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Històric: la Generalitat confina Igualada i la Conca d’Òdena pel coronavirus

8 pàgines
d’informació
Els casos es
multipliquen:
ahir al migdia
hi havia 49
casos infectats
i tres morts

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

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

A

JAUME SINGLA

Serenitat

questa setmana la Conca d’Òdena s’ha
convertit en zona zero del coronavirus
a Catalunya. Sempre hem volgut estar al
mapa, però no per fets d’aquesta mena. No
és el moment de retrets,
ni de cercar culpables per
trobar-nos en una situació així, sinó de trobar
solucions que pal·liïn
els danys. A hores d’ara,
ningú sap si està infectat
o no. Per tant el primer
que cal és evitar ser un
transmissor sense serne conscient. Hi ha qui
continua parlant de grip
i segueixen menystenint
una malaltia de la que
oficialment no se n’explica gran cosa. Però per
una grip ningú va a la
UVI, ni s’han d’aïllar els
malalts de la resta. Parlar de que sols afecta a gent
“de risc” tampoc no ajuda. Probablement és pitjor,
encara que només sigui per ser un virus diferent

@jaumesingla

i nou. Per això hem de mirar les mesures preses
en països que van rebre l’impacte abans que nosaltres. Són les que ens ha de servir de guia per superar la malaltia. Prudència i serenitat. Tots podem
col·laborar
reduint
l’activitat social i així
els contactes amb potencials afectats. No
s’ha de tenir por. Una
societat adulta que es
vol regir per sí mateixa ha de saber que
tots els ciutadans han
de contribuir prenent
mesures individuals.
Voler viure en democràcia vol dir assumir
responsabilitats personals pensant en el
bé comú. Tots podem
ajudar en aquest quefer. Serenitat, prudència i valor, per anar enfrontant tot el que pugui
venir, amb la certesa que ho farem bé i depassarem
aquest mal tràngol.

Tots podem col·laborar
reduint l’activitat social i així
els contactes amb potencials
afectats. No s’ha de tenir por.
Una societat adulta que es vol
regir per sí mateixa ha de saber
que tots els ciutadans han de
contribuir prenent
mesures individuals.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

insultaven. Hem demanat protecció als policies que custodien l’edifici, que ens l’ha denegat dient que,
no la necessitàvem perquè eren policies. La seguretat no és per a tot i
la policia ha de defensar-nos. Si en
lloc de policies fossin catalans, estarien a la Audiència Nacional.”

amb qui s’havia ‘encarinyat’ després
que hagués cuidat del monarca en
moments de mala salut. La donació
es va documentar clarament com un
regal i les empreses de serveis professionals i els bancs hi varen donar
compliment del moviment de fons
amb la diligència deguda.”

Edgar Fernández, portaveu del
secretariat nacional de la CUP, ha
dit “la CUP és més necessària que
mai, volem tornar a ser decisius per
avançar i per això cal crear escenaris de confrontació i ruptura amb
l’estat espanyol, no pas d’estabilitat
i governabilitat”.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein,
amiga del rei Juan Carlos, ha dit
que el denunciarà a ell i el general
Félix Sanz Roldán, aleshores director del Centre Nacional de Intel·ligència (CNI), davant els Tribunals
de Londres per amenaces i assetjament “em van dir que era per protegir-me, però el cert és que he rebut
una sèrie de correus amenaçadors i
que el general li va dir que fins que
no els entregui ‘els documents’ no
estarà segura.”

Joaquín Martínez Sánchez, lletrat
de l’administració de justícia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar un cop a
les tesis dels fiscals en declarar que
“La magistrada es va dirigir cap al
senyor Pérez de los Cobos perquè
donés una explicació sobre el que
manifestava el senyor Trapero i
aquest va reconèixer que, efectivament, s’estaven produint situacions
complicades, però que tenia la situació sota control.”

Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu,
ha dit que “Europa no tindrà futur
si no és capaç d’acostar-se el que
pensen els seus ciutadans. Encara
cal apostar per una Europa unida i
federal.”

Laura Borràs, portaveu de JxCat al
Congrés, ha denunciat haver sofert
assetjament per part de policies que
es manifestaven davant del Congrés
dels Diputats “Els policies de Jusapol cridaven, ens amenaçaven i ens

Robin Rathmell, advocat de
Corinna Zu Sayn-Wittgenstein
va explicar que la seva clienta “va
rebre un regal del rei emèrit que
no havia sol·licitat i que el va rebre
com donació per a ella i el seu fill

Kenneth Rogoff, catedràtic d’Economia de la Universitat de Harvard,
ha dit que “És massa aviat per predir
l’evolució a llarg termini del brot de
coronavirus. Però no ho és per reconèixer que la pròxima recessió global potser és més a prop del que ens
pensem, i que pot ser molt diferent
de les del 2001 i el 2008.”
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També ens trobaràs a :

L’iceberg aparegut a Botswana
La nit del 13 d’abril del 2012 va aparèixer la
punta d’un iceberg gegantí al delta del Okavango a Botswana. No, no m’he equivocat d’indret.
Ja sé que en aquest país africà és impossible que
hi aparegui un iceberg, per clima i perquè no té
mar, però és que la punta que hi va aparèixer, és
la de l’iceberg de la família Borbó que, de moment, vuit anys després, segueix sense sortir a la
llum en la seva totalitat.
Aquella nit, en plena crisi econòmica, amb sis
milions de parats a Espanya, l’aleshores rei
i avui emérito, Juan Carlos I va caure a terra
i es va trencar el maluc mentre estava en un
campament al Delta de l’Okavango, on s’havia desplaçat en un vol privat en companyia
d’una de les seves amants d’aleshores, Corinna
zu Sayn-Wittsgenstein. Juan Carlos de Borbón
i Borbón va ser portat a Espanya en avió del
Ejército del aire. El dia abans “el Campechano”
havia matat un elefant i com un “nuevo rico”
pedant i cretí, es va fer una fotografia al costat
de la bèstia morta.
L’accident va posar de manifest que el monarca
vivia una vida de luxe i escàndols sexuals molt
allunyada del paper d’exemplaritat a que l’obliga la Constitución Española. No només vivia
d’esquena al patiment de bona part de la societat, sinó que la corrupció més absoluta, era el
finançament dels seus vicis. Va ser tal el rebombori del cas que per primera i única vegada a la
vida un Borbó demanava perdó públicament a
la sortida de l’hospital on li havien posat una
pròtesi de maluc per reparar els efectes de la
caiguda. Aquell incident el va obligar dos anys
després a abdicar en favor del seu fill Felipe,
actual titular del negoci familiar. Un titular que
s’ha afanyat a vetar el pare de tots els actes oficials per posar distància entre els afers del “putero” i els seus com a comissionista d’armes.
Amb el màxim secret, les cúpules del PP i del
PSOE, es varen afanyar a redactar una llei que
blindés a Juan Carlos davant el devessall de
denúncies que li podien caure en perdre la immunitat de Cap d’Estat. El CNI ha treballat de
valent els darrers anys per netejar el rastre de
corrupció i infidelitats. I tot, com sempre a la
Cort Borbónica, d’esquena al poble que els pateix i calla.
Vet aquí però que l’incident de Botswana és
només la punta d’un iceberg que amenaça de
fer naufragar la monarquia. El Borbó pare va
rebre cent milions del rei d’Aràbia Saudí que
s’han utilitzat per comprar el silenci d’un seguit
de “cortesanes reials”, per dir-ho fi, amb primes
que van des d’un milió d’euros a una ex que viu
a Suïssa, els dos milions a Marta Gayà fins als
65 milions de la favorita Corinna, que ara es fa
cognomenar Larsson.
Però com que això del CNI és com Torrente,
han espantat de tal manera a la Corinna que es
planteja denunciar a l’ex rei davant la Cort de
Londres. Cada dia que passa sura més tros de
l’iceberg que l’abril del 2013 va aparèixer en plena selva africana.
Mentrestant Felipe VI està cagat, per si a l’ex
amant de son pare li dona per cantar... l’Africana.
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SANDRA FERNANDEZ

La tribuna

Consellera d’Acció Social del Consell
Comarcal de l’Anoia

E

l progressiu envelliment de la població és un fenomen del qual ja fa anys
que se’n parla. També és una evidència la transformació de la clàssica
piràmide poblacional, en la qual no tan sols
es pot observar aquest envelliment progressiu, sinó també un altre fenomen important
com és la feminització de la vellesa. A mesura
que augmenten les necessitats, van apareixent
polítiques socials a fi de poder donar resposta a aquestes necessitats paleses. Així doncs,
emergeixen de manera lenta però progressiva
serveis i especialitzacions professionals per a
poder afrontar aquest nou escenari.
Al costat d’aquests fenòmens que en si mateixos ja suposen un repte social i sanitari
important, aflora un altre fenomen que vulnera drets i normalitza determinades formes
de tracte discriminatori: l’edatisme. Segons
l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
l’edatisme es defineix com qualsevol forma de
discriminació per motiu d’edat i es considera
com la tercera forma més greu de discriminació que hi ha al món. Però posant el focus en
la feminització de la vellesa ens trobem que,
quan l’edatisme col·lideix amb el masclisme,
es produeix una doble discriminació ja que
pel fet de que ser gran i ser dona es veuen més
vulnerats els seus drets.
Des del Consell Comarcal de l’Anoia, a través de l’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia
(EAVA), s’observa com el factor gènere resulta
significatiu en el fenomen del maltractament
i es manifesta de diferents formes que s’exposen a continuació, segons dades obtingudes el
2019. Primerament, atesa la distribució po-

#L’enquesta
de la setmana

El 8 de Març i les situacions de
maltractament a dones grans
blacional per gènere a la comarca, es constata
com hi ha un 12% més de dones grans que
d’homes grans i, per tant, aquestes tenen més
possibilitats de trobar-se amb major probabilitat en situacions de vulnerabilitat. Però el
nombre de dones que pateixen situacions de
maltractament detectades a la comarca, supera amb escreix aquest 12% d’increment. Així
doncs, segons les dades recollides per l’EAVA
l’any passat, el nombre de dones que viuen situacions de maltractament és un 46% superior al dels homes, és a dir, un 73% de totes les
situacions ateses, eren dones grans.
Per tant, és un fet que la pertinença al gènere
femení és un factor de risc a patir situacions
de maltractament en la vellesa. Aquestes poden patir qualsevol de les formes de maltractament reconegudes, com són maltractament
físic, sexual, psicològic, econòmic, negligència o abandó. Però la cultura patriarcal i els
estereotips rígids de masculinitat i feminitat
desenvolupats al llarg de la història en el món
occidental, més concretament del segle XX es
manifesten en la vellesa amb diferents factors
de vulnerabilitat, com ara: els rols familiars
segons els quals l’home ha exercit tradicionalment el poder de les decisions importants
en la família, l’educació emocional de moltes
dones marcades per “l’obligació” de complaure als altres i la “prohibició” d’expressar emocions com la ràbia, el major índex de soledat
en les dones a causa de patrons culturals que
fomenten més la iniciativa i la socialització en
homes que en dones i, finalment, la trajectòria laboral de moltes dones, que implica que
després d’una llarga vida cuidant de la família
o treballant fora de casa sense cotitzar, arri-

ben a la vellesa en unes condicions econòmiques molt inferiors a les dels homes.
La violència de gènere pren també una especial rellevància en la vellesa. Es tracta de situacions que les dones han patit al llarg de la
seva vida i que, de mica en mica, han acabat
normalitzant donada l’acceptació social, en
la majoria de casos. El sentiment de culpa, la
baixa autoestima o la indefensió apresa s’han
consolidat en la psique de la dona de tal manera que ni es planteja que el que està vivint
és una situació de maltractament i que pot
demanar ajuda per sortir-se’n. Tot i que són
situacions silenciades aquestes, han començat
a aflorar tímidament. Durant el darrer any
han arribat amb més freqüència situacions de
violència de gènere a l’EAVA, possiblement a
causa del major impacte social que va tenint
el fenomen de la violència de gènere. Per tant,
la visibilització de les situacions de violència
masclista en els mitjans de comunicació representa una denúncia social útil i efectiva
per combatre aquest xacra social.
Enguany farà cinc anys que des de l’EAVA
s’atenen persones grans en situació de maltractament. Les situacions que s’atenen són
molt heterogènies i, per tant, necessiten un
treball individualitzat i adaptat a les diferents
circumstàncies. El fet que vagi augmentat la
detecció de dones en situació de maltractament ens porta a reflexionar sobre la necessitat de seguir investigant entorn aquest fenomen per donar resposta amb major eficàcia i
coneixement a totes aquestes dones grans. És
una realitat que sovint queda amagada però
que aquest 8 de març volem aprofitar per a
fer-la visible.

Ha augmentat al vostra preocupació arran dels
casos de coronavirus detectats a la comarca?

Sí 75,4%
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No 24,6%

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Més de 40 anys

al servei de la construcció

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat
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del lector
DOS CONCEPTES DE
CIRC: “du Soleil” i
GIRONA
Josep Elias Farré
Evidentment, diuen que cal renovar-se,
o morir. I que les comparacions són
odioses. Però, a voltes, no pots evitar les
comparacions i no sempre es bo el que
és nou.
En poques setmanes he vist dos espectacles de circ. El primer de desembre
del 2019 vaig anar en un viatge organitzat, al Fòrum de Barcelona, a veure
l’espectacle “Messi10” que presentà “Le
Cirque du Soleil”. Un ple a vessar i la
gent sortia encantada per el que havien
contemplat, tot i no ser-hi pas present
el gran futbolista del Barça. Era l’actor
invisible. Bé aquesta expressió no és del
tot correcta, tota vegada que tot l’espectacle gira a l’entorn de la seva innegable figura: Música, so, vestuari, pilotes,
pantalles... mantenen viva la imatge de
Leo, que apareix per tot arreu... Allí,
però, no prima el circ. Les atraccions
-bones- són l’excusa per enaltir l’ídol de
la multitud. Gegantesques samarretes
del jugador damunt del públic. Un robot fent exercicis d’atleta. La tecnologia
suplint a l’ésser humà! Messi era, sí, l’actor invisible més vist! Les seves jugades
i gols apareixien en les mòbils pantalles,
a cada instant.
Tot plegat era un espectacle ben confeccionat i presentat, on el circ venia a ser
com un complement més de tota aquella parafernàlia endegada a l’entorn del
blaugrana, que és un excepcional futbolista, però no és un artista de circ,
tot i que algunes jugades seves tinguin
quelcom de malabarisme... No sabem
el que ha cobrat per deixar el nom a la
producció, però ignorem, també, quan
haurà hagut de pagar ell, per tota la
propaganda que li fan...
L’ambient era totalment futbolístic més
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d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
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que no pas circense. On és, doncs, el
circ? Podem respondre que aquest circ
correspon a un concepte nou; el del
segle XXI. Un concepte que fa que el
circ estigui en una petita ampolleta de
colònia, d’una determinada marca - en
aquest cas “du Soleil-, que es posa a la
venda embolcallada de grans cel·lofanes i llaçades d’immenses proporcions
Potser sí que ens haurem d’acostumar a
rendir nos a la realitat i els que ja tenim
una edat, ens quedarem recordant el
circ dels anys 1900.
El de Girona, és un circ on té tot el protagonisme l’actuació de les atraccions
que competeixen per guanyar l’”Elefant
d’Or”. És un festival. Actuen 24 companyies, amb els seus 84 artistes provinents de 12 països diferents. Aquests
sí que són els autèntics protagonistes de
l’espectacle internacional de circ. Circ
clàssic però a la vegada innovador. Aquí
són els artistes els que donen la cara i
arrisquen les es vides, davant d’un púbic
que allà, a la Devesa, té ganes d’aplaudir
a les figures del món d’allò més difícil,
encara.
Reprenent la costum de quan el Festival
es feia a Figueres, enguany, vaig anar amb el Josep Torreguitart i la seva família - al “Camp de mar” gironí, a presenciar actuacions que per primer cop
es presenten a Europa. Fou el 18 de febrer, anàrem a l’Espectacle d’Or, la final,
on es presenten les millors atraccions
del Festival (Enguany era la IX edició)
L’excel·lència del circ tornà a deixar-nos
bocabadats.
El nostre bon amic Genís Matabosch,
és el director i presentador d’aquest festival on la tecnologia està al servei del
públic, oferint les actuacions en una
carpa , sense columnes, que permet una
visualització total, de 360º.
Aquest festival queda com testimoni de
que el Circ Tradicional -el clàssic- no ha
mort. Té vida. Això el posa en valor i
li dóna aire per respirar, encara. Allí els

artistes hi són presents i rivalitzen per
ser-ne els guanyadors. El públic en surt
beneficiat!
Mariàgela Villallonga, consellera de
Cultura de la Generalitat de Catalunya,
escriu en el programa;
“El certamen té el valor de ser un bon
exemple d’organització al mateix temps
que es consolida com el major esdeveniment circense de l’Estat i revalida la
seva posició entre els festivals mundials
de circ”.

IGUALTAT, ASSIGNATURA PENDENT
Pau Sayavera Closa
Aquest 8 de març hem presenciat un
èxit, com el que és celebra any rere
any. Però el masclisme encara continua actiu. Hi ha moltes persones
masclistes que durant tot l’any el fomenten però el vuit de març van de
feministes. Només cal escoltar una estona un radió musical per adonar-se
que no tenen cap mena de mirament
al posar cançons amb lletres clarament masclistes, o mirant un catàleg
de joguines on hi ha patinets per nens
i per nenes.
Molts anys després de que la Clara
Campoamor i la Victoria Kent fossin
les primeres diputades, a la societat
actual hi ha molta gent que no té clar
el concepte de feminisme (igualtat de
drets entre els dos gèneres) i malauradament ara Vox té escons al congrés.
No hi pot haver cassos de violacions
sexuals ni violència de gènere que
passin desapercebuts. D’aquí a no
massa hi haurà eleccions a Catalunya,
Euskadi i Galicia, tant de bo servis
per fer un pas endavant per la lluita
per la igualtat de gènere i el respecte
entre tots dos gèneres.
Només sí és sí. Tot està per fer i tot
es possible

ABANS DE CANVIAR
D’IDIOMA
Josep Marí Llacuna
He tinguts vàries parelles lingüístiques i
una de les darreres era un mossèn que
provenia de la República del Congo.
La primera estada va ésser a Vic, precisament la bonica ciutat de l´alcaldesa
Anna Serra que fa pocs dies va ser mal
interpretada per les seves declaracions
fetes sobre els catalans autòctons. Allí el
nouvingut va esforçar-se i ràpidament
va parlar i escriure el català.
Passat poc més d´un any era destinat
a la diòcesis de l´Anoia i aquí pel seu
color de la pell tothom li parlava en la
llengua castellana, precisament un idioma que desconeixia. I ell, precisament
volia que parlessin en la llengua autòctona. Cal dir que des de fa temps és bilingüe.
Sense buscar cap debat, tinc molt clar
que abans de canviar d´idioma s´ha de
tenir la fermesa que un intercomunicador que se´ns dirigeix en la llengua de
Cervantes desconeix el nostre idioma.
Per aquest motiu, –seria positiu per tothom- que abans hauríem de preguntar
si entén la nostra llengua.
Capítol a part, no descobrirem res de
nou si matisem que molts residents catalans nascuts o no a Catalunya tenen
dificultats o por d´expressar-se en català, però l´entenen.

ACTES CANCEL·LATS
Degut a l’allau de cancel·lacions d’actes a última hora, ens hem vist obligats a posar el rètol de “Cancel.lat”
damunt d’algunes notícies perquè
siguin informativament visuals. Disculpeu la situació, del tot imprevista.
La Redacció

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

ALBA VERGÉS
La consellera de Sanitat -igualadina- està al capdavant de totes les
mesures que s’estan prenent enfront el coronavirus. Força i endavant en una tasca necessària i molt important.

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

Ateneu públic, ara llars d’infants!

L

a setmana passada vam
rebre la notícia d’un dels
fets més importants per al
sistema educatiu d’Igualada del segle XXI, juntament amb
la creació de l’escola Dolors Martí
i Badia i l’institut Badia i Margarit. Aquesta vegada sí! Igualada ha sigut pionera en
alguna cosa: les escoles de l’Ateneu Igualadí serà
el segon centre que passarà de la xarxa de centres
concertats a la de titularitat de la Generalitat després de l’aprovació del decret llei 10/2019.
Farà quasi 2 anys, tant la federació de famílies
d’escoles públiques (actualment “La Pública - Igualada”) com Poble Actiu ja van diagnosticar que la
distribució geogràfica dels centres de titularitat pública era un fet totalment anòmal. Els cinc centres
estaven distribuïts a l’extraradi de la ciutat, amb
l’excepció del Garcia Fossas. L’oferta a la zona del
centre de la ciutat era nul·la, contra quatre línies
de concertada (Ateneu, Escolàpies i Divina Pastora). I per tant, això explicava perquè moltes famílies es veien obligades a escolaritzar els seus fills a
la concertada si volien fer-ho a prop de casa.Amb
l’entrada de l’Ateneu a la xarxa pública, es farà un
pas més per acostar l’oferta de places públiques a la
demanda. El curs passat la demanda va ser del 42,0

i 58,0%, i el pròxim curs l’oferta serà ja del 42,5% i
57,5%, de pública i concertada, respectivament. Tot
i l’increment, m’atraveixo a hipotetitzar que probablement veurem com la demanda de pública continuarà sent superior a l’oferta, i al contrari per la
concertada. Per tant, caldrà mantenir la porta oberta a incorporar nous centres concertats a la xarxa
pública.
Després del canvi de titularitat de l’Ateneu, el pas
més important que necessita la ciutat ara mateix és
incrementar les places de llars d’infants en alguns
districtes, i facilitar l’accés a aquestes. És una anomalia que totes estiguin situades a la zona oest de
la ciutat, i especialment la manca a la zona llevant i
centre. Per tant, urgeix que l’Ajuntament assumeixi
la gestió de la llar d’infants de l’Ateneu i comenci
a estudiar una nova llar d’infants a la zona llevant
lligada a l’escola Gabriel Castellà. L’oferta d’educació pública ha de ser completa i accessible dels 0-18
anys; no fer-ho, representa un perjudici per a les
famílies que volen accedir a l’escola pública.
És cert, com ha apuntat la Fundació Bofill, que un
sistema 100% públic no soluciona directament els
problemes de segregació escolar entre centres. Per
això, a curt termini és important treballar seriosament en el pla contra la segregació escolar local, o
comissió per l’equitat educativa (versió “soft” quan

no es vol reconèixer gaire el problema). Tanmateix,
encara que el pas a pública no redueixi directament
la segregació entre centres, és clar que redueix la segregació dins un mateix centre. La realitat, malgrat
que ningú en parli gaire, és que hi continua havent
centres concertats que discriminen els alumnes que
no poden pagar quotes. Alguns exemples de discriminacions són no disposar del mateix material
tangible que els alumnes que paguen quota o haver
de sortir del centre durant la sisena hora. No donaré més arguments, però si fer referència a l’article
de Jaume Funes a l’Ara criatures del passat dissabte.
Una frase que em sembla destacable és “No sacrificaré l’educació dels meus fills pel dret d’uns altres
infants a tenir l’escola adequada”. Reflexionem-hi,
comencem a pensar en la comunitat i no tant en
l’individu.
Finalment, si països referents en educació com seria
Finlàndia disposen d’un model 99% públic, per algun motiu deu ser no? Estic convençut que lluitar
per una escola eminentment pública és una lluita
que val la pena. Ara bé, mentre l’antiga convergència, i especialment Marc Castells, segueixi al davant
de l’Ajuntament això serà ciència-ficció. Cal valentia
i planificació, deixar-se de mirar el melic i no acceptar les pressions d’interessos privats. Comencem a
treballar per a una ciutat més inclusiva?

BERTA MONTANER FARRERA

Sobre l’enderroc de l’Hospital d’Igualada

E

l desembre del 2019, les màquines enderrocaven, sense pietat, l’Hospital Comarcal
d’Igualada. Un edifici que ha esdevingut
un dels símbols més emblemàtics de la ciutat amb un gran valor històric i patrimonial. Esforç de
varies generacions per aixecar-lo i mantenir-lo. Quedi
com emblema de la vergonya l’escut heràldic d’Igualada
(1725) que presidia l’Hospital de St. Bertomeu i que,
afortunadament, varen salvar. De cap manera puc entendre com això ha pogut passar. Costarà pair aquestes
runes.
Els orígens de l’Hospital Comarcal d’Igualada es remunten a l’any 1282 que es creà amb el nom de Sant
Hospital de Sant Bartomeu. Un servei sota el patronatge de la vil·la que, al llarg de més de set segles d’història,
ha sigut temple de misericòrdia, casa dels pobres; ha
acollit malalts i soldats de guerra; ha estat centre d’intervencions, tractaments, assistent del dolor i, sobretot,
ha testimoniat gran quantitat de naixements i morts.
L’any 1930 no només passà a anomenar-se Hospital
Comarcal sinó que va adquirir rellevància i es col·locà entre els millors hospitals de la província gràcies al
Dr. Solà, una persona seriosa i disciplinada, que va
dinamitzar i gestionar la transformació hospitalària de
l’equipament fins a l’esclat de la Guerra Civil que ho va
trasbalsar tot. El país passà molta penúria però amb
l’esforç dels doctors Solà, Botet, Sangenis, Catarineu, la
Mare Àngela, la Mercè Mir i altres, l’Hospital Comarcal
tornà a la normalitat, adaptant-se als nous temps i a noves demandes de confort i modernitat.
Cal fer una menció especial a l’Escola d’Infermeria
Verge de la Pietat fundada en la dècada dels 60 gràcies, una vegada més, a les gestions del Dr. Solà. L’Escola
va donar a l’Hospital Comarcal un prestigi acadèmic i
docent reconegut dins l’àmbit sanitari fins al curs 198081 que va tancar portes en fer-ne titulació universitària.
Considero que va mancar visió de fer la remodelació
necessària per conservar i donar futur a una escola que

tan bon nom havia aconseguit.
La dictadura franquista havia desmantellat i descoordinat la xarxa comarcal d’hospitals creada per la Mancomunitat, aquest fet afectà a Igualada que va passar
a tenir dos centres sanitaris que oferien serveis d’Hospital General. Un de públic, l’Hospital Comarcal, i un
de privat, la Clínica Hospital de la Mútua Igualadina,
creant una duplicitat incontrolada que, al meu parer, no
s’hauria d’haver permès perquè comportà una rivalitat
malaltissa entre els dos centres.
Opino que la permissivitat dels actors polítics del moment, la passivitat de la Conselleria de Sanitat i el fet
que les persones clau en les decisions sanitàries formessin part dels dos sistemes, públic i privat, posà en
evidència la manca d’un pla general que ordenés i limités l’activitat i la competència, no sempre lleial dels dos
hospitals.
Passà el temps i la situació creada es feu insostenible.
Hi havia moltes tibantors. Es buscava un acord sanitari

per fusionar els dos centres. Aquest es feu realitat l’any
1994, amb un acord de la comissió institucional perquè
l’Hospital Comarcal d’Igualada i la Fundació Assistencial de l’Anoia (FADA) promoguessin una nova entitat
sota la forma jurídica de Fundació Sanitària d’Igualada
(FSI).
Amb la Fundació Sanitària d’Igualada, (constituïda
per dos edificis separats, el magenta que corresponia a
l’Hospital Comarcal i el blau que corresponia a la Mutua Igualadina), no s’aconseguí atenuar els problemes
existents; continuaren les tibantors i les tensions degut
a la unió de dues cultures sanitàries diferents, a més
a més, s’hi van sumar la reducció de personal i la incomptable quantitat de diners que la sanitat pública va
passar a mans privades pel lloguer de l’edifici blau fins
a la construcció del nou hospital que s’inaugurà l’any
2007.
La realitat actual és que Igualada i comarca gaudeixen
d’un nou hospital, ara anomenat Hospital d’Igualada.
Modern, amb noves tecnologies i adaptat amb funcionalitat.
Són molts els aspectes que comporten i comportaran
canvis substancials en l’oferta sanitària de la medicina
pública (política, economia, canvis tecnològics, medicina preventiva, cultura sanitària dependent, gestió del
diner públic, ...). Molt important també la coordinació
amb els diferents centres assistencials i d’Atenció Primària.
Esperem que aquest hospital doni el millor servei als
ciutadans. Que tingui equips directius eficients, professionals organitzats amb equips i supervisions efectives i
una formació equilibrada que, abans d’engreixar el currículum personal, millori el funcionament assistencial
del propi centre. Molts Tops 20 guanyats no garanteixen
el millor funcionament, només la part que interessa.
Que tingui també responsabilitat i bones pràctiques en
la transmissió a nous estudiants com a hospital docent.
Ah!... I molt important, el control del diner públic!
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JOSEP M. CARRERAS

El virus de la corona

E

ns ha tocat viure en
un país ben particular.
S’assembla força a una
cova de lladres, governat per uns personatges que
podrien protagonitzar històries
de gangsters. S’han dedicat a arrambar amb tot el que podien emparant-se en la
impunitat que els dona el poder. No en va l’estat
espanyol passa per ser el més corrupte de la Unió
Europea.
Si féssim un recompte dels casos que hi ha hagut des de la dictadura franquista quedaríem esborronats. Des del cas Juan Guerra –germà del
nostre amic Alfonso-- passant per Urdangarín,
Matas, Camps, Zaplana, Bankia, Gurtel... fins als
nostres dies la llista es faria interminable. Gairebé podríem titular-la com Zorrilla: Del Rey abajo, ninguno. I és que, com deia el meu pare, “Qui
tracta amb oli, els dits se n’unta”.
El problema, però, no és només que hi hagi corrupció sinó la cobertura que des de les altes instàncies es dona als corruptes. Quants d’aquesta
llista han estat jutjats i han anat a la presó? On
han anat a parar els diners que havien robat?
Quants n’han retornat? Els ciutadans tenim dret
a saber com s’han enriquit els polítics, siguin o
no de la casa reial. És ben evident que en la majoria de casos han sortit de les butxaques dels
contribuents o de comissions de negocis foscos.
I si es tracta de negocis bruts com la venda d’armes, l’escàndol és majúscul. Però no patiu que
no passarà res. Per què els que haurien de donar
exemple apareixen implicats en escàndols de tota
mena i no s’actua contra ells? El sol fet que el cap
d’estat pugui repartir milions a la babalà entre les
seves amants i no poguem saber com han arribat
aquests diners a les seves butxaques, per reials
que siguin, ja demostra en quina mena de país
vivim.
Si no hi ha igualtat davant la llei no hi ha democràcia. I dia sí dia també ens adonem que el
poder no està precisament al servei dels ciutadans. A algú li pot estranyar que la majoria de
catalans vulguem fugir d’un estat que encobreix
delinqüents i administra la justícia segons l’origen dels implicats?
Però el més greu de tot, al meu entendre és que
partits que es diuen d’esquerres i socialistes impedeixin la creació d’una comissió per investigar
aquests finances d’origen tan fosc. No s’hi val a
dir que segons la Constitució el rei és inviolable,
perquè callen la continuació: “en l’exercici de
les seves funcions”. Potser els fa por que la monarquia no aguantaria una investigació? Difícilment podria caure més baix el seu prestigi. Cap
monarquia d’Europa disfruta del blindatge que
amaga les activitats del cap de l’ estat espanyol.
Encara que fossin il·legals o delictives no es podrien esbrinar. El rei està per damunt de la llei,
que és com dir per damunt del bé i del mal...
La conducta de la casa reial és patètica, però
els seus súbdits som tan mesells que massa vegades hem rigut dels gràcies d’uns personatges
tan “campechanos”. No ens hauria d’estranyar,
doncs, que tants polítics vulguin emmirallar-se
en aquests models. I si les institucions espanyoles no són capaces de fer llum a tanta foscor,
potser haurem de refiar-nos d’altres països on la
democràcia i la justícia no estan contaminades.
D’una manera o altra s’haurà de canviar.
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Millors esportistes del 1939 al 64

E

l 1965, quan Juan Antonio García Urgelés era alcalde d’Igualada, s’havien
ja acomplert els primers
25 anys després de la guerra. Servidor, amb trenta-un anys d’edat, em
trobava en un moment dolç d’activitat ciutadana. Seat i Renault senyorejaven en el
mercat automobilístic i Vespa en el de motocicletes.
I en capvespres i nits, la família em facilitava temps
per desplegar activitats ciutadanes en els àmbits del
periodisme, poesia, teatre o esport. Rovell de
l’ou d’una etapa molt
dinàmica. Una de les
coses va ser, per exemple, desenvolupar la
idea i treballar-hi, per a
la selecció popular dels
25 millors esportistes
igualadins de la guerra ençà. Incloïa noms
tant individuals com
d’equip, o de persones
directives o destacades
en la gestió. Tot conduït des del periòdic Igualada (ja amb dues edicions setmanals), on jo col·laborava llavors ocupant la responsabilitat esportiva.
Per a les votacions, es va demanar la participació de
lectors i igualadins en general. Tasca apassionant,
però certament complicada, no exempta de controvèrsia com en tota iniciativa de característiques
semblants. La convocatòria propicià interès, sobretot en el sector d’afeccionats a l’esport. I a altres nivells també. Quan en política manava un sol color
i era intocable, ésser convidats a votar “qualsevulla
altra cosa” – i no diem pas “qualsevulla”, entre cometes, amb menyspreu dels esportistes– resultava
una novetat que engrescava. No hi estàvem avesats.
I des del periòdic es volia garantir neutralitat.
Citem un paràgraf d’una editorial publicada a
l’Igualada (24-2-65) plena de bones intencions. En
llengua castellana, és clar. “Algo muy bello. (...) El

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

agradecimiento es una de les virtudes humanas más
hermosas de practicar y posiblemente una de las más
olvidadas. Quizá por ello, cuando uno se (...) desposee de toda vanidad personal, es cuando se da cuenta
de que los demás existen y que, tantas veces, nos superan en aquellas cosas en las que nunca habíamos
pensado, encerrados, como estábamos, en nuestro
castillo de olvidos e indiferencias. Y es entonces, si
al pensamiento sabemos unirle el corazón, cuando el
milagro del reconocimiento va camino de producirse”. La premsa barcelonesa se’n va fer ressò.
En els propers dos
capítols citarem els
guanyadors i els esports als quals estaven
lligats. Un jurat d’organització, format per
26 homes, va decidir
adjudicar prèviament
quatre títols in memoriam a persones amb
prou mèrits. Es va demanar que se n’escollissin vint-i-cinc més
d’entre un llistat orientatiu de quaranta-cinc,
amb caselles en blanc
per afegir-hi entre un i cinc noms (distints als 45)
si els votants, lliurement, en volien posar algun pel
seu compte.
Es van escrutar 798 paperetes vàlides, xifra que
determina el notable grau de participació. Com a
referència, el cens global d’igualadins/dines, l’any
1964, era de 22.488 habitants. L’evolució seria notable: avui, cinquanta-cinc anys després, en el darrer
cens igualadí som 42.006 persones. I ja fa molt de
temps que se celebren, a la capital de comarca i en
poblacions anoienques, Festes de l’Esport, on es valoren moltes disciplines: només cal llegir setmanalment periòdics o seguir programes de televisió o de
ràdio. Ja fa moltes dècades que hi apareixen dones.
Als seixanta, no. Només una entre els “possibles” (i
no va ser votada): Glòria Biosca, aviadora. Història
és història. Temps era temps, canta en Serrat.

Divendres, 13 de març de 2020

Projeccions econòmiques
a partir de 100€
Més informació i contacte:
938 042 451 - publicitat veuanoia.cat

PUBLICITAT |

7

8

|

Divendres, 13 de març de 2020

Igualada

Històric: la Conca d’Òdena, confinada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l Govern de la Generalitat va anunciar ahir al
vespre el confinament
de la ciutat d’Igualada i pràcticament tota la Conca d’Òdena, els municipis de Vilanova,
Montbui i Òdena. Una decisió
històrica i inèdita. La decisió es
va prendre en un Consell Executiu extraordinari, seguida d’a
prop a l’Ajuntament d’Igualada
en una reunió en la que hi eren
presents els alcaldes de tots els
municipis afectats, així com
Protecció Civil, Mossos i Policia Local, SEM, Creu Roja i altres persones.
A mitja tarda van arribar a la
ciutat més d’una quinzena de
furgonetes dels Mossos que
s’encarregaran del control d’accessos a la ciutat. Van aparcar a
l’interior del dipòsit municipal
de vehicles, al costat de l’Hospital, i les imatges van córrer per
les xarxes de seguida. També
àudios que asseguraven el tancament de la ciutat.
Ni entrades ni sortides
La decisió suposa que a partir de les 00h d’aquesta passada mitjanit no es pot ni entrar
ni sortir d’Igualada. Abans
d’aquesta hora es va fer un pas
permeable perquè els veïns i
veïnes poguessin tornar a casa
o sortir els que no eren del municipi.
El conseller Miquel Buch va
anunciar la fase d’Emergència
1 del Pla Procicat. “La situació
afectarà la Conca d’Òdena, on
hi ha un focus molt determinat
amb una afectació major. La
mesura va suposar ahir a la nit

Ningú pot sortir d’Igualada, Vilanova, Montbui i Òdena a partir
d’avui divendres: només
serveis essencials i bàsics, com policia, bombers i personal sanitari.
Qui entri, no podrà
sortir
restringir la sortida dels quatre
municipis. Avui divendres, està
ja “prohibida tota sortida tret
del personal d’emergència i de
caràcter essencial. Recomano
la presència de la gent a llurs
domicilis. Es tracta d’establir
un perímetre a tota la Conca.
Qui entri, no podrà sortir”, va
dir Buch. La situació continuarà “fins que es dicti una nova
resolució modificant o deixant
sense efecte”. Durarà almenys
14 dies.
La consellera Alba Vergés,
emocionada
La consellera igualadina de Salut Alba Vergés explicava que
“estem gestionant de forma excel.lent l’Hospital. La mesura
garanteix la protecció de la ciutadania, i sobretot la contenció
d’aquesta transmissió i poder
controlar la situació malgrat
el creixement fort que hi ha a
Igualada. Confio molt en els
igualadins com a conciutadana,
estem plenament convençuts
que la mesura és necessària.
Estem obligats a fer-ho”, va dir
la consellera Alba Vergés, visiblement emocionada, qui es va
recordar de la seva família i de
tots els igualadins.

PLAÇA CAL FONT, 3 O8700 IGUALADA (BCN)

Als cinc casos detectats el dilluns, se’n van sumar cinc més
al dia següent, i dimecres ja
eren una vintena. El brot ha
empitjorat i la xifra de casos,
ahir dijous al migdia, ha pujat
dels 20 a 58, entre els quals hi
ha 33 professionals sanitaris i
tres morts.
Davant d’aquesta situació, l’alcalde, Marc Castells, ha exigit
que es reforci la plantilla de
l’hospital, on ara hi ha 200 professionals aïllats per culpa del
virus. Això suposa un 20% de
la plantilla total de l’Hospital.
L’alcalde d’Igualada va comparèixer ahir en una multitudinària roda de premsa acompanyat
dels alcaldes o alcaldesses de
Jorba, Montbui, Òdena i Vilanova del Camí, poblacions on
s’han imposat totes les mesures
de protecció davant el virus.

El 20% de la plantilla
de l’Hospital està confinada seguint els protocols. Dels cinc casos de
dilluns, ahir al migdia
ja eren 58 i tres persones han mort
Noves mesures: no hi haurà
bus urbà a tota la Conca
Castells ha anunciat una nova
injecció de mesures per evitar
la propagació del coronavirus.
Entre elles, es faran controls
als accessos dels mercats de la
Conca d’Òdena per evitar aglomeracions -tant exteriors com
interiors- i també s’anul·la el
transport interurbà entre Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. La mesura és per a 14 dies, a comptar
des d’avui divendres.
Tot i això, és molt fàcil que es
puguin posar en marxa noves
mesures. Per això cal estar atent
en tot moment a fonts oficials
i als mitjans de comunicació,
com és el cas de www.veuanoia.
cat.
Origen desconegut
El brot de coronavirus a Igualada s’inicia “a partir d’una
professional sanitària que, de
moment, no se sap com va adquirir el virus ja que, en principi, no va tenir cap contacte amb
persones infectades ni tampoc
va viatjar a cap país de risc”,
va explicar ahir als mitjans de

Els alcaldes d’Òdena, Montbui, Vilanova i Jorba, amb el d’Igualada,
ahir en roda de premsa, amb el Dr. Joan Guix, Secretari de Salut, i
Teresa Sabater, directora dels Serveis Sanitaris Catalunya Central.

comunicació el Dr. Joan Guix,
Secretari de Salut Pública de la
Generalitat. Una posició inversemblant, ja que, òbviament, el
virus va arribar d’alguna manera o altra a Igualada... Com es
va infectar, doncs, la professional?
“Aquesta persona va transmetre el virus als seus familiars i,
a partir d’aquí, s’inicia aquest
episodi de coronavirus a Igualada que podem qualificar de
“clúster”. Algunes fonts no oficials apunten a la possibilitat que
algun malalt procedent d’Itàlia
es visités a l’Hospital d’Igualada
sense saber que estava infectat o
sense símptomes clars o sospitosos, i que a partir d’aquí s’hagués iniciat tot aquest episodi.

Infectats derivats
a Manresa
La situació, de moment, està
empitjorant i aquest dijous
s’han conegut 29 casos més.
Així, en total, ara hi ha 49 casos
de coronavirus, entre els quals
hi ha 33 professionals sanitaris i tres morts, dues dones de
71 i 83 anys, i un home de 86.
Tots ells, amb altres patologies
greus, però infectats pel coronavirus. També hi ha almenys
un cas d’una persona en estat
crític, que ha estat derivada a
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Manresa. El Dr. Joan Guix va
donar per fet que els casos continuaran augmentant les properes dues setmanes.

Unitats dels Mossos d’Esquadra, ahir a la tarda preparades.

El passeig Verdaguer, desert ahir a les 8 del vespre.
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Igualada respira silenci amb tensió continguda
El brot més important
del país
Sense voler-ho, és clar, Igualada s’ha convertit de seguida en
un punt d’atenció no només
català, sinó espanyol i fins i tot
europeu. Ahir, mitjans de tot
el país i l’Estat eren a Igualada. Alguns programes com
“30 minuts” de TV3 estan fent
un reportatge sobre el cas. Les
connexions en directe es van
fer habituals.
Plantilla exhausta
a l’Hospital
Hi ha 200 professionals de
l’Hospital confinats, una xifra que representa el 20% dels
treballadors. Davant d’aquesta
situació, l’alcalde, Marc Castells, ha exigit al Departament
de Salut que reforci “immediatament” la plantilla. “Necessitem que reforcin les plantilles de l’Hospital, que estan
exhaustes i cansades, i s’estan
partint la cara per tots els ciutadans”, ha reclamat Castells.
També existeix un clima
d’enuig creixent en molta part
del personal de l’Hospital, que
considera que la situació no
s’ha gestionat de manera correcte. Un escenari que donarà
que parlar en el futur, quan
el problema estigui passat. La
situació de confinament i de
controls a personal sanitari no
és només a l’Hospital. També
s’han detectat possibles casos
en diferents Centres d’Atenció Primària de la comarca.
Als Hostalets de Pierola, per
exemple, el dispensari s’ha
tancat donat que el metge i la
infermera estan confinats.
L’abastiment d’aliments,
garantit
L’alcalde Marc Castells va indicar que havia parlat amb la
també consellera igualadina
Àngels Chacón, d’Empresa i
Coneixement, per tal que estiguin garantits els subministres d’aliments bàsics a tots els
supermercats d’Igualada en
els propers dies.
La mesura té sentit si tenim en
compte que en aquest moment
les autoritats no descarten cap
tipus de mesura dràstica, donada la singularitat del cas.
La consellera de Salut, Alba
Vergés, ja va informar dimecres que s’havia detectat un
brot excepcional de coronavirus SARS-CoV-2 a Igualada, la qual cosa va provocar
una convocatòria d’urgència
el Comitè Tècnic del Pla de
Protecció Civil de Catalunya

Dues imatges de l’institut Pere Vives Vich, ahir al matí, completament buit. Fotos: ACN

(PROCICAT).
A partir d’aquell moment es va
ordenar:
- el tancament d’escoles, instituts i campus universitaris
d’Igualada, Jorba, Santa Margarida de Montbui, Vilanova
del Camí i Òdena.
- tancament de les escoles
bressol d’Igualada.
- tancament dels dos casals cívics de la Generalitat a Igualada.
- mesures de protecció per les
persones més vulnerables a les
residències pel que fa a les visites i per gestionar també la
contenció en els centres de dia
de la gent gran.
Una cinquantena
de contactes, aïllats
A més dels 200 professionals
sanitaris confinats, també
s’han quedat a casa seva 50
persones més, considerades
contactes d’aquests dos-cents,
especialment familiars. A hores d’ara, es continua la investigació epidemiològica del
brot. El Dr. Guix també ha explica que “s’han incrementat
recursos humans i materials,
i s’ha donat prioritat als resultats analítics relacionats amb
aquest brot”, a més d’extremar-se les mesures d’higiene a
l’Hospital.
Mesures als centres de dia,
Sant Jordi i P. Vilaseca
Els centres sociosanitaris
d’Igualada també tenen una
situació continguda davant el
coronavirus. Així, des d’avui
mateix:
- l’Hospital de dia Sant Jordi
d’Igualada suspèn la seva activitat.
- el Centre de dia Pare Vilaseca i Centre de dia Montserrat,
a Igualada, i el Centre de dia
Mar i Cel, a Piera, tanquen
parcialment i només atendran
casos imprescindibles.
- la Residència Pare Vilaseca
manté la suspensió de totes

les activitats que impliquen
la presència de persones externes, i restringeix les visites,
que només s’admetran en casos de màxima urgència.
- als pisos tutelats per a la gent
gran s’anul·len les activitats de
grup i aquelles que inclouen
persones externes, i es demana als residents que restringeixin les seves sortides a l’exterior i les visites que no siguin
imprescindibles.
- el SAD (Servei d’Atenció a
Domicili) a Igualada i comarca de l’Anoia es restringeix als
casos que siguin imprescindibles.
Igualada, en silenci
Igualada es va llevar gairebé
deserta ahir dijous al matí.
La directora de l’Institut
Pere Vives d’Igualada, Carme Hernández, ha explicat
que l’aturada representa un
“trasbals” per la dinàmica del
centre, “sobretot perquè és
una època important de pre-

paració de les proves de selectivitat”. Quan es va fer públic,
el centre va enviar un correu
electrònic a tots els alumnes
perquè a partir d’avui i durant quinze dies es quedin a
casa, informa Laura Busquets
(ACN). “De moment hi ha
nerviosisme per ser època
d’avaluacions i de notes, però
haurem d’esperar a veure com
evoluciona tot”, ha afegit la directora, Carme Hernández.
Des de l’escola Gabriel Castellà d’Igualada, la responsable,
Núria Ramon, ha explicat que
dimecres a la tarda tots els
grups de pares “bullien”. De
seguida que es va saber amb
certesa la mesura, la directora
la va comunicar als pares per
tranquil·litzar-los. Amb tot,
l’extrem que més inquieta els
adults és que hi pugui haver
casos de coronavirus a l’escola.
“Però això a dia d’avui no ho
sabem”, ha lamentat Ramon.

A l’Hospital, tensió
continguda
L’Hospital d’Igualada treballa
“sota mínims” des de primera
hora d’ahir, i el personal, amb
la lògica tensió continguda, fa
tot el que pot i més. Segons
fonts de l’hospital, tres dels sis
quiròfans estan tancats. Una
de les plantes està pràcticament confinada, amb un accés
molt restringit.
Els sanitaris estan prenent totes les mesures de prevenció
per evitar nous contagis, tal i
com passa als Centres d’Atenció Primària. Pel que fa a les
visites ordinàries, aquelles
que no són prioritàries s’estan
anul·lant. Les poques persones
que entren i surten de l’hospital ho fan amb mascaretes. Hi
ha serveis que s’han de fer per
la seva condició especial, com
és el cas de les diàlisi, o les sessions oncològiques. Tot el que
no és urgent, s’ha posposat per
més endavant.

Les parròquies també prenen mesures
Les parròquies igualadines
també estan prenent mesures.
Els sacerdots fan “una crida a
l’esperança” i animen a la gent
“que visquin amb més intensitat, en aquest temps quaresmal, la pregària personal i les
pràctiques de pietat per trobar-hi el confort i la fortalesa
en aquesta alarma”.
A més d’expressar la seva solidaritat amb el personal sanitari “tenim els nostres telèfons
oberts a les parròquies per a les
vostres consultes i per al vostre
suport. També atendrem a tots
els malalts que necessitin assistència espiritual, com sempre
hem fet, evidentment amb les
precaucions degudes”.
Tot i això, durant quinze dies
queda suprimida tota activitat no sagramental (catequesi,
cursets pre-matrimonials, cur-

sos, trobades de grups, etc.). El
tradicional Miserere quaresmal al Sant Crist d’Igualada,
es trasllada avui divendres, i el
següent, a la Basílica de Santa
Maria a 2/4 de 8 de la tarda.
Això respon a la necessitat de
respectar que només s’ompli un
terç de l’aforament dels temples.
Misses previstes:
Dissabte
19h Santa Maria
19,30h Caputxins i Pietat
20,00h Sagrada Família
Diumenge
8,30h Frares Caputxins
9,30h Sagrada Família
11,00h Soledat
11,30h Frares Caputxins
12,00h Pietat, Sagda Família
12,30h Santa Maria
19,00h Soledat
20,00h Santa Maria
20,00h Sagrada Família

Les misses dels dies de cada
dia es mantenen segons l’horari establert, a excepció de les
Carmelites i la Llar del Sant
Crist. “Demanem a les persones amb malalties cròniques, o
persones amb risc, que no vagin a l’església. Que la segueixin per la ràdio, internet o la
televisió, i que en assistir a l’església estiguin el més espaiades
possible entre elles. Es donarà
primer la comunió amb la mà i
després a la boca.
Pel que fa als funerals: els que
se celebrin al Tanatori, l’empresa ja ha determinat que, en
compliment de la normativa
emanada, no s’ompli més d’un
terç de l’oratori. També ho determinem en els funerals que
se celebrin a les esglésies parroquials, guardant-nos el dret
de restringint-ne l’accés.
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El tancament de centres educatius a Igualada i la Conca
afecta a 15.400 alumnes i 1.400 professors
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Departament d’Educació va tancar ahir els
centres educatius, tant
públics com concertats, de les
poblacions d’Igualada, Jorba,
Òdena, Santa Margarida de
Montbui i Vilanova del Camí,
seguint instruccions del Departament de Salut, a causa de
l’evolució del nombre de contagis del coronavirus. Com a
mesura excepcional de contenció un total de 39 centres
educatius -llars d’infants, escoles, instituts, escoles de música, centres d’ensenyaments
artístics, l’Escola Oficial d’Idiomes d’Igualada i el Centre de
Formació d’Adults de l’Anoiaromandran tancats 14 dies a
partir d’ahir, per tant, fins dimecres 25 de març. El tancament afecta 15.412 alumnes i
1.401 docents.
El nombre de centres afectats
en cada població són els següents:
Igualada
- 11 centres de titularitat de
la Generalitat, amb 5.596
alumnes i 532 docents.
- 11 centres concertats, amb
4.590 alumnes i 357 docents.
- 6 de titularitat municipal i
comarcal, amb 1.028 alum-

Com a mesura excepcional de contenció
a causa de l’evolució
del nombre de contagis, a partir de demà
els 39 centres públics i
concertats d’aquestes
poblacions romandran
tancats 14 dies
nes i 106 docents.
Jorba
- 1 centre de titularitat de la
Generalitat, amb 60 alumnes i
7 docents.
- 1 centre concertat, amb 545
alumnes i 41 docents.
Òdena
- 1 escola titularitat de la Generalitat, amb 339 alumnes i
32 docents.
Santa Margarida de Montbui
- 4 centres titularitat de la Generalitat, amb 1.397 alumnes i
150 docents.
Vilanova del Camí
- 4 centres titularitat de la Generalitat, amb 1.857 alumnes i
176 docents.
De moment, la mesura no
afecta a municipis com Castellolí i la Pobla de Claramunt,
que també formen part de la
Conca d’Òdena.

La situació ha provocat la suspensió del transport escolar. Les escoles romandran del tot tancades.

Tant llars d’infants, escoles com instituts comptaran
amb un servei de guarda per
aquells pares que necessitin
unes hores per organitzar-se,
però de manera molt provisional.
De fet, ahir al matí encara es
veien pares acompanyant als
seus fills a l’escoles, especialment famílies nouvingudes,
completament absents de l’actualitat més immediata. Una
vegada arribaven als centres
escolars, eren informats de la
nova situació.
Les autoritats recomanen als

Caldrà veure què passa amb l’alumnat de
Segon de Batxillerat
dels centres tancats a la
Conca, que es troba a
les portes dels exàmens
de Selectivitat. Algunes
fonts apunten a mesures excepcionals
pares que segueixin les indicacions dels seus centres escolars davant la nova situació, als

efectes dels deures que tindran
la canalla durant aquests dies,
i el contacte que mantindrà el
professorat amb les famílies.
La situació ha agafat de sorpresa a tothom però mica en
mica s’anirà adequant el màxim possible de manera que
l’alumnat perdi el mínim els
estudis previstos per la recta
final de curs. Al mateix temps,
algunes fonts indiquen que, en
el cas d’alumnat de segon cursa de batxillerat, a les portes
dels exàmens de Selectivitat,
és possible que s’estableixin
mesures excepcionals.

Suspeses totes les competicions esportives a l’Anoia durant,
almenys, les properes dues o tres setmanes
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Federació Espanyola
de futbol va anunciar
dimecres al migdia que
suspèn totes les competicions
que estan sota la seva competència durant les properes
dues setmanes. Això vol dir
que, des de Segona Divisió “B”
en avall, no hi haurà partits.
Aquesta suspensió, per tant,
afecta als dos primers equips,
masculí i femení, del club, que
aquest cap de setmana havien
de jugar contra el Manresa i el
Levante las Planas, respectivament.
Per altra banda, la resta
d’equips, tant del CF Igualada com de la resta de clubs
anoiencs, tampoc disputaran
el campionat en les properes dues setmanes. Aquesta
és una mesura que ha pres la
Federació Catalana de Futbol,
seguint les recomanacions de

les autoritats sanitàries. La situació afecta tots els equips
federats, també els de futbol
base.
Les altres federacions també
suspenen les competicions
A darrere de la Federació Catalana de Futbol s’hi han afegit
altres federacions com la de
bàsquet o la d’handbol. A més,
el tancament de totes les instal·lacions públiques per part
de diversos ajuntaments de la
Conca d’Òdena també inclou
els equipaments esportius, fet
que limita, com és evident, la
pràctica esportiva, que inclou
els entrenaments.
La situació agafa a alguns
clubs en plena lluita per la
seva classificació. En el cas de
l’hoquei, l’Igualada Rigat havia de jugar la setmana vinent
la fase final de la Copa del Rei
a la Corunya, i, demà dissabte
mateix, un partit clau de tor-

El CF Igualada havia de jugar diumenge un derbi molt important a Manresa.

nada dels quarts de final de la
Copa Europa Ws, antiga Cers,
a les Comes, davant el Barcelos de Portugal. En el cas del
CF Igualada, el derbi intercomarcal a Manresa resultava molt important en la seva

lluita per evitar el descens. Al
mateix temps, el CBI es troba
immers en una estreta lluita
de classificació pels “play-off ”
d’ascens a la Lliga Leb Plata.
Ningú no sap hores d’ara què
passarà amb totes les compe-

ticions esportives, si s’opta per
a la seva reanudació, la qual
cosa crearà un important problema de dates, ja que estem a
la recta final de les temporades, o bé se suspenen definitavament.
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La situació obliga a suspendre moltes activitats previstes per
als propers dies, i algunes de futures, com el Fòrum UEA
REDACCIÓ / LA VEU

L

a situació derivada del
brot de coronavirus
a Igualada i la Conca
d’Òdena ha obligat a suspendre una llarga llista d’activitats previstes per aquest cap
de setmana, i per als propers
dies. Així, no es farà la Fira de
l’Ensenyament prevista per
avui divendres a l’Escorxador,
ni tampoc la Calçotada Popular prevista per diumenge a
l’exterior del Museu de la Pell.
També s’ha suspès la Cantata
Escolar que s’havia de fer a
les Comes. A més de les activitats públiques, s’ha tancat la
Biblioteca Central, el Cinema
de l’Ateneu o els teatres de la
ciutat.
El Fòrum UEA, traslladat
al 28 d’abril
Tot i això, algunes entitats
també han decidir posposar
o suspendre directament activitats previstes per d’aquí uns
dies. És el cas del Fòrum UEA.

La Mostra de Teatre
Infantil i Juvenil, que
havia de començar a
Igualada el 26 de març,
una dia després de la
tornada a les escoles,
també s’ha suspès
La Unió Empresarial de l’Anoia ha pres la decisió d’ajornar el Fòrum Empresarial de
l’Anoia que s’havia de celebrar
el 19 de març. En aquest sentit, la UEA comunica que el
IV Fòrum tindrà una nova
data i que se celebrarà el proper dimarts dia 28 d’abril, a
les 18:30h, al Teatre Ateneu
d’Igualada.
El president de la patronal
anoienca, Joan Domènech, fa
una crida a “la calma, la responsabilitat i la prudència” i
que des de la UEA “seguim
amb atenció l’actualitat i les
mesures de prevenció que
s’estan realitzant al respecte
per actuar amb sentit comú”.

El Fòrum UEA estava previst pel 19 de març. / ARXIU

Es recorda que, en el marc
del Fòrum Empresarial de
l’Anoia, es presentarà el IV
Empresa i Progrés: Llibre
Blanc d’Infraestructures i
Mobilitat de l’Anoia. Les inscripcions al IV Fòrum UEA
poden realitzar-se a través
d’aquest enllaç: http://bit.
ly/2Rzw4vz o a través del
web de la UEA.

La Mostra, també
La Mostra de Teatre Infantil i
Juvenil d’Igualada, que s’havia
de celebrar a la ciutat del 26 al
29 de març, el proper esdeveniment multitudinari que ha
d’acollir la capital de l’Anoia,
va suspendre’s ahir, finalment.
El dia d’obertura de la Mostra
coincidia exactament amb un
dia abans de la tornada a les

escoles després de les mesures
decretades dimecres al vespre,
prevista pel dimecres 25 de
març.
La situació, donades les circumstàncies actuals, podria
canviar en qualsevol moment.
Cal estar atents a l’actualitat
diària, i podeu seguir-la al
nostre portal veuanoia.cat
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El sector econòmic de l’Anoia viu “amb preocupació, però sense
alarmisme” el brot de coronavirus
ACN / LA VEU

L

a Unió Empresarial de
l’Anoia, l’associació que
aplega més de 600 empreses de la comarca, no s’està
veient afectada pel brot de coronavirus que es va detectar
dimecres. Els empresaris no
volen ser alarmistes amb la
qüestió, però admeten estar
“preocupats”. Per evitar que
els casos es descontrolin i es
col·lapsi la ciutat i la comarca, algunes empreses ja han
començat a prendre mesures.
Per exemple, s’han extremat
les mesures de neteja, s’han
multiplicat els torns o s’han
instal·lat més vestuaris. L’objectiu és que si es detecta un
positiu, no afecti la totalitat
de la plantilla. Amb el tancament de les escoles i centre educatius, les empreses es
mostren més flexibles amb els
professionals que tenen infants.
Les empreses de l’Anoia estan
millorant les mesures higièniques entre els seus treballadors per evitar el possible

contagi del coronavirus. A
més, empreses amb un sol
torn de producció, els estan
multiplicant, per així evitar
que totes les persones de la
plantilla treballin al mateix
temps. D’altres, conscients
de la dificultat de gestionar
la cura dels fills que no poden anar a l’escola d’una dia
per l’altre, han habilitat espais
pels infants.
La gran majoria de bars i restaurants xinesos d’Igualada
estan tancats. Aquests comerços ja van notar una davallada de clients amb l’esclat
del brot a la Xina, però amb
l’arribada dels primers casos
a l’Estat la seva activitat no va
millorar i han decidit abaixar
la persiana.
D’altra banda, per fer front
al virus, el restaurant d’Igualada Somiatruites ja ha activitat el servei de menjar per
emportar. En un comunicat
expliquen que l’objectiu és
facilitar els aspectes logístics
i organitzatius de les famílies
davant els tancaments dels
centres escolars. A més, tam-

bé és una ajuda per aquelles
persones a qui s’ha imposat
l’aïllament i no poden sortir
de casa.

La Jornada de les Plantes
Oblidades s’ajorna a
l’octubre
REDACCIÓ / LA VEU

L

a 5a Jornada Gastronòmica de les Plantes
Oblidades s’ajorna amb
motiu de la crisis del coronavirus (COVID-19) a Catalunya. L’esdeveniment, que
estava previst pel 4 d’abril, es
trasllada al dissabte dia 3 d’octubre, d’acord amb les mesures preventives anunciades
pel Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya
per fer front a l’expansió del
coronavirus, que està afectant

amb especial contundència a
la ciutat d’Igualada.
Les més de 130 activitats
programades en el marc de
la Jornada Gastronòmica de
les Plantes Oblidades i la fira,
amb més de 70 participants,
es mantenen inalterats després d’haver-se validat el canvi de data amb tots i cadascun
dels ponents i paradistes. El
programa es pot consultar al
web www.eixarcolant.cat, on
també segueixen obertes les
inscripcions.

Aigua de Rigat estableix mesures preventives pel coronavirus
però garanteix el subministrament d’aigua potable a tot arreu
REDACCIÓ / LA VEU

D

avant les indicacions i mesures preses pel Govern de la
Generalitat de Catalunya i el
Govern d’Espanya davant el
COVID-19, Aigua de Rigat,
companyia gestora del cicle
integral de l’aigua a diversos
municipis de l’Anoia, comunica que ha implementat les
següents mesures preventives:
Es demana utilitzar els canals
no presencials per comunicar

qualsevol incidència o formular consultes. Es poden posar
en contacte a través del telèfon 900 100 364 i, per a incidències o avaries, al telèfon
900 100 365, així com a través
del web.
Davant el brot de concentració de casos de coronavirus a
la ciutat, com a mesura preventiva, l’oficina d’atenció al
client d’Igualada romandrà
tancada.
Es manté una comunicació

constant amb els ajuntaments
amb la finalitat d’explicar les
mesures preses en cada moment.
Aigua de Rigat ha aplicat els
protocols de prevenció dictats
per les autoritats sanitàries
entre la seva plantilla i ha informat a través dels diferents
canals disponibles de les recomanacions a seguir. Així mateix, s’han establert diferents
grups i torns de treball, i s’ha
potenciat el teletreball.

També s’han posposat o cancel·lat formacions, visites tècniques, educatives i institucionals, i s’han restringit els
viatges professionals.
Aigua de Rigat està, en tot moment, en comunicació amb
les autoritats sanitàries davant
la situació actual. Les mesures
preventives estan orientades a
garantir la seguretat i la salut
dels treballadors i de la ciutadania en general.
La companyia seguirà garan-

tint el subministrament d’aigua potable a tots els municipis on presta aquest servei
amb les màximes garanties,
com sempre. En aquest sentit, les infraestructures clau
en el cicle integral de l’aigua
(plantes de potabilització i
depuració) mantindran torns
presencials de treballadors
per garantir el servei de subministrament en totes les llars
i el correcte retorn de l’aigua
al medi natural.
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Preguntes i respostes sobre el coronavirus
REDACCIÓ / LA VEU
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l Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, està informant a través de tots els
canals sobre els possibles
dubtes que la ciutadania pot
tenir respecte el coronavirus.
A continuació detallem algunes de les pregüntes que ens
podem fer més habitualment
com a ciutadans i la resposta que s’hi dona des de les
entitats públiques que estan
tractant el tema.

Com es pot contraure la infecció?
Per analogia a altres infeccions causades per virus similars, sembla que es transmet
per contacte directe amb
les secrecions respiratòries
que es generen amb la tos
o l’esternut d’una persona
malalta. Aquestes secrecions
infectarien una altra persona si entressin en contacte
amb el nas, els ulls o la boca
d’aquesta persona. Per això,
és important tapar-se la boca
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amb mocadors o amb el colze en tossir i rentar-se les
mans molt sovint.
Quins són els símptomes
del coronavirus SARSCoV-2?
Els símptomes més comuns
són lleus, poden semblar els
d’una grip, afecten un 80%
de les persones i són malestar general, febre o tos. En els
casos moderats pot produir
sensació de falta d’aire i, en
els més greus, la infecció pot
causar pneumònia i altres
complicacions.
Quins són els grups de major risc?
Els grups de major risc són
les persones d’edat avançada
i les persones amb malalties
cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb
problemes d’immunitat.
Hi ha un tractament per al
coronavirus SARS-CoV-2?
Actualment no hi ha un tractament específic per al nou

coronavirus, però sí que n’hi
ha molts per controlar-ne els
símptomes, per la qual cosa
l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic.
Què puc fer per protegir-me?
Per prevenir el virus, cal que
apliqueu les mesures genèriques de protecció davant de

qualsevol malaltia respiratòria:
Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó
o solucions alcohòliques
70%), especialment després
del contacte directe amb
persones malaltes o el seu
entorn.
Tapeu-vos la boca i el nas
amb mocadors d’un sol ús o
amb la cara interna del colze en el moment de tossir o
esternudar i renteu-vos les
mans de seguida (amb solucions alcohòliques 70% o
amb aigua i sabó).
Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos
metres) amb persones que
pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos,
esternuts o expectoracions,
i no hi compartiu les pertinences personals.
Eviteu compartir menjar i
estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres
objectes sense netejar-los degudament.
No s’han de prendre precaucions especials amb els
animals a Estat espanyol, ni
amb els aliments, per evitar
aquesta infecció.
Si viatjo a les zones afectades, m’exposo a córrer algun risc?
Atès que l’OMS ha declarat
el brot del nou coronavirus
com a emergència de salut
pública d’importància internacional, és aconsellable evitar viatges innecessaris a les
zones afectades. Consulteu el
mapa actualitzat.
Si finalment hi viatgeu, per
reduir el risc d’infecció a les
zones, on, de moment, hi ha
casos del nou coronavirus,
us recomanem que seguiu les
mesures de prevenció indicades i que, a més:

Eviteu el contacte proper
amb animals vius o morts
domèstics o salvatges i les seves secrecions o excrements
en mercats o granges.
Eviteu consumir productes
d’origen animal (carn o aliments poc cuinats o crus).
Les persones més grans i les
que tenen altres problemes
de salut poden estar en risc
de contraure una malaltia
més greu, per la qual cosa
hauran d’avaluar el viatge
amb un professional sanitari en un centre de vacunació
internacional.
Què he de fer si he tornat
d’una zona afectada?
Si el vostre estat general és
bo, podeu fer vida normal en
família o amb els amics i en
l’àmbit laboral i educatiu.
Tot i així, vigileu el vostre
estat de salut durant els 14
dies posteriors al viatge i, si
presenteu símptomes com
malestar general, tos, febre
o sensació de falta d’aire,
quedeu-vos a casa, truqueu
al 061 Salut Respon o contacteu amb el vostre centre
sanitari. És important que
els informeu sobre el viatge
que acabeu de fer i sobre els
símptomes que teniu, perquè
així podran valorar si us heu
de quedar a casa amb aïllament domiciliari o no, i us
donaran les indicacions que
heu de seguir.
Si presenteu símptomes respiratoris en tornar del viatge,
quedeu-vos a casa i comuniqueu per telèfon als serveis
sanitaris o al telèfon del 061
l’antecedent de l’estada a la
zona afectada, des d’on valoraran com actuar i us donaran les indicacions que heu
de seguir.
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El telèfon d’urgències mèdiques 061, que rep un allau
de trucades, passa a ser gratuït
REDACCIÓ / LA VEU
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l telèfon d’atenció 061
que fins avui era de
pagament serà a partir d’ara gratuït. Així ho ha
anunciat el president de la Generalitat, Quim Torra, en una
compareixença per explicar la
situació a Catalunya arran de
la crisi del coronavirus. “Necessitem que els hospitals i
CAP funcionin correctament
en els casos que requereixen
atenció presencial”, ha argumentat Torra. El 061 no era
gratuït a Catalunya, la qual
cosa ha originat moltes crítiques, i durant la crisi del coronavirus l’espera es pot allargar
més d’una hora.
La Generalitat recomana als
catalans que sospiten que
poden patir coronavirus informar-se al telèfon d’atenció
sanitària abans d’anar a urgèn-

cies. Així s’evita col·lapsar els
ambulatoris o infectar altres
pacients.
El pagarà la Generalitat
En la compareixença, el vicepresident Pere Aragonès ha
explicat que les tarifes que es
pagaven fins ara no les cobrava la Generalitat, sinó les operadores. A partir d’ara, aquest
cost no l’assumirà qui truca,
sinó la Generalitat.
El vicepresident també ha dit
que s’està treballant amb més
mesures sectorialitzades i ha
dit que cal disminuir al màxim el xoc que aquesta crisi
pot suposar sobre la tresoreria
i la liquiditat. En aquest sentit,
ha ressaltat la “bona disponibilitat” que s’ha trobat en el
sector financer i ha demanat
que la línia de crèdit sigui
“compatible” amb les mesures
que es prenguin des d’altres

àmbits o institucions.
Al seu torn, el conseller
El-Homrani ha detallat les
mesures per incentivar el teletreball i el treball a distància,
així com la necessitat “imminent” per tenir un permís
específic per abordar situacions de conciliació que “preocupen els ciutadans”.
Allau de trucades
El telèfon 061 Salut Respon
està rebent una allau de trucades i ha crescut de manera
extraordinària els últims dies
(ahir es van rebre prop de
18.000 trucades).
En aquest context, el Departament de Salut demana que
es faci un ús responsable del
061 i la màxima complicitat
possible a la ciutadania davant
d’aquesta situació extraordinària. També assenyala que es
pot trucar a l’atenció primària

La situació obliga a refer
agendes i previsió de visites als
Centres d’Atenció Primària
REDACCIÓ / LA VEU
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ènia Acebes, directora de l’Àrea Assistencial del Servei Català
de la Salut (CatSalut), ha presentat un conjunt de mesures
organitzatives adreçades als
centres del sistema sanitari de
Catalunya arran de l’epidèmia
del coronavirus SARS-CoV-2.
Acebes ha recalcat el doble
objectiu d’aquestes mesures;
d’una banda, “protegir els professionals sanitaris”, que són
els que estan més exposats
davant la propagació del virus, i, de l’altra, “reorganitzar
l’atenció assistencial que s’ofereix a la ciutadania perquè les
persones que requereixin més
necessitats assistencials puguin estar ateses en el lloc i el
moment més adequat”.
La directora de l’Àrea Assistencial del CatSalut ha detallat
les següents accions en atenció
primària:
- Fomentar tots els canals
d’atenció no presencials.
- Reagendar les proves rutinàries que es puguin ajornar
i representin el major risc de
contagi (espirometries, obturacions dentals, etc.)..
- Treballar amb agendes flexibles deixant espais per donar

Centre de coordinació del 061. / ARXIU

per qualsevol dubte; i pel que
fa a emergències greus i de risc
vital, el telèfon recomanable és
el 112.
Cal recordar que els últims
dies s’ha estat reforçant el servei del 061 Salut Respon amb
mesures extraordinàries, com
ara un increment del nombre
de professionals i també una

Interessant curiositat i coincidència

De quan la grip asiàtica
va sacsejar Igualada
l’octubre de 1957
Sembla una coincidència
macabra. Buscant informacions per les habituals pàgines
d’història que publiquem
cada setmana a La Veu, ens
hem trobat amb això.
Resulta que l’octubre de 1957,
un virus va sacsejar la ciutat d’Igualada. I vet aquí que
era, talment com ara, la “grip
asiàtica”. Llavors li van posar

CAP Anoia, a Igualada. / ARXIU

més cobertura a la demanda
no programada i potenciar
l’atenció sanitària no presencial.
- Gestionar de manera activa
les agendes per tal de detectar
les visites i les proves de control rutinàries per patologies
estables o altres situacions de
salut que es puguin resoldre
per via telemàtica o demorar-les.
Límit de visites
Pel que fa als centres sociosanitaris, es recomana limitar al
màxim el nombre d’acompanyants de les persones que van

a fer-se proves o visites, com
també als pacients que estan
ingressats.
“Cal posar de manifest, un cop
més, la generositat, implicació
i intel·ligència col·lectiva de
tots els professionals sanitaris
alhora que apel·lem de nou a
la responsabilitat i solidaritat
de la ciutadania”, ha recalcat
Acebes.
Les mesures presentades s’aniran actualitzant i adaptant als
possibles canviïs que es vagin
produint a la situació epidemiològica i assistencial de Catalunya.

millor gestió en el cribratge de
les demandes. Així mateix, el
sistema de salut de Catalunya
ha elaborat un test com a nova
eina que permet, de manera
molt ràpida i senzilla, conèixer si es compleixen els criteris d’infecció per coronavirus,
i si cal trucar o no al 061.

de nom “A-Singapur-1957”.
La lectura d’aquest article
que reproduïm tal qual el va
publicar el Diari d’Igualada
de l’epoca no té desperdici.
I el final, encara menys: hay
muchas enfermeras simpaticas que le haran olvidar el
leve dolor de la puntada.
Certament, vells temps, però
el mateix maldecap.
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El Consell Comarcal suspèn totes les activitats públiques
REDACCIÓ / LA VEU
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partir de les recoma·
nacions i informa·
cions del Govern de
la Generalitat de Catalunya
i del Ministeri de Sanitat i
de la decisió de l’Ajuntament
d’Igualada de suspendre pre·
ventivament totes les activi·
tats públiques o privades en
instal·lacions municipals i via
pública, el Consell Comarcal
de l’Anoia suspèn també tots
els actes públics, organitzats
a les seves instal·lacions pel
mateix Consell o per altres
entitats i també aquelles que
organitzi l’ens en altres equi·

paments. La mesura té efecte
a partir d’aquest dimecres, 11
de març, i es mantindrà fins a
nou avís. Així mateix, el Con·
sell Comarcal també suspèn
les classes de l’Escola Comar·
cal de Dansa al Centre Cultu·
ral Mont-Àgora de Santa Mar·
garida de Montbui.

També s’han suspès
les classes de l’Escola
de Dansa del Consell
Comarcal i s’estan difonent recomanacions
de prevenció entre el
personal de l’ens

Mesures internes
de prevenció
A més, el Consell Comarcal
ha difós un comunicat entre
el seu personal amb les reco·
manacions bàsiques de pre·
venció del contagi, que són
fonamentalment el rentat fre·
qüent de mans, la ventilació

dels espais de treball, tapar-se
la boca de manera convenient
en cas d’esternudar i mantenir
distància social amb persones
que mostrin signes d’afecció
respiratòria. També s’aconse·
lla reduir els desplaçaments
innecessaris fora del centre
de treball, limitar les reunions
personals, prioritzar les tec·

nologies telemàtiques en les
relacions laborals i reduir al
mínim les cues d’espera en les
àrees d’atenció al públic.
Des del Consell Comarcal es
vol contribuir, d’aquesta ma·
nera, a la contenció del coro·
navirus i s’agraeix a la ciuta·
dania la seva comprensió per

les afectacions que aquestes
mesures puguin ocasionar.
L’ens comarcal també fa una
crida perquè la ciutadania
mantingui la calma i segueixi
els protocols marcats des de
les diferents administracions i
trasllada tota la seva confiança
als professionals de la Salut.

Taller Àuria, guardonat amb la Creu de Sant Jordi
tats”.
Teresa Maria Jorba, presiden·
ta de l’entitat, ha expressat que
“ens sentim feliços perquè
reconeix la valentia d’unes fa·
mílies pioneres que van fun·
dar el Taller perquè els seus
fills i filles poguessin créixer
com a persones en el món la·
boral; una de les millors vies
per obtenir autonomia, parti·
cipar de la societat i l’entorn
i donar visibilitat a les per·
sones amb discapacitat intel·
lectual”.

REDACCIÓ / LA VEU
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quest dimarts 10 de
març, el Govern ha
fet públiques les tren·
ta personalitats i quinze enti·
tats mereixedores de la Creu
de Sant Jordi, pels serveis
prestats a Catalunya en la de·
fensa de la seva identitats o en
el pla cívic i cultural.
Entre els guardonats, hi ha
el Taller Àuria Cooperativa
SCCL que va sol·licitar la dis·
tinció el passat mes d’octubre
i va ser aprovada a través d’un
Acord de Ple de l’Ajuntament
d’Igualada per tots els grups
municipals del Consistori.
La Creu de Sant Jordi és una
de les distincions de més pres·
tigi que concedeix la Genera·
litat de Catalunya. El Consell
Executiu l’ha atorgat al Taller
Àuria Cooperativa SCCL “per
la seva valuosa tasca social
al llarg dels més de 30 anys
de trajectòria, en què com a
empresa cooperativa d’eco·

nomia social ha ofert suport
a les persones amb especials
dificultats, risc d’exclusió so·
cial o vulnerabilitat a la ciutat
d’Igualada. Per haver esdevin·
gut un veritable referent tant
a Igualada com al país, pels
valors de solidaritat, progrés
i igualtat, i pel compromís
d’oferir i generar oportunitats
de creixement personal i de
transformació social”.

“Ens congratulem d’aques·
ta distinció que avala més de
40 anys de feina i compromís
amb la generació d’oportuni·
tats de treball per a les per·
sones amb discapacitat”, ha
manifestat Miquel Canet, di·
rector de la cooperativa, “una
feina constant i tenaç que ens
demostra que la nostra soci·
etat es transforma treballant
cada dia, malgrat les dificul·

NOTA INFORMATIVA
- Si ens els darrers dies heu tingut símptomes d’infecció respiratòria i veniu d’una zona afectada pel
CORONAVIRUS SARS-cOv-2, us RECOMANEM que feu arribar les vostres mostres de condol de
manera telefònica o telemàticament (www.funerariaanoia.cat).
- Si les vostres mostres de condol han de ser presencials, RECOMANEM que siguin breus.
- La celebració de la cerimònia a l’ORATORI és restringirà a 1/3 del seu aforament, tot i així
RECOMANEM assistir a la cerimònia als familiars més directes.
Tot i aquestes recomanacions, la direcció de la Funerària Anoia es reserva el dret de modificar-les en
qualsevol moment a fi i efecte de minimitzar l’impacte de Covid-19.
Per a més informació, consulta a canalsalut.gencat/coronavirus o truca al

Un gran grup empresarial
Àuria és un grup empresari·
al de l’economia social sense

ànim de lucre que aglutina les
empreses i entitats com Àuria
Cooperativa, la Fundació Pri·
vada Àuria, Àuriafil i altres
cooperatives de segon grau
com Moltacte, Àuria Empresa
d’Inserció, UTE Esplugues,
UTE Les Comes i altres mar·
ques com Àuria Cosmètics.
Àuria Grup factura cada any
més de 15 milions d’euros.
Àuria aglutina més de 1.500
persones de base social i ocu·
pa 775 persones. Compta
amb una superfície industri·
al de 9.000 m2, un edifici de
serveis on s’ubica la Fundació
Privada Àuria i 10 llars resi·
dències arreu d’Igualada.

16

| IGUALADA

Divendres, 13 de març de 2020

El PSC renova la direcció i Francisco
Guisado com a Primer Secretari

Acaba una nova edició
del Curs de Coneixement
de la Societat Catalana
REDACCIÓ / LA VEU
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l Museu de la Pell
d’Igualada ha acollit el
quart Congrés de la Federació del PSC-Anoia que ha
renovat la direcció del partit
a la comarca. Es tracta d’una
direcció que integra representants del partit de les diferents
zones de la comarca i que treballarà per “Una Anoia amb
futur”.
De fet, aquest ha estat l’eslògan
del quart Congrés del partit a
la comarca i que ha debatut
les propostes que els socialistes proposen per a revertir la
situació d’atur, atraure inversions industrials, lluitar per
la justícia social i per a frenar
la desigualtat, millorar les comunicacions amb el tren gran
a l’horitzó, fer front a l’emergència climàtica, promoure
la igualtat real entre dones i
homes i oferir una política de
serveis i equipaments públics
al servei de la gent.
Guisado repeteix mandat
La nova direcció l’encapçala
Francisco Guisado que repeteix mandat amb una important renovació de l’equip.
L’acompanyen l’alcaldessa de
Vilanova, Noemí Trucharte,
com a viceprimera secretària i

membre de la direcció nacional del partit; l’odenenca Sandra Fernández a Organització;
la masquefina Isis Abad com a
adjunta a Organització; la torretana Carla Suárez a Coordinació i Formació; l’igualadí
Xavier Figueres com a coordinador de Política municipal;
l’hostelatenc Dani Vendrell
com a adjunt a Política Municipal; el montbuienc Miguel
Leiva a Territori; la vilanovina
Eva Vadillo a Acció Política;
el pierenc Fernando Torres a
Suport territorial; i el vilanoví
Carlos García com a responsable de l’Agenda 2030.
El PSC-Anoia es proposa
aconseguir ser la primera força a la comarca de l’Anoia en
un moment on el partit està
recuperant posicions arreu de
Catalunya i a la comarca, per
exemple, ha augmentat la seva
presència institucional tot entrant a formar part del govern
del Consell Comarcal. Incrementar la presència dels joves
a través de les Joventuts del
partit també ha estat un altre
dels reptes plantejats per un
dels membres de la JSC-Anoia, Roger Manzano.
Presència d’Eva Granados
i Mercè Parea
El Congrés de Federació del

PSC-Anoia ha comptat amb la
participació de la portaveu al
Parlament i viceprimera secretària del partit, Eva Granados,
i la diputada al Congrés Mercè
Parea. Totes dues han destacat el treball del PSC-Anoia i
el compromís dels socialistes
amb la comarca. Amb la mirada posada a les eleccions al
Parlament, Granados ha avançat que elaboraran un seguit
de propostes que facin referència exclusivament a l’Anoia i que responguin als reptes
que té la comarca.
La portaveu socialista també
ha destacat la bona feia del
govern socialista a l’Estat amb
Pedro Sánchez al capdavant,
cosa que demostra, ha assegurat, la vocació de govern dels
socialistes i d’aportar solucions i no problemes.
Mercè Parea ha fet referència a
les esmenes que el PSC-Anoia
va presentat, a través del grup
socialista al Parlament, als
pressupostos de la Generalitat que s’estan tramitant amb
l’objectiu d’incrementar la inversió a l’Anoia. El Congrés
del PSC-Anoia s’ha obert amb
la lectura de la declaració del
Dia Internacional de les Dones i la mesa de la presidència
del Congrés l’han format tres
dones.

E

l passat divendres 6
de març va finalitzar
la primera edició de
l’any 2020 del Curs de Coneixement de la Societat Catalana
que organitza el Servei d’Atenció a les Migracions de l’Ajuntament d’Igualada. Aquesta
acció formativa ha constat de
vuit sessions de dues hores,
durant les quals s’han impartit coneixements de geografia,
història, cultura catalana, festes locals, funcionament dels
serveis públics, cossos de seguretat, món laboral o llei d’estrangeria, entre d’altres temes.
La setmana passada es va realitzar una visita a l’Ajuntament
d’Igualada durant la qual els

alumnes van ser rebuts al Saló
de Sessions per Pere Camps,
regidor de Promoció Cultural
i Relacions institucionals.
En aquesta edició hi han participat 20 alumnes de fins a
deu nacionalitats diferents
(Marroc, Perú, Veneçuela,
Colòmbia, Uruguai, Hondures, Equador, Pakistan,
Algèria i Xile). Tots fan una
valoració positiva del curs, ja
que els ajuda a guanyar coneixement i autonomia dins
la societat d’acollida. Aquesta
acció formativa s’emmarca en
la Llei d’Acollida de les Persones Immigrades i de les Retornades a Catalunya i el Decret
150/2014, de 18 de novembre,
que regula el Servei de Primera Acollida.

Tot el Penedès dona
suport a la moció de JxC
pel baixador de l’Ave
REDACCIÓ / LA VEU
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ls quatre Consells Comarcals de la Vegueria
Penedès, entre ells
el de l’Anoia, han aprovat la
moció impulsada per Junts
Pel Penedès que demanava
la construcció d’un Baixador
d’Alta Velocitat al territori.
L’Alt Penedès, l’Anoia, El Baix
Penedès i el Garraf, conjuntament amb la majoria de municipis de la Vegueria Penedès
s’han pronunciat a favor de la
moció del Baixador. Aquesta
moció defensa la intermodalitat de la futura estació i
la millora de l’accessibilitat i
la competitivitat del Penedès
amb aquest Baixador.
Per a JxC, “l’Alta Velocitat és
un bon complement a la xarxa de Rodalies, i apostar per

un baixador potencia el conjunt de la xarxa. Apostar per
l’Alta Velocitat no comportar
renunciar a un servei de Rodalies competitiu, sinó que
complementa i reforça l’oferta, afirma Jaume Casañas,
responsable de Junts al Penedès”. Al mateix temps, Casañas reclama que els grups
polítics “que han de defensar
els pressupostos i les inversions en infraestructura al Parlament a Barcelona i al Congreso a Madrid, escoltin el
clam del territori, i defensin
la voluntat dels penedesencs
i penedesenques. En aquest
sentit el grup de Junts al Congreso, concretament el diputat Genis Boadella, ha presentat una pregunta de control al
Gobierno sobre la possibilitat
de fer el Baixador al Penedès”.

IGUALADA | 17

Divendres, 13 de març de 2020

La Veu tradueix al català Acord comercial entre La Veu de
la Revista de la Unesco, l’Anoia i Transports Masats
que s’havia de presentar
demà a Igualada
a Veu de l’Anoia i
REDACCIÓ / LA VEU
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emà dissabte dia 14
de març en la marc
de l’Assemblea de la
Federació Catalana d’Associacions Unesco que s’havia
de desenvolupar a Igualada
s’havia de presentar el primer
número en català de la Revista
Oficial de la Unesco “El Correo de la Unesco”.
Es dona el cas que la traducció
a la llengua catalana d’aquesta
revista ha anat a càrrec de Publicacions Anoia SL, editora
de La Veu de l’Anoia.
Aquest projecte ha estat una
iniciativa l’Associació Unesco
d’Igualada-Centre Internacional per a la Creativitat Audiovisual i ha estat possible amb
la implicació del Govern d’Andorra , la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya i de
l’Institut Franco Català Transfronterer de la Universitat de
Perpinyà.
De totes les publicacions periòdiques publicades per les
Nacions Unides i els seus organismes especialitzats, “El
Correo de la Unesco” ha ocupat sempre el primer lloc pel
nombre dels seus lectors, així
com per la varietat del seu públic i també per l’alta qualitat
i actualitat dels articles que
publica.
En el decurs del temps, el
contingut i la forma de la revista ha evolucionat molt. No
obstant això ha romàs fidel
a la seva vocació de sempre:
propagar els ideals de la Unesco, servir de plataforma per el
diàleg entre les cultures i tribuna per a debats internacionals.
Des de l’any 2017, gràcies a la
generosa ajuda de la República Popular de la Xina, aquesta històrica revista reapareix,

oferint-nos l’ocasió inestimable de reafirmar l’adhesió als
valors que van consolidar la
seva fundació.
Ara s’adapta a les necessitats
dels seus lectors disseminats
pel món sencer, la publicació
electrònica en format PDF, en
versions iguales per cada una
de les sis llengües oficials de
l’Organització (àrab, xinès, espanyol, francès, anglès i rus) i
a partir d’ara també en català,
va acompanyada d’una edició impresa amb un nombre
d’exemplars reduït.
L’edició catalana mantindrà
el mateix contingut i format
que la de les altres llengües i
disposarà d’unes pàgines per
informar de l’activitat del món
Unesco a Catalunya, Andorra
i la Catalunya Nord.
L’acte previst per demà dissabte es farà properament a l’Ateneu Igualadí, amb la presència
del Secretari General de la
Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco, el director de l’Oficina pública de la
llengua Catalana de Catalunya
Nord, el Director del Institut
Franco Català Transfronterer
de la Universitat de Perpinyà,
la Presidenta de la Federació
Catalana de Clubs i Associacions Unesco, i l’Ajuntament
d’Igualada.

Transports
Masats,
companyia concessionària del transport urbà a
Igualada i la Conca d’Òdena,
així com des de la capital de
l’Anoia amb Manresa, Castellfollit i La Llacuna, han arribat
a un acord comercial. Entre
d’altres punts de la col·laboració mútua, La Veu passarà a
gestionar a partir d’ara, la publicitat comercial dels autobusos de Transports Masats.
El nombre d’usuaris del servei de bus urbà a la Conca va
créixer el 2018, darrer any del
què es tenen dades oficials, un
7,76%, un notable increment,

Pia Prat, directora general de Publicacions Anoia, i Marc Bisbal,
director de Transports Masats, signant el conveni.

que des de l’Ajuntament es va
valorar molt positivament i es
relaciona amb la qualitat i la
puntualitat del servei.

En total, es registren gairebé
mig milió d’usuaris anuals en
el bus urbà d’Igualada.
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Els joves igualadins proposen fins a 13 Consell i Alcaldes fan
projectes del pressupost participatiu arribar a la Diputació
nous projectes
REDACCIÓ / LA VEU

L

a diputada presidenta
de l’Àrea de Desenvolu·
pament Econòmic, Tu·
risme i Comerç de la Diputa·
ció de Barcelona, Eva Menor,
ha visitat recentment el Con·
sell Comarcal de l’Anoia.
Menor ha mantingut una reu·
nió amb el vicepresident pri·
mer de Promoció Econòmica
i Infraestructures, Jordi Cua·
dras, el conseller de Turisme,
Dani Gutiérrez, i els alcaldes
i regidors de Sant Martí de
Tous, La Llacuna, El Bruc i
Copons.
En el marc d’aquesta trobada,

REDACCIÓ / LA VEU
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l passat 22 de febrer va
tenir lloc a l’equipa·
ment juvenil la Kaser·
na l’assemblea de joves Im·
puls en què es van presentar
les 13 propostes per a desen·
volupar amb els 15.000€ del
pressupost participatiu im·
pulsat des del Departament
de Joventut de l’Ajuntament
d’Igualada. L’assemblea, for·
mada per un total de 30 joves,
la dinamitzadora de Partici·
pació Juvenil, la cap de ser·
veis de Joventut i la regidora
d’Ensenyament i Joventut, va

començar amb una roda de
presentació de les propostes
i posteriorment es va deba·
tre i consensuar els projectes
que formarien part de l’#a·
gendaimpuls2020 d’Igualada.
L’acord va ser reajustar els
pressupostos més elevats de
les propostes presentades per
poder incloure els 13 projec·
tes.
Les propostes joves que s’im·
pulsaran són de temàtiques
molt diverses i posen èmfasi
en activitats de sensibilització
i formació, artístiques i que
treballen des de la perspecti·
va de gènere, la inclusió i la

els representants de la comar·
ca han traslladat a la diputa·
da diferents projectes que ja
compten avui amb el suport
de la Diputació en l’àmbit de la
promoció econòmica i noves
iniciatives que el necessitaran.
Entre tots ells, destaca ‘Anoia
en transició’, un projecte de
cooperació entre el Consell i
quatre municipis de la comar·
ca per a reactivar els locals co·
mercials buits.
El Consell Comarcal ha entre·
gat el projecte a la Diputació,
amb l’objectiu de treballar-lo
conjuntament, iniciativa que
ha estat ben rebuda per part
de la diputada.

sostenibilitat mediambiental,
i també hi ha projectes que
volen fomentar l’esport, l’oci
i la cultura entre el jovent de
la ciutat. Les activitats seran
obertes a tothom i gratuï·
tes i se’n publicarà l’agenda
a l’abril, a través del compte
d’Instagram @impulsjoves i
del web de Joventut i altres
mitjans de difusió.
Durant aquest mes de març
l’assemblea està treballant el
calendari i la planificació del
desenvolupament dels pro·
jectes que s’impulsaran, que
són els que apareixen en el
quadre adjunt.

Els 13 projectes proposats
1. Tallers per a joves amb di·
versitat funcional (LSE, Ora·
tòria i Serigrafia), impulsat
pel col·lectiu Autogestors.
2. Artika (exposició multidis·
ciplinar artística), impulsada
pel col·lectiu de joves artistes
Artika.
3. Electra Festival II, art urbà
en caixes de llum impulsat per
Didac San José i Roger Costa.
4. La Minotaura, construcció
d’un espai jove multidiscipli·
nar de creació artística pels
joves de la ciutat impulsat per
Ivette Juárez i Clara Nadal.
5. Ruta teatralitzada moder·

nista, impulsada per Nayara
Rodríguez i Alan Gómez.
6. Publicació d’una editorial
feminista, impulsada pel col·
lectiu de dissenyadores i il·lus·
tradores Refem.
7. Construcció de vies d’esca·
lada gratuïtes, impulsat per en
Martí Jansà, Quin Xifré i Ar·
nau Domènec.
8. Jornades i mural partici·
patius sobre el canvi climàtic,
impulsat per Rocio Montes i el
col·lectiu Fridays for future.
9. Geek’s journey: rol i cultura
japonesa, impulsat pel col·lec·
tiu Zona Freak Igualada.

10. Monòlegs en clau femi·
nista i presentació del llibre
“Viajar solas, sin dinero y sin
miedo” d’Elisa Coll, impulsats
pel col·lectiu Fem Acció.
11. Cooperació, impulsat per
Marc Rossell.
12. Concerts de música jove
emergent, impulsat per Pol
Garcia, Xavi Compte i Toni
Palmés.
13. Tallers de sensibilització
LGTBIQ+ per una Anoia
inclusiva, impulsat per Al·
bert Rabell que forma part
de la Comissió LGTBIQ+ de
l’Anoia.

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
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66km +1.576m

58km +1.462m
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Conill proposa a Castells una reunió Poble Actiu vol una
amb la Generalitat pe l’escola Ateneu escola bressol pública
prop del Gabriel Castellà
REDACCIÓ / LA VEU

D

avant la negativa de
l’alcalde Marc Castells per pagar el
manteniment i el conserge de
l’Escola Ateneu, que ha passat
de ser concertada a pública, el
portaveu del grup municipal
d’ERC Igualada proposa a l’alcalde una reunió urgent amb
el Departament d’Educació
per treballar plegats i aconseguir una solució per pagar el
conserge i el manteniment de
l’escola
En el darrer ple extraordinari
de l’ajuntament d’Igualada el
portaveu del grup municipal
d’ERC Igualada, Enric Conill,
ha proposat a l’alcalde d’Igualada una reunió amb el Departament d’Educació per “resoldre qui pagarà el conserge de
la nova escola pública de l’Ateneu i la llum, l’aigua i el gas”.
En aquest sentit el republicà
assegura que “davant d’una
noticia històrica per la ciutat,
ningú entendrà que el govern
municipal no faci tot el que
està al seu abast per facilitar
aquesta conversió de l’escola
Ateneu” i Conill recorda que

“segons la Llei d’Educació de
Catalunya són els ajuntaments
qui han d’assumir el cost del
conserge i el manteniment de
l’escola”. Tot i així el portaveu
republicà assegura que “per
resoldre aquesta controvèrsia
entre el govern municipal i el
departament d’educació, proposo una reunió urgent amb
el Departament per solucionar-ho. Sense retrets i assumint que, segurament, hauríem d’haver insistit més en
treballar plegats des d’un bon
principi, ja ho vam proposar
i calia haver sigut més insistents. Feia un any que s’esta-

va treballant per aconseguir
una nova escola pública a la
ciutat i ara que ja és una realitat, tots hem de remar en la
mateixa direcció. Seria un noticia nefasta per Igualada que
el govern municipal no celebri
i ajudi en tot allò que pot fer
com a administració pública”.
Finalment Enric Conill explica que “tots hem de treballar
per garantir que l’escola tingui
els recursos necessaris a l’inici
de curs i que, sobretot, no hi
hagi un problema abans de començar pel que fa al conserge i
al manteniment de l’escola”.

Som-hi lamenta la picabaralla entre
JxC i ERC i l’ús partidista de l’educació
REDACCIÓ / LA VEU
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l grup municipal
d’Igualada
Som-hi
(PSC-Comuns-Igualada Oberta) ha demanat que
Junts x Catalunya i ERC que
“deixin d’utilitzar l’educació
per enfrontar-se i llençar-se
retrets partidistes”. Després
dels diferents episodis de la
setmana passada arrel del pas
a escola pública de l’Ateneu i
de la demanda de crear una
línia de secundària de les Escolàpies, el regidor portaveu
d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “no pot ser
que ERC utilitzi l’Ateneu per a
disparar contra JxCat i no pot
ser que JxCat utilitzi les Escolàpies per a disparar contra
ERC. Prou d’aquest espectacle,
estem parlant de l’educació
dels infants de la ciutat i això
mereix molt més respecte”.
Cuadras explica que “uns des
de l’Ajuntament i els altres des
del Departament d’Educació
de la Generalitat, tenen a les
seves mans fer el que no han

fet: tornar convocar la taula de
planificació educativa d’Igualada. Quan a l’Ajuntament hi
governava l’Entesa i a la Generalitat el tripartit d’esquerres i
progressista, es van convocar
taules Ajuntament-Generalitat per a planificar l’educació
de la ciutat. D’aquí en va sortir
la creació de l’escola pública
Dolors Martí, l’impuls de la
xarxa d’escoles bressol municipals o la creació del nou institut públic Badia i Margarit”.
Ell portaveu d’Igualada Somhi recorda que “no van ser
bolets, sinó que va ser fruit
d’un treball de planificació.

Si hi hagués hagut aquest
treball de planificació, no
ens trobaríem ara amb la polèmica de la falta d’acord Generalitat-Ajuntament en el
tema de l’Ateneu o en la falta
d’acord pel tema de les Escolàpies. Seguin, parlin i planifiquin. Una planificació que
vagi als fonaments amb dades demogràfiques, d’alumnes que arriben a la ciutat i
de l’evolució dels diferents
barris i districtes. Deixin de
fer batalla política amb l’educació i tornin a convocar la
taula de planificació educativa d’Igualada”.

REDACCIÓ / LA VEU
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imarts les regidores
de Poble Actiu-CUP,
en roda de premsa,
van celebrar el pas de l’escola
de l’Ateneu a la xarxa de les
escoles públiques de la ciutat.
La regidora Eva Pedraza va
dir que “és un pas endavant,
amb alta càrrega simbòlica, i
que fa que Igualada camini en
la bona direcció per tal de començar a equilibrar l’oferta de
places públiques i places concertades a la ciutat”.
Tot i així, va reclamar que
“cal continuar treballant per
sumar més places d’educació
pública amb, com a mínim,
una escola més i dues llars
d’infants, la de l’Ateneu i una
de nova a la zona de llevant”.
Les regidores de Poble Actiu
van recordar que aquesta conversió de l’escola de l’Ateneu a
la xarxa pública era necessària per tal d’equilibrar l’oferta
d’educació pública i privada
en una ciutat on històricament
ha predominat el model concertat i per situar, també, “una
nova escola pública al centre,
ja que fins ara no n’hi havia
cap”. En aquest sentit denuncien la gestió que ha fet el govern municipal d’aquest esdeveniment i lamenten que “un
fet que hauria de ser motiu de
celebració hagi estat tenyit de
conflictivitat i partidisme”.
En quant a les llars d’infants,
el grup municipal Poble Actiu,

reclama que l’escola de l’Ateneu passi a la xarxa de llars
d’infants municipals el pròxim
curs 2020/2021 i consideren
“que no hi ha excuses vàlides
per què això no es compleixi”.
Reclamen que, a part d’aquesta llar d’infants és necessària
una cinquena escola bressol
pública, que s’hauria de situar
a la zona de llevant d’Igualada. La regidora Neus Carles
va defensar que aquesta nova
llar d’infants s’hauria de situar
a llevant tant per raons d’equilibri geogràfic com “per poder
dotar a la zona de continuïtat
educativa dels 0 als 18 anys,
juntament amb l’escola Gabriel Castellà i l’Institut Badia i
Margarit”.
El 3 d’abril, festa
a la plaça Pius XII
El grup municipal també
ha anunciat que el proper 3
d’abril a la tarda faran una
festa a la plaça Pius XII reclamant “Més escola pública”. En
aquesta festa familiar exposaran les reivindicacions que
tenen en clau d’ensenyament
per tal de continuar promocionant l’educació pública a la
ciutat.
Les dues regidores també
van criticar que el govern
municipal no deixi utilitzar
la sala institucional de comissions de l’Ajuntament per
a fer rodes de premsa dels
grups polítics. Dimarts, se la
van trobar tancada.

Vols treballar als Jutjats i ser funcionari
de l’Administració de Justícia?
IMMINENT CONVOCATÒRIA
T’ajudem a la preparació. Llarga experiència.
Classes a Igualada
Informa’t als tels. 938034882 i 627474065
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Ja hi ha veredicte del concurs
de dibuix infantil dels Tres Tombs
REDACCIÓ / LA VEU
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na vegada més, des
de l’Antic Gremi de
Traginers s’ha organitzat enguany ja el 15è Concurs de Dibuix infantil per a
les escoles, sota el lema “Surt
a veure els Tres Tombs”, i en
el qual hi han col·laborat tots
els centres d’Igualada (en total
15). A tots ells i també a tots
els nens i nenes des de l’entitat
volem donar-los les gràcies de
nou per a la seva col·laboració
i participació.
El jurat, format per Alícia Villavecchia, Sandra Paradell i
Sílvia Tomàs, va decidir, per
unanimitat, premiar als nens i
nenes següents:
I3. Lola Cuadras Armengol
Ramon Castelltort
I4. Arel Pérez Valls
Emili Vallès
I5. Abril Salminci Cruz
Escolàpies
1r E.P. Ángeles Alonso
Institució Igualada
2n E.P. Albert Marcet
Institució Igualada
3r E.P. Joel Costa Rubió

El gremi igualadí va participar fa pocs dies als Tres Tombs de Reus.

Garcia Fossas
4t E.P. Nerea Palacios
Gabriel Castellà
5è E.P. Natalia Pérez Muñoz
Acadèmia Igualada
6è E.P. Dani Sliwinski Fil
Acadèmia Igualada
Especial “El cavall”:
Lluc Fernández Pelfort – I4
Garcia Fossas
Especial “Composició”:
Júlia Navarro Sans – 5è
Jesús Maria
L’entrega de premis es realitzarà dissabte 21 de març, a les 12
del migdia a la Sala de la Bi-

blioteca Central de Cal Font.
L’exposició dels dibuixos participants, més d’un centenar,
serà del 21 de març al 2 d’abril,
també, a la Sala de la Biblioteca Central.
D’altra banda, el passat cap
de setmana el Gremi de Traginers d’Igualada es va desplaçar a Reus per a participar en
els Tres Tombs, amb el carro
del bocoi, el de trabuc i també
el d’estelles; i ho farà properament a Anglesola el dia 19
d’abril.

da a patrons d’implantació que
permeten obtenir el màxim
rendiment amb la sostenibilitat
més gran possible.

L’acompanyarà a continuació
en Dario Castañé, membre organitzador i desenvolupador
senior Go a Loyal Guru, que
explicarà la tecnologia serverless per a arribar del codi a una
aplicació funcional sense necessitat de gestionar servidors.
Aquest meetup compta amb el
patrocini de TIC Anoia, l’associació per l’impuls del sector
TIC a la comarca i com sempre, es realitzarà a la seu de La
Maca, a St. Antoni de Baix 33.

El 25 de març, nova sessió de
l’Igualada Tech&Drinks
REDACCIÓ / LA VEU
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l dimecres 25 a les 19
hores, el meetup local
IGD Tech & Drinks
portarà a terme la seva desena
edició aprofundint en el vessant tècnic de la implantació
de solucions al núvol.
Iniciarà l’esdeveniment en Rafa
Ramón, desenvolupador en
tecnologies .NET a Plain Concepts, amb una xerrada dedica-

TICAnoia, satisfeta del
sistema dual del grau
informàtic de la UdL

REDACCIÓ / LA VEU
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l proper mes de setembre de 2020 l’alumnat
dels estudis d’Informàtica de la UdL que es realitzen
al Campus Igualada ja estaran
al seu darrer any i començaran a treballar en empreses
per completar la seva formació acadèmica i la vessant més
pràctica i professional.
El grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació de l’Escola Politècnica
Superior (Campus Igualada
- UdL) forma professionals
experts en el món de la computació amb una vessant molt
pràctica, fent especial èmfasi
en el disseny i implementació
de les aplicacions interactives.
Aquest grau aplicarà la metodologia de Formació Dual pionera a l’estat i que permetrà
l’alumnat combinar la formació en les aules universitàries
i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb
l’empresa.
Formació Dual - Educació
Superior Dual
És un model d’aprenentatge
basat en la integració del coneixement adquirit en dos entorns igualment importants,
l’acadèmic i el professional per
oferir un programa formatiu
de grau, màster o formació
continuada. En la formació
dual s’alterna la formació re-

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

El proper setembre
els alumnes d’estudis
d’Informàtica al campus igualadí de la UdL
ja estaran en el darrer
any i treballaran en
empreses per completar
la formació
buda en l’entorn acadèmic
amb formació rebuda en l’entorn professional, de forma
que l’estudiant es converteix
en un treballador en formació.
Les empreses TIC, empreses
de base tecnològica i departaments d’informàtica i sistemes de les empreses de diferents sectors interessades en
incorporar professionals de
les tecnologies de la informació i la comunicació (disseny
i desenvolupament d’aplicacions, administració d’infraestructures, programació,etc...)
ara tenen l’oportunitat d’incorporar als seus equips de
treball nou talent amb gran
potencial.
Des de TICAnoia recolzem
aquest nou canal d’incorporació de talent TIC a les empreses que ens permetrà superar
algunes de les dificultats de
manca de personal qualificat
que patim al territori.
Per avui divendres 13 de
març, a l’Antic Escorxador,
estava prevista una sessió
informativa oberta a les empreses per explicar la Formació Dual, com en poden
aprofitar aquesta oportunitat
i aclarir tots els dubtes al respecte, en el marc de la Fira
de l’Ensenyament, però ha
estat cancel.lada per protecció davant l’epidèmia del Coronavirus.
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FGC canvia els signes dels seients
reservats per ser més “inclusius”
“El Tren de les Dones”
viatjarà de Barcelona
a Igualada el proper 26
de maig
REDACCIÓ / LA VEU
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errocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) canviarà els pictogrames que acompanyen els
seients reservats als trens per
uns nous pictogrames inclusius. El nou disseny mostra
la imatge d’un home amb un
nadó a coll, en comptes d’una
dona com ara, i una dona
amb el braç trencat, en comptes d’un home amb crosses.
Aquest canvi és fruit d’una auditoria de seguretat amb perspectiva de gènere que FGC
ha dut a terme amb l’objectiu
d’introduir criteris de gènere
en la millora de les estacions.
De l’auditoria n’han sortit altres actuacions en relació amb
la millora de l’accessibilitat.
En aquest sentit, ja s’està instal·lant una nova senyalització
informativa per explicar, amb
més claredat, com funcionen
les barreres tarifàries per a
persones amb mobilitat reduïda (PMR) o que portin cotxet,
bicicleta o maleta, i uns nous
dissenys de plànols que incorporen la indicació de nous
serveis i que informen de les
distàncies des de l’estació a altres punts com ara parades de
bus més properes, zones de vianants o llocs turístics.
Campanya interna
A nivell intern, FGC ha iniciat
una campanya de conscienciació sobre l’assetjament sexual
o per raó de sexe en el lloc de

treball, amb l’objectiu de difondre el protocol d’actuació
en aquests casos. Així, des de
començament d’any, 729 treballadors i treballadores han
rebut formació de sensibilització, prevenció i abordatge de
l’assetjament sexual i per raó
de sexe dins de l’empresa, en
base al protocol existent.
D’altra banda, i en col·laboració amb la Direcció General
d’Administració de Seguretat
del Departament d’Interior,
personal d’FGC està realitzant
un curs per aprendre a identificar situacions abusives i saber com actuar i com atendre
les persones que hagin patit
violència masclista. Quan acabi aquest 2020 el nombre total de persones que hauran fet
aquesta formació serà de 900.
Aquesta és una de les accions
derivades de l’adhesió d’FGC,
el desembre de 2019, al Protocol de Seguretat contra les
violències sexuals en entorns
d’oci.
Primera Jornada Anna Aresté, dones empoderades
Els dies 27 i 28 de març, FGC
organitzarà la Primera Jornada Anna Aresté, dones
empoderades, que se celebrarà a Montserrat. L’objectiu
d’aquesta jornada és crear un
grup, inicialment de dones,
que impulsi les polítiques
d’igualtat de l’empresa. Precisament, el nom de la jornada
és un reconeixement a Anna
Aresté, que va ser la prime-

Campanya de TicAnoia
perquè les dones
treballin en el sector

ra cap d’estació d’FGC, l’any
1979, i que va lluitar perquè
les dones poguessin treballar
en llocs tradicionalment ocupats per homes.
El Tren de les Dones,
a Igualada
A més, el dia 26 de maig està
previst que circuli el Tren de
les Dones entre Pl. Espanya i
Igualada. Es tracta d’una actuació conjunta entre FGC i
l’Observatori Dona, Empresa i
Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona
per presentar el transport públic, i en particular el ferroviari, com un sector atractiu perquè les dones desenvolupin la
seva carrera professional així
com donar impuls a la Plataforma de Conselleres i Directives, que promou l’ODEE per
a fomentar el talent femení i
incrementar les seves oportunitats, contribuint a aconseguir una realitat més paritària.
En la seva política de persones,
Ferrocarrils té el foment de la
igualtat efectiva de dones i homes en el treball, la promoció
del desenvolupament professional de les dones en condicions d’igualtat amb els homes,
així com l’increment de la seva
presència en posicions directives i òrgans de decisió. Amb
aquesta acció, FGC vol continuar actuant com a tractora
de les polítiques d’igualtat i
de promoció de la dona en els
òrgans de presa de decisió en
l’àmbit del sector públic empresarial a Catalunya.

REDACCIÓ / LA VEU
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ICAnoia promou la
campanya “Prepara’t,
volem que treballis
amb nosaltres” per sensibilitzar tant als equips de treball
de les empreses i entitats com
a les dones i la societat en general per fer palesa la bretxa
digital de gènere en el nostre
sector, fer reflexionar les persones que hi ha al darrere i
promoure la vocació TIC entre les dones.
Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
són un sector en creixement
que any rere any està assolint
majors taxes d’ocupació i generant molt PIB. És un sector
que tradicionalment ha estat
molt masculinitzat i forma
part dels rols estereotipats de
gènere més estesos en quan a
la formació i la ocupació dels
homes de la nostra societat.
Segons l’Estudi Dones en les
TIC de l’Observatori de la
Igualtat de Gènere de l’Institut
Català de les Dones, les dones
es veuen menys representades
en el mercat laboral tecnològic.
A Catalunya, durant el 2019
el 69,1% de les persones ocupades en la branca d’activitat
econòmica de la informació

i les comunicacions eren homes, mentre que el 30,9% eren
dones. Les dades sobre l’ocupació en els àmbits tecnològics mostren en general bretxa
de gènere.
Les barreres culturals relacionades amb tradicions i estereotips fa que es tingui la idea
de que el sector de les TIC és
més apropiat per als homes,
les barreres personals relacionades amb factors socials i
psicològics empenyen les dones fora del sector, doncs no
s’hi senten representades donat que la majoria de models
de referència en el món de les
TIC són homes.
Des de la Comissió de Dones
de TICAnoia es pretén trencar els estereotips per a lluitar
contra les desigualtats de gènere i obtenir així la igualtat
efectiva entre dones i homes,
donar un enfocament inclusiu per apoderar les dones i
les nenes en les TIC.
Amb aquesta campanya TICAnoia convida a totes les
entitats, empreses i professionals, especialment de l’àmbit
tecnològic a donar suport a
la campanya amb una petita
acció: compartir una imatge
de compromís per canviar les
coses.
Com participar?
Només cal descarregar el
cartell de la campanya (pot
fotografiar el codi QR) i ferse una foto per compartir-la
en les xarxes socials amb el
hashtag #donesticanoia. Les
imatges es recopilaran per
fer-ne difusió al final de la
campanya.

ET VE DE GUST FER UNA
CALÇOTADA A CASA?
NOSALTRES ET SERVIM
CALÇOTS CUITS
A PUNT DE MENJAR
I AMB LA
TRADICIONAL SALSA
20 calçots cuits: 7€ / Salsa fresca (500g): 6,50€

Calçots de proximitat, collits el
mateix dia i cuits a la flama.
Directes del pagès a casa teva.
També oferim salsa de calçots
artesanal elaborada amb
ingredients 100% naturals.
Fes la teva comanda:
655 817 581
terradetapas@gmail.com
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Millores en els ajuts municipals
a la creació d’activitat econòmica
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Ple de l’Ajuntament
d’Igualada va aprovar
aquest mes, amb els
vots a favor de tots els grups
municipals, les bases especifiques reguladores de les subvencions per a la creació de
noves empreses i foment de
cooperativisme; per al foment
de creació de llocs de treball
estables, i per a la consolidació d’activitats econòmiques
posades en marxa per treballadors autònoms.
En la seva presentació pública, el regidor de Dinamització
Econòmica, Jordi Marcé, ha
destacat que “aquestes bases
pretenen ajudar a la creació
de noves empreses, fomentar
la seva competitivitat, el seu
posicionament, creixement i
productivitat. Volem també
potenciar la força emprenedora i el manteniment de la
activitat d’autoocupació”. I ha
afegit que “també donarem
suport el nou emprenedor a
fer realitat la seva idea empresarial, a través de serveis
que ja oferim i que complementem amb els ajuts a la inversió inicial que precisa per
l’inici de l’activitat”.
Tres línies d’ajuda
Aquestes tres línies d’ajuda a
l’activitat econòmica presenten alguns canvis en relació
amb les establertes en anys
anteriors. Així, en les bases
per al foment a la creació de
llocs de treball estables s’ha
reconvertit l’escalat que exigia
un increment de plantilla, ara
farà referència a l’increment
de treballadors indefinits. Per
tant, caldrà mantenir la totalitat de la plantilla, però sense
l’obligatorietat incrementar-la.

Jordi Marcé, regidor de Dinamització Econòmica.

“Volem ajudar a la
creació de noves empreses i fomentar la
seva competitivitat,
però també potenciar
la força emprenedora”,
diu el regidor
Jordi Marcé
També s’han incorporat uns
escalats de puntuació en funció del gènere, l’edat i el domicili del treballador o treballadora i s’ha incorporat com
a criteri per el increment de
puntuació, la contractació de
persones amb diversitat funcional.
Pel que fa a les bases per al
foment a la creació de noves
empreses, cal destacar com a
novetats, destaquem que es regularà l’import de la subvenció conforme a la puntuació
obtinguda amb uns mínims i
màxims. També s’incorpora
com a despesa subvencionable
la inversió realitzada per obtenir una certificació en el marc
dels objectius de desenvolupament sostenible. A més, se
subvencionarà com a màxim
el 50% la inversió efectuada,

i s’elimina el requisit de tenir
un mínim d’una contractació
laboral per poder optar a les
subvencions. D’aquesta manera, s’amplia l’oportunitat de
rebre subvencions per part de
més emprenedors.
I quant als ajuts als treballadors per compte propi, es recondueixen les subvencions
cap a l’objectiu d’ajudar l’autònom a consolidar la seva
activitat professional. Amb
aquesta finalitat, se subvenciona una part de la quota en el
tercer any d’activitat.
També s’incorpora en aquestes bases la possibilitat de revocar parcialment o totalment
la subvenció concedida si és té
coneixement que l’empresa no
ha mantingut els requisits que
han donat lloc a la subvenció
i aquest possibilitat es manté
fins a un any després del seu
atorgament.
Jordi Marcé ha volgut posar
en valor que aquests canvis
“s’han gestat a través d’una
taula de treball formada per
experts i entitats socioeconòmiques de la nostra ciutat i per
tècnics municipals. A tots ells,
els vull expressar el meu agraïment”.

Continuen els divendres de pregària
al Sant Crist d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU
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vui divendres dia 13
de març, a dos quarts
de 8 del vespre, i a
l’església del Roser tindrà
lloc el tercer dels Misereres
o Divendres de Pregària al
Sant Crist d’Igualada.
En aquesta ocasió, la celebració serà presidida per Mn Xavier Bisbal, prior eclesiàstic i
rector in solidum de les par-

ròquies de la Sagrada Família i Santa Maria d’Igualada.
Membres del grup de pregària de l’Adoració Nocturna,
tindran cura de les lectures i
pregàries. Animarà els cants
Florenci Oliva acompanyat a
l’orgue per Lluís Victori.
Renovació Carismàtica
Divendres passat tingué
lloc el segon dels Misereres, al qual foren convidats

els membres del grup de la
Renovació Carismàtica, un
grup amb una llarga història
a la nostra ciutat, com així
s’encarregà de recordar algun dels seus membres fundadors.
Altres membres tingueren
cura de les lectures, pregàries i ofrenes. Presidí la celebració Mn. Ricard Lázaro,
consiliari diocesà de la Renovació Carismàtica.

Iguana ja ha desplegat
300 kms. de fibra òptica
a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

L

’operador anoienc de
t e l e c o mu n i c a c i o n s
Iguana ja ha superat els
300 quilòmetres de xarxa de
fibra òptica pròpia desplegada
a la comarca de l’Anoia i els
35.000 immobles coberts.
En total Iguana ha desplegat
més de 70 quilòmetres de xarxa troncal que permet fer arribar connexió d’Internet d’alta
qualitat als diferents municipis des de les capçaleres que
té l’operador distribuïdes al
territori i més de de 230 quilòmetres de xarxa de distribució
per fer arribar la fibra òptica a
particulars i a empreses de la

vintena de nuclis de població
on hi té presència.
Per poder dur a terme aquest
desplegament, Iguana inverteix fortament al territori tot
creant xarxes de telecomunicacions: només al 2019 l’empresa anoienca va invertir més
de mig milió d’euros.
A dia d’avui, Iguana disposa
de fibra òptica a una dotzena
de municipis de la comarca de
l’Anoia i a Mediona (Alt Penedès). Properament té previst
fer arribar la seva pròpia xarxa
de fibra òptica a Copons, La
Beguda Alta, Orpí, Veciana,
Carme, Montserrat Parc i Sant
Pau de la Guàrdia (El Bruc) i
Òdena i l’Espelt, entre d’altres.

Torna el concurs de
joves dissenyadors de
moda Rec.0/080 Bcn
REDACCIÓ / LA VEU

E

l concurs de dissenyadors i marques
emergents de moda
Rec.0/080 Barcelona Fashion
ja està en marxa. Des del 9 de
març i fins el 15 d’abril dissenyadors i marques emergents
d’arreu del país ja poden presentar les seves col·leccions al
concurs de disseny de moda.
Una oportunitat per a les marques i dissenyadors que tenen
una trajectòria curta o que
comencen a mostrar el seu
talent. El concurs té un únic
guanyador i s’endú un premi
doble: una pop-up store al
Rec.021, que tindrà lloc del 13
al 16 de maig, on podrà promocionar-se a més de vendre
els seus estocs, i un espai de
venda al Pop Ups Gallery de
l’edició de juliol de la 080 Barcelona Fashion.

Els dissenyadors i marques
interessats en participar-hi
hauran de complir les bases de
participació (que poden consultar-se a la web de Rec.0) i
inscriure’s a la plataforma creada pel concurs a la web www.
rec0.com.
Un jurat especialitzat serà l’encarregat de escollir els finalistes i el guanyador del doble
premi. Aquest any, el jurat estarà compost per la periodista
de moda del Diari Ara, Thaïs
Gutiérrez, pel professor de
moda de l’escola BAU, Fran
Casado, per la dissenyadora
de la marca WHO, Laia Roca,
i per un membre de 080 Barcelona Fashion i un de Recstores.
L’entrega del premi tindrà lloc
a Barcelona a finals d’abril. La
propera edició del REC.021,
tindrà lloc del 13 al 16 de
maig.
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Els robots i el disseny,
en el proper Dimarts
Disruptiu

DISSENY=IGUALADA / LA VEU

A

ldo Sollazzo és el
proper convidat als
ja habituals #DimartsDisruptius del mes de
març en el projecte de Disseny
Igualada i Ateneu Igualadí.
Sollazzo és tecnòleg, amb una
gran experiència en robòtica,
fabricació i disseny computacional. Des de 2011, Aldo és
director de Noumena, on lidera un equip multidisciplinari
envers la definició de noves
estratègies de disseny basades
en aplicacions en els camps de
la robòtica, la impressió 3D i
aplicacions tèxtils. Amb una
frase resumeixen al seu web
l’esperit de la recerca que desenvolupen: In Noumena, our
goal is to Make Technology
Meaningful.
Noumena aplica la seva tecnologia de drons al projecte
ROMI (Robòtica per a Microgranges). ROMI és una
iniciativa de recerca finançada
per Europa a quatre anys vista
per promoure una agricultura sostenible, local i a escala
humana. Està desenvolupant
una plataforma polivalent assequible i adaptada per donar
suport a les explotacions de
jardineria de mercat orgànica
i de cultiu. La plataforma crea
eines robòtiques, genera in-

AJUNTAMENT DE CAPELLADES

vestigació, dades i documentació compartida i pretén ajudar les comunitats agrícoles a
augmentar la seva producció
i millorar les seves condicions
laborals.
També és director de Reshape,
una comunitat d’artesania digital, plataforma que promou
idees d’avantguarda que combinen disseny i fabricació. A
l’IaaC, Institut d’Arquitectura
Avançada de Catalunya, dirigeix el Master in Robotics and
Advanced Construction, centrat en el disseny emergent i
les oportunitats de mercat que
sorgeixen dels nous sistemes
de fabricació robòtica i avançada. A la mateixa institució
dirigeix la Global Summer School des de 2015.
Estem parlant doncs, d’una
forma de treball que ens recorda altres visitants, on ressonaran de nou conceptes
com el treball en equip, la recerca i resultats Open Codes,
les nombroses propostes educatives i formatives obertes a
tothom, el Wearable Tech i la
impressió 3D. Allà serem de
nou, el 17 de març a les 20h.
a la sala de socis de l’Ateneu
Igualadí. Ves fent boca al web
dels dimartsdiruptius.cat on
accediràs a la nostra aventura
i als materials online d’aquest
nou apassionant convidat.
Codi: 2020/12
Exp. 2020/203

Els Amics de St. Joan de Déu lliuren
5.845€ del festival de dansa

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 4 de de març
es va fer l’entrega dels
diners recaptats en el
festival de dansa del 14 de febrer al teatre l’ateneu. Es van
recollir 5845 euros que desglossats serien 2500 euros
d’entrades al festival, més 2545
d’entrades-donatius fila 0, més
800 euros de la campanya
de micromecenatge. Aquests
diners s’han donat al laboratori de SJD per la investigació del
càncer infantil.
Sant Joan de Déu de Barcelona
és un centre hospitalari materno-infantil de molt prestigi
tant aquí com a fora. Un centre
de referència en moltes patologies greus i complicades. Un
hospital que investiga i tracta
amb les teràpies més avançades i que disposa de les últimes
tecnologies mèdiques. Però el
què destacaríem és la voluntat
d’atendre el nen de forma integral, no solament mèdica sinó
també humana. Cal destacar
l’esforç que fa aquest hospital

ESTANY
Refrigeració i equipaments

EDICTE

de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament
regulador del Consell Municipal de dones i persones LGTBI de Capellades (2020/203)
En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades la qual va tenir lloc el dia 26 de
febrer de 2020 es va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’art. 9è. apartat 2 del Reglament regulador
del Consell Municipal de dones i persones LGTBI de Capellades:
“La persona que exerceix la Secretaria de la corporació o personal laboral de la corporació i/o
del Consell Comarcal de l’Anoia”.
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia
següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
L’expedient es pot examinar a la Secretaria d’aquest Ajuntament (carrer Ramon Godó
núm. 9) en horari d’oficines, de dilluns a divendres no festius des de les 9 a les 15 hores.
Es fa públic per a informació general.

necessita incorporar

 FRIGORISTA
 TÈCNIC DE
CLIMATITZACIÓ
Es requereix:
Experiència demostrable
en reparacions i muntatges.
S’ofereix:
Contracte laboral SS.
Estabilitat laboral i sou
segons experiència.

Capellades, 5 de març de 2020
L’alcalde,
Salvador Vives Alari

Interessats envieu CV a
estany@jestany.com

perquè l’hospitalització dels
nens sigui el menys traumàtica
possible. Hi ha tot un programa d’activitats a fi de tranquil·
litzar i d’ acompanyar el dia a
dia dels nens i nenes malalts,
així com a les seves famílies.
Per això s’han trobat tot de
solucions creatives a fi d’acompanyar de la millor manera
possible els infants malalts i
gràcies a la implicació de persones voluntàries, empreses i
institucions, Sant Joan de Déu
pot oferir una atenció integral.
Tenim els pallapupes que són
per totes les habitacions per
fer que els beneficis terapèutics
del somriure arribi a cada nen
i els tregui l’angoixa dels tractaments.
Un altre aspecte innovador
és la teràpia amb gossos. Són
animals ensinistrats que fan
somriure, emocionar i relaxar molt, perquè sembla que
aquests animals siguin molt
sensibles i entenguin molt els
més petits.
També hi ha 600 “àngels de la
guàrdia”, 600 voluntaris que

acompanyen sempre quan el
pare o la mare no hi pot ser.
És una tasca impagable la
d’aquestes persones que donen el seu temps per acompanyar. Dins d’aquests voluntaris
destacaríem la col·laboració
de 45 taxistes que en el dia
lliure que tenen fan trajectes per acompanyar els nens
que necessiten tractaments a
l’hospital. Posen el seu taxi, el
combustible i el seu temps de
forma altruista.
Es fan tallers de musicoteràpia
i d’arts plàstiques pels nens,
tallers de suport a les famílies... També hi ha una escola
i una biblioteca per ajudar que
els nens no s’endarrereixin en
els estudis. Tot per fer que la
seva vida sigui el més normal
possible.
Podríem continuar parlant
més i més, les famílies dels
nens malalts són els millors
testimonis. Sant Joan de Déu
és tot un món que cal conèixer
i que val la pena de col·laborar-hi. Nosaltres hi posarem el
nostre petit granet de sorra.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

30 anys al seu servei!
SOM FABRICANTS
Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com

24 |

COMARCA

Divendres, 13 de març de 2020

comarca

Espai patrocinat per

La Plataforma d’afectades per la concentració
d’aerogeneradors exigeix respecte al territori i
moratòria en les llicències
ARGENÇOLA / LA VEU

I

mentre no paren de presentar-se nous projectes que
s’encavalquen uns damunt
dels altres, la Ponència dona
llum verda a 9 parcs eòlics que
fa posar els pèls de punta als habitants del territori central i sud
de Catalunya. Quin és el criteri
d’aquestes decisions? en què es
fonamenta la seva decisió?
Sota la bandera de l’emergència
climàtica i de la transició a energies renovables, no és cert que el
Govern estigui complint el seu
mandat. No s’està donant en un
marc de seguretat i transparència, de recerca de consens i molt
menys que la implantació es fa
de forma ordenada, ni tampoc
que es té en compte l’impacte
acumulatiu dels projectes, que
es respecta el paisatge i el patrimoni natural, ni que no es
comprometen els valors i funcions ambientals i agràries del
territori. Mentre sembla que
únicament es pensi en els MW
assolits, es deixa de banda a les

persones, el territori, la biodiversitat i la democràcia participativa.
El fet que estudis científics demostrin que aerogeneradors
d’aquesta alçada afecten a la salut de les persones que estan a
menys de 15 km per causa de la
contaminació lumínica, sonora
i infrasons, no és un criteri suficient per vetllar per la seguretat
de les persones?
El fet demostrat que aquesta
concentració d’aerogeneradors
incrementa el despoblament
rural i no genera llocs de feina,
no és un criteri suficient per optar per tot el contrari i ajudar a
fixar gent al territori rural que
produeix els aliments?
La pèrdua d’hàbitats d’interès
comunitari, espècies vegetals
i animals, patrimoni natural,
paisatge rural tradicional i biodiversitats no és tampoc motiu
suficient?
El desequilibri i manca d’equitat
territorial no és suficient motiu?
El model proposat destrueix el
territori i no genera cap benefici

pels territoris perjudicats, més
enllà de quatre engrunes en
forma de donacions caritatives
per part de les empreses promotores. I no acceptem que es
pretengui condicionar a que el
recurs de l’aire es concentra entre l’Alta Segarra i les terres de
l’Ebre: l’aire és present a la major
part del país, el que varia és el

preu del sòl i l’oposició a la qual
han de fer front les empreses
promotores, i aquests territoris
ja estan mobilitzats.
Davant l’opacitat i desmesura de
la situació actual cal aturar-ho
tot per reprendre el rumb. Les
decisions d’ara poden causar la
depredació i la destrucció del
territori per les dues properes

generacions.
Per tot plegat, exigim la moratòria immediata d’aprovació de
projectes d’actuació específica
d’interès públic i d’autoritzacions administratives pel desenvolupament de parcs eòlics
(indústries
aerogeneradores
d’electricitat) fins que no s’hagi desenvolupat la planificació
sectorial de la implantació tal
que preveu Decret-Llei i fins
que es defineixi el model de
transició cap a una energia descarbonitzada i desnuclearitzada
en el marc de la llei de la transició energètica de Catalunya que
està elaborant el Parlament.
Volem una Transició ecològica
i equitat territorial. No volem
Especulació energètica ni depredació territorial.
La propera de sessió informativa de la Plataforma d’Afectades
per la Concentració d’Aerogeneradors ”PACA” i trobada de
col·lectius, administracions i
persones perjudicades serà el 3
d’abril a les 7 de la tarda a al Sala
Buireu de Cervera.

Promoció Econòmica enceta amb èxit les propostes
formatives d’emprenedors i empreses
VILANOVA DEL C. / LA VEU

P

romoció Econòmica de
l’Ajuntament de Vilanova del Camí ha enecetat les propostes formatives
adreçades a persones emprenedores i empreses amb força
èxit. Els dos cursos que s’han
fet en aquest primer trimestre
han registrat una mitjana de
15 participants.
El proper curs que organitzarà Promoció Econòmica
en l’àmbit del foment a l’emprenedoria i suport a les empreses s’ha programat per a
finals d’abril i girarà entorn
als “Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han
de conèixer sobre el seu negoci”. És un curs de 8 hores,
repartides en dues sessions,
que impartirà Yolanda Presa
i on s’explicaran les novetats
fiscals i laborals actuals.
Per acabar el primer semestre
de l’any, Promoció Econòmi-

ca proposa un curs de “Gestió
de continguts web mitjançant
Wordpress”.
El programa formatiu s’ha

adaptat a les demandes i necessitats de les persones emprenedores
Promoció Econòmica de

l’Ajuntament de Vilanova del
Camí dona suport a les persones emprenedores i a les
empreses del territori per tal
de promoure la millora de
la competitivitat de microempreses i pimes oferint un
programa formatiu variat i
adient a les seves necessitats.
Les primeres accions que
s’han dut a terme han estat lligades a accions d’acompanyament a persones emprenedoresa i petites empreses. La
primera, “Com posar el preu
als meus productes o serveis”
ha dotat a les persones participants d’eines i diferents sistemes per determinar el preu
de venda i poder calcular el
marge brut comercial.
La segona acció, “Com fer l’estudi de mercat de la teva idea
de negoci”, ha proporcionat
als assistents fonts d’informació disponibles per tal de
quantificar el mercat, definir
la clientela potencial i deter-

minar la viabilitat de la idea
de negoci. En aquestes sessions hi han assistit una quinzena d’alumnes i la formadora ha estat Eulàlia Balañà.
Durant tot l’any 2020 anirem
oferint les diferents formacions i sessions informatives
que podeu trobar a la pàgina
web de l’Ajuntament de Vilanova del Camí www.vilanovadelcami.cat o bé demanant
informació a Promoció Econòmica (Centre d’Innovació
Anoia) trucant al 938054411
(ext.5) o enviant un correu
electrònic a peconomica@vilanovadelcami.cat. També us
podeu inscriure a www.vilanovaenlinia.cat
Finalment, els cursos i sessions informatives són gratuïtes i estan cofinançades per
la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, amb el suport del Programa Catalunya Emprèn de
la Generalitat de Catalunya.
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Montbui va celebrar un magnífic Carnestoltes
MONTBUI / LA VEU

M

ontbui va celebrar
el passat dissabte,
per partida doble,
una nova edició del Carnestoltes. La jornada va començar amb la festa infantil, que
va realitzar-se per primer cop
a MontMercat. Un miler de
persones van ser presents en
aquesta activitat, que va tenir
l’acompanyament del grup
d’animació infantil Cia “La
Cremallera”. A més de l’animació, es va celebrar una cercavila pel Passeig Catalunya,
de forma prèvia al lliurament
de premis.
Va cloure aquest Carnestoltes infantil amb el lliurament
de premis, que va anar a càrrec de l’Alcalde Jesús Miguel
Juárez, la regidora d’Educació
i Infància Coral Vázquez i la
de Cultura Sara Bergantiño.
El premi a la nena més petita disfressada va ser per a la
petita Sigrid, disfressada de
“Minnie”. Després es van lliurar els premis a la categoria
de 0 a 3 anys. Primer lloc per
a Hugo Fuero, amb “Volando
voy”; en segon lloc va quedar
Àlex Rojo, amb “bombero”, i
tercers van ser Nael i Alma
amb “nines de drap”
A la categoria de 4 a 6 anys,
primer premi per a Nicol
Rodríguez, amb la disfressa “Piano”; segon premi per
a Astrid i Gael amb “Traigo
una carta para ti” i el tercer
guardó va ser per a Noa i Zoe
(“tempesta”).
Pel que fa a la categoria de 7
a 12 anys, primer premi per a

Irena Guzmán, amb “Lori, la
nena que volia ser llop”; en
segon lloc va quedar Carla
Moreno (“globus”) i la tercera
posició va ser per a Marc Arias, amb “sistema solar”.
El guardó a la comparsa més
sostenible va ser pels nens i
nenes de l’Associació Inama,
amb la disfressa “El bosc que
es crema”; també es va lliurar
un premi a la comparsa més
divertida, que va ser la de
l’Esplai Àuria, i la disfressa
“Diver-chef ”.
I, per finalitzar el Carnestoltes
infantil es va lliurar un premi
a la comparsa més nombrosa
que va ser per a les Llars d’Infants Municipals de Montbui,
amb la disfressa “Cargol treu
banya”.
La comparsa “Dracs de
Sakura” guanya el Carnesoltes de grans
Un cop finalitzat l’infantil, els
participants en el Carnestoltes d’adults es van dirigir fins
el Carrer de l’Amistat, a tocar
del barri de Vista Alegre, per
concentrar-se i donar inici

a la rua del Carnestoltes de
Grans, que enguany va comptar amb una dotzena de comparses i també una desena de
participants en categoria individual.
La rua va ser conduïda per la
carrossada de l’AMPA García Lorca, entitat guanyadora
de l’edició anterior, i va tenir
com a novetat la celebració d’un tram de més de 200
metres en silenci, pel Passeig
d’Espanya. Aquesta mesura
inclusiva es va fer perquè els/
les menors amb Transtorns
de l’Espectre Autista (TEA)
poguessin gaudir de la rua.
Tot seguit les comparses van
enfilar per carretera de Valls,
el Boulevard, i arribant fins el
carrer Parlament i MontMercat, on els esperava el “showman” Mateo Vergara.
Durant el període de deliberació del jurat, l’”speaker” va
anar fent pujant a totes les
comparses i disfresses individuals a l’escenari, per tal que
tot el públic les poguès anar
valorant.
Pels volts de dos quarts de 10

de la nit es va fer el lliurament
de premis. Van presidir aquest
acte el regidor l’Alcalde Jesús
Miguel Juárez, la regidora de
Cultura Sara Bergantiño i el
regidor de Promoció Econòmica Jordi Bòria.
El primer premi a la categoria de comparsa va ser per
a “Dracs de Sakura”, que va
guanyar 400 euros i trofeu.
La segona millor carrossa va
ser per a “Requetebuhos”, que
va obtenir 300 euros i trofeu,
mentre que el tercer premi
va ser “Las notas” (200 euros
i trofeu). El premi a la comparsa més nombrosa i també
el guardó a la comporsa més
divertida va ser per a “Reduir,
reciclar, reutilitzar: gaudim
del mar”. El premi a la comparsa més treballada va guanyar-lo “Vive Disney”, mentre
que el guardó a la comparsa
més crítica va ser per a “Contaminació marina”. El premi a
la comparsa més original se’l
va endur “La vida es un juego,
y juega”. La comparsa més balladora va ser per a “Fly free”
i el guardó a la comparsa més
sostenible va ser per a “La
terra és casa teva, estima-la”.
Cal remarcar que el primer
premi individual va correspondre a la disfressa “No me
pises que llevo chanclas”. El
segon va guanyar-lo la disfressa “Recuerdos en blanco
y negro”, mentre que el tercer guardó va ser per a “Si se
hace, se hace bien”. Els premis
en aquesta categoria als tres
primers classificats eren de
100, 80 i 60 euros respectivament.
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Montbui va celebrar el 8M amb
actes reivindicatius
MONTBUI / LA VEU

En el marc de la celebració
del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, Montbui
va acollir diumenge passat
nombroses activitats reivindicatives. Així, de bon matí,
l’artista urbana Ginagiore va
realitzar un mural de pintura urbana a la cruïlla entre
el Carrer del Pont i el Carrer Can Passanals. A partir
de les 11 del matí, una trentena de dones es van aplegar
per participar en un taller de
pancartes (les quals portarien a la tarda, en el decurs de
la manifestació reivindicativa celebrada a Igualada). I a
les 12 del migdia es va fer la
lectura d’un contundent manifest en pro de la igualtat entre homes i dones, en un acte
presidit per l’Alcalde Jesús
Miguel Juárez i per la regidora d’Igualtat Coral Vázquez.
Cal remarcar que centenars
de dones montbuienques
van participar diumenge a la
tarda a la marxa unitària reivindicativa pels drets de les
dones.
Celebrada una “Hora del
Conte” amb valors sobre la
igualtat de gènere
Dissabte passat la Biblioteca
Mont-Àgora va acollir una
sessió de l’”Hora del Conte”
amb valors sobre la igualtat
de gènere. L’acte va anar a
càrrec de Raig de Sol, i s’adreçava a infants (i les seves famílies), a partir de 3 anys.

L’ajuntament de montbui acorda el tancament durant 15 dies,
provisionalment, d’equipaments i activitats municipals
MONTBUI / LA VEU

D

avant els riscos del
coronavirus, un cop
analitzada la informació existent, i tenint en
compte les recomanacions
del Govern de la Generalitat,
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha acordat
que quedin tancats al públic,
a partir de les 00.00 hores del
dijous 12 de març i de manera
provisional durant 15 dies, els
equipaments municipals amb
concentració de persones. Són
objecte d’aquest tancament els
equipaments cívics i culturals

(La Vinícola, Mont-Àgora,
Mont-Jove, Centre de Serveis), assistencials i d’integració (Centre de Dia, Centre
Obert) i equipaments esportius (Mont-aQua, Estadi Municipal de Futbol, pistes de petanca, pavelló Can Passanals
i pistes de tennis municipals
Can Passanals).
De la mateixa manera queden
suspeses totes les activitats
programades, com ara cursos
i tallers, en els edificis municipals. També es suspenen totes
les activitats públiques organitzades per l’Ajuntament de
Santa Margarida de Montbui

i totes les activitats organitzades, bé siguin públiques o
privades, en instal·lacions municipals i en via pública. Igualment, es recomana suspendre
totes les activitats organitzades per entitats privades que
siguin prescindibles i es puguin post-posar.
L’Ajuntament, en una reunió
d’urgència de l’Equip de Govern, ha pres aquestes decisions sobre les activitats i equipaments que són de la seva
competència. Serveis educatius (com ara escoles, instituts
i llars d’infants) també queden
suspesos en compliment de

les directrius del Departament
de Salut, segons s’ha anunciat aquest vespre en roda de
premsa. Inicialment es manté
el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
A l’espera que durant les properes hores, des de Funció Pública, es fixin les mesures que
afectin a l’àmbit de l’administració pública, l’Ajuntament
continuarà prestant el servei
d’atenció a l’usuari i informarà
puntualment a la ciutadania a
través de la pàgina web municipal, de les xarxes socials
institucionals i dels mitjans de
comunicació, propis i externs.

Cal destacar que l’Ajuntament
ha informat degudament als
treballadors i treballadores de
les oficines municipals sobre
les mesures de protecció. Des
de l’Ajuntament es treballa
per difondre en tot moment
informació oficial, rigorosa i
contrastada, i orientada a la
prevenció del contagi.
Reiterem des de l’Ajuntament
de Santa de Margarida de
Montbui el nostre compromís
de mantenir una comunicació
i una informació constants a
la ciutadania, a la qual demanem la màxima col·laboració,
comprensió i confiança.
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Els actes del 8M omplen la plaça del Mercat d’activitats i amb la
reivindicació d’una societat més igualitària
VILANOVA DEL C. / LA VEU

el d’un treball digne i un sou
just igual que el que perceben
els nostres companys, sinó que
volem ocupar l’espai públic
que ens pertoca, com a mínim
del 50% de tot, i evidentment
volem decidir sobre el nostre
cos, sobre la nostra maternitat
i sobre la nostra vida”.
“Cal seguir avançant- deien
Trucharte, Vadillo i Pavónper transformar radicalment
la nostra societat, des de la
cultura a les relacions personals, passant per l’economia, la
política o la feina” (...) “Estem
preparades per fer-nos càrrec
de quelcom més que de la cura
de la família, dels fills, i de la
nostra gent gran” (...) “Sabem
que la lluita serà llarga, però la
nostra intenció és arribar lluny,
i totes juntes, som més fortes!”
Acabava dient el Manifest.
Els actes preparats per l’Ajuntament van continuar amb
un taller de Fit Gipsy Dance
a càrrec de Mari López, monitora certificada d’Artístic.

L

a plaça del Mercat es va
omplir d’activitat aquest
diumenge en el marc
del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. L’Ajuntament
de Vilanova del Camí va convocar la ciutadania a les 11:00
h per llegir el Manifest i presentar la placa commemorativa exigint la igualtat entre
homes i dones per construir
una societat més justa, diversa
i igualitària.
Els actes per festejar el 8 de
març, organitzats per la regidoria d’Igualtat, van començar amb la lectura del manifest
que va anar a càrrec de l’Alcaldessa Noemí Trucharte, la regidora de Festes, Eva Vadillo i
la d’Igualtat, Laura Pavón.
El Manifest deixava palesa
la desigualtat entre homes i
dones. “Cal desmuntar les estructures que sustenten aquestes desigualtats i reivindicar
els nostres drets ja no només

Aquesta nova modalitat de
fitness terapèutic amb música
flamenca va ser un èxit rotund
que va aconseguir omplir la
plaça del mercat. La cinquantena de mocadors que durant
la setmana s’havien confeccionat en els tallers compartits
entre el Casal de la Gent Gran
i l’associació ASOCPROCAT,
també van exhaurir-se ràpidament.

El ritme i el bon ambient van
continuar amb un taller de
Zumba amb Edu Pérez, monitor d’Artístic, que va fer suar
de valent les participants.
La darrera activitat programada per la regidoria d’Igualtat
va transformar la plaça del
Mercat en una sala de concerts de primera línia. Amb la
col·laboració de l’escola Artístic, quatre joves cantants van

oferir un repertori molt encertat de temes en directe.
Laia Esquinas, Marta Bossa,
Aroa Bermúdez i Glòria Carmona van fer una excel·lent
actuació amb interpretacions
de grans clàssics com I will
survive de Gloria Gaynor o A
quien le importa d’Alaska fins
a temes més contemporanis
com Malo o Ella, de BB, o 90
minutos, de India Martínez.

ERC Vilanova del Camí expressa els seus dubtes sobre el nou
pacte de govern municipal
VILANOVA DEL CAMÍ

Barón a aprovar un cartipàs
fa pocs mesos, on va al·legar
l’aprovació en tant que no es
sobrepassaven els 100.000€
o l’import de retribucions de
2015. En el moment d’aquesta aprovació l’import era inferior sense tenir en compte
que el partit socialista tindria
un càrrec de confiança amb
un cost de 25.000€ anuals “si
fem la suma es sobrepassa sobradament aquesta xifra”. Ara
amb l’entrada a govern del regidor de Junts per Vilanova
l’import de retribucions s’eleva, sense tenir en compte el
càrrec de confiança, a un total
de 102.000€ aproximadament.
Què és el que ha canviat des de
llavors fins ara? La resposta a
aquest fet per part del regidor
va anar de la mà d’una comparativa amb d’altres municipis
que destinen un import superi-

E

l grup municipal d’ERC
a Vilanova del Camí
expressa es seus dubtes
sobre el nou pacte de govern
entre el PSC i Junts per Vilanova. en el següent comunicat
expressa els seus dubtes:
“L’últim ple del passat dilluns
va donar el tret de sortida del
nou govern anunciat fa pocs
dies als mitjans de comunicació on Jordi Barón, portaveu
de Junts per Vilanova, amb
303 vots a les passades eleccions municipals, va fer oficial la
seva entesa amb el grup Socialista de Noemí Trucharte.
L’oficialització d’aquest pacte de govern ha deixat el grup
d’Esquerra Republicana a Vilanova amb certs dubtes.
Un d’aquests dubtes és referent als motius que van portar
Agenda

Cinema

or a les retribucions, argument
que, segons el grup municipal
d’ERC “és pobre, vol centrar
l’atenció fora del municipi i intenta despistar a la ciutadania
del que realment està passant
dins del consistori.”
Un altre dubte que es genera
des del grup d’Esquerra a Vilanova és referent al repartiment
de regidories que passaran a
ser responsabilitat del nou regidor i per les quals tindrà una
retribució de 17.100 € anuals
per una dedicació de 25 hores
setmanals. Aquesta nova distribució no ha fet que els altres
regidors/es, amb dedicació fins
al moment, hagin reduït la seva
dedicació ni la seva retribució.
Com expliquen des del grup
d’ERC “entenem que si hi ha
redistribució de regidories i de
tasques, les dedicacions i les remuneracions també s’haurien
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de redistribuir. No augmentar”.
L’equip d’ERC va aprovar en
aquest ple diferents punts referents a l’adhesió del municipi a Anoia Turisme per tal de
fomentar la marca Vilanova i
promocionar el valor afegit turístic del municipi.
Un dels punts amb debat va ser
també la nova modificació de
contracte amb l’empresa que
gestiona les llars d’infants per
tal d’obrir la línia de p0 que
es va tancar fa pocs mesos, en
aquest sentit els regidors i regidora d’Esquerra Republicana
van demanar que malgrat entenen que de vegades es difícil
quadrar ràtios o fer grups mixtes, sí que es podria planificar
millor aquesta situació que es
pot donar any rere any per tal
de tenir opcions a oferir a les
famílies que decideixen portar
els infants a la llar a mig curs.

Vídeos

Durant el torn de precs i preguntes d’aquest ple l’equip republicà va preparar una moció
que instava al govern a adherir-se al conveni amb SIMA
per tal de poder oferir abonaments al pàrquing de l’Hospital d’Igualada en cas d’ingrés
hospitalari. Aquesta moció
va ser retirada abans del ple a
demanda del grup socialista al·
legant que el govern ja hi està
treballant en aquest tema. Des
del grup republicà s’estén la mà
per treballar-ho plegats i esperen tenir notícies al respecte en
un termini breu de temps.
Per últim, ERC Vilanova va
demanar al grup de govern treballar conjuntament el plec de
condicions pel proper concurs
licitació del servei de recollida
d’animals abandonats a fi de
d’obrir oportunitats a entitats
més enllà de les privades.”

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
ESPORT
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CUIDA’T
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L’Ajuntament d’Òdena
Les joves de Castellolí commemoren el
cancel·la la Fira de les Dones 8 de març amb un taller de pancartes
i l’intercanvi a Odenas
reivindicatives
ÒDENA / LA VEU

D

avant les noves mesures adoptades per la
Generalitat de Catalunya per evitar la propagació
i el contagi pel #coronavirus,
entre elles la suspensió de les
activitats col·lectives superiors
a 1.000 persones en espais
oberts o tancats, l’ajuntament
ha suspès la celebració prevista per aquest diumenge 15 de
març de la Fira de les Dones,
emplaçant-la a la primavera.
També com a mesura preventiva s’ha anul·lat el viatge
d’intercanvi a Odenas, ciutat
agermanada amb el municipi
d’Òdena, previst per Setmana
Santa.

Així seguint les recomanacions del Departament de Salut
de la Generalitat, l’ajuntament
d’Òdena també insta a les entitats, associacions i clubs a
prendre les mesures de prevenció i suspendre totes les
activitats organitzades que siguin prescindibles i es puguin
postposar.
L’Ajuntament d’Òdena llança
un missatge de tranquil·litat
a la ciutadania i es recomana seguir les informacions
dels canals oficials i no difondre informacions falses
o no contrastades. En cas de
dubte, es pot trucar al telèfon
061 Salut Respon o consultar
http://canalsalut.gencat.cat/
coronavirus.

CASTELLOLÍ / LA VEU

L

a vigília del 8 de març
l’Ajuntament de Castellolí va organitzar un
taller de pancartes reivindicatives del Dia de la Dona, en el
qual hi van participar diverses
joves del municipi d’entre 12 i
16 anys. L’endemà diumenge
el grup va participar a la manifestació feminista celebrada
diumenge a la tarda a Igualada
exhibint les pancartes elaborades al taller.
L’activitat, organitzada per
l’Ajuntament de Castellolí conjuntament amb l’àrea d’igualtat
de gènere de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca
d’Òdena, es va celebrar a l’espai

la Cooperativa amb la col·laboració de dos pares del municipi.
El regidor de joventut, Sergi
Vila, ha valorat “molt positivament la participació de joves al
taller de dissabte així com l’assistència d’un grup de joves del
municipi a la manifestació del
Dia de la Dona a Igualada”. Vila
afirma que “Castellolí vol continuar organitzant iniciatives
com aquesta per implicar els
joves en temes de responsabilitat social tan importants com
són els drets de les dones”.
La propera activitat emmarcada en els actes del Dia de la
Dona és el taller “Sexe segur,
sexe protegit!” sobre sexualitat
conscient, que tindrà lloc di-

marts 17 de març a les 18h a la
Cooperativa.

Vilanova del Camí suspèn totes les activitats en instal·lacions
municipals i via pública
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

tesa la situació creada per l’evolució del
Coronavirus, a Catalunya s’ha passat d’una fase
de prealerta a fase d’alerta de
manera preventiva, l’Ajuntament de Vilanova del Camí
ha decidit suspendre preventivament, per un període inicial de 15 dies, totes les activitats públiques organitzades
per l’Ajuntament i totes les
activitats organitzades, per
altres entitats públiques i
privades, en instal·lacions
municipals i en la via pública
a partir d’aquest dimecres 11
de març a les 18:00 h.

Queden suspeses les activitats al Casal de la Gent Gran,
la Ludoteca i Centre Obert El
Cireret, la Biblioteca, i l’Espai Jove Can Muscons. Així
mateix queden suspeses totes
les activitats programades,
com cursos i tallers, en els
edificis municipals: Can Papasseit, centre cívic barri La
Pau, Edifici d’Entitats...
El pavelló poliesportiu i el
camp de futbol, així com les
pistes poliesportives i de petanca, també es mantindran
sense activitat. Per tant, les
competicions, tant federades
com de lleure, i els entrenaments queden suspesos.
I queden afectats també els

espais municipals a l’aire lliure com les barbacoes i el parc
fluvial que des d’aquest dimecres, no podran acollir cap tipus d’activitat col·lectiva.
Per contra, l’Ajuntament
continuarà prestant el servei d’atenció a l’usuari des de
totes les seves dependències
insistint en les mesures preventives més adients. També
es seguirà prestant el servei
d’atenció domiciliària i el del
Banc de la Teca.
L’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha constituït un comitè de seguiment que està en
permanent contacte amb el
Departament de Salut de la
Generalitat i que avalua la si-

HORARI:

DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera

Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com

tuació actual per prendre en
cada moment les mesures que
es considerin oportunes.
En funció de la informació
de què disposem en aquests
moments i seguint les recomanacions que ha fet el Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Vilanova del Camí
recomana suspendre totes les
activitats organitzades per
entitats privades que siguin
prescindibles i que es puguin
ajornar, apel·lant a la seva
corresponsabilitat en aquest
tema.
Així mateix l’Ajuntament recomana als centres educatius
que suspenguin les jornades
de portes obertes, i es reco-

mana a la ciutadania que es
reforcin les mesures de prevenció, com ara evitar aglomeracions de persones en
espais educatius.
Malgrat
l’excepcionalitat
d’aquestes mesures preventives, l’Ajuntament vol transmetre un missatge de tranquil·litat i de confiança en
les autoritats sanitàries del
nostre país. La contenció de
la malaltia i la prevenció del
seu contagi són els objectius
prioritaris d’aquestes mesures que s’avaluen constantment per part del comitè de
seguiment tenint en compte
les instruccions de les autoritats sanitàries competents.
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La Torre se suma a la campanya
reivindicativa de l’esport femení
LA TORRE DE C. / LA VEU

E

l municipi de La Torre
s’ha sumat a la campanya #ThoEstàsPerdent,
impulsada per la Generalitat
de Catalunya per reivindicar la presència de l’esport
femení als mitjans de comunicació. Entre altres, La Torre de Claramunt Vòlei Club
s’ha adherit fent difusió de
la imatge de tots els jugadors
i jugadores de tots els seus
equips amb el gest de la campanya: tapant-se la meitat de
la cara. Aquest és el gest que
mostra de forma gràfica el
leitmotiv de la campanya: “Si
no veus esport femení, t’estàs
perdent la meitat de l’espectacle”.
L’objectiu de la campanya és
avançar cap a la plena igualtat, trencar estereotips i consolidar referents femenins
per a infants i joves, que massa sovint només tenen com a
referents els esportistes masculins. A més, vol posicionar

l’esport femení com el contingut d’interès que és per atraure grans audiències.
La iniciativa consta de diverses peces audiovisuals que
han protagonitzat cinc esportistes d’elit: la medallista
olímpica de natació Mireia
Belmonte, la multicampiona del món de motociclisme
Laia Sanz, la subcampiona de
la Champions League femenina de futbol, Alexia Putellas, la tricampiona d’Europa

i subcampiona olímpica de
bàsquet Laia Palau, i la rècord
del món de pentatló i heptatló sub-18 Maria Vicente.
L’Ajuntament de la Torre s’ha
sumat a l’esmentada campanya, un gest de compromís
per a donar més visibilitat a
l’esport femení, a fomentar
més competicions femenines,
a no estereotipar les dones
esportistes, a incorporar la
perspectiva de gènere en les
seves polítiques en l’esport.

Detenen un home per cultivar 2.609
plantes de marihuana a Piera
PIERA / LA VEU

A

gents de la Policia de
la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la
comissaria d’Igualada, juntament amb la Policia Local de
Piera, van detenir el passat 5
de març un home de 24 anys,
de nacionalitat espanyola i veí
de Barcelona, com a presumpte autor d’un delicte contra la
salut pública.
Els fets van iniciar-se el passat
5 de març, pels volts de les set
de la tarda, durant un patrullatge preventiu de la Policia
Local de Piera per la urbanització de Can Claramunt de
Piera (Anoia). Els agents van
localitzar un vehicle, amb un
sol ocupant a l’interior amb
actitud de vigilància davant
d’una casa.
Davant la possibilitat que s’estigués comenten un delicte els
agents van fer diverses gestions i van esbrinar que l’home
tenia una plantació de marihuana a l’interior de la casa.
Davant d’aquests fets se’l va
detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la salut
pública.
Posteriorment es va fer una

entrada i perquisició a la casa
on van trobar 2.609 plantes de
marihuana en diferents estats
de creixement. També hi havia
pantalles de llum, transformadors i divers material per afavorir el cultiu indoor.
El detingut va quedar en llibertat després de declarar a
comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del
jutge quan el requereixi.
Per altra banda, el passat 6 de
març els mossos van detenir
una dona de 52 anys, de nacionalitat espanyola i veïna
de Cabrera d’Anoia, com a
presumpta autora d’un delicte
contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
El passat 6 de març els mossos
van fer una entrada i perquisició en una casa de la urba-

nització Can Ros, a Cabrera
d’Anoia, després de tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana.
A la zona del magatzem els
agents van localitzar 408 plantes de marihuana i divers material pel cultiu indoor.
Durant l’entrada es va detenir
una persona per la seva presumpta relació amb un delicte
de tràfic de drogues i també
per un delicte de defraudació
de fluid elèctric, atès que havia
connectat fraudulentament
tota la instal·lació a la xarxa
elèctrica.
La detinguda va quedar en
llibertat després de declarar a
comissaria amb l’obligatorietat
de presentar-se davant del jutge quan la requereixi.

Actes del 8M a Carme
CARME / LA VEU

A

quest passat diumenge 8 de març, Dia
Internacional de les
Dones, Carme va celebrar diversos actes commemoratius,
com la majoria de poblacions
del territori.
La diada es va iniciar amb la
pintada d’un mural per part
dels més petits on havien
de dibuixar “una dona important per a ells i elles”. A
continuació es va fer un recompte dels carrers del poble
amb nom de dona. El resultat
va ser aclaparador… només
existeix un únic carrer: Verge
del Carme. En aquest sentit,
també cal dir que carrers amb
nom d’home tampoc n’hi ha
tants, concretament, quatre.
La resta tenen nom de diferents temàtiques.
L’acte va finalitzar amb la

penjada del mural i la lectura d’un manifest reivindicatiu, per part d’una veïna del
municipi i d’una regidora del
consistori.
A la tarda, es va fer al Casal
una taula rodona amb dones
de Carme de diferents generacions, per tractar el tema: la
dona i la feina.
Va ser una tertúlia molt entretinguda i dinàmica on es
van tractar diversos àmbits
dins la temàtica general: conciliació laboral, rols domèstics, bretxa salarial, categories
professionals, context cultural, històric i educatiu, etc...
Les ponents van exemplificar les seves vivències amb
experiències concretes i amb
opinions sobre cadascun
d’aquests àmbits. Reflexions
que després van poder compartir i contrastar amb el públic assistent.

El PSC, crític amb els
pressupostos municipals
PIERA /

E

l passat 26 de febrer
l’Ajuntament de Piera, en
sessió de Ple Extraordinari, va aprovar els pressupostos, eina de l’administració local
que marca el full de ruta per al
2020. El Grup Municipal del
PSC Piera exposa que aquests
pressupostos no han tingut en
compte els informes en relació
a la manca d’un organigrama
del personal laboral de l’Ajuntament i les seves categories, no
concreten els conceptes de despeses i la seva imputació en els
diferents capítols pressupostaris
o la previsió d’ingressos per a
subvencions i no aclareixen les
actuacions a realitzar ni el seu
import. I així, un llarg etc d’incompliments de la llei orgànica
2/2012. No es veu per cap banda una planificació de futur per
al desenvolupament del municipi i sí un intent d’acontentar,
d’una manera partidista, sectors puntuals. Bàsicament són
un retalla i enganxa i la mostra,
una vegada més, de la deixadesa
i la deficient gestió municipal.
El PSC Piera va votar enèrgicament en contra d’aquests pressupostos i va ser l’únic grup polític a presentar-hi al·legacions,
aportant un document amb
més de 20 propostes i modificacions que han estat rebutjades
en la seva totalitat.
El document contemplava incloure una partida pressupos-

tària per tal que l’Ajuntament es
fes càrrec del transport escolar.
Es demanava l’ampliació de la
partida per a la Gent Gran per
poder ofertar més d’activitats, ja
que gairebé la totalitat es destina a un dinar anual. Es proposava un augment que permetés
la dinamització del teixit infantil i juvenil, així com la creació
d’una borsa d’habitatges de lloguer per fomentar l’arrelament
del joves a la població. Es sol·licitava l’ampliació de la quantia
econòmica pel que fa a seguretat, així com la incorporació
de més places en el capítol 1 de
personal municipal. Consideren absolutament insuficient
la destinació de 80.000€ per a
més de 300km de vies urbanes
i es proposava la corresponent
ampliació pressupostària que
permetria posar fi al progressiu
deteriorament de tots els barris
del municipi. D’altra banda no
entenen com l’Ajuntament insisteix en destinar 179.402,86€ a
comunicació, 60.000 dels quals
per a la revista municipal,.
El portaveu de Grup Municipal
del PSC Piera, Javier Perellón,
afirma que ”malauradament,
tot i la ferma oposició del nostre
grup, a Piera s’han aprovat uns
pressupostos continuistes, amb
quatre inversions poc planificades que no solucionen les problemàtiques reals de la població
i em preocupa molt la deriva
a la qual l’equip de govern està
portant al nostre poble”.
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Triplet dels Falcons de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

E

l passat cap de setmana
els Falcons de Capellades van engegar temporada amb un triplet. La primera actuació la van realitzar
el dijous cinc de març al IES
Molí de la Vila, on van formar
part d’un tastet de cultura per
als alumnes d’intercanvi. Van
sorprendre als alumnes vinguts de fora amb un Pilar de 3
caminat i Pilars de 2 caminats,
una Pira 4x3, un Vol de 4 amb
un Vol de 2 i una Escala de 5
amb dues puntes. El públic va
quedar molt sorprès i al acabar l’actuació els van felicitar i
elogiar la complexitat tècnica
de l’activitat. La segona actuació es va dur a terme dissabte set de març a la Pobla de
Claramunt. Van participar en
els actes de la Calçotada popular per la independència, els
presos i els exiliats polítics. En
aquesta actuació van realitzar
les següents figures: Pira 4x4,
Planxes amb Pilar de 3 voltat i
acabat en tombarella i un Ventilador, Vol de quatre amb un
Vol de tres, Escala de 6 i Serra
de quatre puntes. Els falconers
recorden que són una entitat
que formen part de la cultura
catalana i com a tal, continuaran participant en actes que
defensin la llibertat d’expressió i que reivindiquin els drets
fonamentals de les persones.
La tercera actuació va realitzar-se l’endemà, el diumenge

S’ha constituït el primer
Consell Municipal de
Dones i Persones LGTBI
CAPELLADES / LA VEU

A
vuit de març, en els actes del
Mercat Figueter de Capellades. Aquesta festivitat és una
fira-mercat que es celebra el
segon diumenge de quaresma.
En els seus inicis la gent de la
comarca tan sols hi comprava
figues però amb els anys va
evolucionar cap a un mercat
de temporada fins acabar convertint-se en la fira de la que
gaudim actualment. El Mercat
Figueter gaudeix d’un programa d’activitats variades per a
totes les edats i gustos. A més
a més hi participen molt activament els comerços, serveis
i entitats de Capellades per
mostrar els seus productes,
serveis i activitats. Enguany,
al coincidir amb el dia de la
dona, moltes de les activitats
programades estaven enfocades en visibilitzar el paper de

la dona en la societat. Degut
a aquest motiu l’actuació dels
Falcons va ser únicament de
dones, és a dir, només s’hi van
veure falconeres. Aquestes
van entrar a plaça amb pilars
de 2 caminats i seguidament
van realitzar una Pira 3x3 i
un Supervol amb dos Vols de
3 i dos Vols de 2. Les dones
de la colla van demostrar que
assaig rere assaig suen camisa
com les que més i que no els
hi manca ni fortalesa ni valentia.
Els Falcons de Capellades estan molt satisfets amb aquest
inici, un cop més han demostrat que estant adquirint un
nivell tècnic excel·lent. Ara
continuen treballant amb els
objectius d’aquesta temporada, els quals són d’allò més
prometedors.

29

quest dimarts s’ha fet
la sessió de constitució del Consell de
Dones i Persones LGTBI de
Capellades. L’acte va començar amb la intervenció de l’alcalde, Salvador Vives, qui va
explicar com “tot i que la presidència d’aquest nou consell
havia de recaure en la meva
persona, des de l’equip de govern hem decidit delegar-la
en la regidora d’Equitat, Adela Morera, que és qui al consistori lidera les polítiques
d’aquesta àrea. Per la meva
banda, només animar-vos a
treballar des d’aquest nou òrgan”.
Seguidament va prendre la
paraula la regidora Adela
Morera, qui va agrair l’assistència a les participants i els
hi va explicar els objectius
del nou Consell i el sistema
de funcionament. Morera
va destacar com “avui fem
efectiva una realitat que va
començar molt més enrere
de la seva aprovació, aquest
consell no seria possible sense la tasca prèvia de la Taula
de Dones, una feina que es ve
realitzant incansablement des
de fa 4 anys, amb l’organització de diades, la creació de
campanyes, la participació en

els plans d’igualtat i protocols
contra l’assetjament, les propostes per desenvolupar les
polítiques d’igualtat”.
A continuació les assistents es
van repartir en les diferents
comissions de treball, que al
llarg del proper any s’encarregaran d’organitzar i promoure les diferents tasques que
es van proposar al llarg de la
sessió.
La participació en aquest nou
Consell Municipal de Dones
i Persones LGTBI de Capellades es pot fer a títol individual o bé en representació
d’entitats de la vila. De fet, tal
com va explicar la regidora
Adela Morera, “les desigualtats de gènere són universals
i esdevenen un problema
social, amb aquest Consell,
emplacem a la corresponsabilitat per construir una societat més lliure de violències
masclistes i lgtbifòbiques, un
espai on podem treballar institució i ciutadania de manera
transversal”.
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Excel.lent acollida del Mercat Figueter de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

A

quest diumenge s’ha
celebrat a Capellades
el tradicional Mercat
Figueter de Capellades amb
una boníssima acollida.
Les activitats van començar el
dissabte, amb el Concurs de
Pintura Ràpida Joan Campoy
i els dos passis de l’espectacle
“Memòries líquides”, programats per la coincidència amb
el Dia de la Dona.
A la tarda l’acció es va traslladar al Camp Municipal de
Futbol on es va primer poder
jugar amb les pilotes inflables
i després fer jocs amb tir a
l’arc. A la nit, també va tenir
molt bona acollida el concert
de The Sey Sisters al Teatre La
Lliga.
Però sens dubte la gran estrella del Mercat Figueter han
estat les barques a la Bassa.
Dissabte van ser molts els capelladins que hi van pujar al
matí, igual que el diumenge,
on la cua no va perdre intensitat en cap moment. Després
de dècades sense aquesta icona, tots els capelladins van
voler rememorar l’alegria de
pujar-hi.
En aquest sentit el regidor de
Promoció Econòmica, Àngel
Soteras, valora molt positivament la jornada: “Com ja ve
sent habitual, la nostra Fira
ha estat tot un èxit i, en pre-

visió, vam habilitar una gran
zona d’aparcament per facilitar l’arribada de visitants. A
l’atractiu comercial de sempre hi hem anat afegint una
extensa programació d’espectacles de qualitat que ja arrenca dissabte de manera que
tothom hi trobi atractius. Si
a més, com enguany, podem
recuperar les passejades en
barca l’èxit és rotund”.
Els guanyadors del Concurs
de Pintura Ràpida van ser:
Primer premi, Manuel Doblas Pinto; el segon classificat,
Josep Millàs Chia i el tercer,
Néstor Sanchiz. El premi Capellades va ser per Mercè Humedes.
Diumenge es va poder gaudir amb l’ornamentació floral
dels carrers de la vila, relacionada amb les diverses acti-

vitats desenvolupades per les
dones al llarg de la història:
rentadores, remeieres, guaridores, treballadores del tèxtil... van ser els diferents motius escollits.
El Mercat Figueter es va inaugurar a l’estand de l’Ajuntament, a la plaça de Catalunya.
Hi van intervenir l’alcalde,
Salvador Vives, qui va agrair
la tasca desenvolupada per
tothom amb l’objectiu de
gaudir d’un fantàstic dia de
fira. També va intervenir el
president d’ADIFOLK, Ivan
Besora, per explicar que Capellades acollirà el 30 de maig
l’Inculca’t, la festa de la tradició folclòrica enfocada per
als nens i nenes. El darrer a
intervenir va ser el regidor de
Promoció Econòmica, Àngel Soteras, qui va repassar el

33a edició del Concurs de Pintura
Ràpida Joan Campoy
CAPELLADES / LA VEU

A

quest any s’ha celebrat
l’edició número 33 del
Concurs de Pintura
Ràpida Joan Campoy.
Dissabte s’hi van inscriure un
total de 21 pintors que van
plasmar a les seves teles espais
ben variats de la vila. De fet,
el primer premi –amb Manuel
Doblas Pinto com a guanyador- va donar tot el protagonisme a l’interior del cafè de
La Lliga; el segon classificat –
Josep Millàs Chia- va escollir
el jardins de Casa Bas i el tercer –Néstor Sanchiz, va pintar
el camí de la Font de la Reina.
També s’ha repetit la convocatòria del Premi Capellades,
- també amb una dotació de
400 euros- que enguany va triar com a tema els “Exteriors de

la torre i de la fàbrica Guasch”
i que va anar a mans de Mercè
Humedes.
Els altres temes escollits han
estat la bassa i els seus voltants
i, com no, les barques.
Des de diumenge que es pot

visitar a Casa Bas una exposició amb totes les obres que hi
han participat. Estarà oberta
fins el diumenge 29 de març
i es podrà visitar dissabtes i
diumenges d’11 a 14 hores i de
5 a 8 del vespre.

programa previst i va animar
tothom a participar-hi.
Els nombrosos participants
al segon Ral·li Fotogràfic – i
tot el públic en general de la
plaça- va gaudir amb els balls
dels Gegants de Capellades,
l’actuació dels Falcons i de
l’Esbart Dansot. Seguidament
la regidora d’Equitat, Adela
Morera, va llegir el manifest
del 8 de Març –Dia de la Dona
treballadora- i va donar pas a
la performance “Nusos”, on es
ressaltava la contínua pressió
de la dona dins els tòpics de
la publicitat i la pressió social.
Al llarg del matí es va combinar les actuacions locals
–amb la Coral Xeremell, l’Escola de Música o els Coros
Romero i Rociero- amb les
propostes d’animació professional com l’Anna Confetti.
Per la tarda van seguir els diferents espectacles com “The
flamingo’s” i “Wet floor”, que
van tenir molt públic.
També van estar molt ben
acollides les propostes gas-

tronòmiques. A la plaça Verdaguer es van instal·lar els
productors de vins i caves
de proximitat, que van tenir
afluència tot el dia. Al matí hi
hagué també estona de vermut i a la tarda de gintònics.
Per menjar es va poder triar
entre les “migas” i els bunyols
de fira.
Una altra novetat va ser l’exposició d’autocaravanes al
Passeig, que va tenir públic
tota la jornada.
Les propostes més infantils es
van concentrar a la plaça de
Sant Miquel, amb atraccions
com la roda, la barca o els cavallets i l’inflable. A part, a la
Bassa els més petits van tenir
vehicles ecoxoc.
Ara, es podrà gaudir amb l’exposició de les obres del Concurs de Pintura Ràpida – a
Casa Bas- fins el 29 de març.
També el proper dissabte es
coneixerà els guanyadors del
segon Ral·li Fotogràfic, al local de l’Agrupació Fotogràfica, amb el veredicte del jurat.
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A la recerca de suport
supramunicipal per
ampliar les vies verdes

PIERA / LA VEU

E

l passat dijous, l’alcalde
de Piera, Jordi Madrid,
i el primer tinent d’alcalde, Josep Llopart, es van
reunir amb representants de
l’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola i amb el president
de l’Àrea d’Infraestructures,
Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona, Pere
Pons. L’objectiu de la trobada
era que l’administració provincial se sumi al projecte de
vies verdes que han d’unir el
nucli de Piera amb els Hostalets de Pierola i amb Ca
n’Aguilera.
Recordem que les vies verdes
són un dels projectes priori-

taris de la legislatura amb la
voluntat que els pierencs i les
pierenques es puguin desplaçar a peu utilitzant camins segurs des del centre de la vila
a qualsevol dels dinou nuclis
veïnals i també al municipi
veí dels Hostalets de Pierola.
Durant la reunió amb Pere
Pons també es va reclamar
que es facin alguns treballs
de manteniment a la carretera que enllaça Piera amb Ca
n’Aguilera, un vial que des de
fa un temps forma part de la
xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona. De fet,
l’administració supramunicipal ja s’havia compromés a
petició del consistori pierenc
a realitzar algunes millores
per a garantir-ne la seguretat.

Prova pilot per a millorar el
Camí Ramader de Marina
PIERA / LA VEU

Els propers dies 17, 18 i 19
d’abril es realitzarà una prova pilot al Camí Ramader de
Marina. La iniciativa inclourà
una caminada lúdica dividida
en tres trams que començarà el dia 17 als Hostalets de
Pierola i finalitzarà el dia 19
al municipi de Vilanova i la
Geltrú. La passejada tindrà
un cert component de treball
atès que servirà per fer un
estudi de la ruta actual i determinar amb les persones as-

sistents quins aspectes caldria
millorar.
La voluntat és que hi participin veïns i veïnes de tots els
municipis pels quals passa el
camí Ramader de Marina, entre ells Piera. Les persones interessades tenen fins al 29 de
març per formalitzar la inscripció a través del formulari
adjunt. L’activitat tindrà una
limitació de 200 persones.
Per a qualsevol dubte o consulta, es pot enviar un correu
electrònic a l’adreça info@camiramaderdemarina.cat.

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com
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Mireia Boya presenta a Piera,
“Trencar el silenci”
PIERA / LA VEU

E

n el marc del sisè cicle del 7 d’experiències
el proper dijous 19 de
març a les 19h Mireia Boya
serà a la Biblioteca de Piera per presentar el seu llibre
Trencar el silenci.
La Mireia Boya trenca el silenci amb un llibre que ens fa
reflexionar i ens emociona. I
ho fa obrint-nos el cor i compartint les seves impressions
més íntimes sobre el seu pas
pel Parlament i pel Secretariat Nacional de la CUP-CC,
el dolor per no haver pogut
estar més amb la mare en els
seus darrers moment, les actituds masclistes patides en
primera persona, l’organització del referèndum i la repressió i les seves conseqüències o el valor de la solidaritat
i la sororitat.
Per una dona, incorporar-se
a la política és un repte doblement exigent. Per això,

l’autora mira a la cara aquest
món salvatge, masculinitzat,
i li demana una transformació. Un canvi en femení, en
que l’autocrítica, la comprensió i l’empatia són les úniques
eines per tirar endavant, per
fer-la més humana, per despatriarcar-la.
La Mireia Boya és nascuda
a Sent Gaudenç (Occitània).
L’amor per les muntanyes del
seu Aran ha fet que esdevin-

gués ambientòloga i doctora en gestió i ordenació del
territori per la Universitat de
Mont-real. La defensa del territori i del medi ambient l’ha
combinada amb l’activisme
polític per l’alliberament social i nacional.
L’acte és d’accés lliure i serà
presentat per l’Anna Pallerols,
Regidora de Cultura i d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament
de Piera.

Portes obertes als centres educatius
de Piera
PIERA / LA VEU

L

es escoles i instituts de
Piera han programat
unes jornades de portes obertes durant el mes de
març amb la voluntat que les
famílies puguin conèixer les
instal·lacions, l’equip directiu
i docent i el projecte educatiu
dels centres.
La primera serà l’escola Creixà
que el proper dia 13 de març
obrirà les portes a partir de les
15 hores per atendre els pares
i mares interessats en matricular el seu fill o filla al centre.
L’escola Herois del Bruc ho
farà el dia 16 de març de 17.15
a 19 hores. A l’EA Apiària, les
famílies poden demanar entrevistes concertades trucant
al telèfon 93 776 10 70.
Pel que fa als instituts d’educació secundària, el dia 25 de

març serà l’INS Guinovarda el
que obrirà les portes a les famílies a les 17.30 hores. L’institut
Salvador Claramunt i l’escola
Les Flandes faran una jornada
de portes obertes conjunta atès
que el proper curs funcionaran
com un únic centre.
Per la seva banda, el nou institut-escola també ha preparat

unes portes obertes a l’escola Les Flandes. Seran de 15 a
les 16.30 h i l’acte informatiu,
obert a tothom, serà al mateix
centre a les 16.45 h.
Recordem que el període de
preinscripció escolar per al
curs 2020-2021 s’obrirà el proper 23 de març i finalitzarà el
dia 1 d’abril.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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La Llacuna renovarà quatre La Llacuna va celebrar el dia
places i un parc a través
Internacional de les Dones
d’un procés participatiu
LA LLACUNA / LA VEU
tació lliure de ‘Criatures’ de T responsable de les coreografi-

A

LA LLACUNA / LA VEU

L

’Ajuntament de La Llacuna ha engegat un
procés participatiu perquè el poble decideixi com li
agradaria que fossin la plaça
de l’Ajuntament, la plaça Formico, la plaça del Vall, la plaça de La Font i el parc de les
Oliveres, cinc obres que l’ens
municipal preveu desenvolupar pròximament juntament
amb un pla de mobilitat que
endreci i reordeni el municipi.
L’objectiu és aconseguir espais
públics útils pels veïns i veïnes, que s’adaptin a les seves
necessitats i que facin la vida
més agradable a tothom.
La primera fase d’aquest procés consistirà en la convocatòria d’un concurs públic d’idees
per a reformar aquests espais,
en la segona fase l’Ajuntament avaluarà les propostes
presentades i escollirà tres
i en la darrera fase tindrà la
paraula el poble que decidirà
quina de les tres propostes és
la guanyadora.

Així, la setmana passada, l’alcalde Josep Parera, Rosa Ma
Busquet, regidora de turisme i
cultura i Josep Martí, regidor
de mobilitat, es van reunir
amb diferents arquitectes vinculats amb el municipi, amb
l’objectiu de presentar-los-hi
la iniciativa i encoratjar-los a
participar. La voluntat és que
els agents participants en tot
el procés de projecció, selecció
i execució de les obres tinguin
un segell de proximitat.
La reforma té l’objectiu de
millorar la qualitat funcional, ambiental i paisatgística
d’aquests espais públics i el
seu entorn, millorar les condicions de mobilitat i accessibilitat dels vianants i els vehicles, establir una proposta
d’ordenació dels usos que no
comprometi la continuïtat i
permeabilitat de l’espai lliure
i articular una estratègia ambiental que integri de manera coherent els pavimentats i
mobiliari urbà amb criteris de
sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

quest dissabte 7 de
març va tenir lloc a
les 8 del vespre una
festa per a tothom per a commemorar el Dia Internacional
de les Dones al municipi de La
Llacuna. Els veïns i veïnes es
van trobar a la piscina del poble per gaudir de l’obra musical ‘Qui els va parir’ del Grup
de Teatre Montbui, després es
va llegir el manifest oficial de
la Generalitat de Catalunya i
per acabar va haver-hi cava i
coca per a tothom. Va ser una
jornada molt participativa,
homes, dones, nens i nenes
van omplir la sala de gom a
gom.
‘Qui els va parir’ és una adap-

de teatre, a càrrec del Grup de
Teatre Montbui, que es dedica
especialment als muntatges
musicals i que ja l’ha presentat
en altres poblacions catalanes.
És, segons la companyia, “una
mirada còmica de la distància que separa els grans dels
petits”, amb “textos curts amb
to burleta però implacables,
acompanyats per cançons de
musicals adaptades expressament per l’ocasió”, sempre amb
un estil divertit i fresc.
Els actors són Carles Borrega, Joan Gabarró, Mosa Garcia, Anna Just, Sílvia Mula i
Jordi Tudela i Francina Cantarell, que també s’ha ocupat
de l’adaptació de les cançons,
mentre que Mosa Garcia és la

es.
L’Ajuntament manifesta la
seva satisfacció per l’èxit de la
trobada, sobretot per la gran
participació dels veïns i veïnes, un públic entusiasmat
amb l’obra de teatre i molt
sensibilitzat amb la commemoració del Dia Internacional
de les Dones.
Aquesta activitat forma part
de les accions i campanyes que
des de l’Ajuntament s’organitzen en el marc del desplegament de les seves polítiques
d’igualtat de gènere, és el seu
granet de sorra per contribuir
en la igualtat entre dones i homes, un dret fonamental a garantir en una societat que ho
exigeix.

Es renova l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament de la Llacuna
LA LLACUNA / LA VEU

L

’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament de La
Llacuna ha renovat les seves
instal·lacions amb millores
en el mobiliari i les instal·lacions en general. El renovat
equipament, que es troba a la
primera planta de l’edifici de
l’Ajuntament, ha estat en obres
durant els darrers mesos. Finalment, aquest mes de febrer
s’estrenava una nova oficina
amb moltes millores.
Entre altres, els arranjaments
que s’han fet han estat d’adequació de l’espai: s’han pintat
les parets, s’han instal·lat noves cortines, s’ha posat il·luminació led i s’ha equipat amb
nou mobiliari.
L’Oficina d’Atenció Ciutadana
ofereix tota la informació disponible sobre l’administració
municipal i el poble, així com
la possibilitat de gestionar els
tràmits municipals per als
temes següents: padró d’habitants, hisenda municipal,
urbanisme, obres i activitats,

gestions relacionades amb
animals de companyia, certificat digital, inscripció a cursos,
gestions de les entitats... Cal
recordar que l’horari de l’Oficina d’Atenció Ciutadana és de
dilluns a divendres de 10 a 14
h i tardes de dilluns i dijous de
17 a 20h
Amb aquesta millora, l’Ajuntament de La Llacuna fa un pas
més en l’aposta per millorar
aquest servei. I és que l’OAC

és l’enllaç entre la ciutadania
i l’Ajuntament i té vocació de
servei i la voluntat de facilitar
la gestió de tràmits administratius i atendre les sol·licituds
d’informació. L’OMAC, representa una aposta de l’Ajuntament per oferir un model de
relació amb els veïns i veïnes
basat en criteris d’eficàcia i
qualitat, mitjançant un servei
centralitzat, àgil, còmode i
personalitzat.

MKM

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
Pots aconseguir que el teu banc te
la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al:

629 77 31 01

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries,
pisos, pàrquings, oficies,
locals comercials, empreses,
escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /
93 116 05 56
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Vallbona d’Anoia
inverteix en el canvi
de lluminàries més
eficients

VALLBONA D’A. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vallbona d’Anoia segueix amb
el seu pla d’inversió per
a renovar l’enllumenat públic
al·logen amb làmpades de
tecnologia Led que ofereixen
millors condicions mediambientals, de funcionament, rendiment i vida útil.
Concretament, en els darrers
mesos s’ha substituït la lluminària del parc infantil de
la Bals, del parc infantil de la
piscina, del parc d’skate de la
zona esportiva, dels aparcaments del carrer de les escoles i del camí de l’Irla. D’altra
banda, també s’han substituït
les lluminàries globus del carrer de l’Escorxador.
Amb el canvi es preveu aconseguir un estalvi energètic mig
d’entre un 50% i un 70% (en
funció dels punts de llum),
menor contaminació lumínica, més durabilitat que les
bombetes i més qualitat de la
llum, ja que ofereixen major
uniformitat i proporcionen
una llum més blanca. L’objectiu del govern municipal és
seguir durant tot l’any fins a
aconseguir tenir tot l’enllumenat públic en format led.
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La Taula de Dones de Vallbona celebra la gran
assistència al dinar de germanor del 8M
VALLBONA / LA VEU

L

a proposta de l’espai de
dinamització va recollir
nombroses propostes i va
calendaritzar properes trobades
per a l’organització d’activitats i
assoliment d’objectius
En el marc del 8 de març, Dia
Internacional de la Dona Treballadora l’agrupació Taula de
Dones de Vallbona d’Anoia va
fer una crida a les dones del
municipi per participar en un
dinar popular on iniciar un
moviment de sinergies per dinamitzar l’organització amb
futures activitats, a partir de
les inquietuds, preocupacions i
necessitats que tenen les dones
de Vallbona. Des de l’organització valoren molt positivament
la bona rebuda de la proposta
i la gran quantitat d’assistents
que van participar durant tota
la jornada.
L’acte es va obrir durant el migdia, amb la projecció d’un audiovisual d’uns 10 minuts de
durada, el qual va mostrar una
mateixa entrevista feta a 4 dones del poble, d’edats compre-

ses entre els 18 i els 95 anys. El
muntatge de l’audiovisual va
servir per mostrar diferències
generacionals testimoniades
per les respostes de les participants i presentar la Taula de
Dones. Seguidament es va iniciar la roda de presentació de totes les assistents, on van exposar
quines inquietuds tenien i què
esperaven de l’agrupació. Les
propostes es van concretar durant el dinar, moment en què es
van fer grups de 5 persones i es

van escriure sobre paper les demandes, idees, preocupacions,
activitats i tot allò que pogués
encabir l’espai social de la Taula
de Dones. Al llarg de la trobada
també es va llegir el manifest del
8M, un poema fet per una dona
de la taula i es va presentar una
web per ajudar a les dones contra l’assetjament virtual.
Amb tot el material rebut l’organització espera endreçar les
idees que van aparèixer, valorar
la viabilitat de les propostes i

treballar-les al llarg del calendari que es va proposar durant la
jornada, amb futures trobades
entre setmana i durant els caps
de setmana, per assegurar l’assistència de les participants.
Des de l’organització celebren el
bon ambient que va presidir la
trobada i agraeixen la col·laboració del grup d’homes de Ca
la Fou, encarregats de cuinar el
dinar en el marc de la vaga de
cura que es va desenvolupar al
llarg del mateix diumenge.

Obertes les inscripcions pels cursos de l’Aula
Municipal de Formació de Sant Martí de Tous
S.M. TOUS / LA VEU

L

’Ajuntament de Sant
Martí de Tous ja ha
obert les inscripcions
pels cursos de l’Aula Municipal
de Formació, més d’una vintena d’activitats que es podran
dur a terme des d’ara i fins al
mes de juny. Els veïns i veïnes
de Tous poden matricular-s’hi
presencialment a l’edifici de

Cal Frarés o bé trucant al 93
809 68 34 (l’horari d’atenció al
públic és de dilluns a divendres
de 16:30h a 20:00h).
L’oferta de cursos i activitats és
variada i apta per a tots els públics. El taller “Fem memòria”,
pintura i manualitats, gimnàstica de manteniment o, fins i
tot, el curs de Country, són algunes de les propostes de l’Aula
Municipal de Formació per a

la gent gran. Per a estudiants,
classes de tècniques d’estudi,
d’anglès (primària i ESO) i
també classes de First Certificate per a majors de 16 anys.
Els que volen posar-se en forma trobaran activitats com fitness i aeròbic, hatha ioga, ioga
kundalini o ioga per a adults.
Així mateix, s’ofereixen cursos
intensius per treure’s el carnet
de conduir a càrrec de l’Auto-

escola CID i Autoescola Vilanova, a més d’altres activitats
com les xerrades femenines
mensuals. Podeu consultar el
catàleg d’activitats complet a la
web tous.cat.
L’Aula Municipal de Formació
dona servei a més d’un centenar de veïns i veïnes al llarg de
l’any i s’ha consolidat com un
espai d’oci i formació pels touencs en els darrers anys.
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Calaf reivindica la dona rural, migrant i L’aigua de l’aixeta de
treballadora de la llar durant el 8 de març Calaf ja torna a ser apta

per a us de boca

CALAF / LA VEU

D

es de la Regidoria
d’Igualtat de forma
coordinada amb l’assemblea feminista “La Sororitat” i la col·laboració de diferents entitats del poble, Calaf
ha realitzat aquest 8 de març
diferents activitats en el marc
del Dia internacional de la
Dona Treballadora.
A partir de les 10:30h, s’han
iniciat els actes amb una xocolatada popular. Seguidament, s’ha realitzat una xerrada molt participada per part
de l’organització Arran de
Calaf on s’ha tractat sobre el
concepte “feminisme de classe”.
Seguidament, han tingut lloc
diferents taules rodones on
s’havia convidat diverses persones del poble per tractar temàtiques com: dona i pagesia;
dona, cures i llar; i dones i migració que han suscitat molt
debat i que han estat acompanyades d’un vermut musical.
A les 13h s’ha realitzat la lec-

CALAF / LA VEU

D

es de dimecres 11
de març, l’aigua de
l’aixeta de Calaf ja
torna a complir els paràmetres necessaris per us de boca
després que el 4 de febrer es
detectés un augment del contingut de nitrats per sobre
dels 50mg/l i es declarés la no
potabilitat de l’aigua.
Revisades les actuacions realitzades, la documentació presentada i les mesures adopta-

tura del manifest i finalment,
s’ha pogut gaudir d’un dinar
popular que havia estat realitzat per diferents homes
voluntaris amb l’objectiu que
les dones poguessin gaudir
plenament de les activitats del
matí.
A més, durant tot el matí
s’han dut a terme diferents ac-

des per l’entitat gestora arran
l’incompliment per nitrats,
terbolesa i suma de THM a
la zona de subministrament,
el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya ha
procedit avui a tancar aquests
incompliments i per tant es
pot utilitzar l’aigua per us de
boca.
Malgrat això, i tenint en
compte la vulnerabilitat
d’aquestes captacions, cal seguir fent un seguiment analític dels paràmetres: THM,
nitrats i terbolesa.

cions artístiques com un mural, un taller sobre les lletres
masclistes de les cançons, una
exposició sobre les dones que
han fet història, etc.
En acabar el dinar, s’ha convidat a les participants a sumar-se als diferents actes i
manifestacions que es realitzaven als pobles de l’entorn.

Jornada Participativa ‘La transició energètica’ a Argençola
ARGENÇOLA / LA VEU

D

issabte 21 de març
l’Ajuntament d’Argençola
realitzarà
la Jornada Participativa ‘La
transició energètica’ en motiu
del Dia Mundial dels Boscos.
L’acte, distribuït en taules de
treball, pretén debatre com
afrontar la transició energètica des dels municipis i explorar diferents propostes i

alternatives. La jornada es realitzarà al local social 1 d’octubre.
Programa
- 9.00 h. Recepció dels participants
- 9.30 h. Presentació
- 10.00 h. Inici de les taules de
treball, conduïdes per Maria
Crehuet:
Taula 1 – Autoconsum i el
lideratge dels Ajuntaments
per a fer Comunitats Ener-

gètiques Locals. Dirigida per
Ferran Garrigosa, Director
desenvolupament de negoci
de Km0.energy
Taula 2 – Energia i territori.
Sistema energètic descentralitzat i participat. Dirigida
per Eduard Furró, coordinador del col·lectiu CMES (Col·
lectiu per a un Model Energètic i Social Sostenible)
- 11.30 h. Pausa de 30 minuts
Taula 3 – Economia circular

al món rural. Dirigida per
Anna Lluís, de l’empresa Simbiosy
Taula 4 – Finançament col·
lectiu d’instal·lacions municipals d’energies renovables.
Dirigida per Jordi Solé, de
l’empresa ECrowd
- 13.30 h. Presentació de l’Interreg Med, Renewable Energy Community, per Cynthia
Echave, project manager de
BCNecologia

- 14.00 h. Cloenda de la jornada
És important que cada participant passi per les 4 taules,
que tindran una durada de 45
minuts.
Cal inscripció prèvia, estan
limitades a 40 places, i cal ferla abans del dia 18 de març.
Hi haurà servei de dinar, té
un cost de 10 euros, i és imprescindible indicar-ho a la
inscripció.
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esports
Igualada viu els Premis Neptú amb un accent més femení
PREMIS NEPTÚ / LA VEU

I

gualada va viure el passat diumenge una nova
edició de la gran festa
esportiva de la ciutat, la cerimònia dels Premis Neptú,
que en aquesta ocasió van
dedicar una especial atenció
a l’esport femení. Va ser per
aquest motiu que l’acte va
estar presidit per les quatre
tinentes d’alcalde de l’Ajuntament, Carme Riera, Marisa
Vila, Patricia Illa i Carlota
Carner. L’alcalde, Marc Castells, també hi va assistit,
però sense participar ni els
parlaments ni el lliurament
dels premis, que va tenir la

presència d’Oriol Marcé,
subdirector General d’Activitats Esportives i Infraestructures de la Generalitat.
Com és habitual, la cerimònia es va dividir en dues
parts. La primera, dedicada a
les escoles va consistir en el
lliurament a les mencions als
esportistes escolars masculins i femenins més destacats
de primària i secundària de
cada centre escolar igualadí. I també es va atorgar un
premi a Jordi Rojas i Glòria
Ros, dues persones que han
dedicat els seus esforços a la
promoció de l’esport escolar.
La segona part de la cerimònia va estar protagonitzada

pels clubs i entitats i l’esport de competició oficial.
El lliurament de premis va
començar precisament amb
les mencions als esportistes
masculí i femení més destacat de cada club local.
A l’hora dels parlaments,
Carlota Carner va afirmar
que “volem aprofitar els nostres jocs olímpics, els premis
Neptú, per donar-vos les
gràcies a tots i totes per seguir lluitant per la igualtat,
el respecte, l’esforç i el treball
en equip. Tots i totes intenteu posar el vostre granet de
sorra: uns, potenciant l’esport femení amb clubs només de noies; d’altres, tren-

cant estigmes d’esports en
què tradicionalment només
hi havia dones i potenciant
la presència masculina, o bé
treballant perquè les noies
no abandonin l’esport quan
arriben a l’ESO”. Mentre que
Patrícia Illa ha destacat que
“seguirem posant el nostre
granet de sorra a favor de
l’esport femení i establirem
a partir d’aquest any un nou
reconeixement als premis
Neptú que premiï el treball
de clubs i entitats a favor de
l’esport femení. També continuarem potenciant el nombre de noies que practiquen
esport a les subvencions que
donem als clubs, i seguirem
comptant amb els premis
d’excel·lència esportiva per a
tots els esportistes, i inclourem una puntuació especial
per a totes aquelles dones
que optin al premi”.

NETEJA PROFESSIONAL

Manteniment de piscines
Oficines i locals
Vidres i rètols
Fi d’obres
Comunitats de propietaries

659 43 09 14
sinergiah2o.com

Aquesta és la llista de disticions:
-Premi Neptú a l’esportista
més destacat d’esport individual per a Marc Sánchez
(Club Atlètic Igualada)
-Premi Neptú a l’esportista
més destacada d’esport individual per a Cora Salas (Club
Atlètic Igualada)
-Premi Neptú a l’esportista
més destacat d’esport col·
lectiu per a Carles Fons (CB

Igualada)
-Premi Neptú a l’esportista
més destacada d’esport col·
lectiu per a Teresa Bernadas
(Club Patí Voltregà)
-Premi Neptú a l’esportista
promesa més destacat per
a Aleix Marimon (Igualada
Hoquei Club)
-Premi Neptú a l’esportista
promesa més destacada per
a Carla Bisbal (Club Atlètic
Igualada)
-Premi Neptú per a l’ equip
base masculí més destacat
per a l’Infantil A del Club
Handbol Igualada
-Premi Neptú per a l’equip
base femení més destacat per
a l’Infantil A del Club Bàsquet Igualada
-Premi Neptú per a l’entrenador/a més destacat per a
Jordi Martí (Club Bàsquet
Igualada)
-Premi a l’esdeveniment esportiu per a la final de la
Supercopa de Catalunya
d’Handbol (Club Handbol
Igualada) i per al Campionat
d’Espanya de Clubs de Frontennis Olímpic (Club Frontennis Igualada)
-Menció especial a Club Bàsquet Igualada i Escola Pia
per la capitalitat del bàsquet
femení
-Reconeixement personal a
Laura Orgué Vila
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El CF Igualada suma tres punts
balsàmics en un partit vibrant
FUTBOL / PERE SANTANO

CF IGUALADA 1
SAN CRISTÓBAL 0

D

uel a la zona baixa
de la classificació.
L’Igualada necessitava puntuar per intentar sortir
de la zona de descens davant
el San Cristóbal. En canvi, els
terrassencs volien allunyar-se
de la zona perillosa. Un partit que es preveia vibrant.
Així va ser, molt nerviosisme, imprecisions i constants
interrupcions que feien que
fos molt complicat generar
ocasions per part dels dos
equips. Tan sols badades defensives o jugades aïllades es
convertien en oportunitats.

Primer van ser els visitants,
que en córner van estavellar
la pilota al pal.
Pocs minuts després, van arribar les ocasions més clares
per part dels locals. Primer
Pedro va rematar de cap, i el
San Cristóbal la va treure sobre la línia de gol; i just després, Martí va tenir una gran
ocasió que va malbaratar el
porter. S’arribava al descans
amb l’empat sense gols.
A la segona meitat, l’enfrontament va agafar un altre aire.
Els terrassencs van especular
amb el resultat, deixant la
iniciativa als de Marc Cabestany. S’havia de fer un pas endavant per trobar la porteria
rival. I el conjunt igualadí ho
va fer. Van començar un set-

ge dels de Marc Cabestany,
on en primera instància,
Martí va tenir l’opció d’obrir
el marcador.
Però no va ser fins al minut
77 quan Óscar va trobar un
pilota a la frontal de l’àrea i
va fer el primer gol. Èxtasi
igualadí. Calia aguantar el
resultat.
Els minuts finals van ser
de sofriment a l’àrea local.
L’equip va saber defensar i
els tres punts es van quedar
a Les Comes. El CF Igualada
segueix molt viu, lluitant per
la permanència.
Aquest diumenge els anoiencs havien de visitar el
Congost de Manresa, però el
partit s’ha suspès per la crisi
del coronavirus.

Empat entre Igualada i
Vilafranca en un partit
molt ajustat

FUTBOL / LA VEU

E

xtraordinari
partit
entre els veterans de
l’Igualada i els homòlegs vilafranquins. Futbol
amb majúscules és el que
van gaudir els incondicionals
blaus, veient damunt la gespa
de Les Comes, ambdós equips
buidant-se i oferint un joc de
estratègia, toc i una actitud de
les que fan afició.
Primera meitat equilibrada,
on els visitants no van saber
aprofitar les badades blaves,
que tranquil·lament van poder acabar en gol. De totes
maneres, una sensacional jugada vilafranquina els va permetre avançar-se en el marcador i els blaus van trobar en
Joan Costa la rèplica perfecta
per intimidar als del Penedès,
però les seves rematades van
sortir llepant el pal, fet que va
permetre als visitants marxar
amb avantatge al descans.
En la segona meitat, els blaus

van saber imposar el seu joc,
malgrat la perillositat dels
vermellons. A mesura que
el cronòmetre avançava els
blaus sovintejaven amb freqüència l’àrea vilafranquina,
fruit de la insistència, un servei de banda de Jordi Toribio
l’aprofitava Carles Solís per
posar la igualada en el matx.
En els minuts restants fins al
xiulet final, els blaus ho van
intentar de valent, però un
Vilafranca endreçat va poder
esgarrapar un punt de Les
Comes. Cal felicitar ambdós
equips pel gran partit jugat i
la magnífica actitud en el terreny de joc, digne d’hemeroteca i docència.
Pels blaus van jugar, Diego,
Balagueró, Calsina, Toro,
Robert, Farré, Iván, Quim,
Manel, Vicenç, Solís, Alexis,
Massip, Pau, Costa, Tort, delegat Ramonet. Aquesta propera jornada els igualadins
viatjaran a Castelldefels, seu
de Les Botigues de Sitges.

Les Mares de l’Igualada s’enfronten a les Mares del Ripoll en el
Dia Internacional de la Dona
FUTBOL / LA VEU

P

artit de futbol el jugat
el Dia de la Dona a Les
Comes, entre les Mares
de l’Igualada i les Mares del
Ripoll. Matinal primaverenca
on tots dos conjunts van eixamplar, encara més si es pot,
l’argot futbolístic. Del passi,
triangulació, control, tempo,
domini, és va passar a l’empatia, solidaritat, esforç, treball i
generositat. Cal felicitar ambdós equips per la magnífica
disposició que van oferir en
el terreny de joc i van fer vibrar amb el seu joc a tota la

parròquia, que no és va voler
perdre l’esdeveniment i van
gaudir d’una experiència única i gratificant.
Damunt del terreny de joc
ambdós conjunts van dibuixar amb mestratge allò que
el futbol és incapaç de transmetre i et remunta a époques
pretèrites de la teva vida.
El partit el van guanyar les
Mares de Ripoll, perquè van
tenir més paciència amb la
pilota, però veritablement
van guanyar tots els que van
anar a la matinal de diumenge a gaudir de un a experiència magnífica.
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L’Igualada Rigat cau per la mínima a
l’Ateneu Agrícola del Noia
HOQUEI PATINS / LA VEU

CE NOIA 4
IGUALADA RIGAT 3

E

ls igualadins van perdre per 4-3 davant del
Noia, en un partit molt
igualat que es va decidir per
un xut llunyà de Ferrer que
va rebotar en el patí de Palau
i va significar el gol definitiu
perquè els locals s’emportessin el partit.
I això que els igualadins es
van avançar amb el 31è gol
de Jordi Méndez a la lliga.
El golejador arlequinat va
tallar una bola a mitja pista
i va organitzar un contraatac per batre Zapater quan
només es portaven 2 minuts
de joc. L’empat va arribar 11
minuts més tard, quan Cos-

OMOCIO

ta rematava al segon pal una
entrada a l’àrea de l’equip de
Sant Sadurní. Els de Pere Varias es podrien haver posat
per davant amb una FD de
Manrubia al minut 17 que no
va entrar. Tot i això, el Noia
es va avançar pocs minuts
més tard amb un gol d’Esteller caçant un rebot dins de
l’àrea.
L’Igualada va seguir anant de
cara al partit i Ton Baliu va
restablir l’empat robant una
bola a mitja pista i muntant
transició en jugada personal.
Però a falta de 3 minuts Esteller ha va tornar a marcar
aprofitant un passi interior.
A la segona part, els arlequinats van seguir buscant
l’empat. Va ser Roger Bars,
primer iniciant un contraatac amb Sergi Pla i després

TORPADO E-BIKE capsele-

rígida
a partir de 100€ doble suspensio
sota a partir de 80€

eria de 500wh motor 80nw.
onomia de 100 km.
rci Enric.
24 quotas sense interesos

arribant des del darrere per
acabar d’empentar la bola a
la xarxa. El 3 a 3 va aguantar 12 minuts en el marcador
fins que la mala fortuna va
aparèixer amb un tir de llarga distància de Ferrer que
va acabar sent lleugerament
desviat pels patins de Palau i
va acabar al fons de la xarxa
de la porteria defensada per
Elagi Deitg. Amb aquest derrota, la quarta derrota consecutiva, els igualadins baixen
fins la setena posició.
Ara els homes de Linares,
després de la suspensió del
partit contra el Barcelos i
també de la Copa del Rei,
tindran tres setmanes lliures
per poder preparar l’últim
partit de la lliga regular contra el Palafrugell.
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S’ajorna la Copa del Rei
d’hoquei que s’havia de
disputar a La Corunya
HOQUEI PATINS / LA VEU

L

a crisi del coronavirus
està afectant a tots els
àmbits de la nostra societat, i l’esport no en queda
a banda. Dimarts al matí el
Consell Superior d’Esports
va decretar que totes les activitats esportives, tant professionals com amateurs
s’hauran de disputar a porta
tancada.
Des de la Federació Espanyola de Patinatge, però,
han anat un pas més enllà i
han decidit ajornar una de
les competicions que tenien
programades, segons infor-

ma EFE. Es tracta de la Copa
del Rei i la Copa de la Reina, que s’havien de disputar
el cap de setmana del 19 i 22
de març a La Corunya. Així
doncs, l’Igualada Rigat és
un dels equips afectats per
aquest ajornament, que segons fons de la Federació es
podria endarrerir fins a maig
o juny.
Cal recordar que aquest no
és el primer partit que s’ajorna del club igualadí, ja que
tampoc disputarà al tornada
de la WS Europe Cup que
havia de jugar aquest proper dissabte al pavelló de Les
Comes.

L’Igualada HC segueix
sense cap candidatura a
la presidència

HOQUEI / LA VEU

E

l passat dimarts es va
acabar el termini per
presentar candidatures a les eleccions a la presidència de l’Igualada HC i,
com ja va passar en el primer
procés electoral engegat a fi-

nals del 2019, no se’n va presentar cap.
Així doncs, la Junta Electoral
va informar a la Junta Directiva que es constitueixi com
a Junta Gestora i que es tornin a convocar unes noves
eleccions.

OFERTA MONTY E BIKE + Carret portanens de regal
50€ /mes
24 quotes sense
interessos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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El Monbus CB Igualada derrota per
segona vegada al líder, el CB Vic
BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 82
CB VIC 79

C

op de puny sobre la
taula del Monbus CB
Igualada, que venia
de vèncer la setmana passada a domicili contra el CB
Martorell. Immersos en un
dels trams més exigents de la
temporada, el passat dissabte 7 de març tocava rebre a
les Comes al líder, al CB Vic,
equip que fins la data només
havia perdut un partit, precisament, el partit d’anada
contra els igualadins.
Amb un pavelló de les Comes ple de gom a gom, amb-

dós equips començaven el
partit molt endollats i mostrant perquè són el primer i
segon classificat. Un gran joc
al llarg del període, deixava
un marcador parcial de 24
a 23. Un segon període amb
una mica menys d’anotació
(17 a 16) seguia reflectint
una igualtat màxima entre
ambdós equips. Es marxava
al marcador amb el 41 a 39 a
la mitja part.
A la represa, els igualadins
mostraven més facilitat per
anotar que els visitants i van
aconseguir obrir una diferència de fins a 15 punts en
el marcador, distància que
els vigatans van aconseguir
eixugar per arribar amb no-

més 6 punts de desavantatge
a falta de 10 minuts de joc
per finalitzar el partit.
En l’últim període tornaria a regnar la igualtat, els
visitants van aconseguir
apropar-se en el marcador,
però els igualadins no es
van deixar tòrcer i van endur-se l’igualat matx per un
definitiu 82-79. Victòria del
Monbus CB Igualada per situar-se amb un balanç de 17
victòries i 4 derrotes i mantenir la segona posició. Arran
del coronavirus, la Lliga EBA
s’ha aturat per un mínim de
dues setmana, tot i que l’aturada de les competicions es
podria allargar més temps.

L’Handbol Igualada ja
acumula set derrotes
consecutives

HANDBOL / LA VEU

CH IGUALADA 21
CH ESPLUGUES 26

L

’Handbol Igualada venia de 6 partits seguits
guanyant i per això era
molt important aconseguir la
victòria a Les Comes. Malauradament, però, no va ser així
i l’equip entra en un lloc perillós en la classificació.
Fins al minut 20 de la primera part l’Igualada dominava
bé el partit i sempre anava
pel davant de l’Esplugues.
A partir d’aquí, els visitants

es van posar les piles i van
dominar tot l’encontre fins
acabar el partit amb un resultat de 21 a 26 favorable a
l’Esplugues.
La competició d’handbol,
igual que passa amb la resta
d’esport queda suspesa pel
coronavirus.
Pel què fa a la lliga, quan es
reprengui, si es reprèn, quedaran 10 partits per acabar
aquesta lliga i cada partit per
l’Igualada ha d’ésser com una
final. Els igualadins s’han
de concentrar i tornar a ser
l’equip de sempre que mai
donava un partit per perdut.

Toni Bou es proclama campió del món per 27a vegada després
que s’anul·li el GP d’Àustria pel coronavirus
MOTOR / LA VEU

L

’anul·lació de l’última
prova del campionat
del món de Trial Indoor
2020 a Àustria pel coronavirus
converteix, matemàticament, a
Toni Bou en campió del mundial. Aquest és el 14è títol de
trial indoor pel pierenc, que
sumats als 13 a l’aire lliure sumen un total de 27 títols mundials.
Les mesures per prevenir el
Covid-19 que s’han aplicat a
diversos països europeus, entre
ells Àustria, han obligat a can-

cel·lar la prova que s’havia de
celebrar el proper 21 de març a
Viena. Amb la cancel·lació de
la prova austríaca, penúltima
del campionat, i l’avantatge de
25 punts que té a la classificació sobre el segon, fan que Bou
es proclami campió sense haver de pujar a la moto.
El pilot anoienc porta des del
2007 conquistant el mundial en pista coberta. En l’edició d’aquest any porta tots els
grans premis guanyats, 5 de 5.
Toni Bou celebrarà aquest nou
títol en la prova d’Andorra, el
proper 25 d’abril.

Club Bàsquet Igualada
Seguiu-nos a

@CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

els
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L’Igualada Femení HCP s’assegura la
segona plaça del play-off

Avui comença el Ral·li
Costa Brava amb Jordi
Roca i Anna Vives
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

P
HOQUEI PATINS / LA VEU

HC PALAU PLEGAMANS 2
IGUALADA FEMENÍ HCP 4

I

mportant victòria de
l’Igualada Femení HCP
aquest passat cap de setmana a la pista de les actuals
campiones de Nacional Catalana, l’HC Palau. Amb aquests
tres punts les noies de Maria
Fernández ‘Pulgui’ s’asseguren la segona plaça del Playoff per l’ascens a Oklliga a una
jornada del final de la segona
fase de la competició.
L’Igualada Femení HCP
s’avançava en el marcador en
la primera acció del partit en
un gol de la Mar Franci que
va agafar a tothom fred. Amb
aquest avantatge inicial començava el partit amb moltes accions clares per als dos
conjunts. Però el marcador
seria el mateix al arribar al

descans, tot i disposar, ambdós equips, d’un penal que no
van materialitzar en gol.
A la segona però, algunes
ocasions sí que es van transformar en gols. Empataven
les locals i en poc temps
capgiraven el marcador. Les
igualadines reaccionaven i
s’arribava en els darrers minuts amb l’empat a dos gols.
L’àrbitre mostrava targeta
blava a l’Ester Ferrer per fer
caure una jugadora palauenca. La falta directa la resolia de manera insultant la
portera igualadina Cristina
Riba i el Palau va jugar amb
cinc jugadores per les tres de
l’Igualada fins que van recuperar la quarta jugadora. Poc
després eren les blaves les que
disposaven d’una falta directa
per arribar les locals a les deu
faltes. La Carla Claramunt
transformava el gol que dedicava al seu germà, l’Arnau

(ingressat per una afecció
vírica) i posava l’Igualada Femení pel davant a dos minuts
del final del partit.
El Palau ho va intentar tot i
va tornar a posar cinc jugadores a pista per empatar el
partit. Però una acció defensiva igualadina posava la bola
direcció a la porteria buida de
les locals que acompanyava a
sobre la línia la Pati Miret per
posar el definitiu 2-4 a un segon del final del partit.
Victòria, doncs, molt lluitada per l’Igualada en un partit que no va ser gens fàcil i
important perquè s’assegura
matemàticament la segona
plaça en el Playoff per l’ascens
a l’Oklliga.
Com ha passat amb la gran
majoria d’esports, la Federació de Patinatge ha suspès la
competició, fins a nou avís,
pel coronavirus.

Joel Jaume queda sotscampió del PSA
closed de Barcelona
ESQUAIX / LA VEU

G

ran resultat del Joel
Jaume al CN Barcelona, seu d’un torneig
puntuable closed del circuit
professional.
A la 1a ronda de divendres,
el gran dels Jaume es va imposar al gallec Pablo Quintana per 3-0. Dissabte dia molt
dur amb 3 partits. El primer
de quarts el va resoldre un
duríssim partit davant l’holandès Luke Statford per 3-2,
a semis de nou partit igualadíssim amb victòria anoienca també per 3-2 davant
el colombià Tato Mancilla i
finalment derrota 9-11, 9-11,
11-9, 3-11 en la final davant el

madrileny Sergio Garcia.
En aquest mateix campionat,
bon resultat també del montbuienc Nacho Fajardo que

després de perdre en la 1a
ronda davant el gallec Aaron
Astray es va endur el quadre
de consolació.
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untuable pels campionats d’Europa, Espanya i Catalunya es disputarà avui divendres i demà
dissabte el Ral.li Costa Brava
de cotxes històrics en la seva
68ena edició en tres categories diferents: Velocitat, Regularitat i Legend.
Aquest és el ral·li més antic
de l’estat espanyol i en el que
hi participen pilots i copilots de quinze països. Tenien que ser de setze països,
però seguint les indicacions
de les autoritats sanitàries
s’ha tingut que restringir la
no participació d’equips italians.
Entre els participants a la

categoria de Regularitat, cal
destacar la del gironí Jordi
Roca copilotat per l’igualadina Anna Vives amb un
Seat 124 Sport Coupé inscrit
per SEAT Històrics. Jordi
Roca és el més jove dels tres
germans Roca del restaurant
de cinc estrelles Michelin, el
Celler de Can Roca, durant
varis anys considerat el millor restaurant del món.
La sortida i arribada dels
dos dies és a Girona en
aquest ral·li en què el avui
es disputaran els trams d’Els
Àngels, dues vegades i una
vegada el de Les Serres, i
demà dissabte tres trams:
Osor, Collsaplana-Ravell i
Les Serres, que es faran dues
vegades cadascun d’ells.
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Riduan Boulbayem (CAI), 4t amb
la Selecció Catalana Sub-20 al
Campionat d’Espanya de Cros

Dos rècords per als
atletes del CAI en el
Campionat de Catalunya

ATLETISME / LA VEU

ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes de categoria
Sub-20 i Sub-23 del
C.A. Igualada Petromiralles Riduan Boulbayem
i Naima Ait Alibou, van
participar diumenge al 102è
Campionat d’Espanya de
Cros individual i per Seleccions autonòmiques disputat
a Saragossa, amb una destacada actuació dels representants del CAI.
Riduan Boulbayem va assolir
una brillant 10a posició individual i 2n català, amb 19
m. 05seg., per completar els

6.300 m. de cursa, en el seu
debut en competició oficial amb la selecció Catalana
Sub20, assolint una molt meritòria 4a posició amb Catalunya,
amb 64 punts, per darrera de
Castella-Lleó,
guanyadors
amb 45 punts, seguits de
Madrid, 2ns amb 56 punts, i
de la Comunitat Valenciana,
3ers amb 57 punts, i fins a
17 seleccions autonòmiques
classificades.
Naima Ait Alibou es va veure obligada a abandonar per
problemes físics, quan participava amb la Selecció cata-

lana Sub-23, sobre 10.300 m.
de recorregut conjunt amb les
atletes de categoria Absoluta.
La guanyadora estatal absoluta va ser Irene Sánchez-Escribano - Castella-La Mancha
- amb 34 m. 26 seg. i Catalunya va ser 5a per Seleccions
autonòmiques, amb 93 punts.
El campió estatal absolut
va ser Carlos Mayo - Aragó - amb 29 m. 07 seg. sobre
10.300 m., i per Seleccions
autonòmiques es va imposar
Madrid amb 36 p., seguits
d’Aragó, 2ns amb 58 p. i eren
3ers la Selecció Catalana,
amb 62 punts.

Joan Sendra (CAI), 8è en 60m tanques
al Campionat d’Espanya indoor
ATLETISME / LA VEU

Q

uatre atletes Sub-18
del C.A. Igualada
Petromiralles
van
participar als 69ns Campionats d’Espanya Juvenils indoor, que es van dur a terme
al Velòdrom Lluís Puig de
València, en doble Jornada
de dissabte i diumenge, amb
la participació dels atletes estatals capdavanters dels anys
2003/2004.
Va sobresortir l’actuació de
Joan Sendra, 8è a la final
dels 60 m. tanques amb 9”89,
plaça de finalista, després
d’entrar 2n en la s/f. corresponent, amb 8”26, marca
personal, i essent també 2n
en la sèrie classificatòria inicial amb 8”45.
Roger Suria era 6è a la final
“B” dels 3.000 m.ll., assolint
la 18ª posició global amb un
registre de 9’02”93, molt proper a la seva marca personal.
Mar Planas era 21a en el Tri-

ple Salt, amb un millor intent
de 10,81 m. Aleix Llorens
efectuava nuls els seus intents
en el llançament de Pes.
Ramon Sánchez, bronze en
Pes M-40 al Campionat d’Espanya Master PC d’Antequera
Els 2 atletes Veterans del C.A.
Igualada Petromiralles participants al Campionat d’Espanya Master indoor d’Antequera, van assolir 1 medalla

de Bronze i un lloc de finalista en la prova del llançament de Pes. El campionat
es va disputar dels dies 6 al 8
de març, amb la participació
dels atletes estatals de les diferents especialitats.
Ramon Sánchez era 3r i bronze en llançament de Pes en categoria M-40, amb un millor
intent de 11,95 m., seguit de
Josep Mª Lagunas, 5è M-40,
amb 11,81 m.

E

ls i les 17 atletes Sub16 del C.A. Igualada
Petromiralles/Jocnet
participants al Campionat de
Catalunya en Pista Coberta
de diumenge a Sabadell, assoliren un total de 6 medalles,
3 d’Or i 3 d’Argent, a més de
2 Rècords de Catalunya Cadet, diversos llocs de finalista
en les proves corresponents,
diverses marques personals,
i diverses mínimes per al
Campionat d’Espanya Cadet
del 21-22 de Març a Madrid.
El CAI era 1r per clubs en la
puntuació global dels seus atletes amb 65 punts, seguit del
Muntanyenc Sant Cugat i de
l’Avinent Manresa, entre 55
equips participants, en una
pletòrica actuació global.
Van sobresortir les actuacions de Carla Bisbal, campiona de Catalunya en els 1.000
m.ll., amb 2’53”47, nou Rècord de Catalunya, i assolint
amb les seves companyes del
relleu de 4 x 300 m. format
per Mar Buchaca - Carla Bisbal - Laia Guzmán i Nuria
Moix, el Campionat català de
Relleus amb 2’52”42, nou Rècord de Catalunya, millorant
els 2’53”27 de les mateixes atletes, del passat 16 de febrer a
Sabadell.
Cal ressaltar també que Aleix

Camats assolia el títol de
campió de Catalunya en llançament del pes, amb 13,90
m., seguit d’Albert Gil, 2n i
Argent amb 12,60 m. essent
4t Miquel Guixà, amb 11,52
m. i 10è Guim Morcillo amb
10,18 m. Ian Alves era 2n i
Argent en salt de perxa, amb
3,90 m., i Aina Eberlé era 2ª i
Argent en salt d’alçada, amb
1,53 m.
Núria Moix era 4a en llançament del pes, amb 10,26 m.,
i 6a en llargada, amb 5,18 m.
Mar Buchaca era 6a a la final dels 60 m.ll. amb 8”13,
essent 2a amb 8”04 en la 2a
s/f. Rubén Sánchez era 7è
en llargada, amb 5,89 m., i 4t
en la 1a s/f. dels 60 m.ll. amb
7”63, no accedint a la final
de la prova.
Joel Giménez era 10è en triple salt, amb 11,16 m. Oriol Alonso era 11è en 3.000
m.ll., amb 10’14”53 i Andrea
Gil 11a en triple salt, amb
10,07 m.
Mar Buchaca era 2a amb
43”25 i Laia Guzmán 3a amb
44”08, en la 3a s/f. dels 300
m.ll. Alba López era 5a en
la 1a s/f. dels 60 m.ll. amb
8”33, Paula Cambero 7a en
la 1a s/f. dels 600 m.ll. amb
1’45”53 i Nil Cabello 9è en
la 1a s/f. dels 600 m.ll. amb
1’38”22, no accedint a les finals respectives.

Tres medalles per al
CAI als Campionats de
Catalunya Sub-18
ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes del C.A. Igualada Petromiralles Aitor Caldito -Or -, Marta Galló -Or -, i Anna Torras
- Argent - assoliren posicions
de podi en les proves respectives del 28è Campionat de
Catalunya Sub-20 en Pista
Coberta de dissabte, a Sabadell.
Sobresortiren les actuacions
d’Aitor Caldito, campió de
Catalunya en salt de llargada
amb 6,79 m., i de Marta Galló, també campiona en el salt
de llargada amb un millor intent de 5,50 m.
La medalla d’Argent era per a
Anna Torras, 2a en els 1.500

m.ll. amb 4’47”78, marca
personal.
Pol Roca era 4t en el salt d’alçada, amb 1,91 m., Theo Ruiz
4t en el salt de perxa, amb
4,45 m. i Berta López 4a en
els 800 m.ll., amb 2’26”10.
Laia Planas era 5a exaequo
en salt d’alçada, amb 1,58 m.
i Gerard Farré 7è en els 800
m.ll. amb 2’01”74.
Eduard Guzmán era 6è global
a la final dels 200 m.ll., amb
23”00, mateix registre que
l’assolit en s/f., i era a més 4t.
en la 3ª s/f. dels 60 m.ll. amb
7”29, que no li donaven accés
a la final.
Martona Segura efectuava
nuls els seus intents en el salt
de perxa fem.

ESPORTS |
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Cap de setmana molt intens del Club
Rítmica Capellades
GIMNÀSTICA / LA VEU

A

quest passat dissabte
7 de març la secció
de Gimnàstica Estètica de Grup del Club Rítmica
Capellades va participar a la
Gala Solidària Vilagim contra
el càncer infantil, per primer
cop a la temporada van participar tots els equips del club.
Les Minis INF 08-10 van fer
un gran debut i un molt bon
paper per ser la seva primera
vegada que sortien a un tapís
amb el muntatge sencer, mallot, punteres i maquillatge.
Estaven molt nervioses i amb
moltíssima il.lusió, els va encantar la seva primera vegada.
Per altra banda els altres
dos equips INF 10-12 The
Musses i l’equip INF 12-14
KINESIS SALUT una vegada
més van sortir a pista i van

representar la coreografia de
la millor manera possible i
molt expressivament, fent
que un cop més les entrenadores es sentin orgulloses
del treball de les 7 gimnastes que formen cada equip.
Des del club donen molts
d’ànims tant a gimnastes com
a entrenadores per a seguir
amb aquesta il.lusió i ganes,
aquesta temporada serà d’allò
mes inoblidable.
Per altra banda, la secció de
Gimnàstica Rítmica del Club,
el passat diumenge va participar a Òdena en la 1a Jornada
Comarcal de Gimnàstica Rítmica, on el Club va presentar
un total d’onze gimnastes.
Les individuals Paula Navarro (aleví B), Berta Tiana
(infantil B), Ainara Busquets
(infantil B), Duna Monroy
(cadet A) i Nerea Camacho

(cadet A) van realitzar molt
bon paper amb els seus exercicis. D’altra banda, s’estrenava el conjunt benjamí C
format per la Gina Rabell, la
Noa Canela, la Paula Vilches,
l’Èlia Muñoz i la Paula Grande, que entraven per primer
cop en contacte amb el tapís
i que van realitzar un exercici ple d’expressió i amb molta
actitud.
Ara toca continuar treballant
per a la propera competició
que se celebrarà a Capellades
el pròxim 22 de març. Per rematar aquest cap de semana
de tanta activitat, el Club va
participar en el Mercat Figueter de Capellades on es va
muntar un estand i van poder
donar a conèixer i compatir
amb el públic la passió per
aquest esport.

El CG Ballerina competeix a
l’Hospitalet i Òdena
GIMNÀSTICA / LA VEU

A

quest passat dissabte
7 de març, el CG Ballerina va participar
en el II Trofeu Bellsport a
Hospitalet de Llobregat. Les
gimnastes participants van
ser Carlota Zamora, Gisela
Ramírez, Paula Salas i Paula
Mensa; a destacar la primera
posició de Paula Salas, la tercera de Gisela i la quarta de
Carlota.
A l´endemà tenia lloc la 1a
jornada de gimnàstica rítmica
dels jocs escolars de l´Anoia,
celebrada al Pavelló Municipal d’Òdena. En aquesta jornada, les gimnastes del club
participants,
s´estrenaven
amb el seu exercici en una
competició oficial, junt a un
gran nombre de gimnastes
dels clubs de la comarca, i van
demostrar amb escreix el seu
gran treball i preparació sor-

tint a la pista amb seguretat,
una expressió innata i gaudint
en tot moment del seu exercici.
Els resultats assolits modalitat
individual van ser: Paula Vitoria ( Prebenjamí B) primera
posició; Abril Quintana, Vera
Márquez, Lucía Rodríguez i
Carlota Ranchal ( Benjamí
B) van assolir la 1a, 2a, 3a i
4a posició respectivament en
la categoria. Claudia Pérez
(benjamí A) en primera posició, Júlia González( Aleví B)
assolí la tercera posició, Júlia
Rodríguez, Laura Batalla i Judit Guillén( Infantil B) aconseguiren la 1a, 2a i 5a posició.
Judit Vitoria ( cadet B) i Claudia García ( cadet A), totes
dues es proclamaven campiones de la seva categoria.
I per finalitzar aquesta jornada, en modalitat de conjunt,
el Benjamí B format per: Vera
Márquez, Sara Camacho, Da-

niela Subires, Lucía Rodríguez
i Abril Quintana; van sortir a
pista executant un gran exercici i es proclamaren campiones en la seva categoria.
El diumenge mateix, a mig
matí, part del cos tècnic del
club i dos de les seves gimnastes, Martina Quintana i
Jana Pérez ( Infantil), es traslladaven cap a Santa Coloma
de Farners, per a participar
en la 1ª Fase Copa Catalana
nivell VI. Per a totes dues era
el seu debut en competició
federada aquesta temporada.
Van aconseguir executar un
molt bon exercici amb bona
tècnica i gran expressivitat,
assolint La Martina la quarta
posició i Jana la sisena.
Des del club volen felicitar a
totes les gimnastes i cos tècnic
per aquest gran Cap de Setmana i animar a totes a seguir
amb la bona feina i gaudir
d´aquest gran esport.
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Pluja de pòdiums
de l’Igualada Club
Gimnàstic Aula

GIMNÀSTICA / LA VEU

A

quest cap de setmana passat, l’Igualada
Club Gimnàstic Aula
ha participat a la 1a jornada
comarcal de l’Anoia que es va
celebrar a Òdena.
L’Igualada Club Gimnàstic
Aula, una vegada més, va demostrar el bon nivell de les
seves gimnastes. El club està
molt satisfet dels resultats obtinguts; Pre-benjamí, segona
classificada Ashley Salazar;
Benjamí C, segona classificada Naya Salazar; Aleví Open
primera classificada, Paula
Sallent; Aleví B primera Julene Piñero, segona Júlia Gabarró i quarta Nahya Gil; Infantil A primera classificada
Gemma Rodríguez, segona
Gara Luna i quarta Andrea

Bolaños; Infantil B, tercera
Emma Vallès i quarta Carla
Izquierdo, en modalitat conjunts destaquem el Conjunt
pre-benjamí primeres, conjunt Benjamí B segones, Conjunt Aleví B primeres i Conjunt Infantil B primeres. Des
del club es felicita a totes les
participants.
El mateix diumenge, a Santa Coloma de Farners, es va
celebrar la 1a fase de Copa
Catalana Nivell IV i VI. Les
gimnastes van aconseguir
molt bons resultats destacant
la segona posició de Naiha
Ramos en categoria Benjamí
i la tercera posició de Marta
Elias en categoria Júnior.
El Club Igualadí anima a totes les seves gimnastes a continuar treballant.

Més triomfs a la Copa
Catalana
GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat cap de setmana es va celebrar a Salt,
Girona, la segona fase
de la Copa catalana de gimnàstica artística femenina,
per les categories d’escolars.
De l’Anoia Club Gimnàstic
van competir gimnastes en
5 categories distintes. En Escolar A4 aparells, petites, la
gimnasta Marta Casado, que
va obtenir el primer lloc a
l’aparell d’asimètriques. En
Escolar A4 aparells, grans,
van competir, Arlet Vives,
Lua Guitian i Hui Xiu Vidal,
i van obtenir la quarta posició per equips. En Escolar B3
aparells, Alba Ramírez, Aina
Alegre, Aura Lopez, Elsa
Jiménez, Ivet Pelfort, Maria

Cazorla i Magalí Vives. En
Escolar B4 aparells petites,
Carla Maria Jordan, que va
obtenir la plata en la classificació individual general, i la
plata a barra d’equilibri, Paula Casado, Gal.la Clemente i
Mia Rodriguez, que van obtenir la plata per equips. A
la mateixa categoria també
competien, Gal.la Fernandez
i Gisela Marimon. En Escolar
B4 grans, Marina Bertran que
va quedar tercera a la individual general, Aroa Garcia, Júlia Garí i Clara Granado que
van quedar quartes per equip,
i també en la mateixa categoria, Júlia Molina, Laia Guell i
Raquel Granados. El club felicita a totes les gimnastes i a
les tècniques, Alícia Borrega i
Abril Cots.
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NATACIÓ / LA VEU

E

l dia 1 de març a les
7 de la tarda, el CN
Igualada va celebrar
a la piscina de les Comes, la
festa de presentació d’equips
de la temporada 2019-2020.
Ho va fer amb un èxit total
d’assistència per part d’esportistes com de públic. L’acte va
començar amb la presentació de cada secció (Natació,
Natació Màsters, Waterpolo,
Excursionisme/Running
i
Pilota Basca) amb un vídeo
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representatiu, que va donar
pas a l’entrada de cadascun
dels esportistes, que van ser
rebuts per la totalitat de la
plantilla d’entrenadors i tècnics del Club donant-los la
benvinguda, alhora que es
projectava la seva imatge en
una gran pantalla de Led.
L’acte va transcórrer amb un
ritme àgil i distret, i va contar
amb la presència de l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells,
el President del CNI, David
Ramis, el Representant de
la Delegació Territorial del

Bages i Catalunya Central
de la Federació Catalana de
Natació, Josep Ribera, la Regidora d’esports Patricia Illa,
el Regidor Enric Conill i la
Regidora Iolanda Gandia.
Finalitzà amb la realització
de les fotografies de grup
amb el president del club, i
amb la resta d’autoritats.
El Club Natació Igualada
agraeix la seva presència a
l’acte, a tots els esportistes i
familiars, als patrocinadors
Comercial Godó, Assistencial Anoia, La Veu, Servisimó,

NATACIÓ
La natació és la disciplina més
antiga del Club, representant
al CN Igualada en competicions a tot el territori català,
així com en competicions
més enllà de l’estat espanyol i
europeu.

Durant aquests 85 anys els
nedadors igualadins han anat
aconseguint tot un seguit
d’èxits esportius personals o
per equips, però més enllà
dels rècords, les medalles i
les competicions, tots ells for-

Farmàcia Cristina Casas,
Xurreria Duna, Transports
Bernadet,Buff,
Munich
Sports, Cor Verd, Inac, així
com a totes les autoritats, així
com als col·laboradors en
aquesta ocasió Àrea de Servei de Jorba, Nil Enriquez,
Adrià Lòpez i Carla Moreno
en la realiztació de vídeos i
recopilació de fotografies.
Agraeix també als entrenadors i tècnics (Marc Tolosa
Soteras, David Sànchez Sastre, Oriol Marimon Castelltort, Berta Salas Riba, Carla

EXCURSIONISME/RUNNING
men el cos del Club, defensant-ne els valors en la pràctica de l’esport.
Tots formen part de la família
i mantenen l’orgull d’estar o
haver estat al Club.

La secció d’excursionisme
va iniciar la seva activitat al
1951, per uns aficionats a
fer sortides per la muntanya.
Posteriorment es van crear
subseccions d’escalada i espeleologia i més endavant
es van afegir les marxes, els
rallis de muntanya i les curses
d’orientació, cursets d’espeleologia i escalada i alta muntanya. Aquestes últimes acti-

1968, quan es van separar les
dues disciplines: natació i waterpolo. Fins llavors, els ma-

vitats, però, han anat minvant
al llarg dels anys.
A l’actualitat, la secció consta
de 20 socis, corredors de curses (runners) que participen
en diverses modalitats: ultres
de muntanya, verticals, maratons de muntanya i asfalt,
i mitges maratons i que contribueixen a revifar de nou
aquesta secció amb molta il·
lusió i àmplia participació.

NATACIÓ MÀSTERS

WATERPOLO
El Waterpolo va començar a
existir com una secció independent a partir de finals de

Moreno Torrecilla, Nelson
Riera Fabrer, Anna Mallofré
Bonastre i Quim Vilarrubias Basas) la dedicació plena
que han mantingut durant
aquest dies i la bona predisposició de tots els esportistes
posant tota la il·lusió en que
la presentació fos un èxit. A
continuació, des de La Veu
de l’Anoia fem un recull fotogràfic dels equips i les
seccions del Club Natació
Igualada, amb un breu apunt
biogràfic de cadascun d’ells.

teixos nedadors eren també
els que disputaven els partits
de waterpolo.

Els MASTERS del CNI mantenen la il·lusió per la pràctica esportiva, aconseguint
donar més força i presència

al club i sent un referent pels
nous esportistes, que veuen
en ells l’èxit de la constància.

PILOTA BASCA
La secció de PILOTA és de
les més antigues del CNI i els
acompanyen a la festes del
Club com en les diades del
soci, copa Nadal i altres actes,

especialment quan els veiem
a les instal·lacions del Molí
Nou, espai de referència a la
història del club.
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JUNTA DIRECTIVA: David Ramis, Roger Calaf, Isabel Quilez, Cèlia Corrons, Eva Maria
Egea, Pol Gómez, Dani Grados, Neus Noguera, Montse Torrecilla, Xavi Tort, Antonio
Varea, Teresa Rico

DIRECCIÓ TÈCNICA I ENTRENADORS: Marc Tolosa, David Sánchez, Oriol Marimón, Berta Salas, Carla Moreno, Nelson Riera, Quim Vilarrubias, Anna Mallofré

JÚNIORS NATACIÓ: Pablo Caride, Mireia Carrero, Nil Enríquez, Inés Fernándes, Aina
Méndez, Igor Tobal, Sergio Torralbo, Xavi Tort

INFANTILS NATACIÓ: Jan Argelich, Pol Argelich, Aitor Bustos, Mar Bustos, Jana Carrero, Marc Daniel Gheorghioi, Miquel Gil, Blanca Márquez, Marta Mateos, Júlia Monclús,
Martina Oliva, Júlia Oliveras, Noa Otero, Diego Perdomo, Mikel Pérez, Carla Perianes,
Maria Pomés, Jéssica Rodríguez, Ona Solà

ALEVINS NATACIÓ: Oriol Alonso, Nadia Benito, Isaac Carmona, Laia Carné, Guiu Egea,
Alexander Gómez, Jan Jardí, Martina Llorach, Jan Navarro, Pavel Odanic, Éric Pérez,
Jan Puig, Carla Salguero, Itziar Valenzuela, Fernando Zambrano

BENJAMINS NATACIÓ: Martina Albareda, Júlia Alemany, Ona Argelich, Ferran Blaya,
Isona Carné, Jonhatan Gheorghini, Arnau Gumà, Noa Jover, Guillem Llorach, Berta
Marquez, Izan Montero, Max Navarro, Itzel Perdomo, Nayara Rodriguez, Irene Sànchez
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ABSOLUT WATERPOLO: Marc Badia, Albert Boix, Jesús Burgués, Roger Calaf, Isaac Corral, Guillem Cuadras, Isidre Enrich, Adrià Garcia, Pol Gómez, David Hontoria, Adrià
López, Anna Mallofré, Toni Mallofré, Javier Martínez, Eloi Noguera, Xavier Palomo, Sara
Pelejà, Daniel Pelejà, Alicia Pérez, David Sánchez, Joan Secanell, Jordi Soler, Arnau
Termes, Oriol Vidal, Quim Vilarrubias

CADETS WATERPOLO: Jordi Armenteras, Oriol Bon, Abel Camacho, Gerard Clarasó, David Oprea, Pol García, Jordi Martín, Unai Muñoz, Pau Pons, Guim Prats, Joan Pujolà, Jan
Serra, Pol Termes

INFANTIL WATERPOLO: Fiona Angullo, Mar Armenteras, Octavi Càlichs, Roi Carballal,
Robert Costa, Joan Enrich, Izan Fernández, Ton Fraile, Roc Fraile, Gerard García, Ferran García, Fidel Homs, Pol Jiménez, Biel Marín, Aitor Muñoz, Ibai Ortega, Biel Puigrodón, Nil Quiñones, Oriol Rabell, Pau Rodríguez, Héctor Soler, Jan Teixidó, Enric Tomás,
Roger Torelló, Jesús Vivar, Ton Vives, León Zamora

SECCIÓ RUNNING I EXCURCIONISME: Albert Bascompte, Samuel Benito, Esther Comamala, Eva María Egea, Toni Figueras, Álvaro Fillat, Oscar Galán, Jordi Gassó, Ivan
Junyent, Eric Junyent, Pau Mestre, Josep Maria Moreno, Carla Moreno, Ramón Pelejà,
Pipo Pujol, Pedro Solís, Marc Teixé, Montse Torrecilla, Josep Maria Torres, Saví Ubals

SECCIÓ MÀSTER: Josep Ramon Avante, Marc Barrera, Cristina Bejar, Eduard Creus,
Laia Fitó, Toni Gassol, Dani Grados, Laura Mena, Daniel Ortiz, Xavi Palacios, Ernest Parcerises, Raúl Perianes, Helen Ruiz, Oriol Solé, Ramon Viladot

SECCIÓ PILOTA BASCA: QUIM OLIVA, JOAN OLIVA

HISTÒRIA |
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1956 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu
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Espai patrocinat per

Igualada acull el Campionat Nacional
d’Atletisme d’Espanya
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

I

gualada va ser escollida
com a ciutat acollidora
del I Campionat Nacional
d’Atletisme d’Espanya. Durant
els dies del 23 de juny a l’1 de
juliol de 1956, es va celebrar
el campionat d’atletisme amb
la participació de 14 ciutats
espanyoles, en les diferents
modalitats atlètiques. A més,
es van organitzar molts actes
paral·lels tant esportius com
culturals, on s’hi va involucrar
tota la ciutat: exposicions de
fotografia, de dibuixos, concurs d’aparadors de botigues,
sardanes, cinema, festival de
cant i dansa ...
Aquest esdeveniment va portar la remodelació urbanística
d’alguns carrers com el de Sant
Josep, el de Sant Vicenç i el de
Trobadiners, a més del propi
Estadi Municipal.
Recentment, l’Arxiu Històric
Comarcal va fer una exposició en la que s’hi poden veure diferents fotografies de la
preparació de l’esdeveniment,
del campionat i dels actes, així
com també, el programa editat expressament i altres fotografies artístiques que, més
tard, es van presentar a concurs, com les de Ramon Godó
i Ignasi Castelltort. L’exposició
es pot veure online a https://
acanoia.wixsite.com/femesport-arxiuanoia/blank-3
Onada de fred polar, la més
important del segle
Una fredorada o onada de
fred és un període associat

amb la invasió del territori per
masses d’aire polar o siberià.
El mes de febrer de 1956 hi va
haver la fredorada més important de tot el segle XX. Aquell
episodi es recorda al Penedès
com la fredorada de la Candelera (2 de febrer).
Fins a finals de gener de 1956
l’hivern havia estat força suau,
amb ambient primaveral durant alguns dies de desembre
i gener. El fred no acabava
d’arribar i la bonança havia
provocat que molts arbres ja
haguessin florit. En arribar el
mes de febrer la situació canvià de cop.
Els estudiosos parlen de la fredorada de la Candelera amb
gran respecte tant per la cruesa de les temperatures com
per la durada del temporal,
que va encadenar tres onades
de fred siberià i va perllongar
el fred glacial durant una vintena de dies. Els tres moments
àlgids de l’episodi van ser entre els dies 1 i 4 de febrer, entre
el 10 i el 13, i entre el 16 i el 19
del mateix mes. Segons recull
el Servei Meteorològic de Ca-

Arribada del foc olímpic a l’Estadi Municipal d’Igualada.

Visita del president de Costa Rica, José Figueres Ferrer. AFMI4710. Autor: Procopi Llucià.

talunya als Caputxins d’Igualada, el dia 12 es van mantenir
els -10º, i a Vilanova a -7,8º.
El deficient subministrament
elèctric, que ja feia anys que

Construcció del barri del Pi, a Sta. Margarida de Montbui.

estava sotmès a restriccions,
va esdevenir encara més irregular. Els mitjans per combatre el fred no eren els que
tenim ara; les cases s’havien
d’escalfar amb la llar de foc o
amb el braser, o bé refugiar-se
als bars dels pobles que tenien
estufes més potents i estaven
atapeïts de gent. Rierols i fonts
es van glaçar, i els dipòsits i les
canonades de les cases es van
rebentar. Ningú tenia res per
alimentar al bestiar, i com que
l’aigua estava glaçada els animals tampoc podien beure.
Els tords i les merles tampoc
van aguantar l’embat del fred i
van morir-ne a cabassos de set
i gana.
Va ser la ruïna per als pagesos. Bona part dels conreus es
van fer malbé, i encara a hores
d’ara es recorda com l’any que
el fred va matar les oliveres i

els garrofers. Animades pel
bon temps de gener i per la
poda, moltes oliveres van començar a fer pujar la saba com
ho fan a la primavera. Amb les
glaçades posteriors, intenses i
continuades, la saba glaçada
va augmentar de volum i es
van malmetre els arbres. Els
forts vents provocaren l’esqueixada de branques i fins
i tot l’esberlament de soques
senceres que van congelar i
matar la planta.
Els experts també asseguren
que aquella inclemència va ser
aprofitada per molts agricultors per arrencar oliveres sanes o recuperables, aleshores
poc rendibles i que no tenien
el prestigi d’ara, per plantar
altres cultius més productius
com cereals o blat. Els trulls
de la comarca van treballar
poc l’any 1956.
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economia i empresa
NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat
Les dones estan presents en vora un 22% dels equips fundadors de startups a Catalunya, percentatge superior a la mitjana europea (17,6%) i
a països com el Regne Unit, els Països Baixos, Suècia o França.

Espai patrocinat per

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon

Encarna Medina

Executive& Personal coach, formadora i consultora

L’ Èxit a la vida i la descoberta del Talent
Natural van de la mà.

A

A part dels factors socioculturals i d’altres
com l’experiència vital o les seves decisions, girarà estretament lligada molt més
a la capacitat que tinguin de viure amb
la màxima consciència i intensitat el seu
autèntic Talent Natural. Quan naixem,
ho fem amb una etiqueta invisible per
nosaltres i els nostres acompanyants (pares, família, professors) que diu: TU ETS
EXCEL.LENT I ÚNIC FENT= X
La lliscosa X és aquell Talent Natural,
aquella virtut, habilitat, competència,
que facilitarà el camí a l’èxit personal i
professional. Talent Natural i fracàs a vegades són aliats. Si perdem la por a reconèixer les bondats i els beneficis dels innegables fracassos que totes i tots viurem
al llarg del nostre camí, també optarem
als grans aprenentatges que dels fracassos
obtenim.
La descoberta del nostre Talent Natural,
hauria d’ocupar molt més espai i energia
en el dia a dia de la mare, pare, professores i professors, família, societat.... És
una de les claus òbvies de l’èxit, però a mi
m’inquieta veure com desviem la mirada,
ens distraiem amb modes i tendències,

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

A Catalunya treballem amb totes les tecnologies que protagonitzen la 4a
Revolució Industrial. Apostem per la #robòtica perquè tenim clar que el
coneixement és el que marcarà la competitivitat d’empreses i territoris.

La descoberta del nostre Talent Natural, hauria d’ocupar molt més espai
i energia en el dia a dia

vui estava al campus Nord
d’IESE Business school i
mentre esperava per assistir
a una xerrada que impartia
Mª Pilar Lacorte, observava a través dels
grans finestrals, un centenar d’estudiants
esperant que els fessin la “gran foto” amb
motiu de la seva graduació. Observava
les seves cares radiants d’haver estudiat
en una “top level school” i em preguntava: quin serà el futur de tot aquest jovent?
Totes i tots ells cursen el mateix màster,
totes i tots tenen accés al mateix NIVELL
d’aprenentatges, recursos pedagògics,
aptituds, titulació, prestigi.... Cap a on girarà el seu futur si el poguéssim tornar a
observar al 2030?.

ORIOL AMAT @oriolamat

Consellera d’ Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.

El 87% de les grans empreses incompleixen la Llei d’Igualtat.
6 de cada 10 empreses no tenen cap dona directiva.

La descoberta del nostre Talent
Natural, hauria d’ocupar molt més
espai i energia en el dia a dia
Cesc Alcaraz
Economista. Soci-director FeedBackGround
@cescalcal

Quan la tecnologia no ho és tot

pantalles i coixins ben tous, que malbaraten el que mal anomenat es diu El Temps,
quan el que passa és LA VIDA succedània, mentre l’autèntica Bona Vida passa al
ritme d’un rellotge gris i poc rendible.
Som responsables de la nostra auto-descoberta, del nostre creixement i maduració personal i professional: centrem-nos
en la auto-descoberta de l’autèntica X i
acompanyem també la dels nostres fills i
filles amb major consciència i dedicació.
Hi ha diferents corrents i formes de definir el Talent. Recomano que investigueu
al psicòleg K. Anders Ericsson (professor
a la Universitat d’Estocolm i Universitat
de Florida) que centrà els seus estudis en
la fórmula entre la identificació del talent
i la seva pràctica.
Apuntava que les persones amb major
projecció i èxit son aquelles que treballen
més. Tot i que sabem que tots arribem
“aquí” amb un talent, si no el practiquem
i com afirmen els seus estudis, unes
10.000 hores intensa i sostingudament en
el temps, difícilment podrem evolucionar cap a la anhelada excel·lència.
De l’estudi es desprèn que el talent és innat però sense posar-hi focus i dedicació
no podrem experimentar els resultats
que tots podem i estem cridats a obtenir
en el nostre camí de vida.
Dit això concloure amb aquestes preguntes clau:
I tu com el vas descobrir? I tu com el gaudeixes? I tu al servei de qui i quina causa
l’ estàs invertint?
Crec que la satisfacció de comprendre des
del raonament i el cor quin és el nostre Talent Natural i dirigir-lo al nostre favor, al
servei de les nostres famílies, empreses i
comunitats: és la drecera més directa i fiable a la VIDA PLENA .

A

questa setmana he estat
amb un client on hi treballen més de 700 persones i
on el nombre de correus i
excels interns, com us podeu imaginar,
és espectacular. La direcció, per mirar
de reduir i procurant millorar l’eficiència de l’organització, va posar a tots
els usuaris de l’empresa el paquet Office 365. Aquest paquet, com bé sabeu,
te molts mòduls que ben organitzats,
poden ajudar a organitzar-se millor i
assolir més eficiència.
El fet és que des de la direcció es va
voler començar, i donar exemple, per
un dels mòduls que afectava, sobretot, al procés de gestió dels Comitès
de Direcció. El resultat és que després
de 6 mesos, el nivell d’entropia ha provocat que un dels directors (i un dels
màxims impulsors) hagi decidit no fer
servir més aquest mòdul i te la seva
explicació. De rebre un correu intern
informant de l’agenda del dia, ara està
rebent un whatsapp comunicant que
ha rebut un correu que te un link amb
l’agenda que està penjada en el mòdul
corresponent. I això multiplicat per “n”
persones i “n” temes, ha aconseguit col·
lapsar a la persona que ho rebia.
La majoria de sistemes d’informació
funcionen bé i/o es poden adaptar
força bé a les necessitats de l’empresa,
simplement cal seguir uns quants pas-

sos previs abans de la seva posada en
marxa:
1. Analitzar el procés o sistema que volem informatitzar. Visió clara i gràfica
del com i què estem gestionant
2. Proposar una nova formulació del
procés o sistema, si és el cas. Repensar
de quina forma cal reformular el que
hem analitzat per adaptar-ho el millor
possible a la nova organització
3. Definir el canvi que suposa el nou
procés adaptat al sistema informàtic.
Elaborar la guia d’adopció i conscienciació del canvi.
4. Preparació del canvi. Planificar les
accions que asseguraran el canvi
5. Acompanyament del canvi. Formació, seminaris, manuals...
6. Mesurar. Veure què cal corregir per
seguir millorant
En definitiva, res que no sigui sentit
comú. En tot cas, la nostra experiència
ens demostra que, tot i que costós en
temps i diners, la única forma d’assegurar que un sistema informàtic s’implanta amb èxit, és seguint els passos
prèviament descrits.
Ens hi posem ?

XARXES | 49

Divendres, 13 de març de 2020

xarxes: El més llegit

P

#latevaveu
Àuria cooperativa ha estat distingida amb la
Creu de Sant Jordi per la @gencat

www.veuanoia.cat

Àuria @auria_grup

1

Cinc casos de coronavirus a
Igualada

2

L’Hospital d’Igualada limita a
un visitant per cada persona
hospitalitzada

3

L’Ajuntament d’Igualada
cancel·la totes les activitats en
llocs públics

Humans de l’Anoia @ humansanoia
#120 Amèlia Sampere

Marc Castells @marccastells
Personalment crec que pocs polítics tenen la
valentia de plegar quan la caguen de ple com
a sigut el @AlfredBosch Si fossin com ell el @
parlamentcat i el @Congreso_Es no quedaria ni
l’apuntador

Ricard de Copons @taxisigualada

Nascuda el maig 86. Barcelonina de naixement,
igualadina d’elecció i alemanitzada per amor.
Professionalment soc la fundadora de Worketik,
el primer portal d’ocupació bidireccional,
transparent i ètic.
M’agrada pensar que tots tenim l’oportunitat de
generar un canvi en positiu en el nostre entorn
mitjançant petites accions del dia a dia, així que
intento sempre actuar sempre d’acord als meus
principis els quals es basen en la responsabilitat,
l’empatia i l’amor en tot allò que faig.
Em considero una persona molt afortunada,
especialment per tenir l’honor de ser la mare la
persona més fantàstica que conec.

Ni els globus, ni els reis, ni els tres tombs, ni el
Recstores, ni Sant Bartomeu, ni la Toscana catalana. El Coronavirus posarà Igualada al mapa.
Cuidem’nos.

Enric Solà @enricsl
Seguint atentament des de fa dies l’evolució de
casos positius de coronavirus al nostre país, i
avui també a la meva ciutat, Igualada.

Alba Vergés Bosch @albaverges

La notícia que m’agradaria llegir a La
Veu de l’Anoia noia i Veuanoia.cat és...
FOTO: Cesc Sales

El nou virus “consciència social” contamina la
població mundial, els seus efectes generen canvis
irreversibles en l’autopercepció de les persones,
tornant-les més crítiques amb elles mateixes
i amb el seu entorn, fent les més responsables
i conscients de les seves pròpies accions. Així
mateix les persones afectades mostren nivells
més alts de coherència i una gran necessitat de

Amb la consellera de @salutcat, @albaverges,
hem anunciat: 1- El tancament, a partir de
demà, de totes les Escoles, Instituts i el Campus
Universitari d’Igualada. 2- El tancament, a partir de demà, de les Escoles Bressol i Casals Cívics
de la Generalitat, a més dels municipals.

lluita per una societat més coherent i honesta.
Entre els seus efectes més greus també hi podem
trobar un increment del sentit de la vergonya,
especialment en totes aquelles persones amb
càrrecs de responsabilitat.

Ens prohibeixen jugar a futbol, fer castells i
anar al cau però encara he d’anar a classe i anar
a currar. És per cagar-s’hi. #coronavirus #COVID2019

David Riba Miserachs @DeErraEma
La FCF anuncia que totes les competicions i activitats queden suspeses. Per tant, tots els nostres equips no jugaran, de moment, en les dues
pròximes setmanes.

Club Futbol Igualada @CFIgualada

#latevaveu

@miriamsalazarperez

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

@coralgatzara

@bibliotecaigualada
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86
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www.rendaurbana.cat

“’El Llenguado’ m’ha ajudat a descobrir que el català és
una llengua molt rica i a vegades no ens n’adonem”
Yolanda Sey, presentadora del programa de TV3 ‘El Llenguado’
AITANA GLASSER/AMIC

P

er a la Yolanda Sey, la
cultura, i en especial
la música, és una de
les eines més potents que té
la llengua per mantenir-se
forta. L’actriu i cantant, integrant junt amb les seves
germanes del grup The Sey
Sisters, és presentadora amb
Guillem Albà del programa
‘El Llenguado’ de TV3, estrenat el passat mes de gener.
En aquest espai, ambdós descobreixen als espectadors la
diversitat del català i debaten
sobre temes com el parlar dels
joves, la correcció política o
les aportacions del feminisme
a la llengua.
Quin diries que és l’objectiu
principal de ‘El Llenguado’?
L’objectiu del programa és bastant divulgatiu. És un programa d’entreteniment i ens entretenim parlant de llengua, i
això és una cosa que a Catalunya ens agrada molt: parlar de
la llengua, de paraules noves.
Sent una llengua que ha estat
i està tan tocada i tan menystinguda en molts moments,
als catalans ens agrada reivindicar-la i utilitzar-la, perquè és
la nostra llengua.
I està molt bé també perquè
hi ha una part en què viatgem pel territori i descobrim
altres maneres de parlar i de
dir les coses, i això a mi em va
ajudar a descobrir que tenim
una llengua que és molt rica
i que a vegades no ens n’adonem d’aquesta riquesa. Jo, per
exemple, viatjo molt per tot
el territori fent concerts, però
no paro atenció a com parla la
gent, i amb aquest programa
vaig adonar-me’n de la riquesa
que tenim.
Quin ha estat l’indret que
més t’ha sorprès de tots els
que heu conegut?
Jo crec que el viatge que més
vaig gaudir va ser un dels últims que vam fer a la part del
Rosselló, a Perpinyà i tota
aquella zona, perquè és un
territori molt resistent amb la
llengua. Hi ha molta gent que

el continua parlant encara que
la majoria ja no el parli. Vam
anar a escoles bressol i escoles
on encara s’ensenya el català,
i em va agradar molt veure
aquesta part de resistència de
la llengua, això de dir: “És la
nostra llengua, la parlem i
estem molt orgullosos de ferho”.
El programa pot servir perquè deixem de buscar aquell
“català correcte”?
Sí, jo crec que sí. De fet, parlàvem amb en Guillem [l’altre
presentador] que quan fèiem
el programa ens vam adonar
que sovint, en arribar als territoris, molta gent el primer
que ens deia era: “Nosaltres
no parlem bé el català!”. Està
assumit que el català correcte
és un, el que surt a TV3 i a la
resta de mitjans, i que els altres no existeixen, i jo crec
que el programa està molt bé
per veure la riquesa que té la
llengua i per mostrar que totes
les formes de parlar són vàlides; que tot és català. I penso
que els mitjans haurien de fer
una mica més d’incís en això,
en intentar reflectir totes les
variants que té el català i fer
entendre que no només hi ha
un que hem de seguir tots.
Al programa parleu sobre
el català dels joves. Penses

que l’argot juvenil devalua la
llengua o només la modifica?
Aquest és un tema molt delicat, hi ha moltes opinions i jo
mateixa tinc moltes opinions
enfrontades. Els joves sempre
hem parlat diferent i l’argot
adolescent és així, però no sé
si això és devaluar una llengua. Jo crec que és una etapa.
Jo abans parlava pitjor que ara,
perquè utilitzava més castellanismes i perquè era adolescent
i parlava amb aquesta rebel·lia
d’adolescent que et fa parlar
diferent, però penso que després es recupera, que li trobes
més valor a la llengua.
A més, crec que a part de l’etapa depèn molt d’on visquis,
perquè en el capítol dedicat
als joves vaig veure molta diferència entre els joves de Barcelona i els de Vic, per exemple,
on hi ha molt pocs llocs on es
parli castellà. L’argot juvenil hi
és, però és molt diferent del de
Barcelona, que està molt més
en contacte amb el castellà.
Però no opino que en general
els joves hagin deixat de parlar
català, simplement és una manera de fer-ho i és igualment
vàlida.
Precisament van crear debat
unes declaracions de l’alcaldessa de Vic, Anna Erra,
en què animava la gent a no
canviar del català al castellà

quan parlessin amb algú que,
“pel seu aspecte físic o nom”,
no semblés català. Com a
dona racialitzada has tingut
aquesta sensació?
A mi aquest debat em genera molts dubtes, bàsicament
perquè a mi sí que em passa.
Quan vaig pel carrer la gent
no em parla mai català, o ho
fan en molt pocs casos, perquè es dóna per suposat que
la gent que pel nostre aspecte
físic semblem de fora no parlem la llengua autòctona. Aquí
hi ha diversos debats, perquè,
per començar, què vol dir ser
d’aquí o ser d’allà?
Hi ha un racisme molt inherent a la llengua, i es veu en
el fet de no entendre que les
persones que, encara que no
ho sembli, hem nascut aquí,
podem parlar perfectament
igual que qualsevol altra persona, perquè hem nascut aquí
i aquesta és la nostra llengua.
Canviar de llengua quan veus
una persona que no és blanca
pel fet de pensar que no t’entendrà és un error, i és un error que comet molta gent. Si
tu parles català, parla’l amb
qualsevol persona, i si no t’entén, ja t’ho dirà. Jo penso que
el debat està en com trencar
aquests estereotips que defineixen qui és d’aquí i qui no.
No hi ha un capítol dedicat
exclusivament a la música en
català, però sí que toqueu el
tema en alguns programes.
Penses que la popularització
de les bandes de música en
català ha fomentat el seu ús?
Sí, jo penso que evidentment
la cultura és una eina súper
important per mantenir la
llengua, i que com més grups
hi hagi utilitzant el català,
molt millor per la llengua, evidentment. El que sí que hem
fet en alguns capítols d’‘El
Llenguado’ és que, depenent
d’en quina zona estàvem, hem
agafat algun cantant o músic
que utilitzi una mica el català
d’aquella zona per enriquir el
programa i la cultura i fer veure que a la música també hi ha
molts catalans i que la llengua
catalana s’utilitza molt.

Parleu en un programa sobre
les aportacions del feminisme al català. Què heu descobert en aquest àmbit?
Per mi és el millor capítol,
almenys pel tema a mi és el
que més m’agrada. Crec que
per canviar el món o la visió
del món el llenguatge és súper
important, i és molt important
que el llenguatge sigui inclusiu. Una de les coses que, tot
i que ja sabia, em vaig adonar
més, és la resistència que hi ha
a canviar això en molts aspectes.
I crec que el programa està bé
perquè ensenya molts punts
de vista, tant de gent que està
a favor que el llenguatge sigui
inclusiu i d’utilitzar el femení
genèric com de gent que no, i
explica qui són i els seus perquès. Per això crec que està
molt bé que, com a mitjà públic, obrim aquest debat per
veure què passa amb això, ja
que és una cosa que s’està intentant fer des de molts àmbits, i aquí podem veure què
passa amb aquest tema i què
es fa als grans mitjans.
Penses que el català és ara
més inclusiu que fa uns anys?
Jo crec que s’hi pensa més. És
més inclusiu segons en quin
àmbit i amb qui et moguis,
perquè sí que és cert que les
noies que estem una mica més
posades en el moviment feminista intentem utilitzar un
llenguatge inclusiu, no només
sobre l’escenari sinó també
fora, amb els nostres grups
d’amics i amigues. En els petits
cercles sí que s’està canviant,
però en general no ho sé, em
costa veure-ho.
Durant la gravació de ‘El Llenguado’ mateix, per exemple,
van sorgir molts moments
d’intentar canviar paraules
que estaven al guió en masculí
genèric o buscar alternatives.
És una cosa que hem d’estar
tota l’estona en alerta i que en
general la gent no hi pensa
sempre. Aleshores, jo no sé si
ha canviat, però que s’hi pensa
més que abans i s’hi posa més
atenció, això sí que ho crec.
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Un gran organista danès va ser el protagonista del segon concert
del XXVII Festival Internacional d’orgue d’Igualada
MÚSICA / MARIA DALMASES

E

l passat diumenge dia
8 de març hi va haver
el segon concert del
Festival Internacional d’Orgue d’Igualada organitzat pel
departament de Cultura de
l’Ajuntament d’Igualada amb
Joan Paradell Solé com a director artístic. L’organista va
ser Hans Ole Thers, Jaume
Planas fou el presentador de
les obres i la visió per pantalla va anar a càrrec de Jordi
Balsells i Josep Aguilera.
El danès Hans Ole Thers va
estudiar a la Reial Acadèmia
de Música de Copenhaguen i
després va anar a París, on va
tenir de mestres els grans organistes Marie Claire i André
Isoir. Des de 1985 és organista titular de la reconeguda
església medieval de l’Esperit
Sant (Helligaandskirken), al
cor de Copenhaguen, amb el
gran orgue simfònic-romàntic Marcussen i, des de 1986,
professor de la Reial Acadèmia de Música de Copenhaguen. Ha fet un gran nombre
de concerts i ha participat en
importants Festivals d’orgue
a Dinamarca i a altres països.
Ha gravat l’obra completa
per a orgue de Charles-Marie Widor i també molts més
CD’s amb música d’orgue de
les èpoques barroca i romàntica.

El concert va començar amb
una obra contemporània,
Throne Room, del quart film
de La Guerra de les galàxies
de l’autor nord-americà John
Williams, nascut l’any 1932.
Va continuar després amb
dos autors barrocs, Bach i
Händel, nascuts el mateix
any. Del gran mestre Johann
Sebastian Bach (1685-1750)
va tocar el Coral An Wasserflüssen Babylon (BWV 653
b), a cinc veus i doble pedal,
que fa referència a l’exili dels
jueus, i el brillant Preludi
i fuga en sol major (BWV
541). L’obra de Georg Friedrich Händel (1685-1759)
va ser el Concert per a Orgue en Fa major op. 4 núm.
5 (HWV 293) amb quatre
moviments: Larghetto, que

Anem al teatre!

al final recorda un tema del
Messies, Allegro, Alla Siciliana i Presto. Són tres obres
molt diferents en què l’organista va trobar la registració,
el so i la forma de tocar més
adequada a cada una d’elles.
Bach’s Memento és una “paràfrasi-transcripció” per a orgue de sis obres de Bach que
Charles-Marie Widor (18441937) va escriure l’any 1925;
Hans Ole Thers en va interpretar dues, Mattheus-Final,
que és una recreació del final
de La Passió segons Sant Mateu i Pastorale sobre la Pastorella BWV 590. El concert es
va acabar amb el Coral improvisació sobre Victimae
Paschali de Charles Tournemire (1870-1939), de qui enguany celebrem els 150 anys

del naixement; aquest gran
organista francès va permetre una vegada que les seves
improvisacions fossin gravades i 26 anys més tard, el seu
deixeble Maurice Duruflé en
va transcriure la partitura.
Aquesta va ser l’obra que va
concloure el concert.
Hans Ole Therd és un organista de gran categoria, que
va tocar obres molt difícils
amb una tècnica perfecta
però que, sobretot, va aconseguir emocionar tots els assistents, que quasi omplien la
basílica, amb la seva música.
Sempre actua sense registrant, perquè així es sent més
lliure en les seves actuacions,
però aquest fet hi afegeix un
plus de dificultat. Va elogiar
molt l’instrument de la ba-

EVA CONTRA EVA TEATRE ROMEA

sílica (que cal recordar que,
com que és un orgue mecànic, és una mica dur), i en va
obtenir en cada interpretació
el so que volia “jugant” intensament amb els registres
i fent-hi molts canvis. En
agraïment als aplaudiments
del públic va tocar un bis que
va ser un arranjament de la
cançó Après un rêve de Gabriel Fauré (1845-1924). En
acabar el concert va baixar a
saludar des del presbiteri on
va rebre la felicitació del senyor Pere Camps, regidor de
l’Ajuntament.
El concert de diumenge del
Festival Internacional d’Orgue queda anul·lat amb motiu de la pandèmia de coronavirus. Anirem informant
dels propers concerts.

Temporada
2020 - 2021

Dissabte, dia 25 d’abril de 2020 Hora de sortida: 15.45 hrs.
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Romea. Entrades garantides a la platea

És una comèdia inspirada en el clàssic “All about Eve” de Joseph L. Mankiewicz. Dues actrius, dues generacions ben diferenciades han d’interpretar un
mateix personatge. En aquesta coincidència topen dues maneres d’entendre la vida i la professió.
L’actriu jove lluita per aconseguir l’oportunitat de donar-se a conèixer. L’actriu més gran s’esforça per no permetre que el pas dels anys la facin desaparèixer
dels escenaris. Però això no les converteix necessàriament en enemigues, són més aviat mirades complementàries que poden aprendre l’una de l’altra,
sense cap necessitat de destruir-se.
Autor: Pau Miró
Direcció: Sílvia Munt
Amb: Emma Vilarasau, Andreu Benito, Eduard Farelo i Nausicaa Bonnín.
Producció executiva: Macarena Garcia
Cap tècnic del teatre: Sergi Lobaco i Raúl Martínez
Producció: Bitò i Teatre Romea

Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

EL MÉDICO TEATRE TÍVOLI
Dissabte, dia 9 de maig de 2020 Hora de sortida: 15.15 hrs.
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli. Entrades garantides a la platea

El Teatre Tívoli segueix apostant pels grans musicals i porta a Barcelona El Medico, el Musical Basat en el Bestseller de Noah Gordon, guanyador del Premio
Millor Musical 2019. El musical El Médico ès un viatge emocionant, ple d’aventures , de l’enigmàtica Londres a la luxosa Persia del S XI i on el protagonista
Rob J Cole descobrirà el valor de l’amor, l’amistat, i la superaciò.
El pùblic del teatre Tívoli de Barcelona podrà gaudir d’ una superproducciò de gran qualitat, amb 20 mùsics en directe i 40 actors, que aconsegueix sorprendre i emocionar per igual amb una adaptaciò fidel de la Novel·la de Noah Gordon, convertint l’espectacular Musical El Médico de Noah Gordon en una peça
ineludible de la temporada. El Médico El Musical ès el musical que mès premis ha obtingut, del que destaca el Premi Millor Musical 2019 de Broadway World,
i ès el musical nùmero 1 de la crítica, del que ha dit: “Un musical èpic”, El Periódico; “Impecable”, ABC; “Excel·lents veus, “Metròpoli“ i “Un musical que posa
en peus a tot el públic, “El País..

Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9.

93 803 75 56
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La Biblioteca Central d’Igualada fa una campanya per
apropar més els homes a la Biblioteca i a la lectura
LLIBRES / LA VEU

A

propar més els homes a la Biblioteca
i ajudar-los a descobrir llibres interessants i
que els puguin agradar, en
funció dels seus gustos i interessos. Aquest és l’objectiu
de la campanya que ha engegat aquest mes de març,
coincidint amb la celebració
del Dia del Pare, la Biblioteca
Central d’Igualada. La iniciativa inclou la distribució, a
diversos punts de la ciutat,
d’un tríptic amb recomanacions de lectura per temàtiques, pensades especialment
per a un lector masculí. En
general, el perfil d’usuari del
servei de préstec de llibres
és més femení. «El 80% de
les participants als clubs de
lectura de la Biblioteca són
dones i són les que també
utilitzen més el servei de
préstec, per això ens agradaria arribar a nous públics

i especialment atraure al públic masculí amb propostes
que els semblin atractives.
Que percebin la lectura i les
propostes de la Biblioteca
com una forma d’oci més»,
explica la directora de la Biblioteca, Montse Lobato Just.
A més de repartir el tríptic
per la ciutat i la Biblioteca,
aquesta guia també es pot
descarregar a la pàgina web
www.bibliotecaigualda.cat.
Es tracta d’una selecció de
títols variada que inclou novel·les per petar-se de riure,
per viure en mons fantàstics,
per als esportistes, per patir
de valent, per als amants de
la història, per als més espirituals, per posar-se calent
i també uns quants clàssics
com «A la carretera», de Jack
Kerouac; «El vigilant en el
camp de sègol», de J.D Sallinger, i «Les històries naturals», de Joan Perucho.
En definitiva, la campanya
vol servir perquè vegin la Bi-

blioteca com un lloc on trobar lectures interessants amb
les quals gaudir del plaer de

llegir, tan en paper com en
format digital, a través de la
plataforma www.ebiblio.cat,

que es pot utilitzar amb el
carnet d’usuari de la Biblioteca.

Història de la Fotografia a Igualada
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys anteriors a la fundació de l’Agrupació
Fotogràfica. Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.
SECCIÓ DE L’ EDIFICI DELS ANTICS JUTJATS, A LA PLAÇA DE LA CREU. ANY 1900
Fotografia d’autor desconegut que va ser objecte d’uns retocs de dibuix, i sembla una
il·lustració. Any 1900.
Dades d’ Arxiu:
Aquesta és una secció de l’històric edifici municipal que ocupava bona part de la plaça de
La Creu, del carrer Nou, i arribava fins l’actual carrer de Garcia Fossas, abans anomenat
carrer del Teatre.
I en tant que edifici amb diferents serveis municipals: a la porta de l’esquerra s’accedia al
local dels Bombers; i, a la de la dreta, a les oficines de Telègrafs. L’accés als Jutjats era per
la part posterior.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Recerca: Carmel·la Planell i Lluís, historiadora i fotògrafa

Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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Es cancel·len les sessions Moltes visites i reconeixement de la
d’AUGA fins a nou avís
feina feta a “Sota la pell del Rec”

CULTURA / LA VEU

E

l professor Baldasano,
membre de la Acadèmia Europea de Doctors, va venir a AUGA
per explicar el canvi climàtic. No poden resumir la seva
lliçó però el nombrós públic
va allargar amb les seves preguntes més de mitja hora la
sessió. L’interés de l’auditori
no va minvar ni un moment

tot i constatar la gravetat de la
situació.
Baldassanova aclarir que la
transmisió de malalties res
tenia a veure, per ara, amb
l’escalfament constatable del
planeta.
AUGA informa que davant
la situació actual i com a mesura preventiva davant pel
coronavirus, AUGA informa
que ajorna les properes sessions fins a nou avís.

Presentació del llibre
“Guillem” de Núria
Cadenes
LLIBRES / LA VEU

Dimecres 18 de març a les
19,30 a la Sala de socis de
l’Ateneu Igualadí, presentació
del llibre “GUILLEM” de Núria Cadenas.

Comptarem amb la presència
de l’autora i presentarà l’acte
Joan Domingo.
Acte organitzat per Llegim...?
llibreria amb la col.laboració
de l’Ateneu Igualadi, Omnium Cultural Anoia i l’Aplec.

FOTOGRAFIA / LA VEU

E

l projecte Sota la pell
del Rec es presenta
aquest any en el marc
del Fineart, amb una exposició de retrats realitzats pel
fotògraf igualadí Joan Solé
Oller, i testimonis de persones vinculades al barri del
Rec, que han estat entrevistades per l’entitat CERCA i
filmades per Dan Ortínez.
A la presentació dels rostres
i testimonis d’aquestes persones, moltes d’elles conegudes per una bona part del
públic, s’afegeixen les imatges d’adoberies ja tancades i
algunes desaparegudes, i el
passi d’un documental filmat
l’any 1961, cedit per la família Ros. Tot això fa que la visita es faci curta per aquells
que aprecien les tasques de
recopilació de memòria, i

els que no se’n volen perdre
cap detall, tornen per visualitzar i llegir allò que encara
els falta. Les felicitacions i
agraïments als membres de
l’equip del projecte han estat
constants, en el que portem
de jornades d’obertura.

El FineArt es cancel.la pel
coronavirus
El FineArt tanca les portes
abans d’hora amb motiu del
coronavirus, per tant totes
les activitats previstes per
aquests darres dies queden
anul·lades.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Escut d’Igualada

E

l 23 de setembre de 1971 “Jordi
Anoia” (Antoni Dalmau?) publicà a “Vida...” un article sobre
l’emblema igualadí. Llegim: “Com és
sabut Igualada heretà l’escut de la ciutat comtal, concretament l’any 1381
en ésser-li atorgat el títol de “Carrer
de Barcelona” pel Rei Pere III, el Cerimoniós. La nostra ciutat hi afegí, les
aigües a la par inferior, que distingí el
nostre escut del barceloní” i advocava
per la fixació de les quatre barres en el
blasó igualadí.
Per la seva part “Bartomeu Anabis” a
“Igualada” (14/11/1971) afegia: “Avui
en dia el blasó d’Igualada, amb dues
barres, o amb quatre, ha d’ostentar la
palma i el llorer, timbres que prego-

nen les seves legítimes glòries i que
són símbol d’honors no pas heretats,
sinó conquerits amb els mèrits que la
ciutat, amb les seves heroiques accions se n’ha fet creditora.”
L’Ajuntament ha fixat les quatre barres, però no les palmes, ni la forma
caironada de les normes nobiliàries.
El 16/8/2002 “Diari d’Igualada” publicà el resultat d’una enquesta sobre
l’escut d’Igualada. Opinaren 504 persones i el 99’40 % opinà que no s’havia de canviar. Sols un testimonial
0’60% creia que s’havia de modificar
a partir d’una proposta de la Generalitat, basada amb motius heràldics.
Foto: Escut d’Igualada en la font del
passeig de les Cabres.
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EXPOSICIONS
ELNA. LA CORDA

Fotografia.
Quan acabo les peces per a mi cobren vida davant de qui les mira.
Són elles les que es relacionen amb
l’espectador, l’espai i les mirades
d’altres disciplines artístiques.
Del 21 de febrer al 15 de març a
la Sala Municipal d’Exposicions.

ANTROPOLOGIA DELS
SENTIMENTS

Fotografia.
D’Isabel Muñoz, Premi Nacionalde
Fotografia 2016
Del 21 de febrer al 5 d’abril a la sala
d’exposicions del Museu de la Pell

FOTOGRAMES
DUTS

PER- BESTIARI

Per Cromwell
Fotografia. Carrers atapeïts que suren ràpidament o paisatges que erosionen lentament
Del 21 de febrer al 15 de març a Artèria.

RAPA NUI 3D

Joan Diaz Llorente
Fotografia. Mite i realitat es confonen en aquest territori que, de retruc, ha donat vida a una cultura
extraordinària
Del 21 de febrer al 15 de març al
Portal del Llevador

Guillem Vidal Picó
Fotografia. Aquestes fotografies posen en pràctica un joc infantil. El joc
d’observar els núvols del cel, les roques, les escorces o les arrels
Del 21 de febrer al 15 de març a la
sala d’exposicions de la Biblioteca
Central

INTERPRETANT REALITATS I FICCIONS

Teresa Suau
L’autora ha trobat en la il·lustració
un refugi i una manera d’acostar-se
a la realitat per reinterpretar-la, amb

un llapis, amb un pinzell, o davant
d’una pantalla
Del 2 de març al 30 d’abril al Punt
de lectors de la Biblioteca Central

LA GÈNESI DE LA FORMA

Mostra els treballs de recerca sobre els mecanismes i les forces físiques que generen la forma
Del 2 al 31 de març a la sala d’exposicions de la Gaspar.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“La pell d’Àfrica”, un document fotogràfic de potent segell
artístic, d’Ana Palacios, vinculat a l’acció solidària

A

questa exposició apunta a ser un testimoni viu del dia a dia experimentat per
les persones que, afectades per lesions
de la pell, l’anomenada “úlcera de Buruli”, precisen d’una llarga convalescència hospitalària en els
centres hospitalaris de la ciutat africana de Benín;
una mostra que, més enllà d’una reflexió profunda
per part de l’espectador, es proposa de concedir un
marge d’esperança en aquest racó de món des de
l’àmbit de la cooperació humanitària mundial i la
intervenció de tots els estats membres de l’OMS.
Prenent com a punt de partida l’estètica clàssica
d’alguns grans fotògrafs, la seva estructura narrativa és molt cinematogràfica en el sentit de cercar
un plantejament, nus i desenllaç per a explicar les
històries amb imatges, en un relat del drama humà
sense tics dramàtics ... tal i com ha estat posar el
focus, per a aquesta exposició, en el continent africà i unes històries ben localitzades, a les que ella
anomena “forats de el món”, i a les que hi ha tingut accés de la mà de la Fundació Anesvad. Així,
amb tot aquest material, amb “La pell d’Àfrica”,
ella s’adreça a un públic plural i divers, sobretot en
galeries i museus, des del desig intrínsec de trobar persones disposades a ser solidaries en l’abast
públic de promocionar el dret a la salut i reduir
així els casos de mortalitat associada a l’esmentada

malaltia.
De fet, a través d’aquestes imatges
se’ns presenta un sentit retrat costumista de la quotidianitat que transcorre al centre, amb una exemplar
convivència entre metges i pacients;
unes seqüències que per fer-se públiques formen part de tot el projecte solidari d’Anesvad, en què la
seva fotografia és un oportú mitjà
per a explicar una colpidora realitat
després d’haver entrat en les vides
i inquietuds d’aquests pacients; tot
a través d’unes imatges que aconsegueixen connectar amb l’espectador
i en certa forma escurcen la distància entre les
persones fotografiades i la pròpia fotògrafa.
A nivell tècnic, s’observa com totes les instantànies han estat capturades amb una expressa suavitat cromàtica per tal de rebaixar la intensitat
d’alguns colors i mostrar una realitat menys impactant; evitant instantànies d’impacte visual. Al
capdavall, la clau per a l’acostament a aquestes
captivadores realitats –certament- ha estat saber
mirar, saber escoltar i sobretot convertir-se –ella
mateixa- en invisible per a visibilitzar com viuen
i senten aquestes persones; sense envair, amb la

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

càmera, la seva intimitat.
Llicenciada en Periodisme, i amb estudis de Cinema i Fotografia, Ana Palacios (Saragossa, 1972) va
ser en l’àmbit del fotoperiodisme on es va especialitzar a més de participar de diferents tallers de
formació molt personalitzats. La seva fotografia
parteix del supòsit sobre fins a quin punt és possible d’aconseguir canviar el món amb la fotografia, és a dir, veure en la fotografia una eina vàlida
per a la transformació social. Personalment, se
sent satisfeta amb les petites conquestes que ja ha
aconseguit... emperò: “Jo arribo fins on arribo”,
subratlla.
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MÚSIQUES DE BUTXACA

El(s) vehicle(s) de la paraula
MÚSICA / DAVID G.L.

E

l divendres passat, l’escenari de l’Ateneu Igualadí es va transformar
en més que un altre Músiques
de Butxaca. Com va explicar
detalladament Pere Camps,
director del Projecte cultural
Barnasants Cançó d’Autor,
Igualada és enguany una de
les més de 25 seus del festival arreu del món. I aquesta
sensació de formar part d’un
projecte en xarxa més gran
i especialment compromès
amb la cultura i la llengua hi
va ser ben present tota la nit.
La música va arrencar a càrrec del cantautor Dídac Rocher, col·laborador a l’últim
disc de VerdCel, que va presentar dues cançons del seu
propi pròxim treball, sol i a la
guitarra. Aquesta petita sorpresa introductòria va deixar
l’escenari a punt per l’aparició
del conjunt liderat per alfOnS
Om, que, després d’anunciar que estaven aquí per presentar el seu nou disc doble
Bifocal, van multiplicar els
decibels posant en funcionament tots els instruments de
l’escenari. El primer que sorprèn del directe de VerdCel és
la vivacitat amb que sonen les
cançons comparades amb les

seves gravacions d’estudi. Jo
mateix n’havia escoltat dues
o tres sense que acabessin
d’atrapar-me abans del concert, però la nit de divendres
em van convèncer des del primer moment. No és que perdin ni una mica de la complexitat i els matisos de les seves
composicions folk rock, és
que tot sona més expressiu,
més imprevisible. Amb la
base rítmica a càrrec de Marcel Ferrer al baix elèctric (alternant amb el teclat en algu-

na cançó) i Raül Lorenzo a la
bateria i diverses percussions,
rajava sense parar la cascada
de cordes esquinçades de la
guitarra de l’alfOnS, sempre
acompanyada de la de Toni
Medialdea, firmant una i altra vegada petites melodies i
frases musicals que donaven
a la barreja d’instruments una
riquesa realment incommensurable.
Però la protagonista absoluta
(no només de la música, sinó
de la nit) va ser la veu, el ve-

hicle de la paraula; concretament, la veu de l’alfOnS. Una
de les virtuts de la música
de VerdCel és la claredat: la
claredat amb que la veu s’alça
per sobre del coixí musical,
una veu amb una presencia
imponent i segura, i la claredat amb la que recita unes lletres amb una clara (valgui la
redundància) voluntat crítica
i d’actualitat. També la veu i
la claredat amb que el músic
va introduir cada cançó, donant el context i les pistes per

interpretar-les. I és que tot
formava part de l’espectacle:
des de la paraula parlada, a la
paraula cantada, passant, per
moments, per una sort de paraula “musicada” o de recital
poètic amb base instrumental, al que també va a tornar
a contribuir Dídac Rocher,
o inclús pel monòleg teatral,
quan l’alfOnS deixava de banda la guitarra per entregar-se
completament a la interpretació (vocal i física) dels textos. En aquests moments em
va resultar inevitable pensar,
tant per l’aspecte físic com
per la presencia hipnòtica de
l’alfOnS a l’escenari, en el Jim
Morrison barbut dels últims
anys, un dels llegendaris arquetips universals del poeta
que es disfressa de músic.
El concert va culminar amb
una versió de Què volen
aquesta gent? de Maria del
Mar Bonet i Lluís Serrahima,
dedicada a Jordi Cuixart, que
va entusiasmar a un públic
ja entregat i que reflecteix bé
aquesta velada de músiques,
poesia, teatre i llengua de
butxaca. En definitiva, cultura i compromís, o cultura
compromesa, tot un estendard tant pel festival Barnasants com pels inimitables
VerdCel.

El Teatre de l’Aurora suspèn la programació dels propers quinze
dies com a mesura de prevenció pel Coronavirus
CULTURA / LA VEU

E

l Teatre de l’Aurora
suspèn la programació prevista per als
propers quinze dies en base
a les mesures aprovades pel
Govern de la Generalitat de
Catalunya, que afecten al
tancament i suspensió de
l’activitat dels Teatres i Sales
per causes de força major,
derivades del Covid-19 (Coronavirus). En aquest sentit,
s’anul·la el concert del pianista igualadí Joaquim Font,
previst per aquest diumenge
15 de març i també les funcions d’Infanticida previstes
pel 20, 21 i 22 de març.
Els espectadors que hagin

Se suspèn el concert de
Joaquim Font previst
per aquest diumenge
15 de març i les tres
funcions d’Infanticida
programades el 20, 21 i
22 de març
adquirit entrades a través de
la plataforma de venda online se’ls retornarà l’import
de forma automàtica. Pel que
fa a les entrades adquirides
via telefònica o a taquilla i als
abonaments, el teatre es posarà en contacte amb els espectadors per efectuar la devolució de l’import.
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Màgica aventura
Estrena • Onward
REDACCIÓ / RAMON ROBERT

U

bicats a Emeryville, Califòrnia, els estudis Pixar segueixen al peu del canó. Els seus
dibuixants, grafistes, dissenyadors i
creatius segueixen oferint bon cinema
d’animació. Després de dos productes
una mica fluixets (la segona part de
Los increïbles i la tercera de Cars ) i de
dues obres capitals ( Coco i Toy Story
4), Pixar ens presenta ara Onward,
pel·lícula en què la imaginació torna
a desplegar-se poderosament.
Amb realització de Dan Scanlon, que
porta treballant als estudis Pixar gairebé vint anys, Onward ambienta el
seu relat en un món de fantasia subterrània. En aquest indret imaginari,
trobem dos germans elfs adolescents,
Ian i Barley Lightfood, els quals s’em-

barquen en una aventura en què es
proposen descobrir si existeix encara una mica de màgia en el món que
els permeti passar un últim dia amb
el seu benvolgut pare, que va morir quan ells eren encara molt petits.
Així, els dos germans viuran algunes
increïbles i sorprenents aventures.
Amb impecable factura visual, episodis meravellosos i moltíssima llibertat
a la hora de desenvolupar uns arguments gens convencionals, els responsables d’Onward la tornen a encertar
en aconseguir una pel·lícula recomanable per espectadors de qualsevol
edat. La pot gaudir un espectador de
9 anys, però també un nen de 70. És
el que tenen moltes de les pel·lícules
Pixar, la joia de la corona del cinema
d’animació realitzat en el darrer quart
de segle.

Tres amigues

Lucia Alemany presentarà
la seva pel·lícula

Estrena • Invisibles

Cicle Gaudí • La innocència
REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

mostrar els problemes de la Lis, una
adolescent que viu en un poble del
l dijous 19 de març, a les vuit qual somia escapar per dedicar-se al
del vespre, a l’Ateneu Cinema i circ; problemes amb els pares i amb
dintre del Cicle Gaudí, el Cine- un xicot una mica primitiu, i també
club ofereix la producció del 2019 La moments de lleure amb les amigues,
innocència. La projecció comptarà en el decurs d’un estiu que canviarà
amb la presentació de la directora de la seva vida per sempre.
la pel·lícula, Lucía Alemany,
Així doncs, comptarem amb la preUna vegada més, el Cineclub i el sència de la Lucía Alemany i li poCicle Gaudí ens porten el primer dreu preguntar què hi ha de veritat
llargmetratge d’una jove directora i què hi ha de ficció en aquest film,
catalana, que, en aquest cas, s’inspi- molt ben interpretat per Carmen Arra en la seva pròpia experiència per rufat, Laia Marull i Sergi López.

E
REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

E

mma Suárez, Adriana Ozores i
Nathalie Poza, bones actrius espanyoles, són les protagonistes
de la nova pel·lícula de Gracia Querejeta, Invisibles. L’absorbent història que
s’hi explica reflecteix la vida de Julia,
Elsa i Amelia, tres amigues de més de
cinquanta anys cadascuna, que un dia
van decidir començar a caminar juntes, una vegada per setmana. El que
va començar per ser una simple distracció i una forma de fer exercici s’ha
acabat per convertir en una necessitat.
Perquè aquests passejos els serveixen
també per estar informades del que a
cadascuna d’elles els passa. Però, a poc
a poc aniran descobrint que l’amistat

no és sempre idíl·lica, que en l’amistat
també es guarden secrets i es recorre a
la mentida.
Aquesta és una pel·lícula modesta,
gairebé minimalista, però sens dubte
notable. La directora Gracia Querejeta
la sosté en la paraula (el guió també és
seu), en la narració matisada i precisa,
en la credibilitat dels personatges, així
com també en el talent de tres actrius
superlatives i capacitades per omplir
de versemblança les converses, encara
que siguin banals, i les situacions més
rutinàries i lleugeres. A la fi, Invisibles
esdevé un retrat prou convincent sobre
unes dones, al capdavall una mirada
femenina molt personal, sentida i reivindicativa.

Tots els dilluns, «dia de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat
*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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ONWARD
Estats Units. Animació. De Dan Scanlon.
Ambientat en un món de fantasia suburbana, dos germans
elfs adolescents, Ian i Barley Lightfood, s’embarquen en una
aventura en la qual es proposen descobrir si existeix encara
una mica de màgia en el món que els permeti passar un últim dia amb el seu pare, que va morir quan ells eren encara
molt petits. Una producció Pixar

GLORIA MUNDI
França. Drama. De Robert Guédiguian. Amb Gérard
Meylan, Robinson Stevenin, Anaïs Demoustier
Una família es reuneix a Marsella per celebrar el naixement
de la petita Glòria. Tot i que tots s’alegren, la vida és dura i
viuen temps difícils. Però a l’ambiciós oncle de Glòria se li
ocorre una idea per a un negoci que podria treure’ls de el
mal moment

PARASITOS
Corea de Sud. Comèdia negra. De Bong Joon-ho. Amb
Song Kang-ho, Lee Seon-gyun .
Tant Gi Taek com la seva família estan sense feina. Quan el
seu fill gran, Gi Woo, comença a donar classes particulars a
casa de Park, les dues famílies, que tenen molt en comú tot
i pertànyer a dos mons totalment diferents, comencen una
interrelació de resultats imprevisibles. Una de les millors
pel.lícules de l´any 2019.
LA INNOCÈNCIA
Espanya. Crònica adolescent. De Lucía Alemany. Amb Carme Arrufat, Laia Marull, Sergi López
Lis és una adolescent que somia amb convertir-se en artista
de circ i sortir del seu poble, encara que sap que per aconseguir-ho haurà de lluitar-durament amb els pares. És estiu
i Lis es passa el dia jugant als carrers de la vila amb les seves
amigues i tantejant amb un noi uns anys més gran que ella.
Però aquest estiu idíl·lic arriba al final Lis descobreix quelcom inesperat.
INVISIBLES
Espanya. Crònica d´amistat. De Gracia Querejeta. Amb
Emma Suárez, Adriana Ozores, Nathalie Poza
Julia, Elsa i Amelia, tres amigues que un dia van decidir començar a caminar juntes un cop per setmana. El que va començar per ser una mera distracció i una forma de fer exercici s’ha acabat per convertir en una necessitat. A poc a poc
aniran descobrint que l’amistat no és sempre idíl·lica, que en
l’amistat també es guarden secrets i es recorre a la mentida..
THE GENTLEMEN: LOS SEÑORES DE LA MAFIA
Estats Units. Thriller. De Guy Ritchie. Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell.
Mickey Pearson és un expatriat nord-americà que s´ha fet
ric construint un imperi de marihuana a Londres. Quan es
corre la veu que està buscant algú que li compri el negoci,
aviat es desencadena una sèrie de trames i plans d’aquells
que volen la seva fortuna..

VOLANT JUNTS
França-Noruega. Aventures. Amb Jean-Paul Rouve, Louis
Vazquez, Mélanie Doutey.
Christian és un científic especialitzat en les oques salvatges
i els seus processos de migració. El seu fill, un adolescent
obnubilat pels videojocs, no vol anar amb ell de vacances.
No obstant això, pare i fill s’uniran en una aventura increïble: salvar una espècie en perill d’extinció amb l’ajuda d’un
ultralleuger. Emprenen junts un viatge fascinant pels cels
d’Europa

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
ONWARD
Dv: 17:30/19:45
Ds: 16:30(Cat)/18:45/21:00
Dg: 17:00/19:15
Dll: 17:15/19:30 (Cat)
Dc: 17:30 (Cat)/19:45
Dj: 17:45 (VOSE)
LA INOCENCIA (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
JOKER
Ds: 18:00
VOLANT JUNTS
Dg: 18:00
GLORIA MUNDI
Dg: 19:50
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/ONWARD
Dv a Dll i Dc: 18:00/20:15
Dt: 18:00
1/ONWARD (CAT)
Ds i Dg: 15:45
1/ONWARD (VOSE)
Dt: 20:15
1/AVES DE PRESA
Dv a Dc: 22:20
2/EL HOMBRE INVISIBLE
Dv Dll a Dc: 17:10/19:35/22:00
Ds: 16:30/19:00/21:35
Dg: 13:00/16:30/19:00/21:35
3/ THE GENTLEMEN: LOS SEÑORES DE
LA MAFIA
Dv Ds Dll i Dc: 17:25/19:45/22:30
Dg: 12:15/17:15/19:40/22:00
Dt: 17:25/22:30
3/ THE GENTLEMEN (VOSE)
Dt: 19:45
3/ LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITTLE
Dg: 14:45
4/ BLOODSHOT
Dv a Dt: 21:25
4/ ONWARD
Dv Ds: 17:00/19:15
Dg: 12:30/14:40/17:00/19:15
Dll i Dt: 19:15
4/ ONWARD (CAT)
Dll a Dc: 17:00
4/ MARATON: UN LUGAR TRANQUILO
Dc: 19:15
5/ BLOODSHOT
Dv Dll i Dc: 17:30/19:55/22:45
Ds: 15:40/18:15/20:30/22:45
Dg: 12:45/15:40/18:15/20:30/22:45
Dt: 17:30/19:55
5/ BLOODSHOT (VOSE)
Dt: 22:45

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA GRAN
INVISIBLES
Ds: 16:30/18:30/20:30
Dg: 17:00/19:00
SALA PETITA
CUESTION DE JUSTICIA
Ds: 17:00
Dg: 19:15
PARASITOS
Ds: 20:00
Dg: 16:45

䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀

6/ SONIC, LA PELICULA
Dv Dll a Dc: 17:55
Ds: 15:50/17:55
Dg: 12:20/15:50/17:55
6/ HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE
Dv a Dc: 20:00/22:35
7/ PARASITOS
Dv Dll a Dc: 16:55/19:30/22:15
Ds i Dg: 17:10/19:50/22:30
7/ LA PATRULLA CANINA
Ds: 16:00
Dg: 12:10/13:25/16:00
8/LA LLAMADA DE LO SALVAJE
Dv Dll a Dc: 17:20
Ds: 16:55
Dg: 12:00/14:10/16:55
8/ADÚ
Dv Dll a Dc: 19:25
Ds i Dg: 19:10
8/EL RITMO DE LA VENGANZA
Dv Dll a Dc: 21:50
Ds i Dg: 21:45

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀
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SORTEJOS de
SORTEIG

SORTEIG

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2019
dels Hostalets
de Pierola

2 Entrades

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada.
Ulleres 3D no incloses.

www.planxisteriagelabert.com

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

GUANYA LA
CISTELLA AMB
PRODUCTES
DE LA COMARCA

A més, si ets subscriptor de La Veu
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el
carnet de subscriptor

Visita per a dues persones a caves Bohigas amb degustació de caves (últim diumenge de mes) i regal d’una ampolla Bohigas Brut Reserva amb estoig

93 804 88 52

www.museudeltraginer.com

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Nom

* C/ del Retir 40 · 08700 Igualada
93 804 24 51

Cognoms

Les entrades tenen vigència d’un mes a
partir de la publicació dels guanyadors.
Els guanyadors es donaran a conèixer per
mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals
de mes.
Podran recollir les entrades directament a
cadascuna de les entitats que participen,
a excepció de Yelmo Cines, el cicle de concerts d’Hostalets, la cistella Caprabo i Caves Bohigas que han de passar a buscarles a les nostres oficines de La Veu.

Població
Telèfon mòbil

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis
participar i omple les dades personals per a que
puguem contactar amb tu!
Cistella Supermas

Músiques de Butxaca

Entrades Yelmo Cines

Música Hostalets

Email

Entrades Museu del Traginer

Cava Bohigas

Signatura

Val xapa i pintura Gelabert

TOTS ELS SORTEJOS

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes fins el 26/3/20. En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode
d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades. La subjecció al Reglament General de
Protecció de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc
a aquestes condicions.

SORTEJOS

a les xarxes i a la web
Instagram

I.H.C.
SORTEIG DE

2

ENTRADES

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones
Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

GASTRONOMIA | 59
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gastronomia
Espai patrocinat per

Av. Dr. Pasteur, 45 · IGUALADA ·
Tel. 93 804 33 51 / 659 048 262
www.asadormesonelabuelo.es

Escalopins de pollastre marinats a la
graella amb salsa de tomàquets secs

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

Ingredients
Per a 2 persones:
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com
--

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719 CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes

· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63

• Pit de pollastre gran tallat en filets1
• Tomàquet sec 6
• Oli d’oliva verge extra 6 cullerades
• Salsa de soja 2 cullerades
• Suc de llimona 2 cullerades
• Gra d’all 2
• Julivert molt picat
• Sal i pebre a gust

Elaboració:
El marinat és un dels dos
pilars d’aquest plat i per
això heu de fer-ho bé, sense escurçar el període encara que aneu malament
de temps. L’altre punt important és la preparació de
la salsa de tomàquets secs
que resulta un contrapunt
ideal per prendre amb els
pits rostits.
Per al marinat, barregem
els ingredients en un bol i
posem els pits a dins, deixant que es marinen durant almenys dues hores
perquè prenguin el sabor
dels ingredients i una mica
del color de la salsa de soja.
En l’estona que estan marinant, vam aprofitar per fer
la pasta de tomàquets secs.
Posem els tomàquets secs

en la taula i els tallem a
trossos. Els fiquem en un
bol i afegim una mica de
sal i pebre negre i un rajolí
de vinagre i els cobrim d’oli
d’oliva deixant-los durant
2 hores. Després els triturem bé i ja tenim la salsa
de tomàquets secs llista per
untar en els filets de pit.
Posem la graella a escalfar i quan fumeja daurem
els filets de pollastre traient-los de la seva marinada i deixant que es cuinin
dos minuts per cada costat.
Servim els filets amb guarnició d’amanida d’enciams
variats i una salsera amb
el tomàquet sec perquè cadascú ho faci servir al seu
gust i conveniència.

I... bon profit!
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Té la mà trencada a fer alguna cosa, sobretot de protagonista quan
van mal dades / 2. Dibuix del teixit. Com a instrument se li veu força el llautó / 3. Camí del
gat. Vegetal que es resisteix al piròman. La cosa llatina / 4. Suggerí al demandant. És una
forma de pobresa, i de pietosa no en té res / 5. Autèntic com el cor de la caverna. Fongs que
ja buscaven els romans / 6. Posició de repòs corporal i esforç lexical. L’hidrocarbur de Bétera / 7. Sempre té alguna objecció a fer. Vestidors a mida / 8. Sempre està en fase sensible,
aquest impost. Com que hi ha perill els rics no es veuen / 9. Plaç il·limitat. És al cossi com a
la campana el picarol. Un pessic de romaní / 10. Com que no callen mai fan caure tothom.
Clergue que parla en cànon / 11. Trident desmanegat. Mal de cap de metge. El millor amic
del gos / 12. Es vanta més que el Cèsar. Malformació de la retina causada per un renill / 13.
De bon matí al portal no parava de xerrar. Tan basta que la gossera li queda petita.
VERTICALS: 1. Vostè que va amb ascensor… Tira a color de blat segat al Baix Llobregat /
2. Abracen en Salvador. Militar ianqui que ja voldrien els de Catalunya en Comú. Són dins
de la cava / 3. Exemplar de mobiliari urbà que sempre ens queda massa lluny. Matà d’un
copet a l’occipital / 4. Supleix la democràcia amb petroli. Com que és definit, es refereix
al més material / 5. Corre per la sabana però té l’origen al Carib. Si es queda a esmorzar al
zoo no s’endú entrepà / 6. Títol sense cap ni peus. Presa d’una idea fixa. Marxa de Guardamar / 7. I entra a Artà. Subseus empresarials tractades amb paternalisme. Setanta-cinc
per cent del territori de Laos / 8. Peces de lli cru per fer bruses. Serbi sorgit dels nostres
avantpassats / 9. Deu tenir alguna platjota però segurament cap hotelot. No deixaven viure
els tiris / 10. Empresa ideal per fer segrestos. Són coses de nano, i a sobre infantils. Institut
d’Estudis i prou / 11. Transhumants per rutes monumentals. Holandès resident a l’Àfrica /
12. El mossèn no li coneix intimitats. Deixa el gall sense son atribut.

7
8
9
10
11
12
13

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Sílvia Magriñà
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En l’adéu al gran amic Veremundo
Bertran
El record més popular del
Veremundo és fent parella
amb la seva estimada Maria
i ballant el “Ball del soci” que
tancava els programes de les
festes majors i dels barris.
Però, els que hem tingut la
sort de viure més prop d’ell,
tenim, a més, altres imatges
que evoquen la seva generositat amb empreses, organismes i institucions en els
moments de penúria.
Malgrat no haver pujat mai
a una bicicleta, no va dubtar
gens a posar-se al costat de la
Unió Ciclista, sufragant una
tercera part de la construcció del Velòdrem dels anys

cinquanta, gestionant la desfilada de les estrelles europees del moment i promovent
equips locals amb aire de
campions, com les parelles
Vidal-Quadres i Gasol-Alcaraz, que van fer-se famosos a
la península.
Quan la plena activitat del
Velòdrom va començar a decaure, ell va gestionar-ne la
cessió a l’Ajuntament.
Aficionat a la caça, es va
ajuntar amb el grup que es
reunia a la ferreteria Sallés
de la plaça del Pilar i els caps
de setmana, tornant d’Aragó,
repartia les peces obtingudes
entre les famílies amigues.

Va dedicar molts esforços a
la restauració i modernització de la Masia Les Oliveres,
amb més de quatre-centes
oliveres en producció.
Els dos últims anys, morta
la Maria, seguia en contacte
amb els amics que li quedaven. Fins la setmana abans
de la seva mort, ens va trucar
per a interessar-se per nosaltres. Va ser el que se’n diu
“un home bo”, generós i gran
igualadí.
Veremundo: Et tindrem en la
memòria el que ens quedi de
vida
Josep Mussons i Mata

Josep Satorras i Marquillas
(Regidor 1991-1995)

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

En la mort de Maria Pons
i Sendrós, als 95 anys
Més enllà de tractar-se, en
aquest cas, de la mort de la
mare d’una amiga, m’agradaria
evocar amb aquestes paraules
una estimable recordança de la
Maria, una dona que ha estat
una molt bona veïna d’uns –
nostres- estimats entorns de la
ciutat vella d’Igualada; el nucli
originari de població i centre
neuràlgic de la vida Igualadina
que -amb el pas del temps- va
assistint a la pèrdua de l’esperit
de veïnatge i, el que és més lamentable, a la perduda irreparable de veïns molt grans que
ens van deixant.
Trobar-te a la Maria, de forma
molt habitual, era parar-te a fer
aquella petita i entretinguda
xerrada en la qual, a més de posar-te al corrent de com estava
la seva família, inauguraves
una sessió de plena descoberta
de la quotidianitat dels nostres
carrers i places més pròximes.
Sense cap indici de xafarderia,
ella estava al corrent de tot l’esdevenir dels seus veïns.
No obstant això, el que em
resultava més transcendent
d’aquestes converses era tot
aquella informació testimonial, herència d’una lúcida memòria, en la qual et parlava de
la seva vinguda a Igualada, des
de Mollerussa, quan era petita amb els seus dos germans ...
I de l’època en què el seu pare
estava treballant a la Farinera
Grifé i la seva mare tenia una
botiga de queviures al carrer

de Sant Magí. A part d’aquest
apunt dels seus pares, sempre m’ha parlat orgullosa no
només del seu marit -mort fa
anys- sinó dels seus fills: Margarida i Josep M. i, molt especialment, del seu estimadíssim
nét, el Pau.
Així mateix, sempre tindré en
compte el valor de la memòria
sobre quan esmentava el grau
de satisfacció professional que
sentia en haver estat perruquera tants anys, després d’haver
estudiat en el Gremi de perruqueria de Barcelona, i d’haver
tingut una perruqueria al carrer Sant Magí, primer; i, més
endavant al mateix lloc de residència, al carrer de Sant Sebastià. I és a propòsit del seu ofici
i l’ampli cercle de relacions que
va conrear el que li ha permès
d’emmagatzemar nombroses
seqüències de vida igualadina,
del tot memorables; accentuant amb enyor la gran riquesa
de veïnatge i el pols vital del
seu estimat centre d’Igualada.
La Maria ha estat una dona forta i amb empenta fins al darrer
alè, a més d’una apassionada
del món de la cultura; una circumstància que em convida
a fer-la mereixedora d’aquest
entranyable comiat; un adéu
que em converteix –com a historiadora- en hereva dels seus
records d’Igualada. Un respòs
etern, Maria!
Carmel·la Planell i Lluís

SANTORAL
Març

13: Roderic; Salomó; Patrícia; Ramir .
14: Arnal; Matilde; Florentina,.
15: Madrona; Ramon; Lluïsa de Marillac .
16: Agapit; Heribert; Ciríac ; Abraham; Eusèbia,.
17: Patrici; Josep d’Arimatea.
18: Ciril de Jerusalem; Salvador d’Horta
19: Solemnitat de sant Josep; Amanç

17è aniversari de

Joaquim Solé i Llorach
Morí el dia 27 de març de 2003
3r aniversari de

Montserrat Rubió Pont
Morí cristianament el dia 26 de febrer del 2017

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

La família demanem a tots els qui els coneguéreu, una pregària en el seu record.

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

Els qui us hem estimat mai us oblidarem.
Igualada, març de 2020
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C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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DR. JORDI GRAELLS
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 13:

TORELLÓ

De dilluns a divendres
deP.
9h Verdaguer,
a 14h i de 15h a82
20h
Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11
DISSABTE
14: ADZET
Igualada
www.dentaligualada.com
Av. Barcelona, 9
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 15:

BAUSILI Born, 23 (9-22h)
ORTOPÈDIA CASES

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals
• cirurgia ambulatòria: cataractes,
retina, glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).
C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00
- IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 803 38 74
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704
Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

SECANELL Òdena, 84
(22-9h)

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes,
Per Publicitat:
conseqüentment
a les properes publicacions
dels
s’haurien
93anuncis
804 24
51 d’actualitzar.
publicitat@veuanoia.cat

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa

Més endavant també modificarem la imatge
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
però de moment hauríeu de canviar:

20,97€ per 21,26€
INÉS
34,12€MARIA
per 34,60€

VIDAL MARURI

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta

Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com
dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

DILLUNS 16:

MISERACHS

Rambla Nova, 1
DIMARTS 17:

BAUSILI

Born, 23
DIMECRES 18:

CASAS V.

Soledat, 119
DIJOUS 19:

PILAR

A. Mestre Montaner, 26

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca,
72, 5è 2a
c/Sant Josepque
14, ENTL.
2a
Us agrairia
m’enviéssiu
les proves
per
IGUALADA
08700 IGUALADA
donar-vos
la conformitat.
638 137
803
Herboristeria l’Espígol c/Sant
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel 938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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El poder medicinal del kuzu
E
l kuzu prové de les arrels de la planta lleguminosa Pueraria lobata. Una vegada s’han mòlt,
netejat i deshidratat, produeixen una pols de midó que
esdevé un espessant ideal a
la cuina. Però el kuzu és molt
més que això. La medicina
tradicional xinesa l’utilitza
des de fa milers d’anys.

Efectes sobre
l’organisme
Suavitza la mucosa pulmonar. Esdevé molt útil, sobretot
quan a la preparació s’hi afegeix umeboshi, en processos
infecciosos com ara refredats,
bronquitis, tos i asma; i en rinitis al·lèrgica.
Alleuja els símptomes de la
diarrea i de l’estrenyiment i és
molt beneficiós ens casos de
colon irritable. Millora l’ab-

sorció de nutrients, activa el
sistema immunitari i restaura la força de l’intestí perquè
recuperi els moviments peristàltics a més d’afavorir un bon
nivell de flora intestinal.
També procura un gran
alleujament en casos de gastroenteritis o quan l’estómac
no tolera cap líquid o sòlid.
En casos d’úlcera d’estómac,
la capa gelatinosa protegeix
les parets de l’estómac i ajuda a cicatritzar l’úlcera al cap
d’unes setmanes.
Estudis recents també mencionen el kuzu com un agent
desintoxicant de l’alcohol.
També exerceix una acció ansiolítica molt favorable quan
es vol deixar de consumir tabac i altres drogues. Conté
isoflavones com la daizeïna i la
daizcina que ajuden a eliminar
els símptomes de l’abstinència.

Com preparar-lo?
Només cal barrejar uns tres
o cinc grams de kuzu (una
culleradeta de cafè) i aigua

a temperatura ambient i escalfar-ho i remenar fins que
quedi ben dissolt. Té un sabor
molt neutre, combina bé amb

dolç o salat així que es podria
utilitzar enlloc d’aigua suc o
caldo. Es pren quan encara és
calent d’un a tres cops al dia.

Pep Llobet i Jaume Enrich /

Espai patrocinat per:

Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena
Divendres, 13 de març de 2020

“Els vins de la Conca d’Òdena
són vins de la terra, amb un
caràcter molt potent”
Som en Pep Llobet, president de l’Associació de Petits Viticultors de la Conca
d’Òdena i la meva professió és l’ebanisteria industrial dins el ram de la fusteria;
i en Jaume Enrich, vocal de la mateixa Associació, dissenyador gràfic i professor
de l’Escola Gaspar Camps d’Igualada.

Q

ui sou aquesta associació? Quan i per què va sorgir?

Pep: L’Associació va sorgir fa sis anys però ara fa 10
anys tota una colla de persones que fèiem vi de vinyes petites, familiars, alguna plantada de nou... per conèixer-nos
i veure quins vins fèiem cadascun ens trobàvem en un sopar anual
i es va produir una sinergia que ens va portar a anar ampliant el
grup. Al créixer es va fomentar la comunicació i compartir coneixements per millorar, compartir manera de com portar la vinya,
i això ha culminat que en l’actualitat tinguem un patró comú de
com portar-la. Al cap de quatre anys d’aquests sopars vam decidir
constituir-nos en associació. D’ella en van sorgir unes finalitats que
són: ampliar coneixements, procurar que no s’arrenquin vinyes
velles i conservar el patrimoni vitivinícola de la Conca d’Òdena.
Jaume: des que vam començar la qualitat dels vins que fem ha anat
millorant molt, gràcies als consells i idees que ens hem anat donant entre tots.
Quanta gent en formeu part?
Som una quarantena d’associats.
La Conca d’Òdena es pot considerar una zona vitivinícola?
Històricament ja ho era?
Pep: en un estudi fet el 1888 sobre l’agricultura a la província de
Barcelona, l’Anoia tenia el mateix potencial d’hectolitres que el
Bages i el Penedès. La vinya estava molt instaurada.
Jaume: De fet si t’ho mires, la comarca està envoltada de denominacions: Bages, Penedès i Conca de Barberà, però durant uns

anys va interessar arrencar les vinyes i canviar el tipus de cultiu.
Hi va haver tres motius principals: un va ser la fil·loxera, l’altre va
ser la Guerra Civil que va fraccionar el territori i l’altre va ser la
industrialització d’Igualada que va fer que la gent deixés el camp i
anés a les fàbriques.
Quines varietats de raïm es cultiven?
Les tradicionals serien el sumoll i la parellada i després a cada vinya hi pots trobar un mosaic de varietats: martorella rosada, moscatell, picapoll, carrega-rucs, garnatxes. De fet, abans tot el que es
collia anava junt i d’allà en sortia el vi.
Quines són les característiques dels vostres vins?
Pep: són vins de “terroir”, que en diuen els francesos. Vins de la
terra, vins de vinyes velles, molts d’ells, que donen un caràcter
molt potent al vi. Aquí el que hi havia bàsicament plantat era sumoll i nosaltres hem estat batallant per donar-li nom. El sumoll
és un vi que té molt recorregut, molta perspectiva, que ha estat
molt menystingut i que ara se’l comença a veure amb molt bons
ulls. La Conca d’Òdena té un clima propi, diferent al del Bages i al
del Penedès, per tant els vins que es produeixen aquí també tenen
unes característiques pròpies. A part del clima com que el sòl que
tenim són graves de Montserrat i llims d’origen marí, és molt ric
en minerals i això dona als vins un caràcter propi.
Jaume: un dels nostres objectius és cuidar el nostre terreny, evitar
que s’arrenquin més vinyes. Quan ens n’assabentem que se’n vol
arrencar una ho comuniquem als associats per si algú la vol agafar
i cuidar-la.
Pep: una altra de les feines que hem fet és la de classificació de

varietats dins les vinyes, per la qual s’ha interessat l’INCAVI i ens
està ajudant i del que n’estem molt satisfets.
La vostra producció es podria considerar artesanal, sostenible
i ecològica?
Jaume: Una de les coses que ens identifica és que som nanocellers
i que les produccions són molt petites. Però això és bo perquè una
producció petita és més cuidada. Les produccions que fem són per
a autoconsum i el sobrant és per als amics i familiars. De venda al
públic n’hi ha molt poca de moment, encara que dins l’Associació
s’ha fet algun grup de gent que compren raïm a productors a bon
preu i inclús l’anem a collir i el treballem en uns cellers per tal que
el vi que produïm es pugui vendre al públic. Creiem que d’aquí
pocs anys n’hi haurà més quantitat.
Pep: Un dels projectes de l’Associació és tenir un celler de tots els
associats on la gent hi pugui anar i elaborar els seus vins. I que
a la vegada sigui un centre social, de convivència, de trobades...
Per dur-lo a terme ens caldria una mica de suport institucional
que de moment només comptem amb el de l’Ajuntament d’Òdena. Creiem que si els ajuntaments de la Conca creuen que el que
queda de viticultura és patrimoni, haurien de fer passos per ajudar
a donar-lo a conèixer.
La zona de la Conca es troba envoltada de denominacions
d’origen de renom. Això no us minva visibilitat?
No. Pensem que és fantàstic. D’elles n’aprenem i creiem que la gent
el que busca, són petites produccions artesanals, que no siguin
dins el circuit.
		Cristina Roma @crisroma67

En el Dia de la Dona s’han fet moltes activitats. Més de 60 activitats organitzades pels municipis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Reivindicacions necessàries, però fetes abans de moments de trasbals i de molts comentaris. Diuen que les autoritats no volen provocar el
pànic, però segueix creixent del nombre d’afectats pel coronavirus. Preocupen les grans concentracions i corre la veu de que hi ha nombroses persones afectades per haver estat en contacte amb potencials portadors. Hi ha gent que ja no es creu els missatges oficials perquè
per ser una “grip” es prenen mesures inversemblants. Hi ha un compte de l’edat mitjana - quan una epidèmia assolava Europa - que potser
convé recordar. Explica que un peregrí que fugia va trobar-se la pesta pel camí. Li va dir que anava a la ciutat a matar a mil persones. Quan
de tornada la va retrobar, es va queixar “M’havies dit que en mataries mil i n’has mort deu mil”. Però la pesta li digué “jo he complert. Me
n’he endut mil. La resta va morir de por”. Cal seguir les indicacions sanitàries, fer el que calgui per evitar contagis i també seguir vivint.
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