o nit. Inici del curs: 12 de setembre.
•E
 S 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.
•L
 IMPIEZA del hogar y PLANCHA de ropa por horas. Coche propio. Experiencia, seriedad y referencias. Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).
•G
 RAN 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. Transporte gratuito. En el precio va incluida la comprobación
de la dureza del agua. Especialistas en tratamientos y mantenimientos de comunidades de bombas
de agua. Teléfono 608 949 966 (Joan).
•A
 TENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries al seu ASCENSOR 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·liciti pressupost i estalviï fins a un 50% del que paga actualment. Empresa amb delegacions a tot
Catalunya. Tel. 630076279.

21 de juliol de 2022

Xerrades de Jordi Castellet
sobre la Sagrada Família
COMARCA
oincidint amb la presentació
del seu nou llibre, amb les
meditacions dels evangelis i les
cartes de sant Pau, el nostre col·
laborador Jordi Castellet impartirà dues xerrades, sota el títol “La
Sagrada Família segons Gaudí:
Déu a la ciutat”.
Aquestes xerrades, que aniran
acompanyades d’una projecció
de diapositives, tindran lloc a Sant
Pere Sallavinera, el proper dissabte 23 de juliol, a 2/4 de 7 de la tar-
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da, i als Prats de Rei, el dilluns 25
de juliol, a les 8 del vespre.

Propers acaptes de sang
COMARCA
es unitats mòbils i el personal
sanitari del Banc de Sang i Teixits torna a la comarca de l’Anoia
per atendre aquells donants de
sang que vulgui participar als propers acaptes.
Així, demà dia 22 a Cal Ponet de Capellades i a l’Escorxador
d’Igualada s’atendrà els donants
en horari de matí de 10 a 14 h. i a
la tarda de 17 a 21 h.
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Dilluns vinent s’atendrà els donants al Casal de Joves i Grans de
Piera, de 9 a 13 h. i de 17 a 21 h.
El dia 26, dimarts vinent, hi
haurà acapte de sang a Masquefa;
a la Fàbrica Rogelio Rojo, de 9 a 13
h. i de 17 a 21 h.
I per tancar els acaptes de sang
d’aquest mes de juliol es podrà donar a Can Papasseit de Vilanova del
Camí, dimecres 27 en horari de 2/4
de 10 a 14 h. i de 16 a 20.

Òpera a la Pedra
L’ASTOR - PUJALT
l proper dissabte 23 de juliol a
les 22h, tindrà lloc a l’encantador poble de l’Astor (Pujalt), el
recital d’òpera que any rere any
s’ofereix als veïns i visitants en
un marc encisador de parets de
pedra i sota la llum de la lluna.
En aquesta ocasió es comptarà amb la Soprano Elena Martinell
(Girona), el tenor Giorgio Elmo
(Roma) i el pianista Joan Sadurní
(Girona) que oferiran un repertori
variat de les àries més conegudes
de Rossini, Puccini, Bellini, Verdi
o Mozart, un petit tast de música
catalana, i el tenor italià ens oferira una mostra de napolitanes.
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L’entrada és gratuïta i a l’acabar es servirà una copa de cava i
embotits de l’Alta Anoia a tots els
participants.
Organitza l’ajuntament de Pujalt amb el suport de la Diputació
de Barcelona.

Festa Major del Saió
i el Coll del Guix
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
quest proper diumenge es
celebrarà la Festa Major dels
nuclis montbuiencs del Saió i del
Coll del Guix. Com és costum, i
a l’entorn de la festivitat de Santa Anna, arriba la festa d’aquests
nucli disseminats, la qual estarà
organitzada per l’AAVV Coll del
Guix-Saió, amb la col•laboració de
mas Buret i l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui.
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Els actes començaran a dos
quarts de 10 del matí, amb la tradicional Missa Solemne a l’ermita de Santa Anna del Saió, amb
l’acompanyament musical de l’Aula Orquestra de Montbui. I continuarà la matinal a partir d’un
quart d’onze, amb un Concert matinal de Festa Major (hi haurà refrigeri pels assistents a l’esplanada
de l’Església).

Sopar solidari d’Acaps Anoia
IGUALADA
a Junta d’Acaps Anoia segueix
al capdavant de l’organització del sopar de benvinguda als
infants sahrauís que es farà demà
divendres, cap a dos quarts de
nou del vespre, al pati del Museu
Comarcal d’Igualada.
Des de l’entitat confirmen que
“aquest any estem tenint dificultats per tornar a portar infants
sahrauís a la comarca. La interrupció del projecte a causa de la
pandèmia n’és un motiu, però la
situació política que ha sortit del
canvi de posicionament del Gobierno a Madrid ha complicat moltíssim l’arribada.
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Tot i això, s’ha decidit no cancel·lar el sopar de benvinguda
que teníem previst de fer amb els
infants. D’aquesta manera, confirmen des d’Acaps Anoia, “volem expressar el nostre suport
al projecte de Vacances en Pau i
alhora també volem reunir el màxim nombre possible d’amigues,
amics, gent col·laboradora i socis
i sòcies per celebrar els 27 anys
que portem en aquestes tasques
solidàries d’ajuda al poble sahrauí
i que la pandèmia no ens ha deixat fer”.
El sopar solidari és obert a tothom.

MIRANT ENDAVANT
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Fira d’Igualada prepara
una FirAnoia amb més
activitats que mai

IGUALADA
ira d’Igualada ha organitzat
quatre certàmens per al darrer cap de setmana de setembre
que seran un gran aparador de
les iniciatives del territori i que es
preveu que apleguin nombrosos
visitants de la comarca i d’arreu
del país.
Els dies 23, 24 i 25 el centre
d’Igualada amb el Passeig Verdaguer com a eix principal serà
l’escenari de la Fira Multisectorial FirAnoia, que enguany arriba
carregada de novetats. D’entrada
hi haurà un programa d’activitats
més complet que mai; l’organització presentarà a principis de setembre tot el calendari d’actes
que tindran lloc en el marc de la
Fira, tant a l’Espai Servisimó destinat a activitats com dins els propis estands. Totes les activitats seran gratuïtes i algunes requeriran
inscripció prèvia. L’objectiu de l’organització és que la visita a la Fira
sigui cada vegada menys estàtica i
més viva, i que els visitants puguin
viure una experiència més completa i en siguin els protagonistes.
Amb l’eslògan “Movem l’Anoia”, Fira d’Igualada posa enguany
l’èmfasi en les activitats esportives com el crossfit i la gimnàstica,
però també en la dansa, la zumba, el hip hop i els ritmes llatins,
entre d’altres activitats. L’eslògan,
però, té un doble sentit, ja que
no només convida a “moure’s”
als participants sinó que també
vol posar en valor totes aquelles
empreses i serveis que estan llançant iniciatives per tirar endavant
en un context econòmic complicat.
Una de les novetats més destacades de la fira d’enguany és la
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instal·lació de zones Chill Out al
llarg del recorregut. Seran espais
de descans amb food trucks i servei de begudes amb productes de
proximitat perquè tant visitants
com expositors puguin relaxar-se
una estona i fer networking abans
de seguir recorrent la fira.
Finalment, a la Plaça de Cal
Font es reeditarà l’Espai Automoció, amb exposició i venda de cotxes a càrrec de diferents marques
i concessionaris.
La xifra d’expositors creix cada dia, encara no s’ha tancat el
termini d’inscripció i l’organització
recorda a les empreses que encara poden participar en aquest gran
aparador que és FirAnoia i que
des de fa 69 edicions suposa una
oportunitat de promoció per a les
empreses de la comarca.

Tasta’m: dues nits de
degustació i música a
l’Escorxador
L’antiga fira Tastanoia que cada any organitzava Fira d’Igualada
enguany es converteix en “Tasta’m”, un format més original i
complet que suma tastos i música
en el marc dels actes de la capitalitat cultural d’Igualada. “Tasta’m”
tindrà lloc al recinte modernista
l’Escorxador la nit del divendres
23 de setembre i la nit del dissabte 24, i consistirà en un maridatge
a càrrec de la DO Catalunya i l’actuació musical d’un duet acústic.
A principis de setembre s’obriran
les inscripcions per a participar-hi.
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Als Hostalets, Festa Major fins dimarts!

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
es d’avui dijous i fins dimarts
de la setmana vinent, als Hostalets de Pierola estan de Festa
Major, amb actes per a totes les
edats.
El tret de sortida el donarà,
a les 4 de la tarda, l’inici del 2n
Mundial de dòmino que es jugarà
fins dilluns; A les 7 es farà el Vesteix-te per la Festa i a les 8 es farà
el pregó de la Festa Major; seguidament actuació de lluïment amb
balls populars i versots.
Demà divendres des de les 6
de l atarda i fins més enllà de mitjanit, hi haurà actes ben diversos;
així els majors de 12 anys podran
participar a l’Xtream race; també
es farà la inauguració de l’exposició Mostra conjunta de talent local dels Hostalets en la que hi participen Josep Millaret Valls, amb
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la seva exposició d’escultures de
fusta «Mons orgànics. Connexions
neuronals i geometries», i la Jenn
Galeote Carbonell, amb la presentació dels treballs dels alumnes
del curs de dibuix i pintura; hi ha
programat també l’espectacle infantil itinerant “El meu amic Brutus”, i a les 10 hi haurà Correfoc.
A mitjanit, concert amb Músics de
carrer i Banda Neon. Espectacle
de tribut a Txarango.
Dissabte fins a mitja tarda hi
haurà la Water Party, i a partir de
les 6, es podrà participar a la ballada de sardanes amb la Cobla
de l’Orquestra Rosaleda; hi haurà concert familiar amb en Rikus,
i cap a quarts d’onze de la nit,
concert i ball amb l’orquestra Rosaleda. Poc abans de mitjanit els
joves tindran sessions musicals
amb disjoqueis.

Els actes de diumenge inclouen al matí la Gimcana Fem poble
apta per a tots els públics, i a partir de 2/4 de 7 de la tarda comença la Festa de l’escuma amb La
sal dels mars. Al Pedrís, a mitjanit,
sessió de Silent disco. I a la carpa de la pista poliesportiva, a les
22.30 h. Espectacle d’humor: Ni
rastre del que vam ser. Amb Carles Xuriguera i Fel Faixedas.
Dilluns 25, Sant Jaume, Missa
de Festa Major a les 12 del migdia
i seguidament actuació de balls
tradicionals i vermut. A les 8 del
vespre Cercavila tradicional de
Festa Major, i a les 11 de la nit Ball
de plaça a ritme de Músx.
Dimarts per acabar la Festa
Major, al matí hi haurà Inflables
d’aigua i altres jocs
refrescants per a totes les
edats. I a la tarda a partir de les 7
la historiadora local Laura Valls Ribas presenta la Conferència: «100
anys de la Cooperativa. Història i
memòria».
La cantada d’havaneres, a les
9 del vespre, amb el grup Barcarola, posarà el punt i final a la Festa
Major d’enguany.
El programa d’actes ben detallat es pot trobar al web municipal.

Mercat d’Antiguitats i Fira
d’Artesania
D’altra banda, l’organització ha
decidit fer coincidir la fira multisectorial FirAnoia amb la Fira
d’Artesania, que estarà instal·lada al Passeig Verdaguer durant
el cap de setmana (dissabte 24 i
diumenge 25) i comptarà amb una
cinquantena d’estands.
Coincidint amb l’últim diumenge de mes, també se celebrarà el
Mercat d’Antiguitats, que s’instal·larà al parc de l’Estació Vella.
Es tracta d’una de les fires més
importants de Catalunya del seu
sector, que agrupa a Igualada uns
120 expositors al Passeig Verdaguer i que suposa una trobada
molt esperada pels amants de les
antiguitats i el col·leccionisme.

Dissabte, jornada esportiva
a la Piscina Blava

CAPELLADES
esprés de la bona acollida de
la Piscina nocturna de divendres passat, amb molts usuaris i
participants refrescant una càlida
nit del mes de juliol, aquest dissabte s’ha preparat una jornada
esportiva.
“Fem esport divertint-nos” és
una proposta per fer aquest dissabte 23 de juliol, amb diferents
opcions i horaris. Es podrà comen-
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çar el dia fent esport i divertint-se
amb els inflables que estaran dins
l’aigua des de les 11 del matí fins
a les 2 de la tarda.
A la tarda, de 6 a 7, aquagym
dins l’aigua amb una sessió dinamitzada pel Pol Vergés Xaus.
Finalment, s’acabarà el dia
amb la segona Piscina Nocturna
de la temporada, que permetrà
banyar-se de manera gratuïta de 8
del vespre fins a la mitjanit.
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ELS HOSTATS DE PIE
BALLS POPULARS · SAMARRETA EXCLUSIVA ·
MÚSICS DE CARRER I BANDA NEÓN · XTREAM
RACE · ORQUESTRA ROSALEDA · CORREFOC ·
NI RASTRE DEL QUE VAM SER · HAVANERES ·
I MOLT MÉS!
Informa-te'n a: hostalets.cat/festamajor22
Casal Català

dels Hostalets de Pierola
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DIA A DIA
DIJOUS 21 - St. Llorenç de Brindisi, St. Daniel i Sta. Pràxedes
■ A les 4 tarda, a Jorba (piscina), demostració cursets de natació i masterclass de zumba.
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (claustre Escola Pia), xerrada sobre el Camí Ignasià.
■ A les 7 de la tarda, a Jorba (piscina), demostració de defensa personal femenina.
■ A les 8 del vespre, als Hostalets de Pierola, pregó de Festa Major i balls populars i versots.
■ A les 8 del vespre, a Santa Margarida de Montbui (Plaça Sta. Anna), música en directe amb el
grup Secuencias.
DIVENDRES 22 - Sta. Maria Magdalena i Sts. Teòfil i Plató
■A
 l matí, a Capellades (Cal Ponet) i Igualada (l’Escorxador), Banc de sang i teixits per a acaptes de
sang.
■A
 la tard, a Capellades (Cal Ponet) i Igualada (l’Escorxador), Banc de sang i teixits per a acaptes de
sang.
■ A les 6 de la tarda, als Hostalets de Pierola (camp de futbol), Xtrem Race.
■ A 2/4 de 8 del vespre, als Hostalets de Pierola, espectacle infantil.
■ A les 8 del vespre, a Santa Margarida de Montbui (Plaça Sta. Anna), animació infantil.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a Jorba, sopar i concert amb la Banda del Coche Rojo.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a Clariana, Embosca’t Festival: concert de Mazoni i Mishima.
■A
 les 10 de la nit, a església de Santa Fe de Segarra, festivals Alta Anoia: concert de Joana i Carla
Serrat.
■ A les 10 de la nit, als Hostalets de Pierola, Correfoc amb els Diables de Piera.
■ A les 10 de la nit, a Cervera (pati interior Universitat), concert de Joan Dausà.
■ A les 10 de la nit, a Piera (plaça del Peix), cicle Música en Viu, amb Art amb sorra.
■ A les 12 de la nit, als Hostalets de Pierola, nit de concert amb Músics de carrer i Banda Neon.
■ A les 2 de la matinada, a Jorba, festa amb Karaoke’s Band.
DISSABTE 23 - St. Apol·linar, Sta. Brígida, Sta. Primitiva i St. Bernat d’Alzira
■ A les 12 del migdia, a Carme, visita guiada amb Anoia Patrimoni: Carme i els paraires.
■ A les 6 de la tarda, a Jorba (escola), festa de l’escuma i xocolatada.
■ A les 6 de la tarda, als Hostalets de Pierola, ballada de sardanes amb la Cobla Rosaleda.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a St. Pere Sallavinera, xerrada amb diapositives: “La Sagrada Família
segons Gaudí: Déu a la ciutat”.
■ A les 8 del vespre, a Calaf (plaça Gran), proposta gastronòmica: Tasta la plaça!!!, amb la
cuinera Ada Parellada com a ambaixadora.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a Clariana, Embosca’t Festival: concert d’Anna Andreu i Ferran Palau.
■ A les 10 de la nit, a església de Santa Fe de Segarra, festivals Alta Anoia: concert de Beth Rodergas i Laura Andrés (pianista).
■ A les 10 de la nit, a L’Astor (Pujalt), Òpera a la pedra.
■ A 2/4 d’11 de la nit, als Hostalets de Pierola, ball de festa major amb l’Orquestra Rosaleda.
■ A les 11 de la nit, a Jorba (escola), teatre musical: “Sister act”. Amb la companyia 30-10 Escola de Teatre Musical.
■ A les 11 de la nit, a Santa Margarida de Montbui (Plaça Sta. Anna), música en directe amb el
grup Typical Spanis Rumba.
DIUMENGE 24 - Sta. Cristina, Sta. Niceta i Sts. Boris i Víctor
■ Al matí, a Jorba, petita mostra de productes artesanals.
■ A 2/4 de 10 del matí, al Saió (església de Santa Anna), missa i, en acabar, concert de Festa
Major amb l’Aula Orquestra de Montbui.
■ A les 12 del migdia, a Vilanova del Camí (Can Muscons), concert-vermut amb Marta Bossa.
■ A les 12 del migdia, a Òdena, Vallbona i Rubió, visites guiades amb Anoia Patrimoni.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb música en directe.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, als Hostalets de Pierola, festa de l’escuma.
■ A les 8 del vespre, a Jorba, concert final de Festa Major amb el conjunt D’allò i més.
■ A 2/4 d’11 de la nit, als Hostalets de Pierola, nit d’humor: Ni rastre del que vam ser. Amb
Carles Xuriguera i Fel Faixedas.
DILLUNS 25 - St. Jaume, apòstol, St. Teodomir i Sta. Valentina
■ Al matí, a Piera (Casal Joves i grans), Banc de sang i teixits per a acaptes de sang.
■ A la tarda, a Piera (Casal Joves i grans), Banc de sang i teixits per a acaptes de sang.
■ A les 8 del vespre, als Prats de Rei, xerrada amb diapositives: “La Sagrada Família segons
Gaudí: Déu a la ciutat”.
■ A les 8 del vespre, als Hostalets de Pierola, cercavila de Festa Major.
■ A les 11 de la nit, als Hostalets de Pierola, ball de plaça amb els Músx.
DIMARTS 26 - St. Joaquim i Sta. Anna, Sta. Exupèria
■ Al matí, a Maquefa (Rogelio Rojo), Banc de sang i teixits per a acaptes de sang.
■ A la tarda, a Masquefa (Rogelio Rojo), Banc de sang i teixits per a acaptes de sang.
■ A les 7 de la tarda, als Hostalets de Pierola, conferència: 100 anys de la Cooperativa. Història i memòria.
■ A les 9 de la nit, als Hostalets de Pierola, cantada d’havaneres amb el grup Barcarola.
DIMECRES 27 - St. Cugat, Sta. Natàlia, St. Pantaleó, St. Bertold, St. Celestí i Stes. Juliana i Semproniana
■ Al matí, a Vilanova del Camí (Can Papasseit), Banc de sang i teixits per a acaptes de sang.
■ A la tarda, a Vilanova del Camí (Can Papasseit), Banc de sang i teixits per a acaptes de sang.
DIJOUS 28 - Sta. Caterina Thomas i Sts. Nazari i Cels
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Rec.0 prepara l’edició
d’hivern pel novembre
IGUALADA
questa setmana Rec.0 ha
obert convocatòria de marques de moda i nous dissenyadors emergents que vulguin ser al
Rec per vendre els seus estocs a
l’edició d’hivern del Rec.0 que es
farà del dimecres 9 al dissabte 12
de novembre. Els interessats en
participar-hi cal que es posin en
contacte amb el festival escrivint
a info@recstores.com.
Com sempre, Rec.0 oferirà,
a més, una programació cultural
amb concerts, visites guiades o
tallers, entre d’altres, i una gran
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festa gastronòmica de menjar de
carrer, i farà un pas més en les
noves propostes que ja es van iniciar el maig passat, com l’exitós
mercat d’intercanvi de roba.

Concert de Joan Dausà al
Festival de Música Càtedra
Cervera
CERVERA
emà divendres, dia 22 de juliol,
al pati interior de la Universitat
de Cervera, i dins del Festival de
Música d’Estiu - Càtedra Cervera,
Joan Dausà oferirà un concert que
s’emmarca en la gira “Ho tenim
tot”. Es poden adquirir les entrades a www.cervera.cat.
“Ho tenim tot” és el quart àlbum d’estudi del cantautor santfeliuenc Joan Dausà, i és molt Joan Dausà. Es tracta d’una nova
immersió en el seu imaginari plenament reconeixible, en el qual
l’emoció i l’optimisme es donen la
mà, aquest cop amb més cançons
lluminoses i plenes d’èpica que
prometen uns directes d’alt voltatge. El seu caràcter reflexiu i alegre traspua a cadascun dels onze
temes, que esdevenen una sortida
d’emergència després de l’època
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fosca de la pandèmia. I encara un
darrer clam: ho tenim tot per ser
feliços, una plantofada d’aire fresc
que dona la perspectiva dels anys,
dels quals Dausà no se n’escapa
en aquest disc, en què es prova a
si mateix amb dos temes en castellà. Ho tenim tot.

Visites guiades amb
Anoia Patrimoni

COMARCA
l dissabte 23 de juliol, a partir
de les 12 del migdia es durà a
terme la visita guiada «Carme i
els paraires» un recorregut pel
passat d’aquest petit municipi
de l’Anoia que des del segle XIII
s’organitza al voltant del rec que
s’alimenta d’un dels principals
afluents del riu Anoia: la riera de
Carme. El punt de trobada i inici
de la visita serà al Centre d’Interpretació dels Paraires de Carme,
placeta de la Salut, i la visita té un
preu de 5 euros.
Per l’endemà diumenge dia
24, Anoia Patrimoni proposa tres
visites guiades; totes començaran
a les 12 del migdia.
Les propostes doncs són: el
Castell d’Òdena, on es recorrerà
els conjunt castral d’Òdena, un
dels castells més rellevants de la
Conca d’Òdena i documentat ja a
mitjans del segle X.
L’inici de la visita serà el
mateix Castell d’Òdena i té un
preu de tres euros per persona.
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El mateix dia, també a les 12 del
migdia, es durà una nova visita
guiada «Vallbona, parada i fonda», on el visitant descobrirà els
aspectes més rellevants de Vallbona d’Anoia, una petita població
que neix al voltant i envoltada per
l’antic Camí Ral.
Començarà des de l’ajuntament de Vallbona d’Anoia i té un
preu de 4 euros, amb descomptes per a menors i jubilats.
L’última proposta per aquest
proper diumenge és la visita guiada al Castell de Rubió. Aquest
castell, que apareix al segle XI en
substitució del castell d’Ardesa,
s’ubica controlant la plana del Pla
de Rubió i connectant la Conca
d’Òdena amb l’altiplà de Calaf. El
punt de trobada i inici de la visita
serà al carrer Castell.
Informació i reserves
Per participar a les visites
guiades d’Anoia Patrimoni es recomana de fer la reserva a: www.
anoiapatrimoni.cat o bé al 635
922 384.
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Vilanova recupera la Setmana de la
Joventut, que tindrà lloc del 21 al 24
de juliol

VILANOVA DEL CAMÍ
l Consell de Joves “La Xispa”,
de la mà amb l’Ajuntament,
recupera la Setmana de la
Joventut, que se celebrarà del
21 al 24 de juliol. Durant quatre
dies, el jovent podrà gaudir de
més d’una desena d’activitats
que inclouen una assemblea
juvenil, cinema a la fresca amb
remullada nocturna; campionat
de jocs de taula i festa blanca
amb música dels 80; excursió
als Esgavellats, karaoke i nit de
Dj; concert-vermut, dinar popular i una sessió d’escape room.
El programa de la Setmana
de la Joventut compta amb el
suport de l’Espai Jove Can Muscons, Panela&Coco, Chepe’s i
Restaurant Mar i Terra.
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Assemblea Oberta, Cinema a la Fresca i Bany Nocturn
a la Piscina Municipal. La celebració comença avui dijous, 21
de juliol, a les 19.00 h a l’Espai
Jove Can Muscons amb una assemblea oberta del Consell de
Joves La Xispa, on es convida
a tots aquells joves que vulguin
saber com funciona aquest espai de participació ciutadana
a apropar-se, formar part de
l’entitat vilanovina i dir la seva
per implicar-se en les propostes

que s’impulsen des del Consell.
La trobada comptarà amb un
berenar gentilesa de la Xispa.
El mateix dijous, a les 21.15
h, s’obriran les portes de la Piscina Municipal Can Titó per dur
a terme una sessió de Cinema
a la Fresca i Bany Nocturn a
la piscina. La pel·lícula escollida per l’entitat juvenil ha estat
“Borat”, una sàtira políticament
incorrecta a tall de fals documental. Per seguretat, l’aforament està reservat a 200 persones, majors de 14 anys, que caldrà que s’inscriguin a l’ enllaç:
https://bit.ly/cinexispa22.
També s’informa que cal seguir les indicacions del personal
municipal o de l’entitat i els joves d’entre 14 i 17 anys hauran
de portar una autorització signada pels seus pares o tutors
legals.
Campionats de Jocs de
Taula i una nova sessió dels
Divendres a la Fresca. Demà
divendres, dia 22, l’activitat
iniciarà a les 16.00 h, a l’Espai Jove Can Muscons, amb un
Campionat de Jocs de Taula que
comptarà amb obsequis i premis a càrrec del mateix Consell.
Els joves que hi vulguin participar podran fer-ho en alguna de
les següents modalitats: Futbolí, Ping-Pong o Escacs i caldrà
inscriure’s a: https://bit.ly/jocsdetaulaxispa22.
En coordinació amb l’Ajuntament vilanoví, l’entitat anima
els i les joves a participar en els
Divendres a la Fresca que organitza el Servei de Cultura i que
demà programen, a Can Muscons, una Festa Blanca Remember dels anys 80’s que començarà a les 22.00 h i s’allargarà
fins a les 2.00 h de la matinada.
Com cada divendres, el servei
de barra i sopar anirà a càrrec
del Club de Futbol Vilanova del
Camí.
Excursió als Esgavellats,
Karaoke i Nit de Dj’s. El dissabte 23 la jornada començarà

a les 9.00 h del matí amb una
excursió als Esgavellats, des de
l’Espai Jove Can Muscons i es
preveu tornar cap a les 11.30 h.
Cal inscripció a l’enllaç: https://
bit.ly/esgavellatsxispa22.
Hi haurà un descans durant
la tarda per agafar forces i entomar una nit festiva que s’iniciarà a les 22:00 h a l’Espai Jove
Can Muscons amb un Karaoke
popular que comptarà amb servei de barra i sopar a càrrec
dels i les joves del Consell i que
continuarà fins a les 4.00 h de
la matinada amb una Nit de Dj’s
amb “Other People Set”.
Vermut amb concert de
Marta Bossa, Dinar Popular i
Escape Room. El diumenge 24
el Consell proposa un vermut
amenitzat amb un concert de
Marta Bossa, de 12.00 a 14.00
h a l’Espai Jove Can Muscons,
que comptarà amb servei de
barra i tapes a càrrec del Consell, i continuarà amb una Fideuà Popular. Es podran adquirir els tiquets abans del diumenge a la pastisseria Panela&Coco, Bar Chepe’s, Restaurant
Mar i Terra o a l’Espai Jove Can
Muscons.
La Setmana de la Joventut
es clourà amb un Escape Room,
ambientat en un Segrest Nuclear, a l’Espai Jove Can Muscons
a partir de les 18.00 h. Per donar cabuda al màxim de joves
possible s’han previst 3 torns:
de 18.00 a 19.20 h, de 19.20 a
20.40 h i de 20.40 a 22.00 h.
Per participar-hi cal inscriure’s a: https://bit.ly/escaperoomxispa22 en grups de 2 a 6
persones. L’activitat està recomanada per a joves d’almenys
15 anys.
Finalment, la regidoria de
Joventut, Eva Vadillo, celebra
que es recuperi la Setmana de
la Joventut i afirma que, en coordinació amb el Consell de Joves, se seguirà treballant per
mantenir aquesta data en el calendari de festivitats de Vilanova del Camí.

57a presentació d’“Avi, et trauré d’aquí!”,
de Joan Pinyol

E

l proper dijous 28 de juliol, al
Pati de Can Guineu de Sant
Sadurní d’Anoia, tindrà lloc una
nova presentació del llibre “Avi,
et trauré d’aquí!” (Saldonar edicions, 2019 i 2021) del capelladí Joan Pinyol. Organitzat per
l’Ajuntament d’aquesta població de l’Alt Penedès i per l’Arxiu Municipal de Sant Sadurní, a
més de l’autor l’acte comptarà
amb la intervenció del periodista Jaume Recasens, doctorat en
Periodisme i Comunicació a la
UAB, vinculat professionalment
des del 2002 a Penedès TV i a
Ràdio Vilafranca i autor, entre
altres llibres, de “SOMNIS EN
PAPER. Premsa i periodisme al
Penedès republicà”. (Cossetània
edicions, 2011).
Una vegada més, i ja en porta
57, Joan Pinyol donarà compte del
periple que va seguir el seu avi
Joan Colom Solé des que l’exèrcit de la República el va mobi-

Joan Pinyol en la gravació d’un documental al Valle de los Caídos. Fotografia: Pepe Galán.

litzar l’octubre de 1938 als seus
40 anys, la seva mort com a presoner dels franquistes a la Seu
Vella de Lleida el març de 1939 i
el posterior trasllat (el 21 de juliol
de 1965) del seu cos, entre més
de 500 víctimes més, al Valle de

los Caídos sense que ho sabessin
les famílies. També detallarà la
seva lluita de nom “Avi, et trauré
d’aquí!” que va començar l’any
2008 i que ha donat nom al documental homònim del “Sense
Ficció” de TV3 estrenat per la televisió catalana el 2013 i als dos
llibres que ha escrit per explicar els fets i la seva determinació de treure l’avi del mausoleu
franquista i portar-lo al cementiri
de Capellades perquè reposi juntament amb la seva àvia. El de
l’any 2019 i també el de 2021, en
aquest darrer cas adreçat a les
noves generacions i que s’acompanya d’una guia didàctica per
treballar el tema a les aules.
L’acte començarà a les 19.00
h i tindrà lloc al pati de Can
Guineu, davant la plaça de l’Era
d’en Guineu, un edifici del segle
XIX protegit com a bé cultural
d’interès local de Sant Sadurní
d’Anoia.
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Jorba celebra la seva
Festa Major amb el seu
format habitual

JORBA
orba va començar, diumenge
passat, la seva Festa Major amb
el seu format habitual després de
dos anys marcats per la pandèmia. Ho va fer amb la “9a Tirada de bitlles catalanes, memorial
Èlia Badia Casas”, i a partir d’avui
dijous, 21 de juliol, continua amb
el gruix de l’activitat.
Així, la piscina municipal acollirà avui els dos primers actes; a
les 4 de la tarda la demostració
de cursets de natació i una hora
després hi haurà una masterclass
de zumba. Seguidament, a la plaça de la Font, a les 6 de la tarda
tindrà lloc el torneig de ping-pong.
A les 7, la festa seguirà a la piscina amb el taller demostració de
defensa personal femenina i a les
9 del vespre arribarà la botifarrada
a la plaça de la Font. A continuació, a la mateixa plaça, una festa
hawaiana posarà el punt final de
la jornada.
Demà divendres hi haurà el
sopar de pa amb tomàquet i pernil, a les 21.30 h a la pista de l’escola, i a continuació hi haurà un
concert a càrrec de la “Banda del
Coche Rojo”. I per als que vulguin
allargar, a les 2 de la matinada la
festa continuarà amb “Karaokes’s
Band”.
Dissabte seguirà la festa de
bon matí, a les 9, amb el XXXI
Campionat de Truc al Cafè de Jorba. A les 6 de la tarda serà el torn

J

dels més petits amb la festa de
l’escuma i xocolatada a la pista
de l’escola. A les 7 sonarà el repic
de campanes i a continuació, a
dos quarts de 8, hi haurà la missa
solemne en honor de St. Jaume
apòstol. Més tard, a les 23 h, a
la pista de l’escola, hi haurà el
teatre musical “Sisteract” amb la
companyia 30-10 Escola de Teatre
Musical.
L’últim dia de Festa Major serà
diumenge, que començarà l’activitat a les 11.30 h amb la petita
mostra de productes artesanals
de Jorba a la plaça de la Font. A
les 12 del migdia hi haurà el programa de ràdio en directe “El pregó”, amb la companyia Duo Fàcil,
que serà emès per Ràdio Igualada,
on es parlarà de la Festa Major
de Jorba amb grans i joves per
conèixer els seus orígens i qüestionar-los en clau d’humor. A partir
de les 13 h, a la plaça de la Font,
tindrà lloc el vermut de Festa Major. A la tarda, de les 17 a les 20 h,
hi haurà inflables aquàtics a la pista de l’escola i posarà el punt final
el concert de Festa Major amb el
conjunt “D’allò i més”.
L’alcalde del municipi, David Sànchez, manifestava la seva satisfacció per poder tornar
a celebrar una Festa Major amb
normalitat “però sense abaixar la
guàrdia davant de la Covid-19, sobretot pensant en els més vulnerables”.
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La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els escrits que ens vulgueu fer arribar han de
tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions i que tinguin una
llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir més extensió, no podem garantir la seva
publicació per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessàriament
amb les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

Coses que passen…
massa sovint

I seguint amb el tema Montmar, val la pena mencionar, per
patètics, els escrits fets amb pintura negra sobre les parets blanques i cuidades. Escrits fastigosos. Escrits de nit i d’amagat. Es
veu que tenim ocults mols pintors
d’escrits no gaire bonics, i al marge d’aquests també tenim, per
diferents indrets, la pintura d’un
gran cor amb els noms, que no
diré, d’uns que s’estimen molt... i
que ho han d’escriure per estar-ne
segurs.
Deixaré aquest tema d’alta literatura per mencionar l’assumpte dels patinets-fletxes, que circulen per les voreres a velocitat
“a tota pastilla” i que considero
molt perillosos. És un tema seriós.
M’agrada escriure aquestes notetes per a L’Enllaç i seguiré mentre
pugui fer-ho. Aquesta setmana he
complert (ho diré poc a poc...) noranta esplèndids anys. És la vida...
Un dia comentaré, o millor dit
escriure, sobre les boniques cartes que rebo d’un home jove de
Piera... Són d’anys i no para. Ara
quedarà sorprès de que ho digui,
però que estigui tranquil. Les tinc
en un gran calaix i d’allà no surten. Són amigables i correctes, i
m’ha agradat dir això per posar-li
un xic de nervis al cos... Això de
viure tan i tan relaxat crec que ja
ha passat a la història i...
Maria Teresa Mora Sanahuja
Piera

Final del programa dels
dissabtes al vespre a TV3
Segons se’ns va anunciar durant la setmana passada, el de
dissabte seria el darrer programa
del FAQS - Preguntes freqüents,
després de cinc temporades en
antena, a TV3, els dissabtes al vespre. Suposo que devia tenir molta
audiència, sinó ja l’hagueren suprimit abans.
Jo el trobava un programa interessant, sobretot pels personatges que entrevistaven, particularment els convidats a plató, que
eren preguntats pels periodistes
assistents, dels quals voldria es-

mentar-ne dos: Bea Talegón, sempre adequada i educada, i Israel García-Juez, no tan agradable,
però que feia el seu paper.
Del darrer FAQS sols diré que
va ser un comiat adient, molt divertit, amb entrevistes molt interessants i que em va sorprendre
la presentació que es va fer d’una
senyora que és la mare de la Natàlia i que des d’Irlanda segueix
el programa per mitjà del mòbil,
crec. També es va saludar el comandant d’aviació Ramon Vallès,
però no es va dir que és de Piera
i que viu a Igualada, pel que jo sé
d’altres entrevistes.
La Pilar Rahola és bona periodista, però no deixa parlar els
seus interlocutors, cosa que la
presentadora, Cristina Puig, tolerava.
En el balanç del FAQS que es
va fer en el programa de comiat es va dir que el doctor Clotet
va ser qui havia estat convidat
més vegades, amb el tema de la
pandèmia, i també es va parlar
d’altres personatges que ara no
recordo, i tampoc em voldria fer
pesada. Pel que fa als presentadores, el primer va ser Ricard Ustrell,
seriós, però sabia què es feia en
un plató ple de persones, després
va passar el relleu a Laura Rossel i
finalment a Cristina Puig, ara amb
el plató buit, però ja ens hi hem
acostumat. Va posar el punt i final
l’actuació de Los Manolos, ben
divertida, que va fer ballar tothom.
Vull acabar amb el tema de
les samarretes del programa, amb
la intriga de com seria l’última
samarreta del FAQS, i que finalment se’n van repartir entre el
públic assistent, com també les
que han portat els presentadors
en aquests cinc anys de programa, i que va ser la traca final, molt
aplaudida, tot i que el programa
va acabar a les 2 de la matinada i
segurament molts espectadors no
es van esperar fins al final.
Ara ja només ens cal esperar
la nova programació de TV3, que
ja han anunciat que portarà molts
canvis.
Bones vacances a tothom i
fins al setembre!
Cristina Collado

Número 70 - últim número de la col·lecció,
dedicat a Antoni Dalmau i Ribalta
Revista de cultura i pensament
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros
A Igualada podeu adquirir la revista a les
següents llibreries:
Abacus, Aqualata, La Maquineta, Llegim i
Rabell.
Consulteu el sumari de tots els números a:

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
des del núm. 1 fins al 69.
REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40
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Pau Ortínez Martí

El Casal del Passeig:
una llar d’infants?

F

a cinc anys, l’Espai pels somnis va ser desallotjat pels
Mossos d’Esquadra i, des de llavors, el Casal del Passeig està
completament en desús. Un
espai molt estimat per tota la
gent d’Igualada que recorda,
amb enyorança, les piscines on
durant la seva infantesa i joventut es banyava. Un equipament
que durant quatre anys va ser
ocupat per un grup de joves amb
moltes ganes de condicionar-lo,
obrir-lo a la ciutat i tornar-lo a fer
bategar. L’espai pels somnis va
ser una oasi de vida, d’activitat
cultural i de compromís polític,
massa curt per a un equipament
que portava anys tancat. La propietat de l’espai no crec que tingui la capacitat ni la voluntat de
transformar aquest espai de la
ciutat... i el Casal no pot seguir
abandonat més dècades. El Casal
del Passeig és un espai brutal,
de 3.300 metres quadrats, que
té molt potencial. En una ciutat
compacta com Igualada no és
fàcil trobar espais tan grans, definits urbanísticament com a equipaments i menys al centre. Però
sí, tenim un espai per somiar al
centre i tenim ganes d’omplir-lo
de vida. Per això, des de Poble
Actiu, hem proposat que el solar
abandonat on hi havia hagut el
Casal del Passeig aculli, entre
d’altres equipaments, la llar d’infants pública que el centre de la

ciutat necessita. La conversió de
concertada a pública de l’escola
de l’Ateneu Igualadí, una proposta compartida per les famílies
de l’escola i amb el suport de
l’entitat, es va realitzar amb una
condició: el compromís de l’Ajuntament de trobar, com a màxim
el 2026, un espai idoni per acollir la llar d’infants el Rusc. Analitzant els espais disponibles a
l’entorn de l’Ateneu Igualadí, des
de la candidatura municipalista
creiem fermament que l’espai
més idoni és el Casal del Passeig.
Per la proximitat a l’escola, per
la superfície disponible, per la
possibilitat de combinar un nou
edifici en un entorn que pot ser
verd... per molts motius, el Casal
del Passeig és la millor ubicació per acollir la llar d’infants del
Rusc.
El Casal del Passeig podria
acollir la llar d’infants el Rusc,
que creixeria d’una única línia
a dues línies per acollir tota la
demanda de places d’educació
pública que tenen les famílies
dels barris del centre i del Poble
Sec, però té molt més potencial. El POUM de 1986 preveia un
carrer per connectar el carrer
Amor i el carrer dels Caputxins,
que és necessari. Així, l’espai
quedaria separat en dues zones:
una zona al sud del nou carrer
--entre el nou carrer i el Passeig-- per acollir equipaments i
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una zona al nord del nou carrer
per construir habitatges. Si observeu tot l’espai disponible que
té el Casal del Passeig veureu
que les possibilitats que té són
immenses. Hi ha 1.600 metres
quadrats preparats per acollir
equipaments, que són molts
més dels necessaris per a una
nova llar d’infants. Què més podria acollir? Un espai verd? Un
espai on practicar esport? Un
amfiteatre per a actuacions culturals? Què hi faríeu? També hi
ha l’edifici del Casal, un edifici
amb una superfície de 400 metres quadrats que malgrat els
anys que té es conserva intacte.
L’edifici, amb una mínima inversió en tancaments, climatització
i mobiliari, podria convertir-se,
per exemple, en el casal d’entitats que el teixit associatiu reivindica. Un espai tan estimat per
la gent bé mereix que imaginem
com volem que sigui. “Segurament nosaltres vivim els somnis
dels nostres avis i, depenent de
la qualitat dels nostres somnis,
això és el que viuran els nostres descendents”, deia el Lluís Llach. I crec que és ben bé
així. Volem dibuixar la Igualada
que volem. I un espai abandonat com el Casal del Passeig és
un espai per fer volar coloms.
Somiem junts. Sense por. Que
els somnis es fan a mà i sense
demanar permís.

Joaquim Bacardit

Records personals per Joan Ribalta
Vilaseca

H

e rebut un escrit del Sr. Joan
Ribalta Vilaseca, el qual passo
a transcriure:
Vaig saber que al Centre Catòlic hi havia l’Agrupació Sardanista d’Igualada la qual ensenyava a
ballar sardanes. hi vaig anar per
apuntar-me al curset i així va ser
com vaig aprendre a ballar sardanes. Els monitors eren Joan Noguera i Font i Ernest Fabregat i
Gelavert. Aquests fets ocorrien als
voltants del 1949.
Acabat el curset vaig seguir involucrat a l’Agrupació com a soci.
Passats uns mesos, en Noguera i
en Fabregat van proposar-me entrar a la Junta. Ho vaig acceptar i
em varen nombrar secretari. Jo no
havia format mai part de una junta i ignorava quina funció tenia el
secretari, però vaig acceptar.
Va ser nombrat president en
Joan Noguera, el qual va lliurar-me
un llibre d’actes, en el qual sols hi
havia l’acta de la fundació. S’explicava que en Josep Pedragosa i
Roig havia fet gestions entre elements sardanistes a fi de fundar
l’Agrupació Sardanista d’Igualada.
Aquesta acta la va redactar el secretari Ramon Olivé i Rius. La junta
la formaven en Pedragosa que es
de suposar n’era el president, en
Olivé el secretari, en Noguera i en
Fabregat.
Vull destacar que el contingut
de l’acta de fundació em va impressionar molt, i des de llavors, la
tinc molt present com un exemple
d’obra molt ben feta.

L’any 1947, l’Agrupació va organitzat el 4t concurs de colles
sardanistes al camp de l’Ateneu,
llavors Centro Nacional. Es va
fer a la nit i va caldre il·luminar el recinte. Es cuidà de fer-ho
en Francesc Rosich, el qual va
fer les delícies de tots els assistents. Vingueren colles de Barcelona i d’altres indrets, en total
28 colles. Com a curiositat dir
que el preu de l’entrada era de
una pesseta. Entre d’altres formava part del jurat en Joan Riba
Faura.
La finalitat d’aquest escrit sols
era aportar unes dades referides a
l’Agrupació Sardanista d’Igualada,
que crec convenient siguin conegudes.

Publicades les noves
bases del concurs «La
Sardana de l’Any» 2022
La Confederació Sardanista de
Catalunya ha fet públiques les Bases per el concurs «La Sardana
de l’Any», que presenta la seva
33a edició aquest 2022. La final
d’aquesta 33a edició se celebrarà
el dissabte 27 de maig del 2023 al
Casino de Lloret de Mar.
Per l’extensió que tenen dites bases, prego que les persones
interessades entrin a l’informatiu setmanal d’Infosardana núm.
1565, on trobaran tota la informació necessària i precisa com és:
Premi Popular, Premi de la Crítica
i Joventut, Votacions, Calendari i
Difusió.

Resultats del 96è
Concurs de Vic de colles
sardanistes

A l’igual que el tema anterior,
també podeu trobar al núm. 1565
d’Infosardana tots els resultats del
96è Concurs de Colles Sardanistes
celebrat el passat 9 de juliol a Vic
del Campionat de Catalunya en la
categoria grans i veterans.

Ballades per aquest
proper fi de setmana
Dissabte, 23 de juliol
Begues, al Pg. de l’Església, a
les 18:30 h., cobla: Ciutat de Cornellà.
L’Hospitalet de Llobregat, a la
Pl. de l’Ajuntament, a les 19:00 h.,
cobla: Baix Llobregat.
Sant Cugat del Vallès, a la
Pl. d’Octavià, a les 19:00 h., cobla:
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
Sant Vicenç dels Horts, al
parc del Mamut Venux, a les 22:00
h., cobla: Vila d’Olesa.
Diumenge, 24 de juliol
Agramunt, a la Pl. del Mercadal, a les 20:00 h., cobla: Vents de
Riella.
Castellar del Vallès, al C. de St.
Jaume, a les 19:30 h., cobla: Osona.
Cervera, a la Pl. de Sta. Anna, a
les 19:30 h., cobla: Tàrrega.
Rubí, al C. de St. Jaume, a les
19:00 h., cobla: Contemporània.
St. Andreu de la Barca, a la Pl.
de la Font de la Roda, a les 19:00.,
cobla: Ciutat de Terrassa.
Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com
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PERE VIVÈNCIES

Joan Pinyol

Aigua va! (Quan el futur fa aigües)

U

n dia, el Guillem Guarro, que
és un bon amic i un bon
savi, em va assenyalar una realitat que em va entristir i em
va fer entendre moltes coses.
El nivell de la bassa aleshores
era ufanós, prodigiós, generós,
com en altres temps, i res no
convidava al desànim. Però ell,
que també és saurí i que entén
molt de corrents d’aigües subterrànies, em va proposar que
anés a veure una surgència descontrolada d’aigua que emergia
vora l’esquelet del que un dia
va ser l’empresa Tintes Igualada, sota el Capelló i a tocar del
Camí Ral. Em va assegurar que
aquell cabal d’aigua es perdia
tristament i marxava riu avall,
cap a Vallbona d’Anoia, i que
un dia Capellades, l’aqüífer Carme-Capellades, l’ACA i qualsevol persona amb responsabilitat
en aquest tema, lamentaríem la
baixada del nivell i la sequera
conseqüent. D’aquest avís deu
fer una cosa de quatre o cinc
anys i em consta que la surgència descontrolada d’aigua que
es perd al costat d’aquella fàbrica abandonada no ha cessat
ni un sol dia des d’aleshores.
Tampoc ara, en plena sequera
i onada de calor. Tampoc ara
amb els recursos hídrics del país
sota mínims. Tampoc ara en què
s’anuncien restriccions per la
manca d’aigua de boca. Tampoc
ara després que els governants
de l’Ajuntament de Capellades
hagin deixat de regar la gespa
dels parcs públics per falta d’aigua. Tot el contrari. L’aigua es
continua perdent directament,
com la que es filtra cada nit sota
la Piscina Blava de Capellades.
En el cas de la sortida de sota
el camí de la Font de la Reina,
milers de litres diaris que són
l’alegria dels quatre ànecs que
gosen viure a la llera del sovint

La surgència descontrolada d’aigua
aquest passat dilluns.

putrefacte riu Anoia. La imatge
que acompanya aquest article
és feta dilluns 18 de juliol, però
en aquests quatre o cinc anys
després de l’avís del Guillem, he
vist sempre brollar lliure aquesta aigua. Com si en sobrés.
Aleshores, sense entendre
res ni entendre-hi gens, també
vull deixar brollar uns quants
interrogants, a veure si a algú
se li asseca la vergonya. D’on
emergeix l’aigua? (no seré jo
qui vagi a trobar l’origen del
seu curs). I, en un món en què
sembla que tot tingui amo, qui
és el propietari? ¿Una indústria
paperera particular que deixa
caure a trossos molins paperers
històrics com Cal Violant a Capellades o La Boixera a la Pobla de Claramunt perquè només
vol aprofitar l’aigua del subsol
mentre la deixadesa humana
converteix en runes l’edifici del
damunt? ¿És l’Ajuntament de
Capellades, el propietari, perquè
l’aigua brolla i es perd descontrolada dins l’esquifit terme municipal?, ¿és l’Agència Catalana

de l’Aigua que lamenta per TV3
el baix nivell de l’aqüífer Carme-Capellades i que persegueix
l’existència de pous particulars
il·legals que buiden aquest llac
subterrani per a usos privats
sense llicència? ¿O l’aigua que
es perd només és de la mare
terra i la desaprofita fent que les
criatures que hi vivim caminem
cap a l’extinció del nostre ecosistema? I ara algunes propostes
des del “sense entendre res ni
entendre-hi gens”. Si l’amo de
l’aigua que es malbarata tristament és una indústria particular,
se li pot expropiar l’aigua perquè serveixi per al bé comú?
Si l’amo és l’Ajuntament de Capellades, se li podria fer obrir
els ulls perquè l’aprofiti? Si una
trista bomba d’aigua pot bombejar litres i litres per a regar un
hort, no es podria bombejar l’aigua i revertir-la cap al rec principal que abasteix les cases i que
també fa possible regar la gespa
dels parcs públics? Tant costaria no deixar-la escapar ara que
és un bé escàs? Fins i tot per
amagar els maleïts incendis com
els que aquests dies cremen al
Bages? És tan difícil aprofitar-la
d’alguna manera abans de veure
com es perd riu avall? Si l’amo
és l’ACA, no es poden depurar
responsabilitats per deixar que
corri sense cap ús? I si l’única
propietària és la mare terra, segur que ens la cedirà generosa
pel que calgui, que al planeta
tampoc no li interessa acabar
com una pansa de raïm.
De debò que, abans que es
perdin més milions de litres per
aquell forat, voldria que algú
amb coneixement de causa donés la cara i ens expliqués per
quin motiu des de fa anys no
es pot aturar aquest malbaratament hídric. Ho farà o se li assecaran abans les idees?

Els impulsors del Campus D-hub Òdena
presenten al·legacions al PDUAECO

L

’empresa Adequa, promotora
del D-hub Òdena als terrenys
de Can Morera, ha presentat al·
legacions al Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la
Conca d’Òdena (PDUAECO).
Un cop analitzat el document final del PDUAECO, la raó
principal que ha portat Adequa
a presentar al·legacions és la
constatació de que la Generalitat va cedir a les pressions de
l’Ajuntament d’Òdena i va excloure Can Morera per raons
estrictament polítiques. De fet,
assegura que la documentació
publicada i d’altres evidències
enregistrades durant la redacció del propi pla demostren que
aquesta decisió ja s’havia pres,
inclús abans de l’inici del procés participatiu. A més, els sòls
escollits no garanteixen la viabilitat econòmica dels futurs
projectes ni l’interès d’empreses concretes en instal·lar-se en
el nou sòl industrial, ja que “es
continua oferint el mateix tipus

de parcel·les de sempre, i ara, a
més, amb molts condicionants
tècnics que s’han volgut obviar
de forma interessada”.
D’altra banda, veu contradictori l’enfoc total en promoure
únicament l’ús logístic, un sector
que al document de conclusions
del procés participatiu quedava
palès que no era l’objectiu principal i existia un ampli consens per
moderar-ne l’ús o limitar-lo.
Entre d’altres, també al·leguen que el planejament urbanístic aprovat inicialment malgrat
que preveu dos sectors (l’entorn
de l’aeròdrom Òdena-Igualada i
el Parc Tecnològic i Empresarial
de Jorba-Igualada), aquests estan
dividits a la vegada en tres subsectors cadascun. Per a Adequa
aquest planejament urbanístic és
totalment contrari al dret urbanístic bàsic i s’ha demostrat arbitrari
i injust envers el sector de Can
Morera.
Pepe Singla, soci i cap d’inversions d’Adequa, assegura que

per fer el que s’ha acabat fent no
calia fer cap pla director d’abast
supramunicipal i es podria haver
tramitat amb altres instruments
urbanístics derivats. En relació a
Can Morera, Singla diu, “el projecte del D-hub Òdena que es projecta pels terrenys de Can Morera
compleix millor amb els objectius
inicials del PDUAECO, que es basaven en l’aposta per la industria
4.0 i d’alt valor afegit, la digitalització i la necessitat de comptar
amb parcel·les assequibles i de
gran format per a l’arribada d’empreses tecnològiques de primer
nivell”.
Per totes aquestes raons,
però també per defensar els drets
vigents del sector de Can Morera,
Adequa considera necessari impugnar el resultat del PDUAECO
i que la Generalitat replantegi el
seu resultat garantint que pugui
haver una demanda certa d’empreses i un tracte just per a tothom.
Adequa

Pots llegir-lo a internet: www.latossa.com
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Joan Valls

I aquí no passa res...!

E

ls matiners ja fa dies que, per
ràdio o televisió, ens despertem amb els àudios de l’excomissari Villarejo. Qualsevol sèrie de
televisió es queda curta, tan curtes com queden també les pel·
lícules de Torrente. Una vegada
més, la realitat supera la ficció.
L’edat i l’experiència m’han anat
ensenyant que no cal indignar-se.
Els motius per fer-ho són sobrats,
però és difícil mantenir un estat
greu d’indignació setmanes i setmanes. Se’n ressent la salut. I
tampoc no cal. Plou merda cada
dia i aquí no passa res!
Però el capítol de dimecres
passat va superar totes les expectatives. Encara no hem tocat sostre. El peculiar Villarejo ha gastat
més en gravacions que en menjar..., perquè segurament menjava
de restaurant i sempre convidat.

En aquesta ocasió, aquest senyor
(?) explica com s’han tramat les
burdes mentides sobre l’inexistent compte corrent de Xavier Trias, a Suïssa. I ho fa en presència
d’un altre comissari d’alta volada,
però també carronyer, del número
dos del ministeri de l’Interior, d’un
empresari que no anomeno per
no fer publicitat del seu detestable diari i d’un jutge de l’Audiència Nacional. I tots riuen a cor
que vols les penoses estratègies
de l’operació. Un jutge escolta les
proves falses d’un cas i riu. Quina
gràcia, tu! Increïble? No, home,
no! Aquest país veí és així. El problema és que no ens vol, ens castiga i no ens deixa marxar. Quanta
pudor! No hi ha colònia que ho
aguanti, això. I mira que colònia és
paraula polisèmica...

SABIES QUE...?
CONEIX LA TEVA BIBLIOTECA

Llibres i sèries

L

es sèries que han popularitzat
les plataformes de televisió
han servit, també, per donar a
conèixer l’obra d’autors i autores abans desconeguts. I és que
moltes vegades abans que la
sèrie... va ser el llibre. D’adaptacions televisives en trobem de
tots els gèneres, des de grans
intrigues històriques a sagues
romàntiques. Una de les més
conegudes va ser l’espectacular
«Joc de trons», basada en les
extenses novel·les de George R.
R. Martin.
En molts casos l’èxit de
la sèrie ha servit per donar a
conèixer autors i gèneres literaris més minoritaris. És el cas de
«El conte de la serventa», una
història distòpica escrita per la
canadenca Margaret Atwood. En
l’àmbit de la intriga destaquen
dos llibres que també compten
amb la seva adaptació: «Gam-

bit de dama», escrita per Walter
Tevis, i «El desorden que dejas»,
de Carla Montero.
Però sobretot triomfen les
grans històries romàntiques. La
saga dels Bridgerton està basada en els llibres de Julia Quinn, i
la sèrie «Outlander (Forastera)»,
en la saga de llibres de l’autora Diana Gabaldón. Amb un to
més divertit i desenfadat trobem
els volums de «En los zapatos
de Valeria», escrita per Elisabet
Benavent, que en l’adaptació televisiva està protagonitzada per
l’actriu igualadina Diana Gómez.
Finalment, també han vist la
seva adaptació televisiva «Totes
les bèsties, petites i grosses»
de James Herriot, que mostra
les divertides experiències d’un
aprenent de veterinari en l’Anglaterra rural dels anys trenta.
I per als lectors més petits «El
club de las canguro», l’adaptació
dels còmics basats en la novel·
la d’Ann M. Martin amb il·lustracions de Raina Telgemeier.
Tots aquests llibres, i també
algunes de les series en DVD, els
trobareu a la Biblioteca.

OPINIÓ
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Josep Riba i Gabarró

Igualadinisme de les assemblees
d’estudiosos

E

ls fundadors de les Assemblees Intercomarcals d’Estudiosos foren un triumvirat format per
Albert Ferrer Soler (1922-1954), de
Vilanova i la Geltrú; Joan Mercader Riba (1917-1989), d’Igualada, i
Josep Iglésies Fort (1902-1986) de
Reus i Barcelona.
En Joan Mercader ho explicava:
“No en teníem prou amb la creació del Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada (el CECI) l’any 1947, i
haver predicat a grans crits la bona nova dins de la ciutat, sinó que
vam promoure un moviment comarcalista català i al principi amb la
direcció de les Assemblees d’Estudiosos, considerant que la base de
tota la història és història local”.
Les Assemblees se celebraren
en 43 comarques, entre els anys
1950 i 2000, amb més de deu mil
assistents, i la primera feta a Martorell va ser el primer acte fet en
català amb assistència de públic.
En Josep Iglésies apuntava que
“calia lluitar contra la concentració
de totes les funcions culturals fetes
a Barcelona i calia estendre els braços vers els estudiosos de les diverses contrades, alguns dels quals
porten a cap la seva obra gairebé
heroicament en solitari”.
El conseller de Cultura de la Generalitat, l’any 1988, va definir que
“els estudiosos de la història local
i comarcal han estat una peça cabdal en el procés de la recuperació
d’una visió global de la història de
Catalunya i mantenint viva la memòria col·lectiva”.

Cronologies
Les localitats i els anys de les
43 Assemblees foren les següents:
Martorell, 1950; Santes Creus,
1953; Cervera, 1955; Peralada,
1959; Tortosa; Vic, 1962; Banyoles,
1964; Montblanc, 1966; Igualada,

1967; Sabadell, 1968; Reus, 1969;
Balaguer, 1970; Mataró, 1971; Perpinyà, 1971; Terrassa, 1972; Tàrrega, 1973; Santa Coloma de Queralt,
1973; l’Espluga de Francolí, 1974;
Vilanova i la Geltrú, 1975; Sant Feliu de Guíxols, 1976; la Seu d’Urgell, 1977; Ripoll, 1978; Berga, 1979;
Lleida, 1979; el Prat de Llobregat,
1980; Manresa, 1981; Sant Joan de
les Abadesses, 1982; Santa Coloma de Farners, 1983; Sitges, 1984;
Girona, 1985; l’Hospitalet de Llobregat, 1986; Rubí, 1986; Granollers,
1987; Puigcerdà, 1988; Valls, 1989;
Tremp, 1990; Amposta, 1991; Encamp, 1993; Cardona, 1994; Morella, 1996; Besalú, 1997; Sant Cugat
del Vallès, 1998, i Martorell, 2000.

Perspectives
En Josep Iglésies aclaria que
“els organitzadors no érem uns il·
lusos i sabíem perfectament el què
cercàvem. Teníem plena consciència del què anàvem a intentar, del
lloc on podíem arribar i dels perills
que ens envoltaven. Alguns volíem
obrir una clivella de llum clara en
un cel de negre nuvolades. S’hauria
de mantenir el caràcter independent i apolític de les Assemblees i,
per tant, no podrien ser mai organitzades per cap entitat oficial, i si
bé calia demanar col·laboracions,
sempre que no suposés sotmetre’s
a cap dependència”.

Però no es deixarà de conèixer
algunes de les apreciacions populars. Per una banda hi hagueren les
denúncies que titllaven de subversius catalanistes els assembleistes
i per altra que aquest eren uns col·
laboracionistes del règim i deien
que les Assemblees no s’haurien
de fer fins que tornés la democràcia.
Els senyors alcaldes de les localitats on es feien les Assemblees,
davant dels superiors governatius,
hagueren de cobrir-se les espatlles amb l’argument defensiu “que
aquesta gent dels estudiosos valia
més tenir-los a dins que a fora”.

Publicacions
En gairebé totes les Assemblees es van publicar els llibres amb
els continguts presentats, que
abastaren uns quaranta camps
temàtics, que foren exposats per
uns dos mil autors. El primer llibre
va ser el de la “Primera Assemblea Intercomarcal del Penedès i
la Conca d’Òdena” de l’any 1950.

Comissions
Per a l’organització i el desplegament de les Assemblees
d’Estudiosos va funcionar una Comissió permanent, en la qual hi
sobresortiren Antoni Bergés Massó i Josep M. Domènech Fargas.
La darrera Comissió, amb aires
estatutaris, va estar formada per
Pere Català Roca, Josep M. Domènech Fargas, Miquel Domingo
Pujadó, Josep Riba Gabarró i Josep M. Sans Travé.
Per tot plegat hi ha el reconeixement i l’afirmació que amb les
Assemblees d’Estudiosos es va
arribar a una majoria d’edat cultural guanyada a consciència en la
segona meitat del segle XX.

✞
ANTONI MUNTADAS NOGUERA
Va morir cristianament el dia 14 de juliol,
a l’edat de 88 anys
La família agraeix l’ajuda i la companyia en aquests dies.
El dia 4 de setembre, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família
d’Igualada se celebrarà una missa en el seu record.
Igualada, juliol de 2022

21 de juliol de 2022

“Debajo un botón,
ton, ton…”

F

a una colla d’anys, en un programa de televisió del canal
Sud d’Andalusia, vaig veure i
escoltar unes xarangues de Cadis.
Algunes xarangues, són grups
normalment humorístics que canten cançons satíriques i que els
seus cants els acompanyen amb
unes flautes fetes de canya.
En veure-les i escoltar-les, jo
vaig retrocedir en el temps fins
als dies en què jo era alumne de
l’escola dels Germans Maristes
d’Igualada, situada entre els carrers Trinitat, Sant Carles i Sant
Vicenç, i en el dia d’avui Centre
Cívic.
Concretament, m’ha vingut
a la memòria un dia en què els
alumnes i els “hermanos” ens trobàvem a la Capella de l’Escola
Marista.
Durant el mes de maig, cada
dia una hora determinada, tots
els nois entràvem a la capella de
l’escola per a celebrar-hi el mes
de Maria. En un d’aquells dies, i
abans d’iniciar el res, l’aleshores
director, Germà Miquel, ens manifestà que les oracions d’aquella
tarda les oferiríem per un germà
marista que tots coneixíem, de
quan anteriorment desenvolupava l’ensenyament a Igualada en
aquesta escola, el qual malauradament havia mort. “Em refereixo
al Germà Bruno”, ens va dir. Tots
els alumnes rebérem la trista notícia amb cara de pòquer, car no
sabíem a qui es referia.
Resulta que, en aquella època,
els alumnes desconeixíem com
es deia cadascun dels germans
maristes, salvat del director, que
era qui firmava els butlletins de
les notes. Simplement coneixíem els germans per: “El Hermano
de la segunda, el Hermano de la
cuarta”, etc., etc. Però sí que és
veritat que a algun dels germans
l’identificàvem per algun renom,
amb el qual algú, amb més o
menys imaginació, l’havia batejat.
Com a exemple: “El hermano Bonifaci”. Aquest, com els toreros,
fins i tot tenia cançó pròpia, la
qual deia així: “Bonifaci rampellut porta calces de vellut. Si
les de vellut no li van bé porta
calces de paper. (Si ell arribà mai
a assabentar-se’n, ho desconec
totalment).
Bé, fet aquest aclariment,
el director, en constatar que referint-se al “Hermano Bruno” ningú no sabia de qui es tractava, va
afegir: - “Vull dir que les oracions
les dedicarem a l’Hermano Flautas”. Aleshores, a la capella tothom a cor contestà: - “Ah!...”.
Qui era l’Hermano Bruno?
Posats a memorar, diré que era

un marista jove i de cabell ros, el
qual la seva dèria o afició eren els
concerts de flauta, i gràcies a ell
tots els seus alumnes en tenien
una com a mínim. Eren fetes amb
un tros de canya, en la qual s’hi
feia un forat, i a un dels extrems
s’hi posava un paper de fumar
que quedava fix amb una gometa.
L’aula de l’Hermano Bruno donava per un costat al carrer de
sant Vicenç i per l’altre costat era
adossada a la nostra aula, mitjançant una vidriera en la part alta.
En aquella avinentesa, el nostre mestre era el senyor Joan
Jorba, de qui en servo molt bon
record, com també opino que els
demés alumnes també; el Sr. Joan Jorba era el germà gran del
Dr. Jorba, metge molt conegut a
Igualada.
Des de la nostra aula, trobàvem molt divertit el poder gaudir dels concerts de flautes que
diàriament ens oferien els de
l’aula del costat. El seu repertori era força extens. Entre altres
cançons, recordo aquella que diu:
“Debajo un botón, ton, ton, encontró Martín, tin, tin, / había un
ratón, ton, ton, así de chiquitín,
tin, tin.”
O bé aquella altra:“La tiraron
al barranco, toda vestida de blanco, / toda vestida de blanco, la
tiraron al barranco.”
(Escrit de les memòries de la
meva infantesa)

Compartir
En un poble de l’Anoia, ben a
prop del Penedès,
una font van instal·lar-hi que,
pel broc, bon vi ragés.
Cada pagès una bota ben curulla de bon vi,
que la buidés al dipòsit entre
tots van decidir.
Un pagès despert rumia... - Jo,
que sóc espavilat,
si la bota l’omplo d’aigua, qui
del món ho haurà notat?
Fou festa molt celebrada
quan s’inaugurà la font.
Valga’m Déu! Quina festassa,
gent d’aquí i d’arreu del món.
Copa en mà l’il·lustre alcalde,
en haver parlamentat,
va ser qui obrí l’aixeta i sols
aigua en va rajar.
El que no vulguis per tu, no
ho vulguis pels demés!
Joan Vila i Prat

Pots llegir-lo a internet:
www.latossa.com
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TOT PUJANT CAP A IGUALADA
Benigne Andrés Ancosta
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EL RACÓ DE LA NUTRICIÓ

Aitana Hornas Moliner

Derivats de la soja: els millors aliats
Qui diu que Pedro
dels vegetarians
Sánchez és un oportunista? a soja com a llegum és un alidratada que pot ser de diferents

T

ot pujant cap a Igualada vam
escoltar Pedro Sánchez, en el
debat de l’estat de la nació de la
setmana passada, anunciant algunes mesures extraordinàries de les
quals n’hi ha tres de força destacables: impost extraordinari sobre
els beneficis de les empreses
energètiques, impost extraordinari
sobre els beneficis de les entitats
bancàries i gratuïtat d’ús dels trens
de rodalies de Renfe durant tres
mesos.
Com era d’esperar, el Partit
Popular, que s’ha vist sorprès per
aquestes iniciatives del president
espanyol, les ha criticat amb la vehemència i l’estil groller que els caracteritza. Això no és notícia. Però
el que no ens esperàvem ha estat
que molts experts en economia,
no vinculats a les impresentables
dretes d’aquest país, també ho critiquessin. No ho entenem.
En un moment en què l’economia del país, i la butxaca d’una
gran part dels ciutadans, està passant dificultats a causa de la crisi desencadenada per la invasió
d’Ucraïna, i quan les companyies
energètiques, petrolieres i bancàries estan tenint quantiosos beneficis immorals, no sembla pas una
bogeria que el Govern de Madrid
proposi un impost extraordinari a
aquestes empreses tan lucratives i
poc solidàries.
No sabem fins a quin punt viatjar gratuïtament durant tres mesos
en trens de rodalies per anar a treballar significarà una ajuda interessant per als usuaris, però sempre
hem pensat que en un estat socialista ideal seria un avantatge que
els treballadors poguessin anar a
treballar en transport públic gratuït. Sabem que aquesta mesura,
en una nació pobra, corrupta i mal
administrada com l’espanyola és
impossible mantenir-la indefinidament. Renfe és una empresa estatal que perd més de 400 milions
d’euros cada any, sense gratuïtat.
És cert, com manifesta la majoria dels que critiquen les mesures, que Pedro Sánchez ha decidit
jugar aquestes cartes per guanyar
vots en les properes eleccions generals, que arribaran abans de 18
mesos, però, tot i així, no estem
acostumats a que el president del
país planti cara a les poderoses
companyies energètiques i bancàries. I com que això gairebé no passa mai, quan succeeix ho hauríem
d’aplaudir, malgrat que el president
espanyol sigui un reconegut oportunista sense principis.

Sembla que Pedro Sánchez
creu tant en el canvi
climàtic com Donald Trump
Fora de les Corts espanyoles
es produeixen altres fets greus. La
forta sequera ha reduït les reserves d’aigua per sota del 50% de la
capacitat dels embassaments, i per
aquesta raó, els homes i dones que
ens donen la previsió del temps
ens recomanen que reduïm el consum d’aigua tant com puguem. Tot
apunta a que, probablement, patirem restriccions d’aigua, com ja
està passant en algunes poblacions
catalanes.
Cada cop suportem onades de
calor més freqüents i perllongades

en el temps. Una d’aquestes onades va assecar els cereals abans
que granessin del tot, per la qual
cosa la collita d’enguany ha estat
la meitat d’una temporada normal.
Hem vist com centenars d’hectàrees es cremaven i hi ha alertes
sobre possibles nous incendis per
les adverses condicions climatològiques. Aquesta situació no és fruit
de la casualitat ni és una maledicció dels déus de l’Olimp, aquest
malson és la conseqüència directa
de l’estupidesa dels humans, que
ens hem dedicat a destruir el planeta durant dècades i encara no
hem reaccionat.
Enfront de l’emergència climàtica, el més raonable hauria estat
que Pedro Sánchez, aprofitant el
debat de l’estat de la nació, hagués
presentat mesures per alentir el
canvi climàtic, però no ha estat així
i ens preguntem per què.

Malauradament, lluitar
contra l’emergència
climàtica es veu que no
dona vots
Els experts en canvi climàtic
tenen un sac ple d’iniciatives, moltes de les quals s’han implantat
en països del nord. Gratificar significativament els municipis que
implantin parcs de panells fotovoltaics. Incentivar les cooperatives de producció fotovoltaica per
reduir la dependència de les grans
energètiques. Promoure i gratificar
millor els habitatges que instal·lin
panells fotovoltaics. Promoure i facilitar la instal·lació de dipòsits per
a l’aprofitament de l’aigua de pluja en els habitatges. Gratificar els
ramaders que facin pasturar els
seus ramats pels boscos perquè
es mengin el sotabosc. Promoure
i gratificar les empreses que utilitzin el ferrocarril per transportar
els seus productes, per reduir el
transport de mercaderies per carretera. Gratificar significativament
la substitució de taxis, autobusos i
cotxes privats de carburants d’origen fòssil per vehicles elèctrics.
Prohibir l’ús de bosses de plàstic
i ampolles de plàstic per a aigua i
begudes. Entre aquestes mesures,
i moltes més que proposen els experts, el president Pedro Sánchez
en podia haver escollit alguna per
oferir-la en el debat de l’estat de la
nació, però malauradament no fou
així. Els seus assessors li deuen
haver dit que aquesta mena de
mesures no donen vots. Ja se sap,
governar no significa millorar la vida del poble, vol dir tenir el poder
i mantenir-se a la poltrona. A més,
al Palau de la Moncloa la factura
de l’electricitat de l’aire condicionat no la paga Pedro Sánchez.
Bones vacances!
“Jóvenes, haced política,
porque si no la hacéis se hará
igual y posiblemente en vuestra contra” (José Ortega y Gasset,
home culte nascut a Madrid, prestigiós doctor en filosofia, escriptor
de dotzenes d’obres i professor.
Autor d’Espanya Invertebrada. Diputat durant la II República. Malgrat
estar malalt fugí d’Espanya durant
la Guerra Civil per poder salvar la
vida. 1882-1956).

L

ment poc consumit a occident;
és molt més típic de la cuina oriental. Els productes que se’n deriven, però, han anat arribant en
els darrers anys, com a influència
d’aquesta gastronomia asiàtica,
i el seu consum va en augment i
cada cop hi ha més gent que els
coneix i que els introdueix en la
seva dieta.
Tant la soja com els seus derivats són una molt bona font de
proteïna, essent el llegum amb
major contingut proteic. Es considera un llegum oleaginós pel seu
contingut en greix (aprox. 20%), a
diferència dels altres, en els quals
el contingut en lípids és pràcticament inexistent. Aquest greix és
en forma d’àcids grassos poliinsaturats (“greix saludable”), especialment del tipus omega-3. Cal
destacar també la presència d’isoflavones en la soja, un tipus de
compostos bioactius molt estudiats pel seu efecte anticancerigen.
Els principals productes derivats són el tofu, la soja texturitzada i el tempeh. El tofu es prepara
mitjançant la coagulació de la llet

de soja i premsant el quall obtingut, i es presenta en forma de
bloc blanc fresc, sec, fumat, especiat... És conegut també com el
“formatge de soja”, ja que el seu
procés d’obtenció és semblant.
Es pot utilitzar de moltes maneres
i el seu sabor neutre el fa molt
versàtil. Per això s’ha de saber
cuinar i condimentar, si no volem
que quedi insípid; també es venen
cada cop més preparats de tofu ja
marinats.
La soja texturitzada s’obté
a partir de la farina de soja, que
no és més que els grans de soja
mòlts, formant una massa deshi-

COMENTARIS DE LLIBRES

mides i solem utilitzar com a
substitució de la carn picada. S’ha
d’hidratar (amb aigua, brou o una
barreja d’ambdós) abans de cuinar-la i se li poden afegir espècies
per potenciar sabors.
Per la seva banda, el tempeh
es produeix mitjançant la fermentació de la soja al coure’s amb un
fong. Aquesta opció té la propietat
extra de que és un aliment fermentat, és a dir, té un efecte prebiòtic, pel que suposa un benefici
per a la salut. A més, té un gust
més característic, simplement cuinat a la planxa queda saborós i
daurat.
També existeixen els edamames, que són les beines de soja
cuites i servides senceres, normalment consumides com a snack i
que és una alternativa saludable
per picar alguna cosa, i també l’oli
de soja, la salsa de soja i la llet de
soja, de la qual també se’n fabriquen iogurts de soja i nata de soja. D’aquesta última en parlarem
més endavant, en l’article de llets
vegetals.

Lleonard del Rio

“La vetlla de les sirenes”

«

Foc de campament./ Nit estelada./ Lluna, falç d’argent/ segant
l’airet d’estiu./ “Nens dormiu./
Somnieu amarats/ de rosada”./
Remoreig del mar/ que us canta la
non-non./ Les sirenes esguarden/
i us vetllen el son.»
Així comença la poesia “La
vetlla de les sirenes”, que dona
títol al poemari de la igualadina
Montserrat Ventura i Lloret. El que
això signa va tenir el gust de presentar-lo, el passat 26 de maig, a
l’auditori de la Biblioteca Central,
en companyia de la rapsoda i bona amiga Adoració Aliberch.
“La vetlla de les sirenes”, ens
diu l’autora, «és un recull de poemes que tenen com a fil conductor la nit i el seu fantasiós món,
curull d’il·lusions i ensomnis. Un
univers màgic per explorar des
dels sentiments del fons de l’ànima.» L’aplec poètic que ens presenta la Montse Ventura compila
una vintena de treballs.
La poeta, que va néixer a la
nostra ciutat el 1965, és de formació autodidacta i és també dibuixant; per això les poesies del
seu llibre es presenten il·lustrades
a llapis i a tota pàgina. En el seu
currículum s’explica que ha cursat

estudis de secretariat i de turisme, i que ha participat en recitals
poètics a Igualada i comarca, com
els organitzats pels grups literaris Poesia Viva i Galàxia poètica,
entre d’altres. “La vetlla de les sirenes” és el seu primer llibre publicat, d’una extensa obra encara
inèdita.
Característiques del llibre publicat per Parnass Edicions, de
Barcelona (abril de 2022). Coberta,
Roman Gutiérrez. Disseny i maquetació, Parnass. Mides, 210x145
mm. Pàgines, 86. Impressió, Podiprint.

Em deia la Montserrat Ventura
que la seva sensibilitat, la imaginació, l’ha portat a descobrir tot el
que l’envolta, aquells trets singulars de la vida que l’atreuen particularment, gràcies en bona part a
la lectura i a la seva família. I afegia la influència que havia tingut el
seu pare, i sobretot l’àvia paterna
--una pagesa de can Bou--, que
malgrat no saber llegir ni escriure era un pou de sapiència popular. Coneixia un munt de refranys,
de frases fetes, de dites populars
i l’il·lustrava explicant-li contes,
llegendes, històries i vivències...
D’altra banda, la mare li cantava
les cançons tradicionals catalanes,
corrandes, complantes i, especialment, nadales. Tot plegat anava
enriquint la seva receptivitat, la
capacitat d’observació d’una nena, d’una noia de pocs anys. I això
l’aboca a escriure relats i poesies.
Les il·lustracions del llibre --de
la pròpia autora-- són uns dibuixos
molt bonics, descriptius i detallistes, fets amb bona traça.
“La vetlla de les sirenes” esdevé un poemari tendre, afable
i agradós, vestit d’un llenguatge
senzill, planer, abellidor i alhora
culte. Enhorabona, Montse!

DEFUNCIONS
Carme Moncunill Florensa, de 66 anys; Josep Isart Domingo, de 85 anys; Antoni Muntadas Noguera, de 88 anys (Igualada); Maria González Medina, de 92 anys (Vilanova del
Camí); María Dolores López Teruel, de 63 anys (Igualada); Engracia Puiggròs Costa, de 88
anys; Rafaela Gómez Gómez, de 90 anys; María Pilar Pérez Moreno, de 73 anys (Santa Margarida de Montbui); Miguel Uroz Saez, de 96 anys; Margarita Pérez Márquez, de 89 anys;
Soledat Saumell Figueras, de 104 anys; Maria González Medina, de 92 anys; Vicenç Pozuelo
Andrés, de 95 anys; Lluís Fernández Sanglas, de 51 anys (Igualada).

ESPORTS

26
MOTOR

Joan Vidal

Està d’aniversari

Subaru Forester

P

er celebrar els seus 25 anys
al mercat, el fabricant japonès
ha optat per treure un Forester
2022 encara més segur i equipat
que mai. L’actualització d’aquest
model icònic per a Subaru s’ha
presentat amb el perfeccionament del sistema X-MODE, amb
dos programes de conducció,
Snow/Dirt (neu/grava) i Deep
Snow/Mud (neu i fang profund)
que ara ja no es desactiva en
assolir els 40 km/h, sinó que es
manté en mode d’espera per
tornar a activar quan la velocitat
baixa de 35 km/h. Subaru posa a
la venda el nou Forester en tres
acabats: Sport Plus (35.400 euros),
Executive (37.900 euros) i Executive Plus que surt per 39.900 euros.
Entre els atributs que més
agraden de Subaru, el conegut
sistema EyeSigh, de quarta generació, ara incorpora 11 funcions
de seguretat, de les quals 3 són
novetat, com la direcció automàtica d’emergència, el control de
creuer adaptatiu amb centrat de
carril i la prevenció de sortida de
calçada, que millora el reconeixement de la línia divisòria.
Ara la graella és més alta i de
color negre, també són nous els
fars i, per altra banda, es reposicionen els de boira. També canvien les llantes, que poden ser de
17 o 18 polsades, i pel que fa a
l’interior, sempre ben organitzat,
es manté intacte amb una nova
llum ambiental en LED i la informació del control del vehicle, que
completa amb la visualització de
l’energia, que va recuperant al fre-

nar i al deixar d’accelerar. M’agrada la comoditat i amplitud dels
seients, tant els davanters com
els del darrere, i la facilitat per
accedir a la zona del maleter, mitjançant l’obertura d’accionament
elèctric.
La sensació que s’experimenta al volant del Forester és que
gaudeixes d’una gran lluminositat
que afavoreix la visibilitat. Disposem del sistema Deriver Monitoring System, que té una nova
funció de gestos amb la mà per
pujar o baixar la temperatura del
climatitzador. Per exemple, si pugem el puny baixa la temperatura
dos graus i si s’obre la mà la puja.
Molt útil.
Per la prova vaig realitzar els
trajectes principalment per carreteres secundàries, autovia i per
camins al volant de l’única versió que hi ha disponible, dotada
del motor de gasolina atmosfèric
e-Boxer de 2.0 litres i 150 CV de
potència, associat a una caixa de
canvis automàtica i la tracció total, que ara afegeix el motor elèctric de 17 CV que li permet gaudir
de l’Etiqueta ECO de la DGT. El
lleuger reajustament de les suspensions i l’alçada lliure al terra
de 22 cm mantenen un excel·lent
confort de marxa i molt bon comportament fora de l’asfalt.
Cilindrada: 1.995 cc / Potència: 150 cv / Acceleració 0 a 100
km/h: 11,8 seg. / Mida: 4,64 m /
Maleter: 509 litres / Tracció: total / Consum WLTP: 8,1 l/100km
/ Preu: 35.400 euros.
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Grup Basols aposta per la marca Subaru
a Igualada

A

mb la perspectiva de seguir
creixent, ara Subaru Igualada,
situat a l’avinguda Europa 4, forma part del Grup Basols.
Després d’una llarga trajectòria de Joan San José, antic propietari de Subaru Igualada i reconegut en el món del motor anoienc, Grup Basols aposta per la
marca per seguir oferint als seus
clients un gran ventall de possibilitats per satisfer la seva mobilitat.
En la fotografia podeu veure Joan
San José acompanyat de Josep
Basols, propietari de Grup Basols,
i d’Albert Torras, qui dirigirà l’equip
Subaru.
Per garantir el millor servei
possible s’ha ampliat l’oferta tant
de vehicles nous com d’ocasió,
proporcionant al client la possibilitat de comprovar in situ la varietat
de models que ofereix la marca.
Tot i que les instal·lacions es
troben a la mateixa ubicació, s’ha
ampliat la zona de taller per tal
de donar més cobertura i espai
als clients que necessitin realitzar
els seus manteniments, propor-

cionant vehicles de cortesia de
manera gratuïta en cas que sigui
necessari. A més, compten amb
un servei de planxa i pintura amb
una infraestructura de 2.000 metres quadrats amb servei gratuït
de vehicle de cortesia.
Subaru és sinònim de fiabilitat
i seguretat, ja que tots els seus
models estan valorats amb 5 estrelles EURONCAP (Programa europeu de valoració de vehicles). La
seva avançada tecnologia propor-

ciona al conductor una experiència de sensació de control sobre
el vehicle en tot tipus de terreny.
És per això que, segons l’estudi
de la Unió de consumidors d’EUA,
Consumer Reports, l’han situat
com la marca més fiable del 2021.
En definitiva, si busques un vehicle situat a la avantguarda de
seguretat i fiabilitat, amb un toc
esportiu i adaptable a qualsevol
tipus de terreny, Subaru Igualada
t’està esperant!

El pavelló de Les Comes va acollir el 3x3
mixt de l’Igualada Femení HCP
HOQUEI PATINS
issabte passat, l’Igualada Femení Hoquei Club Patins va organitzar el Torneig 3x3 Mixt d’hoquei
patins al pavelló de Les Comes. La
competició es va dur a terme a les
categories FEM13/Aleví, FEM15/
Infantil i FEM17-19/Juvenil-Júnior i
hi van participar 14 equips.
La competició va estar plena
d’emoció a les diferents categories. Les regles del torneig facilitaven l’espectacle i el dinamisme en
el joc, així com també l’esportivitat entre els equips participants.
Una de les característiques del
torneig és que en tot moment els
equips participants havien de tenir tant jugadors masculins com
fèmines en pista.
Després de 7 de hores d’intensa competició, a partir de les

D

vuit del vespre es van disputar
les grans finals, d’on en van sortir
guanyadors els equips “Los trotamundos” a la categoria FEM13
Aleví, “Killer Team” a la categoria
FEM15 Infantil i “Rentadores” a la
categoria FEM17-19 Juvenil-Júnior.
Classificació final FEM13
Aleví: 1r Los Trotamundos, 2n 4

Rodes, 3r Els Sense Nom i 4t Onii
Chan.
Classificació final FEM15 Infantil: 1r Killer Team, 2n Monjulada, 3r The heavy sticks i 4t Capevarcles.
Classificació final FEM 17-19
Juvenil-Júnior: 1r Rentadores, 2n
Vendrellada, 3r Stick on Fire, 4t
Ítaca.
Un cop finalitzat el torneig es
va fer el lliurament de trofeus, que
va comptar amb la presència de
la regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, i
del president de l’Igualada Femení
HCP, Jordi Besa.
L’organització del 3x3 Mixt va
anar a càrrec de l’Igualada Femení HCP, amb la col·laboració d’Esport Igualada i de TVD.

El Monbus CB Igualada ja té rivals per a la
temporada 2022-23 a Lliga EBA

BÀSQUET
’ha fet públic el calendari de
lliga EBA grup C-2, en el qual
competirà, un any més, el Monbús
CB Igualada.
Els igualadins començaran la
competició a Les Comes, el dissabte 1 d’octubre ,contra el CB
Granollers. Aquest equip ha ascendit de Copa Catalunya després
de quedar campió d’aquesta competició. El darrer partit de la fase
regular serà també a Les Comes,
el 22 d’abril contra el Barça B.

S

Els adversaris catalans seran,
a banda del CB Granollers i el Barça B, el FC Martinenc Bàsquet, el
CB Valls Òptiques Teixidó, el Tenea
CB Esparreguera, el Pajarraco CB
Santfeliuenc, l’Ibersol CB Tarragona, el CB Navàs Viscola, el SESE
A i el Plus Ultra Seguros Roser.
El rival balear serà el Pinta B CB
Es Castell i els rivals saragossans
seran l’Anagán El Olivar i el CN
Helios.
El conjunt entrenat per l’esparreguerí Òscar Navarro aspira
a mantenir i millorar el nivell de
joc mostrat la temporada anterior,
amb el qual va aconseguir una
excel·lent quarta posició, quedant
a les portes de les fases d’ascens.
Donat el cas que el Monbús CB
Igualada es classifiqués per a disputar les fases d’ascens, aquestes se celebrarien de l’11 al 14 de
maig.
Els blaus començaran la pretemporada el 22 d’agost amb l’objectiu de posar-se a to i encarar
la temporada de la millor manera
possible.

Al setembre, Lliga
Catalana EBA

Com ja ve sent habitual, durant el mes de setembre es durà a terme la Lliga Catalana EBA.
Aquesta competició oficial serveix
perquè els equips vagin agafant
ritme de competició durant la pretemporada.
Els igualadins han quedat emparellats en el grup 1, juntament
amb el CB Tarragona, el CB Valls
i el CB Navàs. El primer partit es
disputarà a Navàs el 3 de setembre. Posteriorment es disputaran
els dos següents partits a Igualada, el primer contra el CB Tarragona, l’11 de setembre, i el segon
contra el CB Valls Òptiques Teixidó, el 17 de setembre. Tots dos
partits a les 18.30 h al pavelló de
Les Comes.
Després d’aquests tres partits
de la fase regular, si el conjunt del
Monbus CB Igualada és capaç de
classificar-se com a primer o un
dels millors segons, jugaria la Fase
Final el cap de setmana del 24 i
25 de setembre.
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Es va perfilant la nova
plantilla de l’Igualada
Femení Grupo Guzmán
2022-2023
HOQUEI PATINS

Incorporació de Pauli
Molina al primer equip

Pauli Molina Martínez, jugadora de 19 anys procedent del
Club Patín Fraga, i resident a Sant
Vicenç de Castellet, és la nova
incorporació de l’Igualada Femení Grupo Guzman. La bagenca va
contribuir durant la passada temporada al títol de lliga assolit pel
CP Fraga, i enguany és un dels
reforços del conjunt igualadí.
Malgrat la seva joventut, Pauli
Molina ha tingut una destacada
progressió a les diferents categories de l’hoquei base català,
essent sempre una jugadora important a tots els equips on ha militat. Especialment va ser destacada la seva progressió a l’etapa juvenil a Cerdanyola, on va coincidir
amb el tècnic de les igualadines,
Carles Marín.
Pauli Molina sobresurt pel seu
treball físic i pel desplegament a
pista, condicions que la converteixen en una jugadora bàsica en
el sistema defensiu, i ha valorat el
seu fitxatge remarcant que “tinc
ganes de treballar molt i de competir amb l’Igualada Femení a OK
Liga i m’agradaria poder arribar a
jugar la Copa de la Reina”. Es defineix com una jugadora “que juga
amb màxima intensitat en tot moment, tant en funcions defensives
com en tasques d’atac. Prometo
màxima intensitat i treball tant
en els entrenaments com en els
partits”.

Rocío “Piojo” Ramón
i Carolina Herrera no
continuaran
Rocío Ailén “Piojo” Ramón no
continuarà a l’Igualada Femení
Grupo Guzmán la propera temporada. La davantera argentina, que
va ser la incorporació d’hivern, va
complir els objectius plantejats,
però condicionants de caire personal i una proposta impossible
de rebutjar d’un altre club català
han fet que no pugui continuar a
Igualada.
Rocío “Piojo” Ramón va convertir-se en golejadora centenària a l’OK Liga precisament jugant
amb l’Igualada Femení. Sense

acabar de ser titular en l’equip
igualadí, Rocío va ser una habitual
de les rotacions de Carles Marín
i en l’execució de les accions a
bola aturada. La seva veterania
va ser important en la gestió d’alguns partits, especialment a la segona volta de l’OK Liga, i també va
formar part de l’equip que va disputar la Copa de la Reina a Lleida.
A Igualada ha mostrat professionalitat, implicació, ha fet grup
i vestidor, i, en tot moment, ha
treballat pel bé col·lectiu, ajudant
en alguns partits també a l’equip
de Nacional Catalana en una de
les fases més complicades de la
competició.
Des del club agraïm la seva
professionalitat i implicació a tots
els nivells, i li desitgem els millors èxits. Moltes gràcies per tot,
“Pio”!!!
Tampoc no formarà part de
l’Igualada Femení Grupo Guzman
la propera temporada la jugadora
hispano-argentina Carolina Herrera Ruiz, que va ser la segona màxima golejadora de l’equip igualadí a la darrera OK Liga, amb 12
gols. També va ser molt important
a la recta final de la temporada
2020-2021, en què va posar la seva veterania i va contribuir a aconseguir una permanència èpica,
guanyant els darrers cinc partits
de lliga.
Des de l’Igualada Femení Hoquei Club Patins es vol agrair la
tasca, professionalitat i dedicació de Carolina Herrera durant
aquest darrer any i mig en què
ha defensat de la millor manera
els colors igualadins. Moltes gràcies Carol !!

La tele que ens uneix
www.canaltaronja.cat/anoia
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La Penya Barcelonista omple durant
quatre dies la plaça Barcelona ‘92 amb el
3x3 de futbol
FUTBOL
urant quatre dies, el futbol 3x3
va convertir-se en el gran protagonista de Calaf amb la 18a edició del 3x3 - 14è Memorial Jordi
Borràs que organitza cada juliol
la Penya Barcelonista de Calaf i
Comarca amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Calaf.
En aquesta edició, s’hi van
inscriure un total de 60 equips,
formats per 289 jugadors/es que
van competir en 10 categories
diferents. Els partits van començar el dijous 7 de juliol a la tarda
amb les competicions infantils i
es van anar disputant al llarg del
cap de setmana. Durant totes les
jornades, la plaça Barcelona ‘92
es va omplir d’un ambient familiar i festiu amb ganes de gaudir
d’aquest esport.
El diumenge 10 de juliol a partir de les 16 h, es va poder seguir en directe a través del canal
de Youtube de l’Ajuntament les
semifinals i finals de les categories femenina, veterans i sènior.
Després de més de 30 h de joc i
170 partits disputats, la classificació del 3x3 en cada una de les
categories va ser:
Babys femení: 1r Els Futbolins, 2n Els Lleons i 3r Superherois.

Pel que fa als premis al millor jugador/a, que arribava a la
catorzena edició i que es lliura
en record a Jordi Borràs, aquests
van ser per a Jaume Puigpelat i
Clàudia Roig.

D

Un 3x3 solidari amb el
repte esportiu North Cape
Guanyem l’Ictus
Prebenjamí: 1r Ferreteria Riera i Euroconills, 2n Els Llamps i 3r
Pokeballs.
Benjamí: 1r Winners, 2n
Els Petardus i 3r Kediví-Funcat-Monkeys.
Aleví: 1r Pollitos, 2n Ca l’Enriqueta i 3r Catacraks.
Infantil: 1r La Coppe, 2n Perruqueria Anna Roldan i 3r Les Cunumis.
JR femení: 1r Ninja Girls, 2n
Calaf Nuances i 3r ADDJJ.
Cadet: 1r ASP Wifi Team, 2n
Kediví-Funcat-Monkeys i 3r Tic
Tac Mbappé al Madrid.
Femení: 1r Julia’s Team, 2n
Pub Skandol i 3r Perruqueria Anna Roldan.
Veterans: 1r Memphis Depay
Team, 2n PBCC i 3r Umtiti Team.
Sènior: 1r Kediví-Funcat-Monkeys, 2n Llenyes Albert i
3r M&M.

Aquest any, la Penya ha volgut posar el seu granet de sorra
en una causa solidària i ha escollit el repte esportiu “North Cape
guanyem l’Ictus” que promou
la Fundació Althaia de Manresa
per a crear un centre específic
per tractar malalts d’ictus i d’altres malalties neurològiques.
En aquest sentit, es va fer
l’entrega d’un donatiu de 500
euros a Jordi Badia i Perea, actual alcalde de Calaf i també
la persona que tira endavant
aquest repte esportiu solidària
que el portarà a completar la
North Cape 400, una prova ciclista d’ultra distància que en
l’edició del 2022 anirà de Rovereto, al nord d’Itàlia, fins al Cap
Nord.
El 2014, Jordi Badia Perea va
patir un ictus que va superar i
per això, encapçala aquesta causa.

Els esports, protagonistes a la Festa
Major del Nucli Urbà montbuienc

L

a importància de les entitats
esportives montbuienques va
tornar a quedar palesada en aquesta Festa Major, on no hi van faltar
competicions de futbol, tennis taula, futbol veterà, futbol sala, tennis
i petanca.
A més, es van aprofitar uns dies
tan especials i assenyalats com són
els de Festa Major per retre homenatges institucionals als equips
campions de l’esport montbuienc
durant la temporada 2021-2022.
Així, dijous van ser rebuts i homenatjats els equips miniprebenjamí, Infantil “A” i Cadet “A” del Futbol Sala Montbui, i divendres van
rebre el mateix homenatge institucional els equips Juvenil “B” i “Primer Equip Amateur” de la UD San
Mauro i també l’equip que competia a Segona Provincial del Club
d’Escacs Montbui.
Els integrants dels conjunts
més destacats de l’esport montbuienc durant la darrera temporada van rebre sengles obsequis en
unes recepcions on van ser presents l’Alcalde Jesús Miguel Juárez,
el regidor d’Esports Joel Serrano,
i la regidora de Cultura Sara Bergantiño.
El divendres al vespre es va celebrar a l’Estadi Municipal el Trofeu
Alcaldia de “Festa Major” entre els
equips del San Mauro “B” i el CF
Montbui. Partit de germanor per
finalitzar una temporada històrica
especialment pel conjunt maurista,
que jugarà la propera temporada a
Primera Catalana. L’Alcalde Jesús
Miguel Juárez i el regidor d’Esports
Joel Serrano van fer la sacada d’honor i van fer el lliurament dels trofeus als capitans dels dos conjunts.
L’endemà dissabte al matí es va
disputar al CCC La Vinícola el 22è
Campionat Obert de Tennis Taula,
organitzat pel Club Tennis Taula

Montbui, i on es va acabar imposant el jugador de Vallbona d’Anoia
Eduardo Simón. En segon lloc va
quedar Diego Naranjo i tercer va
ser Joaquín Cañizares. L’Alcalde Jesús Miguel Juárez i el regidor d’Esports Joel Serrano van fer el lliurament dels trofeus als guanyadors,
en un acte que va comptar amb la
presència del president de la Federació Catalana de Tennis Taula,
Agustí Masip.
Dissabte al vespre es va disputar el tradicional partit de futbol entre l’Agrupació Veterans
Sant Maure-Montbui i els Veterans
Fàtima. Tradicional partit de Festa Major organitzat pels veterans
montbuiencs, que es van acabar
imposant per 2-0 als veterans del
FC Fàtima.
I també el dissabte al vespre
van finalitzar al Pavelló Mont-aQua
les 24 Hores de Futbol Sala organitzades pel Club Futbol Sala Montbui.
Competició molt intensa i disputada, amb triomf final de l’equip Diverevent, que va superar a la gran
final a L’Antiga Masia per 4-1. En
tercera posició va finalitzar el conjunt Leyendas VPR.
També es van lliurar premis
individuals al millor jugador i al
màxim golejador del torneig (guardons que van ser pel jugador montbuienc Manu Del Moral) i també el
premi al millor porter, que va ser
per a Miquel Vallés. L’Alcalde Jesús
Miguel Juárez va fer el lliurament
de trofeus als campions, conjun-

tament amb el president del FS
Montbui Abel Fanega.
Diumenge es va celebrar a les
pistes de tennis de Can Passanals
la matinal de “Tie Break” i les finals
del Torneig Social Individual de Tennis que va organitzar el Club Tennis
Montbui.
La guanyadora de la categoria femenina va ser Nora Romera,
essent finalista Anna Folqué. A la
categoria masculina es va endur el
triomf Nicolás Desamparados, quedant finalista Pau Caballé.
Pel que fa al Torneig Social Individual, els resultats van ser els
següents: A la categoria I Femenina, la guanyadora va ser Isabel
Guerrero, que va superar a la gran
final a Mariona Godó. Pel que fa a
la categoria I Masculina, primera
posició per a Raúl Cañizares, i segon lloc per a Carles Casals. A la
categoria II Femenina el triomf va
ser per a Yolanda Cañas i la segona
posició per a Pilar Esteve. Pel que
fa a la categoria II Masculí es va imposar Ángel Torbisco i en segon lloc
va quedar Pedro Calleja.
També diumenge va tenir lloc a
les pistes de petanca de La Vinícola
una nova edició del Torneig de Petanca organitzat pel Club Petanca
Montbui a la modalitat de tripletes.
Com és costum, un torneig molt
competit i disputat per part de tothom. L’Alcalde Jesús Miguel Juárez
va assistir a l’acte de lliurament
dels guardons.
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Veterans: AV Sant Maure 2 - V Fàtima 0

Partit de Festa Major a Montbui
FUTBOL
ona disposició en el terreny de
joc per part d’ambdós equips,
malgrat la sufocant calor de la tarda. Els mauristes havent pres nota
de la matinal jugada a Fàtima i els
fatimencs esperant les sensacions
davant els mauristes en l’emmoquetat terreny de joc.
Primera meitat incontestable
per part dels mauristes, que van
ser qui més i millor van remenar
el cuir pel terreny de joc, com
seves van ser les immillorables i
nombroses ocasions de gol. L’inspiradíssim porter fatimenc Jordi,
superb sota pals, va aturar la pilota
amb la mateixa autoritat que els
atacs mauristes. Per contra, els
veterans fatimencs van acusar un
xic la manca d’arrivada, malgrat
tenir molt bones propostes en el
seu joc, i Pep Vallès i Carry van ser
els fils conductors dels seus companys. Javi Triguero va enviar una
voleia impossible al travesser, fent
marxar ambdós equips al descans
amb empat a zero.
En la segona meitat els veterans del Fàtima van anar agafant
confiança i van sovintejar amb
freqüència el portal maurista.
Tant estirar línies, en un contraatac maurista molt ben corregut
per Pepín, la seva centrada va ser
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robada de passat i de present
de l’Agrupaciò de Veterans Futbolistes d’Igualada per acomiadar
la temporada 2021-22 i així donar
pas a les desitjades i merescudes
vacances.
La trobada va venir precedida
pel tradicional torneig de pàdel organitzat pel nostre il·lustre veterà
Joan Morros, que va fer les delícies tant de socis com jugadors,
que van suar de valent, en una
matinal divertida i gratificant pel
gaudi del torneig junt amb l’emoció de les partides. I després, tots
entaulats a esmorzar per comentar amb disbauxa tots els ets i uts
de les partides.
Al capvespre, abans del sopar de gala, el nostre bon amic
mossèn Josep Blay va oficiar una
missa memorial en record de tots
el socis i amics traspassats, que
tant es troben a faltar a la taula,

però mai en el nostre cor, ja que
son part de la història d’aquesta
agrupació, i el nostre bon amic,
amb mirada serena, sàvia i tendra,
va fer que per uns minuts tots estiguéssim a taula.
Entaulats tots, vam gaudir
d’una vetllada magnífica en un paratge enjardinat a la fresca, on
vam tastar el millor menú, com es
l’amistat, la companyonia i un respecte que perdura en els més de
seixanta anys d’història d’aquesta
agrupació. Cal agrair a tota la junta directiva l’esforç per mantenir
viva aquesta flama i fer-nos gaudir
amb moments inoblidables com
aquest, gràcies!
Ara marxem tots de vacances,
però abans cal anunciar que a la
tornada, en el partit de Festa Major, el trofeu estarà dedicat al nostre president, Josep Maria Talló.
AVI - Joan Tort

rematada al segon pal per Joan
Fabregat, avançant en el marcador als locals. Però els veterans
fatimencs no van defallir i es van
bolcar a l’atac, coneixedors de les
seves opcions, i van començar
a posar en certs problemes els
mauristes. Una falta a la frontal de
l’àrea maurista era llançada magistralment i el cuir s’estavellava al
pal, tot i l’estirada del porter Tort.
La nota negativa va ser la lesió del
gran arquer fatimenc Jordi, que
per estalviar trepitjar, en una acció
del joc, a un jugador maurista, el
seu moviment li va ocasionar una
distensió en el turmell i va haver
d’abandonar el terreny de joc. La
part anecdòtica del partit va ser
quan, davant la manca d’efectius
del Fàtima i la lesió del seu porter,
el seu fill, que veia el partit des de
la grada, va suplir el seu pare i va
quallar una actuació espectacular,
amb aturades de molt mèrit. La
saga de bons porters continua. A

deu minuts per acabar el matx, un
xut creuat d’Antonio Álvarez va
donar el gol de la tranquil·litat als
mauristes i els va fer justos vencedors del torneig, malgrat les bones
sensacions que van deixar els veterans del Fàtima en el municipal.
El batlle de Santa Margarida
de Montbui, JM Juàrez, va lliurar
els trofeus als respectius capitans
dels equips participants.
Pels veterans del Fàtima van
jugar: Jordi, Pep, Sorbo, Ramon,
Rucho, Loren, Alejandro, Guzmán,
Toni Sánchez, Manoplas, Joan Costa, Carry, Kiku, Peluso, Cruiffito i
Agus. Assistent: Andreu Palacios.
Pels veterans de l’associació
Sant Maur - Montbui van jugar:
Tort, Ramon, Toni, Isidre, Raúl, David, Triguero, Manuel L., Miki, Rai,
Fabregat, Pepín, Álvarez, Padró,
Paco, Pedrín, Germán i Ortego.
AV Sant Maure - Montbui /
Joan Tort

Roger Suria, argent en 3.000 m obstacles, i
Inscripcions obertes per a Àlex Gonzàlez, bronze en javelina, podis del
una nova edició del Torneig CAI al Campionat d’Espanya sub-20
onardo (Playas de Castellón), guanyador amb 9’06”28, i d’Àlex Gonde Capellades
zález, 3r en llançament de javelina

VÒLEI SORRA
l darrer cap de setmana de juliol es farà una nova edició del
Torneig de Vòlei Sorra de Capellades, novament organitzat des de
l’Ajuntament de Capellades amb
la col·laboració del Club de Vòlei
La Torre de Claramunt.
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Començarà el dia 29 de juliol,
a la tarda, i s’allargarà durant tot
el cap de setmana.
Divendres i dissabte es jugaran totes les fases de grups de
totes les categories, 4×4 i 2×2,
masculí, femení i mixt, i diumenge
es jugaran les eliminatòries per a
les finals que tindran lloc a la tarda. Posarà el punt i final al torneig
l’acte de l’entrega de premis.
Hi haurà 5 pistes (ampliable
en funció dels equips inscrits)
per poder jugar totes les categories disponibles. També hi ha
zona d’acampada i zona de dutxes habilitada per als jugadors i
jugadores. Per participar cal fer
inscripció, a partir de 14 euros per
jugador.

ATLETISME
ls atletes del Club Atlètic Igualada Petromiralles Roger Suria i
Alex Gonzàlez assoliren les medalles d’argent i bronze respectives en la seva participació al 69è
Campionat d’Espanya sub-20, disputat dissabte i diumenge passats
a les pistes de Torrent (València).
Els cinc atletes del CAI participants es van fer amb 2 medalles i
1 lloc de finalista, amb una brillant
actuació global. Hi van participar
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els atletes estatals capdavanters
nascuts els anys 2003-2004.
EL CAI Petromiralles va assolir una excel·lent 20a posició
per equips, 4t club català, amb 14
punts en la puntuació global dels
seus atletes, tots ells sorgits de
l’Escola Esportiva del CAI, entre
133 clubs classificats.
Cal destacar les actuacions
de Roger Suria, 2n en la final dels
3.000 m obstacles amb un temps
de 9’08”94, darrera de Rubén Le-

amb un millor intent de 57,44 m,
en la prova dominada per Pedro
Fikadu Santos (Viguesa At.), amb
62,50 m.
Aleix Llorens era 8è en llançament de disc, amb un millor intent
de 39,85 m, i va assolir plaça de
finalista, en la prova dominada per
Marcos Moreno (La Rioja At.) amb
56,16 m.
Isaac Baltà era 10è exaequo
en salt d’alçada, amb un millor
intent de 1,83 m, en la prova dominada per Daniel Pérez (Txindoki
At.) amb 2,01 m.
Júlia Solé era 5a en la 2a semifinal dels 800 m llisos amb
2’20”12, sense accés a la final,
dominada per Andrea Rodríguez
(Playas de Castellón) amb 2’11”45.
Club Atlètic Igualada

Dr. LUQUE

Dr. LUQUE

URÒLEG
Psicologia infanto-juvenil
Diagnòstic i tractament de
difucultats d'aprenentatge

Dr. LUQUE

Reforç escolar

SALUT

URÒLEG

URÒLEG C/ Sant Carles, 43, 1r

Logopèdia
Psiquiatria infanto-juvenil

2a
93 805 33 51 (tarda)

OFERIM TOTS ELS NOSTRES
SERVEIS ONLINE

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

C/ Sant
Carles,
43, 1rClínica
2a
Centre
de Psicologia
i Psicoteràpia
93 805 33 51 (tarda)
ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)
Passeig Verdaguer, 114
Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
93 805 04 04
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)

C/ Sant Carles, 43, 1r 2a
93 805 33 51 (tarda)
C/
Sant Carles, 43, 1r 2aPasseig Verdaguer, 114
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
convingudes:
Segueix-nos a:
93Hores
805629
33
51
93
805 04 04 Clínica Dental Capitán
Tels.
16 56
67 (tarda)
@clinicadentalcapitan
93 803 25 90 - 93 805 51 74
Passeig Verdaguer, 114
93 805 04 04
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES

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
GINECÒLEGS
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

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

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POSTPART)

ORTO-K. MYSIGHT

Av. Països Catalans, 95 - 08700 IGUALADA Tel. 93 804 66 88

TERÀPIES VISUALS

Rambla Sant Ferran, 62 - 08700 IGUALADA Tel. 93 805 25 25

BAIXA VISIÓ

Carrer Folch i Torres, 60 - 09784 PIERA Tel. 93 779 47 90

La Torre, 5 - 1r-4a · 08700 Igualada
Tel. 93 804 29 00

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

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA
centrearal@gmail.com
www.centreauditiuaral.com

De dilluns a divendres de 10 a 1h i de 5 a 8h

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- Taps de bany i de sorolls fets a mida
- Personal titulat

93 803 13 26 - 617 32 39 89
Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA

Passeig Verdaguer
nº36,
2n 4anº 36, 2n 4a
Passeig
Verdaguer
08700 IGUALADA
08700 IGUALADA
93 804 1666

OBERT TOTES LES TARDES
OBERT TOTES
LES TARDES

- Primera visita gratuïta
 Primera
visitaper
gratuïta
- 10%
de descompte
família nombrosa i monoparental
en les visites de tractament
 Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió.
www.clinicaortodonciadrustrell.com
Tel. 93 804 16 66
clinicaustrell@gmail.com
. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i
venereologia. Criocirurgia

Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Visites en hores concertades

www.assistencialanoia.com

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33
Telèfon permanent: 93 290 68 67
RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

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
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“Benediction” de Terence Davies

Passeig per la vida i la mort

31

LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ CINEMA DE TOUS
Nora. Dies 23 i 24 a les 17.30 h.
Alcarràs. Dia 23 a les 19.05 h.
Delicioso. Dia 24 a les 19.05 h.

■ ATENEU CINEMA (*)
Thor: Love and Thunder. Dies 22, 24 i 27 a les 17.30 h. Dies 23 i 25 a les 20.15 h. Dia 28 a les
20.15 h (V.O.S.E.). Sala Gran. No recomanada a menors de 7 anys.
Padre no hay más que uno 3. Dies 22, 24 i 27 a les 20.15 h. Dies 23, 25 i 28 a les 17.30 h. Sala
Gran. Apta per a tots els públics.

E

l cineasta britànic Terence
Davies, responsable de melodrames tan estilitzats i corprenedors com“The Deep Blue Sea”
(2012) o “Sunset song” (2015),
estrena ara un altre preciós film,
“Benediction”. Es tracta d’un
delicat film biogràfic sobre el
poeta Siegfried Sassoon (Jack
Lowden), allistat a l’exèrcit a
la I G.M. en grau de tinent que,
esfereït per l’horror d’aquella
carnisseria, decideix renunciar
a tornar al front, declarant-se
objector de consciència. El seu
pacifisme el podia haver portat a un consell de guerra que
l’hagués condemnat a morir afusellat, però gràcies a les seves
amistat va ser destinat a un hospital, on va ser sotmès a teràpia.
Una pel·lícula sobre el pes
de la vida, l’amor i la mort, plena
de cultura i lirisme, amb ús de
transparències i sobreimpressions, de transicions molt treballades i elegants, i acuradíssims
moviments de càmera, ja siguin
panoràmiques o tràvelings. També els salts temporals són preciosos, com quan el personatge envelleix de cop per passar
al futur --interpretat per Peter
Capaldi--, i viceversa. O la utilització del recurs de la veu off

amb els poemes antibel·licistes
de Sassoon recitats mentre es
projecten noticiaris esfereïdors
de la Gran Guerra. Commou tota
la intel·ligència fílmica i la sensibilitat estètica aplicades per
Terence Davies en aquest film
sobre la memòria del passat i
del present del poeta Sassoon.
El director aborda també la
identitat homosexual del poeta,
les convulses relacions que va
viure amb els seus amants, el
seu matrimoni amb una dona o
la conversió al catolicisme. La
culminació d’aquest film exquisit és un final bell i emotiu quan,
en la solitud d’un parc, l’home
madur es transforma en el jove poeta, mentre s’evoquen els
éssers estimats. Aquesta desfilada de rostres ja esvaïts ens recorda la poètica melangia d’“Els
morts” de James Joyce, portat
al cinema per John Huston en
el seu darrer alè cinematogràfic
l’any 1987. La darrera proposta
de Davies ens arriba després de
competir en el passat 69è Festival de Cinema de Sant Sebastià, on es va haver de conformar
amb un premi de consolació, el
de millor guió, tenint en compte
els seus incomptables mèrits.
Joan Millaret Valls

Has vist
aquest espai?

Doncs imagina't

el teu anunci aquí!
Cada setmana el veuran més de

25.000 lectors
Informa-te'n al

938 055 542
660 093 533
publicitat@latossa.com

Pig. Dies 22, 24, 25 i 27 a les 20.30 h. Dia 23 a les 17.45 h. Dia 28 a les 20.30 h (V.O.S.E.). Sala Petita. No recomanada a menors de 12 anys.
Entre la vida y la muerte. Dies 22, 24 i 27 a les 17.45 h. Di 23 a les 20.30 h. Sala Petita. No recomanada a menors de 16 anys.
(*) Localitats exclusivament a la web www.ateneucinema.cat

■ LA LLIGA Cinema a la fresca - Capellades
Jungle Cruise. Dia 28 a les 22.00. No recomanada menors de 12 anys.

Delicioso. França, 2021. Comèdia. Direcció: Eric Besnard. Intèrprets: Grégory Gadebois, Isabelle
Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume de Tonquedec, Christian Bouillette, Lorenzo Lefèbvre, Marie-Julie Baup. Just abans de la Revolució Francesa, amb l’ajuda d’una dona inesperada, un xef que
acaba de ser acomiadat pel seu cap retroba el valor per un obrir un restaurant.
Nora. Espanya, 2020. Comèdia. Direcció: Lara Izagirre. Intèrprets: Ane Pikaza, Héctor Alterio, Naiara
Carmona, Ramón Barea, Klara Badiola, Loli Astoreka, Iñigo Aranbarri, Itziar Ituño, Joseba Usabiaga.
Nora té 30 anys i viu amb el seu avi; la seva vida no és pas com se l’havia imaginat. Quan mor l’avi
la noia decideix viatjar per la costa del País Basc per portar les seves cendres al costat de les de
l’àvia.
Alcarràs. Espanya, 2022. Drama. Direcció: Carla Simón. Intèrprets: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín,
Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós, Berta Pipó. L’avi de
la familia Solé ha deixat de parlar, però ningú sap perquè. Com cada any, la família cultiva una gran
extensió de presseguers; després de 890 anys, la família es reuneix per fer junts l’última collita.
Thor: Love and Thunder. EEUU, 2022. Acció. Direcció: Taika Waititi. Intèrprets: Chris Hemsworth,
Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Taika Waititi, Jaimie Alexander, Karen
Gillan, Dave Bautista. El Déu del Tro empren un viatge a la recerca de la pau interior. Però el retir de
Thor serà interromput per un assassí galàctic conegut com Gorr el Carnisser de Déus, que busca
l’extinció dels déus. Per fer front a l’amenaça Thor demanarà ajuda al Rey Valkiria, a Korg i a Jane
Foster, la seva ex xicota.
Padre no hay más que uno 3. Espanya, 2022. Comèdia. Direcció: Santiago Segura. Intèrprets: Santiago Segura, Toni Acosta, Loles León, Martina D’Antiochia, Luna Fulgencio, Sirena Segura, Calma
Segura, Carlos Iglesias, Carlos González Morollón, Luna Lopez, Wendy Ramos. La tercera entrega de
la pel·lícula s’emmarca en les festes nadalenques, i tot és un anar i venir de gent a la família.
Pig. EEUU, 2021. Thriller. Direcció: Michael Sarnoski. Intèrprets: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam
Arkin, Nina Belforte, Gretchen Corbett, Dalene Young, Julia Bray, Darius Pierce. Un buscador de
trufes que viu sol i aïllat en una zona salvatge, torna a la ciutat a recuperar la seva estimada truja
tofonaire, que li han robat.
Entre la vida y la muerte. Bèlgica, 2022. Thriller. Direcció: Giordano Gederlini. Intèrprets: Antonio
de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet, Tibo Vandenborre, Fabrice Adde, Nessbeal, Alexandre
Bouyer, Lila Jonas. Leo Castañeda, espanyol afincat a Brussel·les, treballa com a conductor de
metro. Una nit presencia el suïcidi del seu fill, de qui portava més de dos anys sense saber res. Seguidament l’home comença a indagar les causes de la mort i descobreix que estava implicat en un
atracament.
Jungle Cruise. EEUU, 2021. Aventures. Direcció: Jaume Collet-Serra. Intèrprets: Dwayne Johnson,
Emily Blunt, Jesse Plemons, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Paul Giamatti, Dani Rovira, Quim Gutiérrez, Veronica Falcón, Raphael Alejandro, Andy Nyman. Frank ressegueix l’Amazones amb la seva
embarcació, a la recerca d’un arbre místic que pot arribar a tenir poders curatius. En aquesta mateixa missió hi trobarà una expedició alemanya.

www.taxisigualada.com
SERVEI GRATUÏT DE WIFI •TRÀNFERS FINS A 8 PASSATGERS
PAGAMENT AMB TARGETA • VTC SERVEIS PERSONALITZATS

Taxi a Igualada · 608 894 147
NOU taxi a Vilanova adaptat · 608 148 304
info@taxisigualada.com

IGUALADA

VEHICLES D’OCASIÓ

Av. Europa, 4 · IGUALADA
Tel. 93 804 82 30
660 215 485
www.toyotaigualada.toyota.es

TOYOTA GR YARIS 2021
PREU COMPAT: 36.990€
PREU FINANÇAT: 32.990€
COMBUSTIBLE: BENZINA

TOYOTA YARIS 110 FEEL 2018
PREU COMPTAT: 15.990€
PREU FINANÇAT: 12.990€
COMBUSTIBLE: BENZINA

TOYOTA YARIS 100H GR SPORT 2019
PREU COMPTAT: 16.990€
PREU FINANÇAT: 13.490€
COMBUSTIBLE: HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA YARIS 120H 2020
PREU FINANÇAT: 20.490€
COMBUSTIBLE: HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA COROLLA 125H FEEL 2019
PREU COMPTAT: 22.350€
PREU FINANÇAT: 18.990€
COMBUSTIBLE: HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA COROLLA 180H FEEL 2020
PREU COMPTAT: 25.490€
PREU FINANÇAT: 21.490€
COMBUSTIBLE: HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA CHR 125H ADVANCE 2021
PREU FINANÇAT: 21.990€
COMBUSTIBLE: HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA COROLLA 180H GR SPORT 2021
PREU COMPTAT: 32.490€
PREU FINANÇAT: 28.490€
COMBUSTIBLE: HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA RAV4 220H 2021
PREU FINANÇAT: 36.250€
COMBUSTIBLE: HÍBRID ELÈCTRIC

IGUALADA

VEHICLES D’OCASIÓ

SUBARU IMPREZA EXECUTIVE AWD 2018
PREU COMPTAT: 18.995€
PREU FINANÇAT: 15.995€
COMBUSTIBLE: BENZINA

SUBARU XV HYBRID EXECUTIVE PLUS 2021
PREU COMPTAT: 32.990€
PREU FINANÇAT: 28.990€
COMBUSTIBLE: HÍBRID ELÈCTRIC

Av. Europa, 4 · IGUALADA
Tel. 93 804 82 30
660 215 485

SUBARU OUTBACK TOURING 2022
PREU COMPTAT: 42.990€
PREU FINANÇAT: 38.490€
COMBUSTIBLE: BENZINA

