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Residències i personal sanitari,
a la recta final de vacunació
Durant el primer mes de campanya,
s’han injectat gairebé cinc mil
vacunes a l’Anoia

Calçots cuits del
camp a casa teva
655 817 581
Reserva la teva
comanda

El CatSalut espera començar la
vacunació als majors de 80 anys la
segona quinzena de març
TERRA
DE TAPÀS
20 calçots cuits: 7€ /
Salsa fresca (500g): 6,50€

Nou medalles
del CAI al
campionat de
Catalunya
Pàgina 39

Més de 300
actuacions
al gener de
la Policia
Local a Piera

L’administració de vacunes s’ha fet a molt bon ritme a l’Anoia en la seva primera fase.

La policia pierenca ha fet tot un rècord d’actuacions a la vila, el passat mes de gener.
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Teatre Nu
estrena Kàtia
al Teatre
Nacional de
Catalunya
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L’EDITORIAL

B

Més vacunes

ones notícies respecte la campanya de vacunació a l’Anoia. La primera fase és en la
recta final de completar-se, especialment
en l’àmbit de les residències i el personal
sanitari, que són els col·lectius amb major risc i els
que pitjors dades han protagonitzat des de l’inici de
la pandèmia. Avui, 5 de febrer, es compleix exactament un mes des de l’inici de la campanya a la
nostra comarca i és una
satisfacció poder oferir
aquestes xifres, especialment en un moment
en què les crítiques són
ferotges respecte l’actitud d’algunes empreses
farmacèutiques europees, amb un tuf excessiu
a primar el negoci per
damunt de l’ètica.
Les esperances que els ciutadans havien dipositat
en la vacuna per vèncer el coronavirus està xocant
amb les dificultats de la majoria de les comunitats
a Espanya -i arreu d’Europa- per dur a terme la
campanya massiva de vacunació, i que no sembla
arribar a la “velocitat de creuer”.
Cada país membre de la Unió Europea decideix a

qui vacunar, quan i on, però la UE s’encarrega de la
coordinació de la compra de les vacunes.
A l’Anoia, de moment, les gairebé cinc mil vacunes
que s’han administrat corresponen a Pfizer-BioNTech, de difícil distribució, però que té resultats
molt efectius, com ja s’està veient en moltes residències de gent gran.
En qualsevol cas, l’estratègia decidida pel
govern espanyol, que
va aprovar un protocol molt detallat
pel qual s’ha de regir
tothom, és lluny de
ser tan efectiva com
la d’Israel o Sèrbia, el
països més avançats
en la immunització
general de la seva població.
Calen més vacunes. I quan més ràpid, millor, siguin d’on siguin, sempre que siguin aprovades per
les autoritats sanitàries. Serà l’únic camí per a fer
possible que el ritme que hi ha hagut en aquest
primer mes a l’Anoia continuï endavant, i es pugui
arribar a l’estiu amb una mínima garantia de seguretat per a tothom.

Calen més vacunes, siguin d’on
siguin, sempre que estiguin
aprovades per les autoritats, serà
l’únic camí per seguir el bon
ritme que hi ha a l’Anoia.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Pere Aragonès, candidat d’ERC a la
presidència de la Generalitat, ha dit
que “jutges, Estat i PSOE imposen el
14-F en plena tercera onada i contra las recomanacions sanitàries. Es
consuma l’operació d’Estat.”
Salvador Illa, candidat del PSC,
ha dit que “En el meu govern no hi
haurà independentistes. Catalunya
necessita passar pàgina a 10 anys
perduts”
Dolors Sabater, candidata de la
CUP, ha dit “No caurem en el parany de les varetes màgiques o de
prometre a la gent coses falses.”
Jéssica Albiach, candidata d’En
Comú Podem, ha defensat “No vo-

lem un govern Frankestein. Volem
un govern amb ERC i el PSC per
garantir el diàleg amb l’Estat.”

que “aquests líders poden sortir de la
presó perquè la clau la tenen els seus
amics d’ERC”

Laura Borràs, candidata de JxC ha
estat molt clara “Jo soc de ‘fora les
forces d’ocupació’, realment”

Cristina Cifuentes, expresidenta de
la Comunitat de Madrid, ha hagut de
desdir-se de la majoria d’afirmacions
que sustentaven la seva defensa per
haver assolit el diploma d’un master
que cada dia es veu més clar que no
ha fet. La darrera la del seu advocat
quan va dir “retirem la prova” que
inicialment era l’element clau de la
seva defensa i es podria convertir en
una evidència de l’acusació

Angels Chacón, candidata del
PDeCat, va dir “JxCat enganya
quan parla d’implementar la república l’endemà de les eleccions.”
Alejandro Fernández, candidat
del PP, va dir que “cal superar el
pensament màgic i populista i recuperar l’estabilitat perduda.”
Ignacio Garriga, candidat de Vox,
ha dit que “Estem allunyats de la
realitat. Els barris s’estan omplint
de delinqüència i s’estan convertint
en femers multiculturals.”
Oriol Junqueras, líder d’ERC, va
explicar en un Meeting que “no volem ser el partit d’uns pocs contra
uns altres. Ser més és molt útil, més
que ser cada cop menys, més purs i
més febles”
Inés Arrimadas, líder de C’s, va dir

Raymon Torras, director de conjuntura de Funcas, “l’economia pateix un dèficit quatre vegades superior al del 2019”.
Ja són 16.489 les persones que han
presentat excuses a les juntes electorals de zona per no anar a les meses
electorals, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). De fet, el president
de la Junta Electoral de Barcelona
ja ha augurat que hi haurà dificultats
per constituir meses, i ha indicat que
s’estudia la possibilitat d’incorporar
voluntaris
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Retrat fidel
Avui farem una excepció al to habitual
d’aquesta columna per rumiar un moment sobre el gran exercici de transparència que va representar el debat de
diumenge a TVE. Més aclaridor impossible.
D’entrada, el primer a constatar és que
hem estat (i estem) fent el préssec de
mala manera. Perquè allò que havia de
ser tan trencador, tan revolucionari, i
des del punt de vista de l’Estat tan digne de represàlies, en realitat va passar
amb la màxima normalitat sense que
s’ensorrés res. La tecnologia, en forma
d’interpretació simultània, ho va resoldre sense més complicacions; i tots
aquells infarts, aquella santa indignació, de tants i tants espanyols que suposadament volien seguir la transmissió
(ja m’agradaria veure quants van ser, a
l’hora de la veritat), no es van produir.
Alguns es van ofendre, però va ser més
per autoodi (com la socialista aquella
de la piulada de Twitter, l’exemple més
diàfan de la mentalitat de l’esclau) que
no pas per aporellisme. Primera lliçó de
transparència, doncs: la renúncia a la
llengua és absurda, perquè mantenir-la
no provoca cap hecatombe. Senzillament, és un fruit de la por.
La segona potser no és tan sorprenent,
però resulta igual d’important. I fàcil
d’enunciar: el sobiranisme parla català
i l’espanyolisme no. Perquè per a l’espanyolisme la llengua, que és la identitat, no té importància; o més ben dit,
sí que en té, però no la nostra, no: la
seva. De l’ultraespanyolisme no és cap
sorpresa, perquè ho sabem de sobres,
i com a mínim té la decència de venir
a cara descoberta: són anticatalans i no
se n’amaguen (bé, els del PP només a
mitges, però també és cert que aquest
és un partit cada cop més residual al
país). Molt més il·lustradores resulten,
en canvi, les altres dues escenificacions:
el candidat socialista i el seu castellà
amadrilenyat, amb cadència de lector
compulsiu d’EL PAÍS i to arrogant,
i l’alternança de llengües per part de
la candidata de Podem. Il·lustradores perquè traeixen de la manera més
transparent possible el seu pensament
al respecte; per a Illa, l’epicentre de tot
és Madrid, i és probable que aquesta
manera tan peculiar de parlar el cheli
la modelés en joventut imitant els seus
ídols ideològics (Tierno Galván, per
exemple); quant a Albiac, l’oscil·lació
permanent en funció de l’interlocutor al que s’adreçava és la transposició
exacta de l’actitud política del partit on
milita: ni blanc ni negre sinó tot el contrari.
La llengua, un cop més, va servir per
evidenciar que el mite de l’unsolpoble
ja fa temps que s’ha ensorrat.
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Dr. Laureano Molins, Barcelona
Isabel Alejandro Balet, Girona
Eduardo Serrano, Lleida
Fede Adán, Tarragona
AECC-Catalunya contra el Càncer

L

a COVID-19 ha deixat a un costat
als pacients de càncer com una de
les prioritats en salut. La pandèmia i la situació d’emergència que
estem patint, no ha fet més
que agreujar una situació de
vulnerabilitat que ja patien
moltes de les persones afectades pel càncer.
En el Dia Mundial Contra el
Càncer (4 de febrer), des de
l’AECC-Catalunya Contra el
Càncer volem posar de manifest que el càncer és igual
per a tots, però no tots som
iguals davant el càncer.
No totes les persones tenen
les mateixes possibilitats de
prendre decisions saludables
per poder prevenir el càncer, no totes poden assumir
les despeses que genera la
malaltia (provoca pobresa
en el 25% de la població activa), no tots els pacients o
familiars tenen accés a un
tractament psicològic… I la
pandèmia no ha fet més que
agreujar aquesta situació que ja era desigual per a moltes persones. Entre les situacions agreujades estan la soledat, la por, la
pèrdua de recursos econòmics i l’impacte
sanitari que es tradueix en un 21% menys

Malgrat la covid-19, el càncer
continua essent-hi
Des de l’AECC demanem un acord contra el càncer

de nous casos de càncer detectats.
Durant el confinament el 34% dels pacients va desenvolupar ansietat o depressió.
El novembre aquest percentatge havia pu-

jat al 41%.
Durant el confiament quasi un 20 % de
la població amb càncer havia empitjorat
greument la seva situació econòmica. El
novembre un 17 % de la població amb càn-

Influeix en el teu vot la campanya electoral?

#L’enquesta
de la setmana

Sí 19,5%

3

No 80,5%

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

cer no s’havia recuperat.
Durant el confinament 1 de cada 5 pacients o no es van diagnosticar o es van diagnosticar tard amb tot el que això suposa
per la supervivència.
No hem d’oblidar que el càncer estava, està i estarà, malgrat la COVID-19 i en aquesta tercera onada,
la situació d’emergència en càncer a
penes ha millorat.
Per tots aquests motius des de la nostra entitat demanem EQUITAT, equitat per prevenir el càncer, equitat per
viure amb càncer i equitat en l’accés
als resultats de recerca. És necessari treballar per eliminar la inequitat
que existeix actualment i per això és
necessari un Acord Contra el Càncer. Un acord perquè tota la població
pugui prendre decisions saludables i
evitar fins al 50% dels casos de càncer, un acord per ajudar a les persones a fer front a la por i disminuir la
sensació de soledat, un acord perquè
el càncer no provoqui pobresa, perquè ningú es quedi sense diagnosticar, que totes les persones amb càncer tinguin el mateix dret als resultats
de recerca en càncer i que tots els tipus de
càncer tinguin oportunitat de ser investigats. Des de l’AECC-Catalunya Contra el
Càncer demanem a tota la població que
s’uneixi a aquest Acord Contra el Càncer.

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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JOAN ORDI

Membre de la Junta de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra

Ni llibertat ni igualtat sense fraternitat

A

ixí podríem resumir
tal volta el missatge
social i polític de l’encíclica Fratelli tutti del
Papa Francesc, donada a Assís el
3 d’octubre de 2020. La Revolució
Francesa del 14 de juliol de 1789
va justificar l’enderrocament violent de l’Anciet
Régime per la necessitat i la urgència històrica i
social d’assolir la llibertat, la igualtat i la fraternitat. La primera va fer passar els membres de al
societat de la condició de serfs a la de ciutadans
lliures, de ple dret. La segona fonamentava la primera en la substancial equiparació en dignitat
de tota persona, cosa que requeria una legislació que abolís els estaments, declarés injustes les
desigualtats socials, econòmiques i polítiques, i
sotmetés tothom a l’imperi de la mateixa llei. I la
tercera havia de revelar-se com la conseqüència
lògica de la llibertat i de la igualtat aconseguides
per a tothom. Expressava, doncs, l’ideal polític
d’una relació habitual de cooperació, bona entesa
i disponibilitat a ajudar-se mútuament: entre persones lliures i iguals resulta lògic un tracte natural de germanor.
Ja han passat, però, dos segles i tres dècades des

de la formulació d’aquell somni. A les zones més
“democràtiques” del planeta s’han fet progressos
en la línia de la llibertat i de la igualtat, tot i que
dèficits encara clamorosos llencen ombres de
dubte i obliguen a restar vigilants i autocrítics.
La fraternitat, en canvi, ha esdevingut la germana
petita de les conquestes de la democràcia occidental d’origen revolucionari. El Papa Francesc
repassa, en el primer capítol, sucós d’observacions ben realistes, les tendències i fets de manca
de germanor, de tensió i hostilitat, i àdhuc d’enemistat, enfrontaments armats, violència, injustícia, discriminació i tota mena d’abús de poder
que tenallen les relacions humanes i la convivència en un món cada cop més globalitzat. I considera que el remei requeriria un reenfocament
dels conceptes de fraternitat i d’amistat social: en
comptes de reduir-los, com s’observa fàcilment,
a actituds íntimes i intimistes de la persona, ferlos saltar a la palestra dels valors socials, polítics,
econòmics i comercials. Cal entendre que sense
ells la llibertat i la igualtat no acaben de garantir una convivència digna de les persones i dels
pobles.
Òbviament, el Papa Francesc fonamenta aquesta
tesi, al llarg de tota l’encíclica, no pas en un ire-

Aquestes motivacions per a la fraternitat i l’amostat social resulten
fonamentals, centrals, nuclears i
transcendents per a Càritas
nisme a la moda, sinó en la concepció cristiana
de l’origen de la humanitat en el designi amorós
d’un Déu revelat per Jesucrist com a Pare i Mare
de tothom, sense exclusivismes ni internismes, i
que alhora promet una comunió de vida plena en
l’eternitat, com a fruit dels esforços d’humanització del planeta que hem de fer si, com a fills i
filles seves, realment som germans els uns dels
altres. Aquestes motivacions per a la fraternitat
i l’amistat social resulten fonamentals, centrals,
nuclears, transcendentals per a Càritas, com a
institució compromesa evangèlicament en la
lluita per la llibertat, la igualtat i la fraternitat, o
sigui, per la dignitat integral de la persona. Per
això invitem tothom, creients, agnòstics i ateus, a
llegir i discutir en grup el contingut de l’encíclica.
I oferim els espais de Càritas a Igualada per dur a
terme aquest diàleg obert, que necessitem també
avui amb urgència.

JOAN JUNCOSA
AMIC

Temple i equilibri

N

o és la primera vegada
que parlo en els meus
articles de l’equilibri i segurament no
serà l’última. He volgut aquesta
vegada afegir la paraula temperi
perquè li dóna un significat més
profund. Aquests moments de
pandèmia, és una de les vegades que més tenim
la necessitat d’equilibrar la nostra vida. Laboralment molts empresaris i autònoms ho estan passant mal igual que els empleats. Buscar l’equilibri

La temprança ha de ser la nostra
guia. La que ens alerta i ens manté
tranquils alhora
i la calma és necessari. Molts enyoren ara la rutina avorrida que abans tenien. La paraula clau
avui és “tremp”. No sols hem de fer equilibris sinó
que hem de tenir temprança. La calma suficient
i la confiança per a saber que tot això passarà.
Certitud, presumpció i ànim que tornarem a estar com volem estar. Pot ser que per a tornar a es-

tar bé finalment el camí sigui diferent de l’inicial.
Si bé el camí és important l’objectiu cal no oblidar-lo. I aquest és estar bé, tornar a l’equilibri.
Si després de tot això aconseguim tornar a estar
bé no importa si el camí ha estat el mateix o va
haver de canviar. La temprança per tant ha de ser
la nostra guia. La que ens alerta i ens manté tranquils alhora, per a saber veure i decidir quan una
oportunitat és real. Tornem a creure en nosaltres
i en les nostres possibilitats. Visualitzem enguany
com un any en què tornarem a estar equilibrats i
sentim la nostra força interior.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

LA VACUNACIÓ A L’ANOIA
Malgrat les dificultats en el subministrament, la campanya de vacunació de la covid a la comarca s’està duent a terme, de moment, en
els terminis establerts.

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

SERGI RAVENTÓS/CARME PORTA

Si és català... prohibit

Per una Renda Bàsica a Europa

@jaumesingla

E

s veu que als jutjats
espanyols a Catalunya, s’avorreixen. Un
cop consumada la,
per dir-ho suau, malifeta de
fixar el dia de les eleccions al
Parlament en plena pandèmia,
el passat 13 de gener es va reunir la Junta Electoral Provincial i decideix prohibir les manifestacions convocades per l’ANC el dilluns 1 i el
dilluns 8. La resolució diu que les manifestacions són “en homenaje a los presos políticos y los
exiliados”. Per primera vegada en un document
judicial es reconeix que es tracta de “presos polítics i exiliats” quan fins ara eren “los condenados y los profugos”.
Dilluns passat es varen fer totes les concentracions convocades i dilluns vinent es repetiran.
Es repetiran per tres raons fonamentals.
La primera és que els catalans no volem renunciar a cap dels nostres drets civils. I el de manifestació n’és un.
La segona és que les concentracions no són
propaganda electoral i, per tant, no estan subjectes a les decisions de la JEP.
La tercera i més important és que ja no volem
obeir lleis injustes.

L’única sortida digna per als catalans
és desobeir, desobeir i desobeir . Com
va escriure l’activista americana Rosa
Parks: “Com més cedíem, com més
reculàvem, pitjor ens tractaven”
La judicatura espanyola ha afegit al seu costum
de derogar tot el que es decideix als òrgans legislatius i/o executius catalans, la voluntat de
prohibir tot el que fan les entitats de la societat
civil. Tant li fa si és l’ANC, Òmnium, la Cambra... si és català ho prohibeixen.
La democràcia a Espanya és únicament un decorat... i no gaire ben fet. Com deia Lluís Llach
dissabte a TV3: “Durant la dictadura vaig fer
l’Estaca, la vaig cantar centenars de vegades en
públic i mai vaig anar a la presó. Ara hi ha tretze rapers condemnats per cantar”. Valtònyc és
a l’exili i Pablo Hasel ha d’entrar avui mateix a
la presó.
L’única sortida digna per als catalans és desobeir, desobeir i desobeir. Com va escriure l’activista americana Rosa Parks: “Com mes cedíem,
com més reculàvem, pitjor ens tractaven”. La
seva negativa a complir les lleis d’apartheid que
obligaven als negres a viatjar al fons de l’autobús i a cedir el seient als blancs, va fer derogar
les lleis racistes.
Ja fa massa temps que els catalans veiem negats
els nostres drets perquè la cúpula dirigent de la
(in) justícia espanyola, retorça les lleis amb la
voluntat de castigar-nos i això s’ha d’acabar. No
sé qui guanyarà les eleccions, però sé que guanyi qui guanyi, veurà la seva capacitat retallada
per la judicatura.
No em resigno a seguir sent l’ase dels cops
d’un estat en fallida. Em declaro insubmís i
desobedient en tant la cúpula judicial espanyola estigui encapçala per un cap d’estat que
no hem elegit.

Membres de la Xarxa Renda Bàsica

F

a quatre anys, l’abril del 2016, es va fer
una enquesta sobre la Renda Bàsica Universal a 10.000 ciutadans i ciutadanes de
la Unió Europea. Es va portar a terme a
28 països i en 21 idiomes diferents. El resultat de
l’esmentada enquesta va ser el següent: el 64% es
va mostrar a favor, el 24% en contra i un 12% es
va abstenir. Espanya va ser el país que es va mostrar més a favor de la Renda Bàsica amb un 71%.
El passat mes de març, en plena pandèmia de Covid19, es va realitzar l’enquesta ‘Europe’s Stories’,
feta a Europa i al Regne Unit per un equip de la
Universitat d’Oxford. La Renda Bàsica va obtenir un suport de més del 70% entre tots els grups
d’edat a Europa i un 68% al Regne Unit.
El suport creixent a aquesta proposta arreu d’Europa i a tot el món és innegable. Les raons poden
ser més o menys discutibles però es fa evident
que l’augment de la pobresa i el fracàs de la majoria de subsidis condicionats alguna cosa hi tenen
a veure.
Els països amb més pobresa de la UE són Romania, amb una taxa de pobresa del 23,8%, Letònia,
Bulgària, Estònia i en cinquè lloc, Espanya, amb
una taxa del 20,7%. Quant a la pobresa infantil,
el Regne d’Espanya ocupa el tercer lloc amb un
27,1% només darrera de Romania i Bulgària. Pel
que fa a l’atur, Espanya ocupa el segon lloc amb
un 16,5% després de Grècia, amb un 16,8%. Amb
aquests indicadors nefastos es fa del tot necessari
avançar cap a una mesura que pugui garantir uns
ingressos a tothom sense cap condició prèvia.
Amb aquest context no és d’estranyar que el passat mes de setembre comencés una iniciativa
europea per aconseguir una Renda Bàsica Universal. En un any cal recollir un milió de signatures que avalin aquesta proposta, que s’han de
recollir en, com a mínim, a set països membres
de la UE. En aquest mes i mig de campanya, ja es
porten recollides més de 65.000 signatures. Alemanya és l’estat que lidera la recollida amb més
de 19.000 signatures seguida per Espanya, amb
més d’ 11.000, dos països que aporten una bona

Una Renda Bàsica Universal a
Europa és una proposta amb sentit, més enllà de la pandèmia, per
posar fi a la precarietat i la pobresa, donant garanties materials per
l’exercici de la llibertat.
proporció de signatures.
No és casualitat que quatre dels països que porten més signatures recollides, siguin Grècia, Bulgària, Estònia i Espanya. Tenen molt a veure els
indicadors de pobresa i atur que hem apuntat
abans, el que fa molt necessari aconseguir una
renda universal i incondicional per a tothom.
En el cas concret d’Espanya, tot i que no és l’únic
cas, el fracàs de rendes condicionades com l’Ingrés Mínim Vital o la Renda Garantida Ciutadana, que havien creat grans expectatives, ha mostrat de forma àmplia aquesta necessitat, així com
la seva urgència. Cal un canvi del sistema d’ajuts
i rendes no només subjecte a la inseguretat econòmica que està patint bona part de la ciutadania
per les conseqüències de la Covid19 i de les polítiques socials portades per la majoria de governs
de la UE.
L’actual context ens fa reflexionar sobre les grans
limitacions que té el sistema d’ajuts condicionats.
Centenars, milers d’ajuts parcials sempre sotmesos
a la prèvia demostració de necessitats, risc de pobresa, ingressos,… papers i documents que s’han
de sol·licitar, presentar i que estigmatitzen de forma
clara a un gran segment de població.
Una Renda Bàsica Universal i incondicional acaba
amb aquest estigma i dota de llibertat per negociar
la pròpia vida i les condicions d’accés al mercat laboral, un mercat, per cert, que no genera ocupació
per tothom i que s’ha precaritzat molt des de la crisi
del 2008. Una Renda Bàsica Universal a Europa és
una proposta amb sentit, més enllà de la pandèmia,
per posar fi a la precarietat i la pobresa, donant garanties materials per l’exercici de la llibertat.

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia
i les donarem a conèixer públicament.

Envia’ns un correu a: fotodenuncia@veuanoia.cat

Tal com diu el rètol que
alguna persona ha posat
a l’esplanada que hi ha al
principi de la ronda del
Rec, no ha de ser un espai
d’abocament de residus.
Més civisme, si us plau!
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Igualada
Recta final de vacunació a les residències i
professionals sanitaris a tota la comarca
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

’administració de les
vacunes fa un mes que
va començar a l’Anoia.
De moment, ja se n’han administrat 4.595, si bé amb moltes
oscil·lacions en el temps, perquè el ritme d’arribada dels
vials no ha estat el que estava
previst. Hem parlat amb Teresa Sabater, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut, responsable
de la campanya de vacunació
en el nostre territori.
Podríem dir que, dins de les
circumstàncies, la campanya
de vacunació a l’Anoia està
seguint les pautes que us havíeu marcat?
Sí, en general sí. Fins ara ens
podem donar per molt satisfets. Vam començar la setmana del cinc de gener, i la
programació que havíem
preparat pràcticament l’hem
pogut mantenir tota. Vam
prioritzar que, en menys de
tres setmanes, havíem de posar la primera dosi a totes les
residències, i això es va aconseguir, exceptuant alguna residència que en aquell moment
tenia algun brot. Després hem
pogut anar fent les segones
dosis de les residències i també pràcticament s’han pogut
fer totes, exceptuant algun cas
concret. Podríem dir, doncs,
que haurem pogut complir
amb el calendari, fins al moment. La primera dosi es va
posar al 81% de residents,

“Si no hi ha canvis en
la velocitat d’arribada
de les vacunes, ja serà
molt arribar a l’estiu
al 40-50% de vacunats”
en queden alguns però molt
pocs, perquè hi ha persones a
qui és contraindicat posar-los
una vacuna perquè tenen patologies importants, o perquè
no volen. Pel que fa la segona
dosi, ja s’ha administrat a un
55% de les residències, i entre
aquesta setmana i la vinent ho
acabarem. En el cas dels professionals de les residències,
la primera dosi la van rebre
un 85%, i una tercera part ja
han rebut la segona. Les dades
encara són més bones en el
cas de les residències de discapacitats, del 95% en primera
dosi, i ja s’està finalitzant la segona. Per tant, fins aquí, molt
bé.
És a dir, els avis de les residències ja estarien immunitzats, sense risc de contraure
la covid?
Hi han certes garanties que,
una vegada s’ha administrat
la segona dosi, la pròpia infecció baixa molt de nivell. Els
residents estan molt més protegits. Ja tenim constància de
residències on ja s’havia posat
la segona dosi, i que ha entrat
algú que ha resultat positiu de
covid-19, i és tot molt diferent. Abans, si això passava, el
virus feia estralls. Ara ja no és

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

Teresa Sabater, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut, durant l’entrevista amb La Veu.

així, i, si es dona el cas d’algun
contagi, la malaltia és completament diferent, res a veure.
Això és una molt, molt bona
notícia.
Els professionals sanitaris,
els que són a l’Hospital o a
l’Atenció Primària, també ja
estan vacunats?
En aquest cas vam començar
relativament bé, teníem unes
expectatives d’arribada de les
vacunes que ens garantien la
primera i la segona dosi als
professionals sanitaris, una
mica més endarrerits que a
les residències, això sí. Amb la
primera no van existir problemes, perquè les vacunes van
arribar més o menys com estava planificat, però el problema
va venir amb la segona, quan
els vials no arribaven a temps.
Això ens ha obligat a espaiar
l’administració d’aquestes segones dosis. Afortunadament,
sembla que podrem recuperar aviat el ritme que volíem,
i aconseguir posar la segona
dosi als professionals entre els
21 i els 28 dies després de la
primera. Pzifer ens recomana

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

“La idea inicial era
acabar la primera fase
dins del primer trimestre. A partir de la segona quinzena de març,
si arriben les vacunes,
es començaria amb els
majors de 80 anys”
que l’ideal és administrar-la
en aquest marge. Tampoc no
succeeix res si es passa uns
dies, però crec que ho podrem
fer com estava previst. Aquí a
l’Anoia els percentatges també
són molt bons en el cas dels
professionals que són a primera línia de covid, amb un 89%
de vacunats de primera dosi, i
un 5% de segona, simplement
perquè la dada és del 31 de gener i és llavors quan es començaven a posar. Entre aquesta
setmana i la vinent la majoria
de les segones dosi s’administraran per a aquest col·lectiu.
Quedaria algú més per vacunar, de la primera fase?

Sí, hi ha professionals sanitaris
que no estan en el sistema públic, i estem mirant la fórmula
per poder posar les vacunes.
Per exemple, els odontòlegs,
fisioterapeutes, personal de
clíniques... Tenim més dubtes
en les persones altament dependents, però que no estan
institucionalitzats, és a dir,
que són a casa seva. En aquest
cas estem dissenyant l’estratègia, però el problema és que
ni la vacuna de Pzifer ni la de
Moderna ens permeten moure-les fàcilment, per poder
anar als domicilis. Seria ideal
amb la vacuna d’AstraZeneca,
però sembla que no es podrà
injectar a majors de 65 anys.
Ja veurem què fem, caldrà ser
imaginatius. Després vindrien
els majors de 80 anys.
Quines són les projeccions
de calendari que teniu?
La idea inicial era acabar la
primera fase dins del primer
trimestre. A partir de la segona quinzena de març, si arriben les vacunes, es començaria amb els majors de 80 anys.
Vejam, a dia d’avui això no és

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
assessoria@ceosl.cat
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“No tenim constància
que la variant britànica
de la covid hagi
arribat a l’Anoia”
impossible, si no tenim més
entrebancs, es pot fer. A Catalunya hi ha 400.000 persones majors de 80 anys, i això
vol dir més de 700.000 vacunes. Després vindrien totes les
persones amb patologies cròniques, que són un milió, és a
dir, necessitarem dos milions
de vacunes... En fi, això ja és
molta gent. Ens hagués agradat a l’estiu tenir vacunada el
70% de la població, però si
no hi ha canvis en la velocitat
d’arribada de les vacunes, ja
serà molt arribar al 40-50%.
Ja s’està parlant de fer vacunacions massives, en camps
de futbol, en poliesportius...
Està previst fer això aquí,
quan arribi el moment de vacunar als adults i joves sans?
Si ens arriben vacunes suficients, farem el que calgui. Ja
buscarem l’estratègia, si cal
alentir uns pocs dies tot per
poder vacunar quanta més
gent millor, ho farem. És prioritari, però és clar, depèn de

que tinguem el material. Ja
s’han fet vacunacions importants cada any amb la grip, per
tant és qüestió de veure com
ho farem logísticament. Però
es farà, i aquí caldrà tenir la
col·laboració municipal per
poder tenir espais addicionals,
fora dels Centres d’Atenció
Primària.
Sembla que la tercera onada va cap avall, però tenim
al damunt les variants de la
covid-19 que estan causant
molt temor. La lentitud en
l’arribada de les vacunes pot
afectar-hi? Hi ha incidència a
l’Anoia, d’aquestes variants?
La variant britànica ha arribat
ja a la Catalunya Central, però
no hi ha constància a l’Anoia.
El problema és que és molt
contagiosa, tot i que l’efectivitat de la vacuna és clara també
amb aquesta variant, i la gran
preocupació nostra és que
hi hagi un relaxament de les
mesures. De les altres variants
tenim molt poca informació.
Entenem a tothom, tots estem
cansats de mascareta i de confinaments, de no poder abraçar a la gent, però la situació
ara és clau, esperem que la

vacunació faci efecte i que es
vagi augmentant el nombre
de vacunats. La immunització
col·lectiva serà molt important, i ara és molt important
ser curosos. Molt lentament
les dades epidemiològiques
van baixant, però encara no
les dades assistencials. Els
hospitals estan plens de covid
i el problema és que la gent hi
és molt temps hospitalitzades,
costa molt donar-los d’alta. Els
ingressos s’acumulen i no ens
podem permetre una quarta
onada, de cap manera.

Un mes de vacunació Covid a l’Anoia

4.595 vacunes
Residències de gent gran (residents i personal)
Professionals en primera línia de Covid
Finalització de la vacunació setmana vinent

Després:
Professionals sanitaris privats: odontòlegs,
fisioterapeutes, clíniques...
Persones d’alta dependència que viuen a casa

A partir segona quinzena de març:
Majors de 80 anys
Malalts crònics

LAURA
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El PSC diu que amb Salvador Illa
“l’Anoia serà prioritària”

Les JERC volen oferir
més als joves en mobilitat, habitatge i educació

REDACCIÓ / LA VEU

A

falta d’una setmana
per les eleccions al Parlament del diumenge
14-F, el PSC-Anoia continua
amb una campanya intensa
per tota la comarca. En roda de
premsa, el candidat per l’Anoia Jordi Riba, ha remarcat la
necessitat de que Salvador Illa
sigui el proper president de la
Generalitat per a fer possible el
canvi a Catalunya, passar pàgina i tornar a fer del progrés
l’emblema de Catalunya després d’una dècada perduda en
la qual l’enfrontament i mala
gestió d’ERC i JxCat al govern
de la Generalitat ha fet retrocedir el país.
Riba afirma que “sabem que
encara hi ha molts indecisos,
gent que dubta a qui votar. Els
demano que no dubtin, tothom
és conscient que Catalunya
no pot continuar així perdent
oportunitats cada dia. L’únic
partit que pot fer possible el
canvi és el PSC amb Salvador
Illa de president. Cal obrir una
nova etapa. Hem passat deu
anys amb el procés en el qual
hem viscut en una situació
constant de confrontació que
ha portat a una situació absolutament de paràlisi del país i
de retrocés i decadència. Cal
obrir una nova etapa en què el
diàleg, la negociació i la recerca
d’acords sigui la nota predominant i la característica fonamental del mandat i l’etapa que
ha d’iniciar-se a Catalunya.”.
El PSC lamenta que la comarca
de l’Anoia no hagi estat prioritzada pel govern de la Generalitat davant les enormes dificultats econòmiques i socials que
viu i els reptes que té, cosa que
no va passar durant els governs

REDACCIÓ / LA VEU

D
dels presidents socialistes Maragall i Montilla, quan l’Anoia
va rebre atenció que es va concretar amb el nou Hospital,
centres d’atenció primària de
nova creació en diferents municipis, noves escoles i infraestructures.
Jordi Riba explica que “cal a la
comarca tornar a posar al davant de les prioritats polítiques
un programa de reindustrialització, en la línia de la moció
que el PSC va presentar al mes
de desembre en el Parlament
de Catalunya. Moció en què es
demana l’articulació de polítiques de reindustrialització del
país, una inversió de mil milions d’euros per poder fer realitat aquesta necessitat. Es reclama en aquesta moció prestar
especial atenció a comarques
especialment desfavorides com
l’Anoia i la seva gent”.
El PSC-Anoia afegeix que “cal
també a la comarca que es pari
atenció en l’àmbit de les infraestructures. Infraestructures
com les millores pendents a
la B-224, la variant de Piera,
Masquefa i Vallbona per donar seguretat. Que es facin les
infraestructures
educatives
pendents com les de Cabrera
d’Anoia i acabar els barracots

que hi ha en escoles de la comarca. També les infraestructures necessàries i pendents
en matèria d’atenció a la gent
gran com hi ha pendents a l’Alta Anoia on no hi ha cap dispositiu d’atenció a les persones
grans. Cal que es completi la
Ronda Sud, a més de finalitzar
la connexió amb Igualada. Cal
que es reprengui i es prioritzi,
i es posi damunt de la taula
la necessitat de reprendre el
projecte de l’Eix Transversal
Ferroviari, el tren gran que
ha de connectar Barcelona i
Lleida passant per Igualada.
Cal que s’emprengui les mesures necessàries per resoldre
els problemes de seguretat de
la C-15 amb resultats malauradament desgraciats durant
els darrers anys i revertir la
retallada en la unitat de trànsit dels Mossos d’Esquadra a
la comarca que ha fet el govern aquest gener”.
El candidat Jordi Riba, que
ocupa el número 19 de la
llista del PSC, ha estat acompanyat a la roda de premsa
dels candidats anoiencs que
també formen part de la llista: Noemí Trucharte, Sandra
Fernández i David Oliva.

issabte 30 de gener,
va tenir lloc l’acte
central de campanya
de les Joventuts d’ERC del Penedès-Anoia al celler de la Fassina, a Sant Sadurní. Van intervenir-hi Laura Vilagrà, número
dos de la llista d’Esquerra, Rut
Ribas, diputada al Parlament,
Oriol Casanellas, candidat de
Jovent Penedès-Anoia i Laia
Sueiro, portaveu del Jovent Republicà Penedès-Anoia.
Durant l’acte, Rut Ribas va posar en valor la feina feta durant
l’última legislatura al Parlament i va explicar les principals victòries juvenils que s’han
anat aconseguint; des del rebuig a les cases d’apostes, fins a
la rebaixa de les taxes universitàries, passant per l’emancipació juvenil i la cura de la salut
mental i emocional del jovent.
“Som el motor de canvi que venim a transformar el país. Davant la retallada de drets, estem
aquí per plantar cara i prendre

el relleu”, assegurava Ribas.
Per la seva banda, Oriol Casanellas va donar a conèixer les
propostes del Jovent Republicà
pel país i pel territori, i va posar èmfasi en la presència del
jovent a les institucions, per
tal de seguir treballant per millorar la vida dels i les joves en
àmbits com la mobilitat, l’habitatge i l’educació. “És evident
que l’Estat espanyol no ens
ofereix cap oportunitat, i per
això, és important que els joves estiguem a les institucions,
i que aquest 14F hi tornem a
ser”, explicava Casanellas. En
aquest sentit, el candidat va
demanar la confiança en l’opció republicana, aprofitant per
reivindicar-se com l’únic partit
amb noranta anys d’història
impol·luta i sense cap cas de
corrupció.
Finalment, Vilagrà va parlar de
la importància que ERC encapçali el govern i la reconstrucció
post-Covid. “La lluita d’ahir és
la lluita d’avui. El nostre compromís és ferm i clar”.

Fins a 384 persones
presenten excuses per no
ser a les meses electorals
REDACCIÓ / LA VEU

M

és de 9.000 persones, 384 en el partit
judicial d’Igualada,
han presentat excuses per no
formar part de les meses electorals el 14-F, segons dades
facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC).

El termini per impugnar la
incorporació a una mesa
electoral és de 7 dies naturals des que es rep la comunicació, sens perjudici que,
finalitzat el termini i fins al
moment de conformar les
meses, les Juntes Electorals
atendran totes aquelles causes sobrevingudes.

El nou sistema “Air k are”
per estufes de pèl.let o fusta
En època de la pandèmia COVID, és important tenir cura de tots els elements que millorin la
qualitat de l’aire que respirem a les nostres llars a l’hora d’escollir una estufa de PÈL·LET o FUSTA
El nou sistema Air K are millora la qualitat de l'aire tot l’any, amb una doble acció combinada:
• OZONITZADOR: ajuda a reduir virus, bacteris, fongs, gèrmens, microbis i allunya els petits
insectes.
• IONITZADOR: elimina partícules en l'aire com pols, pol·len i fum.
Cal destacar també la importància d’ utilitzar pèl·let de qualitat per una bona combustió.

Distribuïdors

i Pèl·let FARNERS.
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Premsa Comarcal

Nou pla d’ajuts directes als col·lectius
més afectats per la Covid-19
❱ Els destinataris d’aquest pla trimestral del Govern, dotat amb 618 M€, seran treballadors

en ERTO, autònoms, microempreses i petites empreses
Redacció
El Govern de la Generalitat activarà un
nou pla d’ajuts directes
i de caràcter trimestral per donar suport
als col·lectius i sectors
econòmics més afectats
per les mesures de contenció de la pandèmia
de la Covid-19 per un
import de 618 milions
d’euros de gener a març.
La iniciativa, encapçalada pels departaments
de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda;
Treball, Afers Socials
i Famílies; i Empresa
i Coneixement, s’ha
anunciat aquesta d’acordar-la amb el Consell del
Diàleg Social de Catalunya, que agrupa els
representants de les
principals associacions
econòmiques i socials
del país.
Els destinataris
d’aquestes ajudes seran majoritàriament:
treballadors autònoms
que han vist reduïts
els seus ingressos; microempreses i petites
empreses que han patit
una caiguda substancial de la seva facturació
i que es comprometen
a mantenir els llocs de
treball; persones treballadores que estiguin en
un expedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTO); així com els sectors més afectats per les
restriccions.

REEdició dEls
ajuTs a auTònOMs

El nou pla trimestral
s’estructura en quatre línies d’actuacions
principals. La primera
és una nova edició de
l’ajut dels mesos de novembre i desembre per
a persones treballadores autònomes afectades econòmicament per
la Covid-19. L’ajut serà
novament de 2.000 euros
per treballador autònom
i el rebran totes les persones que el sol·licitin i
compleixin els requisits.

ajuTs pER a
pETiTEs EMpREsEs
i MicROEMpREsEs
En ERTO

L’estimació que fa el Govern és d’un pressupost
de 280 milions d’euros,
de manera que se’n beneficiarien uns 140.000
treballadors autònoms.
L’ajut està dirigit a
persones treballadores
autònomes individuals o
amb fins a 5 treballadors
contractats, amb una
base imposable de l’IRPF
l’any 2019 igual o inferior
a 35.000 euros/any, i amb
un rendiment net l’any
2020 igual o inferior a
17.500 euros. Són els mateixos requisits que a les
dues convocatòries anteriors i hi podran accedir
les persones que ja el van
rebre i aquelles que potser llavors no complien
amb els requisits, però
ara sí.

El procediment per
sol·licitar l’ajut serà
el mateix que al desembre: a partir del registre a una nova base de
dades de treballadors
autònoms. Només serà
necessari complir amb
els requisits per poder
registrar-se a la base
de dades i s’accedirà a
l’ajut directament.

ajuT nOu i diREcTE
a TREballadORs
En ERTO

També es posa en
marxa una nova línia
d’ajuts directes per a treballadors i treballadores
de qualsevol sector que
es trobin en situació
d’ERTO.
En aquest cas, es
destinarà un pressupost

de 105 milions d’euros,
amb la previsió d’arribar aproximadament
a 175.000 persones.
L’import per beneficiari serà d’un mínim de
600 euros, però aquesta qüestió s’acabarà
de concretar amb els
agents socials.

ajuT nOu pER a
la fORMació
dE TREballadORs
En ERTO

Aquest ajut a la formació està dirigit a persones treballadores que
es troben en situació
d’ERTO, tot prioritzant
els sectors més afectats.
L’objectiu és reconèixer
l’experiència laboral
d’aquests treballadors
i ajudar en la seva pos-

sible reorientació i requalificació.
S’hi destinaran 25
milions d’euros i es
preveu beneficiar uns
10.000 treballadors i
treballadores en situació d’ERTO.
El Departament de
Treball, Afers Socials i
Famílies impulsarà un
programa mixt d’orientació i formació per a les
persones treballadores,
per tal d’acreditar les
seves competències o
fer un itinerari formatiu acreditable. Aquest
programa serà gestionat pel Consorci per a
la Formació Contínua
de Catalunya i s’acabarà de dissenyar amb
els agents econòmics i
socials.

Finalment, el Govern, a través del Departament d’Empresa i
Coneixement, destinarà 208 milions d’euros a
microempreses i petites
empreses amb treballadors en situació d’ERTO.
En concret, s’hi podran
acollir les empreses de
menys de 50 treballadors
amb una facturació de
fins a 10 milions d’euros anuals que tinguin
treballadors en situació
d’ERTO a data 31 de desembre de 2020.
L’ajut consistirà en
2.000 euros per treballador a jornada completa en situació d’ERTO
amb un màxim de 30.000
euros per empresa. Els
208 milions d’euros permetran cobrir tot l’univers de treballadors en
ERTO de les microempreses i petites empreses, que són un total de
104.000. Per acollir-se als
ajuts, l’empresa haurà
de comprometre’s a
mantenir la contractació
dels treballadors fins al
31 de desembre de 2021.
En cas d’incompliment,
perdrà la totalitat de la
subvenció.
La voluntat del Govern és activar aquesta
línia al més aviat possible. Per tal d’agilitar
el procés, es farà un registre previ de totes les
empreses sol·licitants.
Per rebre l’ajut, els sollicitants només hauran de fer un certificat
d’autoresponsabilitat
i el control administratiu del compliment
dels requisits es farà a
posteriori, un cop fet el
pagament.
pER a Més infORMació

consulteu el web

economia.gencat.cat
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El PDeCAT inicia la
campanya electoral

Acte de Laura Borràs i Carles
Puigdemont, demà a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

D
REDACCIÓ / LA VEU

L

’equip del PDeCAT
d’Igualada, va dur a terme dijous passat l’acte
tradicional de penjada de cartells, que ateses les circumstàncies sanitàries, aquesta vegada
va tenir un caràcter simbòlic.
Aquest era el tret de sortida d’una campanya en que la
candidatura encapçalada per
la igualadina Àngels Chacón,
i acompanyada en el número
3 per Barcelona per l’Alcalde
d’Igualada, Marc Castells, sota
el lema “Si t’ho penses, PDeCAT” presenta un projecte basat en la recuperació del país i
del prestigi de les institucions,
posant èmfasi en que son in-

dependentistes amb model de
país.
En Rafael Galvan, regidor al
Bruc, i Anna Pallerols, tinenta alcalde de l’Ajuntament de
Piera, completen la llista de
l’Anoia del PDeCAT van declarar que “volem ser diputats de
proximitat, tenim la experiència de la bona gestió des dels
ajuntaments”.
En aquest acte, seguint les recomanacions sanitàries, hi va
participar un grup reduït de
persones, com en Santi Broch,
president del PDeCAT Anoia,
el president del comitè local
Daniel Roig, representants comarcals i regidors del consistori del grup municipal de Junts
per Igualada.

emà dissabte 6 de
febrer, a les 19h a
l’Ateneu
Igualadí,
tindrà lloc l’acte de campanya de Junts, amb la presència dels candidats comarcals,
Joan Pere Roselló, Sandra
de la Iglesia i Judit Guàrdia,
així com del president Carles
Puigdemont (online des de
Waterloo) i la candidata a la
presidència de la Generalitat,
Laura Borràs.
Degut a les mesures Covid i al
pla del Procicat referent als actes electorals en espais tancats,
l’aforament és limitat i no és
obert al públic.
Com tots els actes de campanya, aquests poden seguir-se
en directe per youtube.com/
juntspercatalunya
Aquest serà, de moment, el
primer acte important de la
campanya electoral a l’Anoia, i
l’únic, per ara, amb un candidat a la presidència.
També es comptarà amb la
presència dels consellers Josep Rull i Jordi Turull, i de la
candidata Ester Vallès, millor
situada en la llista de la demarcació de Barcelona per la
Vegueria Penedès.

La Junta Electoral atorga tots
els espais electorals de Junts,
al PDeCAT
La Junta Electoral de Zona
(JEZ) d’Igualada, que encapçala el jutge Pedro Manuel
Izquierdo López-Cepero, ha
atorgat al PDeCAT tots els
espais electorals que li corresponien inicialment a Junts
per Catalunya a la ciutat. La
resolució, de divendres al
matí, rectifica la inicial de
la pròpia JEZ, que repartia a
parts iguals els espais per als
partits d’Àngels Chacón-Marc
Castells i Laura Borràs-Carles Puigdemont. El PDeCAT,
però, va presentar un recurs a
la decisió i la JEZ li ha donat
la raó, perquè entén ara que
Junts per Catalunya, partit

que ha governat el país i del
qual la pròpia Chacón n’era
consellera fins fa uns mesos,
és en aquestes eleccions un
partit “nou” sense representació al Parlament, i, com a tal,
no li corresponen espais.
Sembla que no hi ha cap cas
igual a Catalunya, únicament hi ha uns fets similars
a Tremp, i demostren fins a
quin punt existeix una lluita
total entre les dues formacions, hereves de l’antiga Convergència.
La JEZ havia atorgat un 9,5%
dels espais a JxCat i una xifra
igual al PDeCAT, fins a completar el 19%, que ara, finalment, s’emporta íntegrament
el partit de Chacón i l’alcalde
d’Igualada.

La CUP demana la retirada del Pla Director de la Conca
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Pla Director de la
Conca d’Òdena impulsat pel Departament de
Territori de la Generalitat preveu 400 noves hectàrees de sòl
industrial i ha comptat amb
una gran contestació popular.
A la roda de premsa que ha
dut a terme la CUP, ha intervingut la regidora de l’Ajuntament d’Igualada, Neus Carles,
que ha volgut recordar que a
la Conca d’Òdena ja hi ha sòl
industrial disponible i ha denunciat que darrera d’aquest
pla director hi ha una operació per destinar aquests espais
a grans centres logístics «que
ofereixen pocs llocs de treball
i de mala qualitat, amb poca
capacitat per reactivar i dinamitzar l’economia del territori».
De la mateixa manera, la regidora igualadina ha volgut posar en valor el teixit econòmic
que depèn de la preservació
de la Conca d’Òdena, en especial del sector agrícola, im-

L’actual diputada
Natàlia Sànchez ha
ofert una roda de
premsa des de la Tossa
de Montbui exigint la
conservació dels espais
naturals i agrícoles de
la Conca d’Òdena
prescindible si es vol apostar
per un consum de qualitat i de
proximitat.
En front del model de destrucció del territori, els cupaires aposten per invertir en
I+D i impulsar el Parc Agrari
de la Conca d’Òdena per desenvolupar un model agroalimentari sostenible, basat
en la proximitat i resilient al
canvi climàtic.
Neus Carles ha reclamat un
model pactat amb el territori que busqui la cohabitació
entre el sector agrícola, la
indústria i la preservació del
medi ambient.

Projecte a esquenes
del territori
Per la seva banda, Natàlia
Sànchez ha reclamat «una
nova mirada i una nova forma d’ordenar el territori». La
diputada de la CUP ha volgut
manifestar “el rebuig de l’or-

ganització a un pla director
que considera que porta el segell de Damià Calvet i d’’Angels Chacon (ex-consellera
d’Empresa i Coneixement) i
d’una manera de fer política
que busca afavorir l’especulació enlloc de mantenir el ter-

ritori i els sectors econòmics
que en depenen”. La CUP ha
denunciat que “aquest projecte s’està impulsant d’esquenes
als agents del territori i s’ha
posat al costat de totes les
entitats i organitzacions que
lluiten per aturar-lo”.
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Ja s’acosta el Dijous Llarder!
REDACCIÓ / LA VEU
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l dijous anterior al
Dimecres de Cendra,
conegut popularment
com a Dijous Gras, Jarder
o Llarder, és el tret de sortida tradicional a les festes
de Carnaval arreu del país.
Aquest dia és costum celebrar àpats familiars que tenen per protagonista a tot
tipus de menges que combinen els ous amb la carn.
Serà dijous de la setmana
vinent, 11 de febrer. Evidentment, aquest any molt
afectat per la pandèmia, que
ha trastocat moltes coses.
Ele conegut portal Festes.
org ens dona moltes dades
sobre aquest dia tant especial a Catalunya.
Els tres darrers dijous abans
de la Quaresma són coneguts com els tres dijous
gormands: el del compares,
de les comares i el Dijous
Llarder. En l’actualitat els
dos primers no tenen celebracions festives associades,

tot i que antigament durant
aquests dies els padrins i
les padrines es convidaven,
respectivament a suculents
àpats.
El Dijous Gras o Llarder està
en aquesta mateixa línia de
convit i celebració gastronòmica, majoritàriament dins
l’àmbit familiar, però també
en l’espai públic.
Avui és el dia de l’any en
què moltes llars mengen
truita de botifarra, coca de
llardons i botifarra d’ou per
esmorzar, per dinar o per
sopar, així com altres àpats
resultants de la combinació
dels ous amb la carn, una
reminiscència dels greixosos
àpats que tenien lloc quan,
per Quaresma l’abstinència
era obligada per a tothom.
Tot aquest desfici carnal comença amb un àpat extraordinari, a base de carn de
porc, ous, llom, orella, cansalada, ventre i botifarra. La
farsa dels funerals del porc,
habitual de recitar el Dijous
Gras, escarneix el sacrifici

del porc per fer-ne vianda:
De vianda en queda prou
per les Carnestoltes;

us deixo tot el meu cos,
botifarres moltes;
també us deixo lo poltruc,

DIJOUS

LLARDER

ÉS ÚNIC!
11 de febrer
Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -

691590613
91590613

menjau’s el que jo no puc:
procureu viure amb salut,
després feu-me absoltes.
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Una festa envoltada de tradicions
REDACCIÓ / LA VEU

A

ntigament, per Dijous Gras era tradició que els escolars,
des de Cap d’Any fins el Dijous Llarder, recollissin tots
els diners que podien. Avui
trencaven la guardiola i anaven a fer un bon berenar amb
els companys, a base de truita
amb botifarra i formatge per
postres.
Actualment, les escoles de tot
el país continuen amb aquesta tradició, realitzant petites
excursions a parcs o jardins
propers al centre educatiu i
fent-hi un bon àpat en comú.
Ja veurem com s’ho fan aquest
any. Així mateix, també és habitual que se celebrin concursos de truites entre els alumnes, premiant la que té millor
gust, millor presència, major
originalitat... També són moltes les poblacions catalanes

que celebren concursos de
truites i jornades gastronòmiques amb la carn de porc i els
ous com a protagonistes.
Joan Amades comenta que, a
finals del segle XVIII, pel Dijous Llarder, era habitual que
els venedors del mercat simulessin batusses alineats en dos
grans grups. D’una banda, els
carnissers, budellers, tripaires, cansaladers, pollaters i
ouaires, aquells qui venien les
menges prohibides durant la
Quaresma; de l’altra, els venedors de carn magra, peixaters,
marmanyeres, verdulaires i
fruiters. Els dos grups de comerciants s’esbatussaven simbòlicament en el que era una
fidel plasmació de la tensió
existent entre el Rei Carnestoltes i la Vella Quaresma.
A Mallorca és costum menjar
ensaïmades casolanes el Di-

Típica sortida escolar per Dijous Llarder. Aquest any serà complicat.

jous Gras, fetes amb molt de
llard i farcides amb carn de
porc. A l’Alguer, per contra,

Concurs de truites.

el dia d’avui s’anomena Dijous
Raiolu (una evolució de lardiolu, és a dir, llard), en què és
habitual menjar la típica olla
podrida, un plat que en l’actualitat s’ha convertit en un
dels símbols gastronòmics de
la ciutat catalana de Sardenya.
El Dijous Gras és també el dia
en què, en molts poblacions
s’escenifica l’arribada del Rei

Carnestoltes, el dia assenyalat
en què pronuncia el seu discurs incitant a la gresca i la
gatzara. El període festiu que
comença amb el Dijous Llarder trenca totalment amb les
rutines de la vida quotidiana,
subvertint l’ordre establert fins
el moment, tant en l’àmbit
gastronòmic com el social o el
sexual.

Ensaimada de tallades, típica pel Dijous Gras a Mallorca.

El dijous gras o dijous llarder,
botifarra menjaré

Elaboració pròpia · Servei a domicili ·
Productes d’excel·lència i qualitat
Igualada · C/ Alba, 11 · Tel. 93 803 08 83
Vilafranca del Penedès· C/Tossa de Mar, 29 · Tel. 93 890 48 18 ·
calpassanlas@hotmail.com

Mercat La Masuca
Parades 69 - 111
Tel. 93 805 50 41
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“Per Dijous Gras, botifarra fins al nas!”
REDACCIÓ / LA VEU
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n dels ingredients
més bàsics i esperats
del Dijous Llarder o
Gras és la botifarra d’ou. És,
probablement, el dia que en
mengem més, o potser l’únic,
si bé a la vostra xarcuteria és
possible trobar-ne tot l’any.
La botifarra d’ou es presenta
en unitats variable i amb una
forma de ferradura lligada
pels extrems. El color d’aquest
embotit és d’un groc apagat
que tendeix a enfosquir-se a
mesura que entra en contacte
amb l’aire, i la seva textura deixa entreveure el gra de picat
dels ingredients que intervenen en la seva elaboració.
Un cop freda després de cuita,
la seva consistència s’endureix,
tot i que un cop a la boca esdevé melosa i fàcil de mastegar.
Composició i elaboració
La botifarra d’ou es pot fer només de ventresca, de ventresca sense conna ni tendrums
i també si pot afegir gurgil

sense conna. Si afegeix 1 dotzena d’ous per quilo de massa,
desprès es posa la sal, aconsellable 15 fins a 18gr per quilo
contant l’ou, segons la localitat. Tot seguit hi posem el pebre, la quantitat es de 4gr per
quilo segons la localitat.
El pebre pot ser blanc o negre,
tenint en compte que el negre
és veurà exteriorment. Abans
d’afegir els ous s’han de batre
suficient perquè es trenquin
sense que agafin oxigen. Tot
això ho piquem, aconsellable
amb plat de 5.Ho pastem tot
fins que la massa quedi compacta, s’emboteix amb tripa
natural de porc d’un calibre
aconsellable de 34-36, quan
s’emboteix s’ha de deixar que
quedi tou, ja que quan es cou
l’ou es boteix.
Es lliga en forma de ferradura,
es posa a coure fins que arribi a temperatura de cor d’uns
80oC aconsellables ( mínim a
75oC i màxim a 85oC per evitar trencaments). Quant surti
del perol refredar-la amb aigua freda , posar-la a la càme-

ra i etiquetar-lo.
Celebrem el primer dia de
Carnaval. En èpoques pretèrites, quan la dictadura va
prohibir disfresses, rues i

balls, ens havíem de conformar amb el dijous gras. Era
una festa pràcticament a tota
Espanya, prenyada de dites
populars, a Aragó per exem-

ple es diu Jueves lardero, longaniza en el puchero. A més,
cal potenciar amb aquestes
diades els productes xarcuters de casa nostra!

Sabies que el Dijous Llarder cau sempre en lluna nova?
REDACCIÓ / LA VEU

D

ijous Llarder. Amb
aquest dia s’inicien
les festes de Carnestoltes i també ens avisa que
només queda una setmana pel
‘dimecres de Cendra’, que ens
anunciarà la Quaresma o, el
que és el mateix, que falten 40
dies per a la Setmana Santa.
Què té a veure el dijous gras
amb el dia de la truita?
Hi ha moltes hipòtesis, però la
que més circula és la que ens
explica que antigament, en
un dia com avui, es feien unes
‘truites’ amb farina i grassa o
sagí de porc i era popular anar
al camp a menjar-se-la. Avui
dia aquesta farina i el greix
amb el que es feien les truites
s’ha substituït per ous, i per
aquest motiu és tan tradicio-

nal endur-se a l’escola o la feina un entrepà de truita.
Evidentment hem de pensar
que a cada comarca o regió
celebren d’una manera diferent aquest dia i amb una
gran diversitat d’aliments i
celebracions .
La botifarra d’ou, no ha de
ser de color groc!
La tan famosa botifarra d’ou,
que es menja en dies com
avui, es degusta sola, amb pa,
formant part d’entrepans, o
fins i tot en forma de truita
‘redundant’- ous i botifarra
d’ous-.
Es troba embotida en budell
prim o mitjà i és fresca però
ja cuita, per degustar directament. Se sol presentar en forma de ferradura, amb el fil de
lligar-la.
La botifarra d’ou és una vari-

ant de la ‘botifarra blanca’ o
‘cuita’, o ‘de perol’, feta amb
carn magra (espatlla), tallons
o daus de cansalada, a vegades
cap i altres parts ‘no nobles’
amb la inclusió d’ous frescos,
en quantitats variables segons
la casa o la comarca.
Les botifarres d’ ou tradicionals i artesanes no tenen
color groc– com les que se
solen comercialitzar a través
de les organitzacions de cansaladers-, sinó blanquinós o
crema.
Altres curiositats:
– Cau sempre en lluna nova.
– El costumari d’aquest dia ve
marcat pels àpats dins l’àmbit
familiar protagonitzats per les
truites i els ous barrejats amb
la carn, les botifarres d’ou i la
coca de llardons.
– Antigament era molt comú

CARNISSERIA
XARCUTERIA
AVIRAM

Mercat de la Masuca, parada 124 ·
T. 93 803 59 06 esquius1961@gmail.com

La botifarra d’ou original, no és de color groc.

que aquests dies els infants féssin captes d’ous per les cases,
per elaborar les truites i la resta d’exquisideses de la jornada.
– A Mallorca, on el Carnaval es coneix com els ‘Darrers
Dies’, és costum farcir les ensaïmades i les coques bambes

de productes porcins, com la
sobrassada barrejada amb codonyat o carabassa.
– El refranyer fa referència a
aquesta jornada: ‘Per Dijous
Llarder, botifarra menjaré’
i ‘Per Dijous Gras, botifarra
fins al nas’.
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Truita de Dijous Llarder
CatalunyaCuina.com
Què toca fer per Dijous gras,
titots? Truita de botifarra
d’ou....correcte! Tradicionalment el dijous gras o dijous
llarder ha estat sempre el primer dia del Carnestoltes, tot i
que actualment en nombroses
poblacions la festa s’ha ampliat en el nombre de dies de
celebració. És tradició tastar la
botifarra d’ou a més d’altres de
semblants com la blanca o la
negra.
A l’hora d’esmorzar, per
postres o per berenar, en els
carnestoltes més autòctons
també es menja la coca de
llardons. Tenim la sort que a
prop de casa tenim botigues

que tenen excel·lents botifarres d’ou, al mercat municipal o
a la botiga de barri de tota la
vida. No és precisament barata, però hi trobareu tota mena
d’exquisideses derivades del
porc. En qualsevol cas, la botifarra d’ou es pot trobar en gairebé totes les grans superfícies
de Catalunya. Per cert, fregida amb pa està boníssima. La
recepta que us presentem està
extreta del C.P.C.C. encara
que segons la contrada pot variar en algun ingredient, com
la incorporació de la mongeta
cuita.
INGREDIENTS:
4 o 5 ous
1/2 botifarra d’ous

150 g de bacó o cansalada
4 alls tendres
Julivert
Oli d’oliva
Sal
VARIANT: S’hi pot afegir 150
g de mongetes cuites
ELABORACIÓ:
- Preparem els ingredients.
- Tallarem la botifarra a rodanxes, i picarem la cansalada
a daus petits.
- Barrejarem bé tots els ous
en un bol. No només s’han
de barrejar, sinó que s’han
d’emulsionar una mica...fins
que veieu que surten bombolles pels costats. Així us quedarà la truita més esponjosa.
- Piquem l’all amb el julivert,
ben petitonet.-

- Ara, en una paella antiadherent amb un raig d’oli.... saltarem la botifarra, fins que agafi
una mica de color.
- Llavors incorporeu-hi la
cansalada i ho remeneu-ho tot
plegat.
- Afegim l’all i julivert i mongetes cuites si volem.
- Seguim amb els ous. Aprofi-

teu per salar una mica els ous,
els batem i els afegim.
- Com qualsevol altra truita...
que vagi coent a poc a poc.
- Arribat el moment.... li donarem la volta a la truita, amb
l’ajut d’un plat o d’una tapa
truitera.
- I ja la podeu servir, molt millor amb pa amb tomàquet.

da en la seva elaboració. Això
simplement es fa per a barrejar bé el llardó.
- Tornem a estirar la massa
amb més farina, fins a obtenir
una capa fina. La podeu fer
quadrada, o bé ovalada. De
fet així és com les fan a la pastisseria. La pasta sobrant no
es llença, s’aprofita per a una
altra coca gran o per fer coques petites individuals. Retallarem la coca, la recollirem
amb el corró, i la col·loquem
a sobre d’un paper cuisson en
una safata per al forn.
- Ara li donarem un acabat
més professional, amb un
cornet amb la punta fina,
però ho podeu fer amb una
cullera o un ganivet. Es tracta
de fer unes marques ondulades tot al voltant de la coca.
Quedarà molt maca.
- Preescalfeu el forn a 200ºC.

Bateu un ou, i pinteu la coca
amb generositat. L’ou ens servirà per a enganxar els pinyons.
- Tireu-hi força pinyons...sense por...ja sé que van cars, però
si ho feu amb ametlla no és la
mateixa coca. Que hi hagi pinyons per tot arreu. Ensucreu,
també amb ganes. Penseu que
fins al moment aquesta coca
no portava cap ingredient
dolç (full, llardó, pinyó). En
aquesta ocasió, és molt millor
passar-se de sucre que quedar-se curt.
- L’enfornem a 220ºC, a la part
baixa del forn, i de seguida
abaixem a 180ºC. Estarà cuita en uns 15-20 minuts, però
controleu bé el forn que cada
forn és un món.
- Quan la traieu, només ens
quedarà emplatar-la sobre cartró i blonda. I cap a la taula!!

Coca de Llardons
CatalunyaCuina.com
La coca de llardons s’acostuma a consumir per Quaresma
i, sobretot, per Sant Joan. És
una de les més bones. Com altres vegades, si no teniu pràctica (o temps) en fer la pasta
de full, podeu comprar-la a
qualsevol gran superfície. De
llardons, els que vulgueu. A la
vostra xarcuteria de confiança, segur que són els millors
que podeu trobar!.
La veritat es que només us caldran 20 minuts per fer aquesta
coca, jo diria que de totes les
coques de Sant Joan o Dijous
Llarder, és la d’elaboració més
senzilla. Si li poseu una segona capa de full amb crema
pastissera cuita i pintada amb
massapà fareu les típiques coques de Llavaneres. Però és
clar, si aquesta de llardons ja
és una bomba de calories, la

de Llavaneres en té el doble,
però està boníssima. I és que
hi ha més coques que llonganisses !!!.
INGREDIENTS:
500 g de planxes de pasta de
full
250 g de llardons
1 ou per pintar
un bon grapat de pinyons
sucre
NOTA: Us sortiran dues coques mitjanes
ELABORACIÓ
- Comencem amb una planxa
gruixuda de pasta de full, com
la que venen avui a gairebé tot
arreu. La traiem de la nevera
i així anirà agafant temperatura.
- Agafarem els nostres llardons, i els triturarem. El gruix
del llardó dependrà del vostre
gust.

- Escampem una bona quantitat de llardons sobre el full.
No us preocupeu massa per si
queda millor o pitjor repartit
ja que després ho estirarem
amb el corró.
- Li afegirem mitja capa més
de full, i també li posarem
llardons per sobre. Això només es fa per a donar-li més
quantitat de full a la massa
final. No es que es tingui que
fer sempre així.
- Ho tancarem dels costats
cap a dins, i amb el corró li
donarem uns copets i començarem a estirar la massa.
Utilitzeu farina per evitar que
s’enganxi la massa al taulell.
- Un cop estirada una mica...
veureu que el llardó s’ha fos
amb el full. Hi farem un parell de plecs, però aquests
plecs no són necessaris per
a “fullar” la pasta de full que
ja ha estat plegada i replega-

Vine a buscar la
teva botifarra d’ou
al mercat de
Vilanova del Camí
També tens una gran
selecció d’hamburgueses a escollir!
Carrer de Mossèn Borràs, 44
Mercat Municipal St.Hilari,
pda, 23, Vilanova del Camí

Tel. 93 805 34 95

La botifarra d´ou de sempre
CtrA. DE VALLS, 79 - 08710 - STA. MARGARIDA DE MONTBUI
684 295 399 T/F. 93 803 51 61 - calpepexa@gmail.com

IGUALADA | 17

Divendres, 5 de febrer de 2021

El bus urbà d’Igualada va perdre el 2020 gairebé la meitat
de la demanda dels usuaris, a causa de la pandèmia
REDACCIÓ / LA VEU

L

a pandèmia ha impactat fortament en l’àmbit
dels busos urbans, que
han vist com la demanda s’ha
reduït considerablement durant el 2020. Així, els municipis adherits a l’Associació de
municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU) han
patit en conjunt una reducció de la demanda del 41% en
relació a l’any 2019. En el cas
d’Igualada, la disminució ha
estat del 46%. En el cas de Piera, va ser del 34%, la segona
més baixa de tots els municipis analitzats.
A partir de l’anàlisi de 29 municipis representatius de l’AMTU, les dades indiquen que la
majoria de transports urbans
presenten una reducció de
la demanda entre el 35% i el
50%. Tanmateix, hi ha alguns
municipis on la davallada és
especialment més alta: és el
cas de Vilafranca del Penedès,
on la reducció arriba fins al
73% ; i Vic també arriba gairebé al 60% de reducció de la

Demanda del bus urbà (2020 respecte 2019)

demanda en relació al 2019.
Les restriccions de mobilitat
imposades per la pandèmia
han frenat la tendència a l’alça

que s’havia iniciat al mes de
gener amb un 5% més de demanda que l’any 2020, i que al
febrer era del 7% més.

Amb l’arribada del confinament, i malgrat que la prestació del servei no es va aturar
en cap moment, al mes de
març es produeix una reducció dràstica de la demanda
(-52%), que arriba als seus valors més alts als mesos d’abril
(-90%) i maig (-81%).
A partir del mes de juliol, en
canvi, hi comença a haver una
certa estabilització, amb reduccions entre el 30 i el 40%
-respecte de 2019- , que es
mantenen fins a final d’any.
L’Ajuntament i l’operador del
servei de bus a la ciutat, S.A.
Masats Transports Generals,
van informar l’any 2019 que
els usuaris es van incrementar
el 2018 en un 7,76%, passant
dels 397.747 als 428.624, les
últimes dades que s’han donat a conèixer públicament.
Analitzant les línies interiors

En alguns municipis
la reducció respecte de
2019 és encara molt
més alta: Vilafranca
del Penedès (-73%);
Lliçà d’Amunt i Mollet
del Vallès (-65%), i
Vic (59%), però Piera,
amb un 32%, és la
segona més baixa
que ofereixen servei exclusivament a la capital de la Conca, la Línia Circular 1 (LC1)
va augmentar de 196.263 a
212.577 viatgers i la Línia Circular 2 (LC2) ho va fer dels
201.484 fins els 216.047. En
conjunt, les línies bus urbà de
la Conca, tenien el 2018 un total de 882.797 usuaris.
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Tres detinguts per
El gener acaba amb gairebé nou mil
cometre sis robatoris en aturats a l’Anoia
domicilis d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L

REDACCIÓ / LA VEU

A

gents dels Mossos
d’Esquadra van detenir el passat 28 de
gener, tres homes, dos de 27 i
un de 28 anys, tots tres de nacionalitat marroquina, i veïns
de Vilanova del Camí (Anoia)
i Igualada (Anoia), com a presumptes autors de sis robatoris amb força a domicilis.
Investigació iniciada
l’any passat
Les detencions són el resultat
d’una investigació iniciada a
finals de l’any passat, després
de tenir constància que s’estaven produint un seguit de robatoris amb força en habitatges a la zona nord d’igualada.
En el decurs de la investigació,
els agents van esbrinar que el
12 de gener tres homes van
intentar vendre joies sostretes
a una botiga de compravenda
d’Igualada.
A partir d’aquesta informació,
i després de diverses gestions,
es va aconseguir relacionar
aquests tres homes amb l’autoria de sis robatoris amb força a
domicilis d’Igualada, comesos
entre el 27 de desembre i el 19
de gener.
Els investigadors van constatar que sempre utilitzaven el

Els investigadors van
constatar que sempre
utilitzaven el mateix
modus operandi: escalaven la façana de la casa
i forçaven la balconada
del primer pis
mateix modus operandi: escalaven la façana de la casa i forçaven la balconada del primer
pis i, posteriorment, s’emportaven diners en efectiu, joies
o objectes informàtics. A més,
els robatoris sempre els feien
durant la franja horària de la
tarda-vespre.
Finalment, el passat 28 de gener els agents van localitzar i
detenir els tres lladres. Durant
l’operatiu també van recuperar
algunes de les joies sostretes.
La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en
altres fets delictius de similars
característiques.
Dos dels detinguts van quedar
en llibertat després de declarar
a comissaria, amb l’obligatorietat de presentar-se davant del
jutge quan els requereixi.
El tercer detingut va passar
dia 29 de gener a disposició
del jutjat en funcions de guàrdia d’Igualada.

’atur a l’Anoia ha tornat
a pujar en el primer mes
de l’any i torna a fregar
la barrera dels 9.000 aturats.
Concretament, a finals de gener hi havia 8.995 aturats a
l’Anoia, 61 mes dels que hi havia al desembre. Aquesta xifra
d’aturats és la mes alta des del
mes de juny, moment en què
hi ha havia més de 9.000 desocupats a la comarca.
Per municipis, Igualada és
on hi ha hagut un increment
més considerable, amb 30
nous desocupats i un total

de 2.848. A Piera hi ha hagut un augment d’onze nous
aturats i ja n’hi ha 1.308. Per
altra banda, Capellades i la

Pobla de Claramunt és un
més ha baixat la xifra de desocupats, amb 7 i 8 aturats
menys respectivament.

La gestió dels recursos humans durant
la pandèmia, clau a les empreses
REDACCIÓ / LA VEU

L

a situació provocada
per la pandèmia del
coronavirus, ha suposat que moltes empreses
hagin hagut d’adaptar-se a
corre-cuita davant aquesta
nova normalitat, però també,
de plantejar diferent el 2021.
Amb la voluntat de seguir
acompanyant a les empreses
en aquests reptes, però també, d’analitzar i detectar les
necessitats i planificar accions i mesures de suport per
millorar la resiliència de les
empreses, la Unió Empresarial de l’Anoia es va reunir
amb els caps de departaments d’empreses dels departaments de recursos humans
d’empreses de la comarca de
totes les activitats econòmiques.
En aquest sentit, l’objectiu
d’aquesta jornada era per

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

una banda, l’exposició de la
situació viscuda, però alhora, detectar necessitats i
propostes per treballar en la
línia adequada i poder arribar a l’administració i als
estaments necessaris per ferho possible.
Per tant, aquesta jornada
va servir per posar sobre la
taula quina és la situació que
ha comportat la pandèmia
als centres de treball i com
s’afronta la gestió dels recursos humans.
En aquesta línia, els i les assistents varen destacar que el
teletreball ha vingut per quedar-se i que molts processos,
que s’han après a fer de forma online, han demostrat ser
efectius i eficients i que no
es tornaran a fer presencialment.
Acompanyament
i gestió emocional

En la mateixa línia, també es
va posar en valor la feina dels
departaments de RRHH, tant
pel que fa a l’acompanyament
emocional dels treballadors,
com a l’hora d’establir les noves
mesures de seguretat sanitària.
Un altre dels aspectes en que
coincidiren els i les assistents
en aquesta jornada és el gran
compromís que els treballadors i treballadores han
demostrat a les seves respectives empreses en aquests moments tan difícils, complexos
i incerts; així com també, el
compromís de les empreses i
persones treballadores amb la
seguretat i la prevenció en els
seus llocs de treball per evitar
contagis.
Tanmateix, també es va incidir
en una preocupació com ho és
el fet que a la comarca encara
hi ha treballadors i treballadores que, a hores d’ara, no han
cobrat els ERTOs.
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xarxes: El més llegit

P

#latevaveu
És una vergonya que @IdiazAyuso vingui a casa
nostra a riure’s de la pandèmia i que faci bandera de
les seves polítiques anti-Covid, quan Madrid acumula un 50% més de morts per milió d’habitants
que Catalunya

www.veuanoia.cat

Alba Vergés Bosch @albaverges
Estic molt contenta de veure que els presos són fora
de la presó, on mai haurien d’haver entrat. Nosaltres tenim clar que l’amnistia és part fonamental de
la solució política per Catalunya. #AmnistiaAra

1

El primer mes de l’any acaba amb casi 9.000 aturats a
l’Anoia

S’estabilitzen el número d’inElectoral de Zona rep
2 La384Junta
excuses per no presen- 3 gressats per covid a l’Hospital
tar-se a la mesa

Humans de l’Anoia @ humansanoia
#151 Núria Olivé Montrabeta

Àngels Chacón @angelschacon
El Centre Cívic Nord ha costat 3 milions d’euros i
està tancat. Fa un any i mig que està fet i el govern
ja ha incomplert la data d’obertura dues vegades.
PROU abandonament.

Jordi Cuadras @jordicuadras
FOTO: Cesc Sales

No serà una opinió gaire popular però és bo recordar que és el capitalisme el que ha fet possible
que tuitegeu cosis contra el capitalisme des del
vostre iPhone.

Sóc la Núria Olivé (Igualada, 1993). He
estudiat Comunicació i Gestió Cultural i
actualment sóc sòcia de la cooperativa La
Tremenda, una agència de comunicació
cultural i social ubicada a Barcelona. El millor
de la meva feina és, sens dubte, compartir
trinxera amb la Bàrbara i la Mireia. D’entre
els projectes que portem, la comunicació del
Teatre de l’Aurora.

Hiroshi Ruana @josepruana
Amb molta il·lusió us presentem el projecte ESCUDELLANT. Es tracta d’una iniciativa conjunta entre la comunitat educativa de l’escola Ramon Castelltort i el @
BQIgualada. L’objectiu és fer una gestió sostenible dels
excedents alimentaris. Els menús sobrants que no s’han
arribat a servir al menjador de l’escola, es reparteixen
com a àpats solidaris a través del BQ.

Quan no estic treballant m’encanta llegir,
escoltar la ràdio, anar al teatre o fer un bon
àpat. M’agrada tenir el calendari ple i el cap
ocupat amb mil idees. Vull tornar a gaudir
dels caps de setmana amb la família i els
amics, ara massa enyorats.

Banc Queviures Igd @BQIgualada

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

L’Ajuntament d’Igualada aprova i executa un Pla Estratègic de Cultura i s’obre L’Escorxador
com a espai polivalent dedicat a la cultura i a les arts.

<Si la Candelera riu, l’hivern és viu, si la Candelera plora, l’hivern és fora>. Avui ens riurà la Candelera: Sol, vent a la baixa, pocs núvols i temperatura més elevada. La dita, però, continua: <Tan si
riu com si plora, l’hivern és fora, tan si plora com
si riu, l’hivern és viu>
Observatori de Pujalt @Observatori
Després de veure #Molotov penso “ostres, que bé
que per fi vivim en una democràcia consolidada a
on la repressió d’estat ja no té cabuda” ai, espera...

Maricel Forn @FornMaricel

#latevaveu

Valentí

		

@valenti_montes

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

Club Atlètic Igualada

@clubatleticigualada

		

Màrius Tomàs

@mariustomas
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

El model de comerç urbà penja d’un fil.
Les restriccions adoptades per aturar la pandèmia acceleren els canvis en el
sector i en els hàbits de compra del consumidor.
Entre tots podem fer molt si no volem perdre un gran actiu

“S’han d’aprofitar els moments històrics
i oportuns per aconseguir drets i objectius ”.
JOSEP SORIGUERA BLANCH

AdvocaT ICB. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoigueraadvocar@icab.cat

P

“...diner, diner i diner”

er guanyar la guerra es necessiten tres coses, diner,
diner i diner. Així de clar
ho tenia Napoleó.

Sembla ser que aquesta teoria també la tenen molt clara les administracions jacobines i, per tant,
procuren controlar les fonts que
generen el diner. La principal font
de diner de les administracions,
avui dia, són els impostos: controlant aquests, controlen el poder.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

Economista, mare de tres nens i actualment Secretària
d’Economia del Govern de la Generalitat
| Secretary of the Economy, Government of Catalonia
L’Agència Tributària de #Catalunya ha fet aflorar 216 milions d’€
de frau fiscal el 2020 (1.163 milions d’€ des de l’inici del pla per la
prevenció de #fraufiscal).

Espai patrocinat per

burg-Lorena el 1878, en abolir els
furts dels que gaudien. A Cánovas
ningú no li reconeix el mèrit de
ser l’artífex del concert econòmic,
que és el pilar de l’autogovern basc,
sinó que és recordat com l’assassí
dels furts. Curiosament va morir
assassinat el 8 d’agost de 1897 al
balneari de Santa Águeda (Guipúscoa), no per aquesta qüestió, sinó
com a venjança per les tortures als
anarquistes del procés de Montjuïc, per l’anarquista italià Michele
Angiolillo.

Queda palès en la definició de la
sobirania fiscal que fa el “Diccio- Ja s’ha dit com es va imposar la sonario panhispánico del español ju- birania fiscal als bascos i navarrerídico”:
sos, però sí que han tingut i tenen
el mèrit de conservar-la des de la
“Manifestación de la soberanía po- seva imposició, amb pactes polítics
lítica de un Estado y de su poder amb qui sigui, de tal manera que
Financiero, que le permite cumplir sembla que les parts ja ho esperen.
las funciones que tiene atribuidas,
imponiéndose a la capacidad de
autogobierno en la materia que S’han d’aprofitar els moments històpuedan tener otras administracio- rics i oportuns per aconseguir drets
nes territoriales y que constituye el i objectius com la sobirania fiscal,
límite a los procesos de integración tal com va passar amb la supressió
financiera en organizaciones supra- del servei militar o la implantació
nacionales.”
dels Mossos d’Esquadra. Ara potser
estem davant d’un d’aquests moLa sobirania fiscal no es dona. De ments, donat que “…els temps del
fet ni hi ha cap nació sense estat bipartidisme no tornaran. I tampoc
que disposi d’ella. Però sempre hi és una excentricitat un pacte amb
ha l’excepció que confirma la regla, altres forces per a governar…” (Eni en aquest cas són el País Basc i ric Juliana, La Vanguardia).
la Comunitat Foral de Navarra els
que la gaudeixen. En diuen “el con- S’ha iniciat al Principat el corrent
cierto vasco” però no deixa d’ésser que “cal fomentar l’activisme fiscal,
sobirania fiscal, on ells recapten cal promoure l’exercici de la sobiels impostos i paguen a l’Estat un rania fiscal”, pagant els impostos a
“cupo” pels serveis oferts.
l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC) perquè aquesta faci únicaNo és que aconseguissin la sobira- ment de tenidora per traspassar-los
nia fiscal el País Basc i la Comunitat a l’Agència Estatal de l’AdministraForal de Navarra, no, va ser impo- ció Tributària (AEAT). Per alguna
sada pel president del govern An- cosa es comença, però no n’hi ha
tonio Cánovas del Castillo, regnant prou, una cosa és demanar, com ara,
la regent Maria Cristina d’Habs- i altra cosa és que et demanin com
passa al País Basc i a Navarra.

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

ESP desempleo a 31.12.2020. (Datos desestacionalizados) Total:
16,2%. Juvenil: 40,7%.

“Fer el salt a mercats internacionals
no pot ser un moviment impulsiu”
SAMUEL JIMÉNEZ

International Trade Consultant & BDM
www.intam.net

D

Exportar per necessitat

avant la situació actual, on
els principals clients s’han
pogut veure afectats per la
pandèmia i un clima d’incertesa, de por i de necessitat s’apoderen de l’empresa i el seu entorn, sortir
a mercats internacionals pot ser una de
les opcions per recuperar xifra de negoci, mantenir els treballadors i sortir
d’aquesta crisis.
Fer el salt a mercats internacionals no pot
ser un moviment impulsiu, ha de formar
part d’una visió estratègica de la companyia, organitzada, planificada i amb els
recursos necessaris per a que el creixement internacional esdevingui una realitat i no aventura. Els resultats arriben a
mig i llarg termini segons el mercat.
En les més de setanta empreses que hem
analitzat la seva viabilitat internacional durant l’any 2020, ens hem trobat tres grups
ben diferenciats.

Resulta del tot imprescindible analitzar
en profunditat la proposta de valor de
la companyia, el valor diferencial del
producte/servei i adaptar-lo convenientment als mercats de destí.
Quan treballem amb nous exportadors
dediquem molts recursos a analitzar,
en primer lloc, la viabilitat de l’empresa,
des de la capacitat productiva, l’equip
intern, les característiques del producte i els recursos financers. Sovint ens
trobem que per créixer, l’empresa no
té realment necessitat d’exportar, sinó
de replantejar la seva planificació comercial vers el mercat nacional, que en
molts casos, és deficient, inexistent o
purament fruit de la inèrcia de la companyia.

El tercer grup són aquelles empreses que
comercialitzen els seus productes en un
àmbit regional i/o nacional, i que degut a
la caiguda de les vendes es volen reorientar diversificant el seu negoci vers d’altres
mercats internacionals.

Una vegada analitzada la viabilitat
de l’empresa en la seva dimensió real,
i amb un dictamen favorable vers la
internacionalització, es quan podem
treballar la proposta de valor adaptada
als mercats de destí i al públic objectiu
com un exercici de total prioritat per a
fugir d’una competència que no tingui
cap altre argument que no sigui el preu.
.
La pandèmia té un abast global i tots els
països se n’han vist afectats. Així doncs,
cal ser conscient que en molts sectors
hi ha una oferta que supera a la demanda, i que com nosaltres, els nostres
competidors habituals també pensen
en sortir a l’exterior per a diversificar.
Això ens obliga a conèixer els competidors locals i internacionals, el seu posicionament, productes i els seus serveis
complementaris. Aquesta informació
ens ha d’ajudar a preparar una proposta
de valor potent i ben diferenciada.

A diferència del primer i del segon grup,
on la internacionalització ja forma part de
l’ADN de l’empresa, el tercer grup ha de ser
conscient que obrir mercats internacionals
demandarà d’un canvi en el model de negoci que ha de ser ben planificat.

Amb aquest panorama, més que mai la
planificació i l’assessorament professional son elements claus per sobre de la
improvisació i la necessitat per a iniciar-se en el camí de la internacionalització amb garanties de futur.

El primer grup exporta de forma regular
i segons el seu sector, han viscut un canvi
en el model productiu bé per excés, bé per
caiguda de la demanda.
El segon grup s’ha creat per a comercialitzar els seus serveis o productes en un
format digital i amb una visió global del
mercat potencial. En aquest grup ens trobem empreses consolidades i nous emprenedors.
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Som Energia obre inscripcions a
l’Anoia per a la compra col.lectiva
d’instal·lacions solars

Un centenar d’empreses
participen en els
webinars de la UEA
REDACCIÓ / LA VEU

G

REDACCIÓ / LA VEU

U

na vegada escollida
l’empresa i la proposta tècnica més
adequada, des del grup local
a l’Anoia de la cooperativa
d’energia verda Som Energia
han obert inscripcions per a
la compra col·lectiva L’Electra
Solar.
La campanya va adreçada a
totes les persones de la comarca de l’Anoia que siguin o es
facin sòcies de la cooperativa
i que vulguin (i puguin) tenir
una instal·lació fotovoltaica
a la seva teulada i produir-se
part de la seva energia.
Què és L’Electra Solar?
Aquesta compra col·lectiva
va dirigida a persones que
tinguin una teulada pròpia i
ben orientada a la comarca de
l’Anoia. L’oferta bàsica és una
instal·lació solar completa per

Aquesta compra
col·lectiva va dirigida
a persones que tinguin
una teulada pròpia
i ben orientada a la
comarca de l’Anoia
a autoproducció, formada per
mòduls fotovoltaics, inversors, estructura, proteccions i
cablejat. S’ofereixen instal·lacions amb diferents potències
i accessoris en funció de les
necessitats de cada residència. En podeu trobar més informació i fer inscripcions a
l’apartat d’Autoproducció del
web blog.somenergia.coop o a
través del Twitter o Facebook
del grup local a l’Anoia.
L’objectiu d’aquestes compres
col·lectives és que les persones
sòcies de Som Energia puguin
adquirir una instal·lació fotovoltaica d’autoproducció amb

una empresa instal·ladora solvent i en les millors condicions.
Per aconseguir-ho, les compres col·lectives aconsegueixen agrupar un volum
considerable de sòcies de la
cooperativa de la mateixa
zona, i Som Energia gestiona
la tria de l’empresa amb qui les
sòcies contractaran el muntatge de les seves instal·lacions.
Dijous 11,
xerrada divulgativa
Per tal d’aclarir dubtes i respondre les preguntes que les
persones interessades puguin
tenir, des del Grup Local s’ha
organitzat una xerrada amb
representació tècnica de l’empresa instal·ladora pel proper
dijous 11 de febrer, a les 20h,
en format telemàtic. Tota persona interessada hi pot accedir escrivint un correu a anoia@somenergia.coop

airebé un centenar
d’empreses participen
a l’inici d’aquesta segona temporada dels Webinars
UEA, un cicle de píndoles que
tenen per objectiu resoldre els
dubtes i necessitats que les empreses han fet arribar a la Unió
Empresarial de l’Anoia i dotarlos-hi també d’eines per consolidar-se i créixer davant la situació generada per la pandèmia
de la covid-19.
Gràcies a aquest cicle de sessions online, empreses i persones treballadores coneixen de
prop com actuar davant el nou
escenari que ofereix la pandèmia, en tots els sentits. I a la vegada, donar resposta a totes les
preguntes que es puguin plantejar gràcies a la col·laboració
d’experts i expertes en les seves
respectives temàtiques.
Properament,
nous webinars
La UEA ja prepara els nous webinars per als mesos de febrer
i març per tal de seguir acompanyant a les empreses i persones treballadores de la comarca. Properament, es parlarà
de diverses temàtiques com la
gestió emocional, a càrrec del
coach Roger Bascones; la “Reforma del Pla General Comptable 2021” amb Jordi Rizo,
professor associat de la UAB,
membre de l’ACCID, Assessor,
professor del màster en Comptabilitat superior i auditoria
UAB-CEC, Expert Comptable
Acreditat; “Situació actual i
perspectives del teixit empresarial” amb Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera i

Comptabilitat de la Universitat
Pompeu Fabra, Degà de la Barcelona School of Management
(UPF), Vicedegà del Col·legi
del Col·legi d’Economistes de
Catalunya i Vicepresident de
l’ACCID i “Com afrontar una
ronda de finançament: una visió financera i estratègica” amb
Fàtima Vidal i Andrei Boar.
Aquestes tres jornades compten amb la coorganització de
l’ACCID, l’Associació Catalana
de la Comptabilitat i Direcció.
Els webinars són gratuïts. Totes
les inscripcions es poden fer a
www.uea.cat o demanar més
informació a uea@uea.cat.
Bona acollida
Fins al moment, s’han realitzat
34 sessions que van iniciar-se
el passat mes d’abril de 2020 i
s’han tractat temàtiques molt
diverses: des de normativa laboral; els ERTOs; la prevenció
de riscos; perspectives econòmiques; màrqueting digital;
com vendre a través de les xarxes socials; l’e-commerce; ajuts
i subvencions, normatives, mesures i ajuts; gestió emocional,
d’equips i lideratge empàtic; estratègia empresarial; digitalització i ciberseguretat; fiscalitat,
entre altres. Ha comptat amb
ponents de nivell per a dur-ho
a terme com Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera i
Comptabilitat de la UPF; Víctor Moliner, expert i consultor
d’empreses en l’àrea de vendes
i màrqueting digital; Javier
Creus, director i fundador de
Ideas for Change, David Font,
director de l’Agència Catalana
de Turisme, o amb l’exconsellera d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat, Àngels Chacón.
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Les immobiliàries admeten més
La residència Pare
interès per comprar d’habitatges en Vilaseca incorpora un
l’entorn rural
generador elèctric
REDACCIÓ / LA VEU

L

a situació del sector
immobiliari és un dels
baròmetres importants
en la realitat econòmica. Per
copsar, compartir i recollir la
realitat d’aquest sector, la Unió
Empresarial de l’Anoia s’ha
reunit amb diverses immobiliàries de la comarca per tal
de conèixer el seu estat davant
de la situació actual per la Covid-19, i així seguir treballant
les seves necessitats i propostes per poder-ho traslladar i
defensar a l’administració i als
estaments necessaris.
En aquesta línia, les empreses immobiliàries de la comarca han exposat que tot i
la pandèmia, han tancat l’any
positivament, i no s’han vist
especialment afectades per la
crisi econòmica originada per
la pandèmia, excepte en determinats temes logístics com
l’atenció personal o les visites
dels immobles, però en aquest
cas, el sector s’ha adaptat a
la situació i ha donat un bon
servei als seus clients i usuaris
amb les noves eines digitals,
sent un sector que s’ha transformat i preparat digitalment.
Això no obstant les empreses
immobiliàries veuen amb incertesa el futur més immediat,
ja que consideren que la crisi

laboral, tard o d’hora, pot afectar al sector, ja que hi ha molta
gent en situació d’ERTO o que
s’ha quedat sense feina.
Dificultats en la situació de
l’habitatge
A més, les immobiliàries han
apuntat un seguit de factors
que compliquen el seu dia a dia.
En primer lloc, les empreses
han exposat que han aparegut
moltes normatives que afecten
al mateix sector; especialment,
pel que fa al mercat de lloguer.
En aquesta línia, les immobiliàries han destacat que hi ha un
problema de manca d’oferta,
que no es construeix i tampoc
hi ha pisos que es lloguin.
Un altre dels estralls que ha
causat la pandèmia és el tancament de negocis. Durant la
jornada, les empreses immobiliàries ho van posar de relleu,
afirmant que hi ha hagut una
gran afectació pel que fa als lo-

cals comercials.
Una altra conseqüència també ho ha sigut el fet que els
propietaris de locals comercials han hagut d’assumir la
rebaixa dels preus dels lloguers dels locals comercials.
Per evitar més destrucció de
negocis, el sector immobiliari creu que una de les ajudes
directes que es pot fer al sector del comerç, és aplicar una
rebaixa d’impostos als seus
locals, i demana a l’administració que s’ho plantegi.
Davant la notícia que el consistori igualadí té previst endegar
el projecte que permeti que es
pugui edificar i rehabilitar habitatges en les plantes baixes
dels edificis als carrers no comercials de la ciutat, el grup
d’immobiliàries ho han valorat
favorablement per tal de donar
un nou ús als baixos dels pisos
d’Igualada i que això augmentarà el mercat d’habitatge.

REDACCIÓ / LA VEU
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a Residència Pare Vilaseca disposa d’un nou
generador elèctric que
permetrà que el centre pugui
continuar funcionant en cas
de que es produeixin talls de
subministrament d’electricitat
a la xarxa. El nou generador,
instal·lat al jardí de pins situat
al nord de la finca, funciona
amb gasoil i té una potència
continua de 243 kW, i s’ha instal·lat dins del projecte de les
obres d’ampliació i millora del
centre, que estan arribant a la
seva fase final.
Les obres d’ampliació i millora
es van iniciar el mes de setembre de 2019 en aquest centre
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També s’ha instal.lat
una nova tanca al jardí, i un armari amb
18 ampolles d’oxigen
per als residents
gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i
està previst que acabin aquest
mes de febrer. Tenen un pressupost total de 2,6 milions
d’euros i van tenir una aturada
entre els mesos de març i juny
degut a l’estat d’alarma pel COVID-19. Una part de les obres
ja va finalitzar i està en funcionament, incloent els 6 llits de
les 3 noves habitacions dobles
situades on hi havia l’antiga
sala d’actes, una nova sala d’estimulació cognitiva, i 9 dels 15
llits previstos en la reforma i
ampliació de la planta lila on
hi haurà una nova unitat de
psicogeriatria. La darrera fase,
que s’està finalitzant aquest
mes de febrer, inclou l’entrega
dels altres 6 llits i espais comuns previstos a la planta lila,
i l’enjardinament de l’exterior.
La residència comptarà amb
159 llits una vegada acabi
aquesta darrera fase.
La residència també ha incorporat un armari amb 18
ampolles d’oxigen i una instal·lació que permet donar
subministrament d’oxigen als
28 llits de la unitat blava, dins
d’un pla que el Departament
de Salut ha finançat en diverses residències de Catalunya.
Per altra banda, el centre ha
instal·lat una nova tanca al
jardí del Centre de dia Pare
Vilaseca que permet que el
centre de dia funcioni de forma independent a la resta de
la residència.
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El col·lectiu Eixarcolant Els professionals d’atenció primària
vol arribar aquest any es formen a través de realitat virtual
als 1.500 socis
REDACCIÓ / LA VEU
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l passat 24 de gener
l’entitat Col·lectiu Eixarcolant, amb seu
central a l’Anoia, va celebrar
la seva assemblea general ordinària, de forma telemàtica i
amb un sistema de votacions
online, per tal de fer possible
la participació dels socis i sòcies d’arreu del territori.
Es van aprovar per unanimitat les línies estratègiques que
han de guiar el rumb de l’entitat en el període 2021 - 2023,
el pressupost anual, i l’obertura de l’apartat de transparència a la pàgina web (https://
eixarcolant.cat/), com alguns
dels aspectes més rellevants.
També es van presentar les
eines que han de permetre la
implantació de l’entitat arreu
del territori català i l’increment de la massa social fins als
1.500 socis i sòcies. Aquestes
inclouen una àrea de la web
exclusiva per a socis i sòcies,
un programa propi d’activitats
i formacions, i la creació de 19
nodes territorials arreu dels
Països Catalans per tal d’incentivar la participació dels
socis i sòcies d’arreu.
Jana Peters i Albert Castells,
responsables de l’àrea de socis
de l’entitat, afirmen que “volem que tothom conegui què
és i què fa el Col·lectiu Eixar-

L’entitat ha definit els
objectius per a l’any
2021 i ha fixat les 10
línies estratègiques que
han de permetre
assolir-los

Alhora, ha renovat la
junta directiva, que
estarà integrada per
17 persones, amb Marc
Talavera que continuarà de president
colant, per fer evident que cal
transformar el model agroalimentari i de desenvolupament
socioeconòmic, i que les plantes silvestres comestibles i les
varietats tradicionals no són
més que una eina per aconseguir-ho”.
L’assemblea va comptar amb la
participació de més d’un centenar de socis i sòcies, aproximadament un terç del cens,
i totes les propostes van ser
aprovades per amplíssima majoria. La nova junta, formada
per 17 persones, tindrà una
clara representació femenina,
amb ⅔ del total de membres.
També es van renovar les diferents comissions de treball de
les quals disposa l’entitat.
Marc Talavera, que repeteix
com a president al capdavant
de l’entitat apunta que “El
Col·lectiu Eixarcolant fa un
pas endavant molt important
després d’aquesta assemblea,
i com sempre encarem tots
els reptes plantejats amb responsabilitat, rigor i humilitat,
però també amb l’ambició i
convenciment que aquest país
necessita el canvi de model
que plantegem. Per això farem
tot el possible perquè esdevingui una realitat, i que a més
a més sigui un canvi inclusiu
que arribi a tothom i del qual
tothom participi”.

ls professionals de
l’Institut Català de la
Salut (ICS) a l’Anoia
han començat la formació en
suport vital bàsic utilitzant
la realitat virtual. El projecte
s’emmarca en una iniciativa
pionera a Catalunya, de l’Àrea
de Formació de la Gerència
Territorial de l’ICS a la Catalunya Central, que planteja la
innovació docent i l’ús de les
noves tecnologies amb l’objectiu de millorar l’eficiència en
la docència. Un total de dotze
professionals de l’ICS a l’Anoia
han provat les ulleres de realitat virtual i han aplicat tècniques de compressió toràcica
que permeten recuperar els
pacients afectats d’una aturada cardiorespiratòria.
Entorn immersiu
L’aplicació de la tècnica de la
realitat virtual obre la porta
als professionals per formar-se
en un entorn immersiu, que
permet representar diferents
escenaris que es poden donar

en cas que calgui aplicar la
tècnica de suport vital a una
persona.
Aquesta formació virtual
aconsegueix que es consolidin
de manera més eficient els coneixements adquirits i que es
retingui millor un aprenentatge que es fa a partir d’experiències, més que no pas a
través dels mètodes clàssics
d’observació o escolta. L’objec-

tiu és augmentar la qualitat de
la formació i que els professionals d’atenció primària del
territori es familiaritzin amb
les noves tecnologies docents
(entre les quals hi ha la realitat
virtual i la realitat augmentada) que milloren les competències i habilitats dels professionals, cosa que impactarà
directament en la salut de la
ciutadania.

Edicte d’aprovació inicial de Reglament sobre Teletreball i altres
mesures organitzatives d’aplicació personal al servei
de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i
de l’empresa municipal Hoserpi, S.L.U.
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2020, va acordar,
entre d’altres, aprovar inicialment el Reglament sobre Teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació personal al servei de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i de
l’empresa municipal Hoserpi, S.L.U.
El present edicte es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari La Veu de l’Anoia i al tauler d’edictes
d’aquest Ajuntament. El termini d’informació pública serà de trenta dies hàbils, i
començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOPB.
L’expedient restarà exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions.
Transcorregut el període d’informació pública, sense havent-se presentat cap al·legació
ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació íntegra, entrant en vigència un cop transcorreguts 15
dies, a partir de la seva total publicació.
Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde

Gerard Parcerisas Valls
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Igualada pel Clima recull tovalloletes
higièniques de la llera del riu

REDACCIÓ / LA VEU
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issabte un bon grapat de persones, amb
força joves i infants,
es van aplegar a la convocatòria del col.lectiu Igualada
pel Clima per netejar el riu
Anoia a la zona fronterera entre Igualada i Vilanova on s’hi
acumulava gran quantitat de
tovalloletes higièniques entre
moltes d’altres deixalles.
S’hi van recollir quilos i quilos de tovalloletes que estaven
enganxades entre les canyes, la
llera i el llit del riu.
Però no són aquestes les úniques deixalles, també compre-

ses, tampons, palets de les orelles, maquinetes d’afaitar d’un
sol ús, etc.
Amb aquesta acció “volem
denunciar que el vàter no és
una paperera, res del que s’hi
llança desapareix sinó que
col·lapsa depuradores, embruta rius i mars i fa perillar
la biodiversitat”, expliquen
els organitzadors.
“Els súpers estan plens de
paquets de “paper higiènic
humit” presumptament biodegradable, publicitat enganyosa com hem pogut comprovar. Hi ha opcions més
sostenibles com el tradicional paper de vàter, esponges,

tovalloles de roba i bambú,
etc”, ens diuen, i demanen
als ajuntaments “que revisin
les causes que fan que els
col·lectors no parin aquestes deixalles, a la Generalitat que legisli per prohibir la
publicitat enganyosa i a totes
les persones que no llancin
res al vàter ja que no desapareix i d’una forma o altre ens
retorna i afecta. Volem agrair
a l’Ajuntament de Vilanova
la col·laboració dels contenidors i la seva recollida i especialment a totes les persones
que desinteressadament han
dedicat el seu temps a tenir
un riu més net”.

Bon balanç del programa d’inserció
laboral de la MICOD
REDACCIÓ / LA VEU
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a Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena (MICOD) ha
completat aquesta setmana el
programa “Conca Industrial
4.0” per afavorir la inserció laboral del jovent dels municipis
de la Conca al sector industrial. Després de quatre mesos i
mig d’activitat, el programa
deixa un molt bon balanç; dels
dotze joves participants set
han aconseguit un contracte
laboral en una empresa industrial del territori, un jove
ha reprès els estudis que havia
interromput i els quatre alumnes restants estan participant
en processos de selecció de
personal.
El programa, subvencionat
per la Diputació de Barcelona,
ha ofert als joves participants
formació teòrica i pràctica en
l’especialitat de “Polimantenidor industrial”, un perfil molt
demanat per les empreses de
la Conca d’Òdena. La formació ha tingut una durada de

tres-centes hores i els participants han adquirit coneixements d’electricitat, soldadura,
pneumàtica i electropneumàtica. A més, han participat en
sessions orientades a afavorir la seva inserció laboral,
com ara sessions de gestió
emocional i empoderament,
networking i speed dating
(contacte ràpid) entre alumnes i empreses, també sessions de sensibilització per promoure la presència de dones
al sector industrial, així com
formació sobre la irrupció de
la indústria 4.0 i els nous perfils competencials que deman-

da el sector. Malauradament,
a causa de la pandèmia, no
ha estat possible realitzar les
pràctiques de manera presencial a les empreses tal i com
estava previst.
El passat mes de setembre,
quan es va iniciar el programa
de reinserció laboral, la Conca
d’Òdena registrava una taxa
d’atur del 16% que afectava
especialment als joves. És per
això que la MICOD va engegar diverses accions per generar oportunitats per al territori i, en especial, actuacions
de suport a la ocupació de les
persones aturades.

Un projecte comarcal
permet a 20 joves més
coneixements ofimàtics
REDACCIÓ / LA VEU
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l Consell Comarcal de
desenvolupa actualment
el projecte EsTICon, integrat en el projecte Singulars
2020, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Va arrencar la passada tardor, finalitzarà el proper
mes de juliol i ha comptat fins
ara amb 18 participants. S’hi
han desenvolupat 32 sessions
grupals, s’han fet 117 atencions
personalitzades i ja s’han assolit 4 insercions en el mercat
laboral
EsTICon s’adreça a joves d’entre 16 i 29 anys i té com a objectiu principal dotar les persones
participants de coneixement
bàsics i molt necessaris sobre
ofimàtica i, al mateix temps,
guiar-les cap al món laboral o
el retorn al món acadèmic.
La passada setmana, el vicepresident primer del Consell,
Jordi Cuadras, va participar en
una trobada amb tots els participants, en què va destacar la
ferma aposta de l’ens comarcal

per fer front a l’atur juvenil, fomentar l’ocupació de qualitat
entre els i les joves i acompanyar-los en els seus projectes
de vida.
Precisament amb aquest objectiu, el programa inclou
40 hores de Programació en
ASP i 190 hores d’Ofimàtica,
una completa formació teòrica i pràctica en modalitat
semipresencial –blended learning– gràcies a la col·laboració amb CEINA. EsTICon,
doncs, combina l’aprenentatge
a distància i les tutories presencials, tant grupals com individuals, ajudant les persones
joves a seguir el curs i acompanyant-les en el procés d’orientació laboral i acadèmica.
L’Àmbit d’Estratègies per
l’Ocupació del Consell Comarcal de l’Anoia impulsa
aquesta iniciativa en el marc
de la seva aposta per dur a
terme polítiques d’ocupació dirigides als joves, ajudant-los a retornar al sistema
educatiu o a incorporar-se al
mercat laboral.

Més gestors de casos
de covid per a l’Anoia a
l’Agència de Salut Pública
REDACCIÓ / LA VEU
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es de dilluns, l’Agència de Salut Pública
ja treballa des de la
nova seu a la quarta planta de
l’edifici de l’antic Hotel Pere
III de Manresa. El trasllat de
l’Agència es feia necessari amb
l’augment de professionals que
han de donar resposta a les necessitats actuals, derivades de
la pandèmia, alguns dels quals
es dedicaran a l’Anoia.
L’Agència de Salut Pública de
Catalunya s’ordena en demar-

cacions territorials, anomenades Serveis Regionals, que
disposen d’una dotació de recursos humans i econòmics
per acomplir les activitats de
salut pública en cada territori.
Cada servei regional s’organitza en diversos equips territorials de salut pública (ETSP),
com els destinats a l’Anoia.
A més del control de la pandèmia, actuen també en àmbits
de seguretat alimentària i ambiental en industries alimentàries i establiments.
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Endesa inverteix mig milió en
L’ONCE reparteix
l’automatització de la xarxa elèctrica 6.350€ a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU
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ndesa, en línia amb el
seu Gran Pla de Qualitat i amb la voluntat
de preparar la xarxa elèctrica
pel futur, ha instal·lat durant
el 2020 un total de 29 telecomandaments en centres de
transformació de l’Anoia amb
l’objectiu de millorar la qualitat del servei. Els nous dispositius, que han suposat una
inversió de 524.000 euros,
permeten reduir en un 20% el
temps d’interrupció del servei
en cas d’incidències.
Aquests sistemes de control
remot permeten realitzar maniobres d’operació a distància.
Així, des del Centre de Control que Endesa té a Barcelona, es pot accionar a distància
els dispositius de les instal·lacions sense haver de desplaçar
equips sobre el terreny en cas
d’incidències, ja siguin pròpies
o derivades de l’acció d’agents
externs. El Centre de Control
rep informació que permet
detectar i aïllar els defectes
que puguin produir-se a la
xarxa mitjançant els elements
de detecció de pas de defecte.
D’aquesta manera s’estalvia
temps en la localització d’ava-

L

ries, amb la conseqüent reducció del temps d’interrupció
del subministrament elèctric
als clients que s’alimenten
d’aquestes instal·lacions.
En aquesta fase, els nous
equips telecomandats beneficien directament a 12 municipis. D’aquests, 11 són de
la comarca de l’Anoia: Calaf,
Calonge de Segarra, Capellades, el Bruc, Igualada, la
Pobla de Claramunt, la Torre
de Claramunt, Òdena, Piera,
Veciana i Vilanova del Camí;
mentre que el dotzè es troba a
Bellmunt de Segarra, nucli de
la Talavera i situat a la comarca de la Segarra, al límit amb

l’Anoia.
Endesa està realitzant, en els
últims anys, una important inversió en la tecnificació de la
seva xarxa per dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics, amb
l’objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats
del territori i a les necessitats
del seu mercat. La reforma
apropa les instal·lacions de
la Companyia a un model de
gestió més eficient de la xarxa
mitjançant la automatització
de les seves infraestructures,
un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents o
smart grids.

Exposició de la Diputació a l’Escola
Àuria sobre l’alimentació saludable
REDACCIÓ / LA VEU

D

es de dilluns, 1 de
febrer, i fins al 15
d’aquest mes, l’escola
Àuria d’Igualada acull l’exposició interactiva de la Diputació de Barcelona “Menja bé,
tu hi guanyes”. Aquesta mostra va adreçada a nens i nenes
de 8 a 12 anys, amb l’objectiu de donar-los una sèrie de
consells sobre com seguir una
alimentació saludable. Podeu
veure’n un vídeo en aquest
enllaç.
L’exposició consta de diferents plafons amb què es

recrea l’ambient domèstic
mitjançant espais que estan
vinculats a l’alimentació i el
lleure, i que faciliten un treball interactiu als visitants. Es
complementa amb la utilit-

zació de jocs multimèdia i un
audiovisual protagonitzat per
infants, de la mateixa edat que
els destinataris de l’exposició,
que expliquen els principis
d’una alimentació saludable.

·Canvi i instal·lació
de panys i
bombins
Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524

tevibc@gmail.com
www.tevicerrajeros.com

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

’ONCE ha repartit
6.350,30 euros a Igualada, amb una butlleta
de ‘Mi Día’ al sorteig celebrat
dijous 28 de gener.
Marta Puig, agent venedora
dels jocs responsables de l’Organització, és qui ha portat la
sort a Igualada des del quiosc
ubicat a l’avinguda Doctor
Pasteur, número 1.
Marta va vendre una butlleta de 1ª Categoria (Dia+Mes+Any) premiada amb
6.350,30 euros
Igualada pertany administra-

tivament a l’agència de l’ONCE a Manresa, que presta
serveis personalitzats a 410
afiliats i afiliades i compta
amb una xarxa de 94 agents
venedors dels productes de
joc de l’Organització.
‘Mi Día’ és la nova loteria de
l’ONCE en la què les dates
especials per a una persona
(aniversari, aniversaris, esdeveniments destacats, una fita
històrica, un campionat esportiu...) poden donar-li milers de premis, per només un
euro. Enguany, l’ONCE ja ha
repartit 5 milions i mig d’euros
en premis a Catalunya.

L’Hospitalitat celebrarà
la festivitat de Lourdes
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes celebrarà enguany la festa
de la seva patrona d’una forma
diferent per motiu de la pandèmia de la covid-19 que estem patint.
Faran dues celebracions Eucarístiques, una el dijous dia 11
i l’altra el diumenge dia 14 de
febrer.
11 de febrer
Cada 11 de febrer, coincidint amb la Mare de Déu de

Lourdes, se celebra la Jornada
Mundial del Malalt. L’objectiu
d’aquesta jornada és sensibilitzar la societat al voltant de la
necessitat d’assegurar la millor
assistència possible a les persones malaltes, i ajudar-les a
elles a assumir la seva situació.
Hi haurà una missa a la 7 del
vespre, celebració de l’Eucaristia a l’Església del Roser
d’Igualada.
14 de febrer
Missa a 2/4 de 1 del migdia, celebració de l’Eucaristia
a l’Església de Santa Maria
d’Igualada.
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Som-hi diu que el govern de Castells El nou Pla de Mobilitat
incompleix els terminis amb
Sostenible d’Igualada
el Centre Cívic Nord
inclou 53 propostes
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada
Som-hi
(PSC-Comuns) lamenta
que el Centre Cívic Nord
segueixi acumulant endarreriments. “Un cop les obres de
l’edifici fa gairebé un any que
estan acabades, l’equipament
continua tancat enmig d’un
descampat ple d’herbes i segueix sense estar inclòs dins la
programació d’activitats dels
equipaments cívic que aquesta
setmana estrenen el nou trimestre”, expliquen. La formació d’esquerres i progressista
demana al govern de Junts per
Igualada que faci possible la
seva obertura i rendibilitzi els
3 milions d’euros que ha costat.
Cuadras denuncia la poca
previsió del govern de Marc
Castells i els incompliments
reiterats en l’obertura de
l’equipament: “Abans de les
eleccions municipals, Castells
va prometre que l’equipament
entraria en funcionament al
setembre de l’any 2019. Després, aquesta promesa va ser
canviada i va assegurar que
estaria en marxa a finals del
2020. Fa un any i mig que les
veïnes i veïns del Poble Sec i
Set Camins podrien estar fent
servir l’equipament i està tancat i barrat. Entenem la situació de pandèmia actual però
els incompliments ja fa dos
anys que duren”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi afegeix que “veiem que per Marc Castells
Igualada potser ja no és una
prioritat i que està pensant en
el Parlament. Però reclamem
un alcalde centrat en la ciutat
i en resoldre els problemes de
la gent i garantir el funcionament de la ciutat i els seus
serveis i equipaments. Els dos
anys d’endarreriments al Centre Cívic Nord són un símptoma d’abandonament de la
gestió del dia a dia”.
Jordi Cuadras, afirma que “el
Centre Cívic Nord ha de convertir-se en un espai de referència per les veïnes i veïns del
Poble Sec i Set Camins. En un
moment en el qual la ciutat
necessita espais per a descongestionar activitats i garantir
la seguretat davant la pandèmia de la Covid-19, és incomprensible veure com van passant els mesos i el Centre Cívic
Nord està acabat però tancat”.

Actualment s’hi estan fent uns
petits treballs exteriors per
habilitar-lo com a centre de
votació pel 14-F però sense
preveure’n, de cap manera, la
seva obertura final.
Igualada Som-hi considera el
Centre Cívic Nord és crucial
per completar el mapa d’equipaments cívics de la ciutat, ja
que se sumarà al Centre Cívic
de Fàtima, a l’Espai Cívic Centre, al Casal Cívic Montserrat i
al Casal del Passeig. La regidora de la formació d’esquerres i
progressista, Montse Montaña destaca que “es tracta
d’un equipament que pot fer
possible la descentralització
d’activitats i donar un impuls
important als barris del nord
de la ciutat. I un equipament
intergeneracional, ja que té
previst, per exemple una sala
de lectura i estudi que ajudaria a descongestionar la Biblioteca Central quan arriben les
èpoques d’exàmens”.

L’atenció primària de l’Anoia lliura
més de 4.000€ a la Marató de TV3
REDACCIÓ / LA VEU

E

l CAP Anoia va impulsar la venda solidària
d’una litografia pintada per l’Anna Font, metgessa
de família del Centre. L’acció,
emmarcada dins del projecte Litografies solidàries, va
aconseguir recaptar 4.154,47
euros, que han estat entregats
a La Marató de TV3 per la covid-19.
Litografies solidàries
El quadre està inspirat en els
colors de la lluita contra la
covid-19. El blanc és el color
de la roba dels professionals;
el blau, el color corporatiu de
l’Institut Català de la Salut i
també dels guants; el verd re-

presenta la mascareta, i el groc
i el vermell, la carpa del SEM.
La barreja de tots els colors
crea una ‘V’ que simbolitza la
VICTÒRIA en equip.
L’Equip de professionals de
l’Anoia agraeixen la col·labo-

ració de totes les persones que
van adquirir la litografia i van
contribuir a fer créixer la recaptació de La Marató, que ja
ha aconseguit més de 10 milions d’euros per lluitar contra
la covid-19.

El regidor de Mobilitat, Miquel Vives.
REDACCIÓ / LA VEU

T

al i com us vam explicar la setmana passada, el Ple de l’Ajuntament d’Igualada va aprovar
inicialment el Pla de mobilitat
urbana i sostenible, PMUS,
un document que se situa en
el marc més general del Pla
de Mobilitat Sostenible de la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena, i que ha de ser l’eina que permeti fomentar uns
desplaçaments més sostenibles i segurs al nostre municipi amb tots els modes de
transport a peu, amb bicicleta,
transport públic o vehicle privat. El Pla ha estat redactat per
l’Ajuntament amb el suport de
la Diputació de Barcelona a
partir de les Directrius Nacionals de Mobilitat.
El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat aquest dimecres que el
següent pas administratiu és el
període d’informació pública i
la resolució de les possibles
al·legacions, i també ha recordat que l’estiu passat, malgrat
la situació de pandèmia, es va
impulsar un procés participatiu que va permetre recollir
un total de 99 propostes, formulades des del Consell de
l’Accessibilitat, associacions
de veïns, consells de districte,
partits polítics i ciutadans, que
es van incorporar, seguint criteris tècnics, als diferents àmbits del PMUS.
Un document amb
vuit seccions
El document aprovat inicialment està dividit en vuit seccions: mobilitat a peu, mobilitat
amb bicicleta, mobilitat amb
transport públic, mobilitat
amb vehicle privat, aparcament, seguretat viària, actua-

El govern municipal
recorda que el procés
participatiu va permetre recollir un total de
99 propostes, formulades des del Consell de
l’Accessibilitat, associacions de veïns, consells
de districte, partits
polítics i ciutadans
cions ambientals i promoció,
educació i sensibilització en
l’ús de modes sostenibles. En
total, el Pla recull 53 propostes, algunes de les quals ja
s’estan aplicant o en preparació, com l’eix viari dels carrers Pare Mariano i Virtut, ell
tall de la circulació a la Rambla i l’estudi per a la reducció
del trànsit al carrer d’Òdena.
Vives també ha esmentat la
modernització del polígons
industrial de les Comes, la
propera construcció d’una
rotonda entre l’avinguda
d’Europa i el carrer de Dinamarca, la reorganització de
l’avinguda Mestre Muntaner,
la instal·lació de les càmeres
de control d’accés al C/ Galícia i les obres d’accessibilitat
al barri de les Flors i altres
zones de la ciutat.
Miquel Vives ha afirmat que
“és un molt bon pla, que s’ha
fet amb aportacions de la ciutadania i que, sent ambiciós,
toca de peus a terra i dona
resposta a les necessitats reals de la ciutat”, i ha afegit
que “aquest document ens
ajuda a definir la ciutat amable i pacificada a través de
la convivència dels vianants
amb els vehicles de mobilitat
personal, les bicicletes i els
vehicles a motor”.
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Espai patrocinat per

Vilanova del Camí enceta un programa de plantació
d’arbres amb espècies idònies
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

questa setmana la
Brigada de Jardineria
ha iniciat un nou
programa de treballs de plantació d’arbres amb la finalitat
de continuar fent la reposició
d’exemplars morts a diversos
carrers. A més, dins el Vilanova Natura, es faran actuacions
específiques als carrer Onze
de Setembre, La Font, Papa
Joan XXIII, Igualada; les places de l’Església, Major i Calcinaia, i el Parc Fluvial.
En cada ubicació hi ha una casuística que motiva l’actuació,
però en general tenen a veure
amb buscar solucions per als
inconvenients que han donat
les espècies plantades en el
passat i buscar-ne de més adequades per a la zona o unificar
les existents.
Vilanova Natura promou la
millora d’espais, amb plantacions més adequades
A la plaça Major, quan es va
fer la reforma de la plaça no
es va pensar a descompactar el
sòl on anaven a ser plantats els

arbres, per això es moren. Ara
es provarà per última vegada,
amb un altre tipus, d’arrels
més agressives.

Al carrer Onze de Setembre,
on hi ha una barreja d’espècies
fruit de l’evolució urbanística
-els arbres es van completar

quan es va renovar la plaça- es
vol unificar l’arbrat i buscar
una espècie més indicada per
aquesta zona, amb un pas estret i per on passen molts vehicles.
El mateix problema de mescla
d’exemplars és el que motiva
una altra actuació al carrer La
Font. En aquest cas s’unificarà el conjunt, amb una de les
espècies actuals. L’actuació es
completarà en dos anys.
Al Parc Fluvial també és previst completar amb 8 arbres
més l’esplanada on abans hi
havien els pollancres.
Pel que fa a la plaça de l’Església, els arbres de la terrassa del
bar del mercat també es renovaran. Aprofitant que algun
exemplar s’ha mort, es buscarà una altra espècie perquè
l’actual embruta molt i genera
moltes plagues. Es buscarà
una de més neta, amb grans
fulles per donar ombra a la
terrassa.
Un problema diferent és el del
carrer Igualada, on els arbres
que en aquest moment estan plantats són d’arrels molt
agressives i aixequen el pavi-

El parc del sector PMUr3 obre les portes al públic
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l parc del sector
PMUr3 obrirà les
seves portes al públic aquest divendres, 29 de
gener. Malgrat que encara queden detalls de l’obra
pendents, com la col·locació
de xarxes i les taules de picnic, l’Ajuntament ha decidit
obrir-lo a la ciutadania per al
seu gaudi.
Aquesta setmana també ha
quedat resolt el problema de
l’enllumenat amb l’empresa
subministradora, així doncs,
el parc ja disposa de la il·lu-

minació pertinent. Des de
l’Ajuntament asseguren que
“a mesura que vagin arribant
els elements que falten s’aniran col·locant”.
L’accés al parc es podrà fer
des de les 8 h fins a les 20 h,
per tres portes diferents: des
del carrer Verge de Montserrat que dóna accés al parc des
del circuit de salut, i des del
carrer Roger de Flor que ofereix dues entrades més, una
des de les escales i l’altra des
de la part superior del parc.
Des de l’Ajuntament recorden que està totalment prohibida l’entrada al parc de

ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES
GRÀCIES A LA LLEI DE LA
2a OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS
Per més informació
iuristrivium7@gmail.com
Tel. 656 90 94 54

gossos i altres animals de
companyia. Així mateix demanen a la població que si-

Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

gui respectuosa amb el mobiliari urbà i els elements de
joc que s’hi han instal·lat.

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

ment. A més un tapa el semàfor. Per tot plegat es plantarà
un arbrat més adequat i possiblement amb flor, ja que és un
carrer d’entrada del municipi.
A la plaça Calcinaia també es
plantaran nous arbres amb
flor, per donar color, ja que
s’ha remodelat tota la plaça i
se li vol donar un altre aire.
I per últim dins aquesta planificació del projecte Vilanova Natura hi ha prevista una
actuació al carrer Papa Joan
XXIII. Els arbres estan mal
formats, la creu en alguns casos arriba als 6 metres, és a dir
que són arbres molt alts i pròxims als balcons (en alguns
casos una veritable pantalla).
A més, cada any agafen dues
plagues, una animal i una altra fúngica.
Exemplars escollits expressament per Vilanova del Camí
Una de les condicions
d’aquests treballs de plantació
és la recerca d’espècies idònies i d’exemplars adequats
per a cada espai. És per això
que prèviament, la Brigada de
Jardineria es dedica a escollir
en els vivers els arbres que
han d’adquirir. No és habitual
en altres municipis veure als
treballadors municipals triant i marcant els arbres que
volen comprar, però des de
la brigada vilanovina afirmen que aquesta és una part
important en tot el procés,
la qual cosa demostra que
es prenen aquesta feina amb
molt interès.

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)
Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01
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Una quarantena de persones majors de 65 Canvi d’ubicació dels
participaran al projecte esTIC+APROP
locals electorals
per a combatre l’aïllament social
ÒDENA / LA VEU

D

es de l’ajuntament
d’Òdena amb el suport del Consell Comarcal de l’Anoia s’impulsa el
projecte “esTIC+aprop” que
té com a finalitat formar en
noves tecnologies a les persones majors de 65 anys amb interès per aprendre a utilitzar
el mòbil o la tauleta i tots els
seus usos com; fer videotrucades a familiars i amistats,
demanar hora al metge, fer
compres, cercar informació,
participar en tallers i cursos
virtuals, etc.
En una primera fase del projecte, d’una banda s’ha contactat telefònicament amb
totes les persones majors
de 65 anys del municipi per
conèixer les necessitats i si
volen participar. Una quaren-

tena de persones han mostrat
interès per beneficiar-se del
projecte.
D’altra banda l’Ajuntament va
fer una crida a voluntaris per
trobar-se amb les persones
grans interessades a aprendre
a utilitzar el seu telèfon mòbil
o tauleta. Una desena de vo-

luntaris han respost a la crida
i aquesta mateixa setmana rebran formació i se’ls lliurarà
una guia a bones pràctiques.
Així, de l’1 de febrer i fins al 8
de març començaran les sessions entre els voluntaris/es i
les persones grans per mostrar les possibilitats de comunicació i informació que
els pot aportar el seu telèfon
mòbil o la tauleta, eines per
sentir-se més acompanyades
i informades i ajudar-les a
pal·liar sentiments de soledat
no desitjada.
Les sessions, una setmanal,
es desenvoluparan seguint
totes les mesures de seguretat i prevenció que demana
el moment i tindran lloc: al
nucli es farà a l’Espai Jove, a
l’Espelt a les antigues escoles, al pla al Centre Cívic al
Casal d’Avis.

El Rebost d’Òdena i l’Ajuntament
agraeixen el suport del comerç local
en l’abastiment d’aliments al rebost
ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament d’Òdena
vol fer un agraïment
explícit als establiments
de queviures d’Òdena per la
seva solidaritat i implicació
desinteressada amb l’aportació de producte al magatzem
d’aliments del municipi.
L’emergència sanitària causada per la Covid ha provocat que el Rebost d’Òdena, el
banc d’aliments de l’ajuntament, hagi vist incrementat
el nombre d’usuaris, fet que
fa que aquestes aportacions
siguin encara molt més benvingudes i necessàries. Des
de l’inici de la pandèmia hi
ha hagut moviments en el
nombre de les famílies que
necessiten del servei. Actualment son unes 60, prop d’un

ÒDENA / LA VEU

E

l pavelló Mestre Vila
Vell i el Centre de l’Espelt, nous espais per
garantir una jornada electoral
segura
L’Ajuntament d’Òdena amb
l’objectiu d’adaptar-se als requeriments establerts per la
Generalitat i poder aplicar les
mesures sanitàries en la jornada electoral del pròxim 14 de
febrer ha destinat dos nous espais per ubicar les meses.
Els espais escollits com a locals

electorals seran els següents:
- Al nucli serà el pavelló Mestre Vila Vell
- A l’Espelt el Centre de l’Espelt
- Al Pla de la Masia es manté el
de sempre, el Centre Cívic
Aquests espais permeten mantenir les distàncies, diferents
accessos, la ventilació, entre
altres. Des de l’Ajuntament
es vetllarà en tot moment pel
compliment dels protocols de
seguretat Covid-19.

Òdena recull més de 6.200
kg de roba als contenidors
de Càritas i Humana
ÒDENA / LA VEU

E
50% més des de l’inici de la
pandèmia.
Des de l’ajuntament volen
donar les gràcies als comer-

ços de productes essencials
que han subministrat aliments i productes d’higiene
al Rebost d’Òdena.

ls contenidors que Càritas i Humana tenen
instal·lats a Òdena han
recollit un total de 6.220 kg de
roba durant el 2020. L’Ajuntament d’Òdena s’ha mostrat
content d’aquesta aposta i
compromís amb el medi ambient que han demostrat els
veïns del municipi. Els contenidors es poden trobar a la
plaça Mestre Vila Vell del nu-

cli del poble, al carrer Aurora del Pla d’Òdena i al carrer
Montserrat Roig de l’Espelt.
La roba que es recull d’aquests
contenidors es trasllada a una
planta de preparació per a la
reutilització, on es tria. En el
cas que sigui reaprofitable,
s’etiqueta i es ven a les Botigues Roba Amiga i a les Botigues Humana respectivament.
Aquestes tasques les fan persones en situació de risc social.
.

Tota la informació de la teva comarca en un clic



     

COMARCA |

Divendres, 5 de febrer de 2021

29

A Vilanova del Camí, Cultura i Camp del Rei uneixen esforços
per poder gaudir des de casa d’un Carnaval 2021 atípic
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l Rei Carnestoltes fa
dies que ha avançat
algunes de les accions que es tiraran endavant
a Vilanova del Camí per tal
de celebrar el Carnaval 2021.
Serà, com és d’esperar, un
Carnaval atípic, adaptat a la
situació sanitària per respectar les restriccions i evitar els
contagis. Des de la regidoria
de Cultura i l’Associació Cultural Camp del Rei no han
volgut renunciar a celebrar
aquesta festa encara que sigui
amb un format ben diferent i
que impliqui poca mobilitat
o interacció social presencial, per no perdre la tradició
d’una festa amb tanta solera
al municipi.
Llibertat per emmascarar-se
Ja fa un parell de setmanes
que es van començar a avançar algunes de les activitats
previstes. D’una banda està
en marxa el Concurs de màscares que com explica la regidora de Cultura, Carlota
Silva, convida a tothom a fer
lliurement una màscara ben
original.
Al certamen podran participar totes les persones empadronades al municipi. Les
bases del concurs estan publicades al web municipal. Tant
la dimensió, com els materials i tècniques utilitzades per
la creació de la màscara són
de caràcter lliure.
El concurs preveu tres premis: un 1r Premi de 300 €, un
2n Premi de 200 € i un tercer,
de 100 €. A més, les màscares
de carnaval seran exposades
al centre polivalent de Can
Papasseit a partir del dia 20
de febrer.

ganitzar el carnaval infantil.
Aquest any, tot és ben estrany,
com diu Manolo Cano.
Malgrat tot, tant des de l’entitat com des de la regidoria de
Cultura no volien renunciar a
perdre la festa i per això han
buscat altres fórmules per
poder garantir la continuïtat
encara que sigui d’una manera molt més restringida i que
l’ànim no decaigui.

El Carnaval no serà com el de cada any / AJ. VILANOVA

Les creacions es poden portar al Servei de Cultura fins al
dia 18 de febrer.
Un ‘Carrers-toltes’ ben popular, encara que sigui en
format reduït
Una altra de les propostes
anunciades és el “Carrers-toltes” que vol visibilitzar l’ambient del carnaval i proposa al
veïnat guarnir els carrers o les
finestres de casa. Segons assenyala la regidora, la intenció
és poder viure el carnaval
sense aglomeracions, però a
la vegada també poder compartir la festa amb el veïnat. Ja
hi ha grups de veïns que s’han
organitzat per whatsapp per
engalanar el seu carrer.
Al certamen pot participar
qualsevol persona veïna del
municipi i ho pot fer de manera individual, guarnint el
seu balcó o finestra particular, o bé de manera col·lectiva amb els veïns de l’escala,
la comunitat o el carrer amb

decoració aèria.
El concurs preveu quatre premis; tres en l’apartat veïnal de
700, 500 i 300 euros, i un únic
premi individual de 200 €.
El Jurat serà popular, per mitjà de les xarxes socials, i amb
un únic vot per persona.
Les bases del certamen estan
penjades a la pàgina web municipal vilanovadelcami.cat i
la inscripció al concurs es pot
fer fins al dia 17 de febrer.
Una celebració que no es vol
deixar perdre
Per aquestes dates, el frenesí
dels preparatius del Carnaval
marcava la rutina diària de
moltes persones, sobretot de
les entitats que participen activament en les rues, any rere
any. L’Associació Cultural
Camp del Rei és l’exponent
més destacat a Vilanova del
Camí, perquè l’entitat, a més
de viure intensament la Rua
vilanovina i la d’Igualada, fa
36 anys que s’encarrega d’or-

‘Carnival book’ per disfressar-se des de casa i mostrar-se al públic
Aquest any, el carnaval infantil que ha organitzat el Camp
del Rei convida als infants i
les famílies a disfressar-se a
casa i fer la festa en petit comitè, però també els conviden a compartir d’alguna manera públicament la disbauxa
per mitjà de les xarxes socials. Així han elaborat el “Carnival book” que permetrà als
infants participar d’una atípica edició del Carnaval infantil del Camp del Rei.
Hauran de fer-se 4 fotografies: perfil dret i perfil esquerra, de front i d’esquena, i penjar-les a Facebook etiquetant
a CampdelRei Associació.
Tot i que el Camp del Rei
sempre ha lliurat premis en
forma de vals de compra,
aquest any han decidit donar-los en metàl·lic, per la

situació sanitària, però com
assegura Manolo Cano serà
una mesura excepcional.
Hi haurà dos premis: un per
a la categoria anomenada individual, tot i que pot estar
integrada de fins a 3 nens,
amb un premi de 100 €, i una
altra premi de 150 € per a la
comparsa familiar, formada
per nens i adults.
Les fotografies s’han de penjar a Facebook abans del dia
18 de febrer
El Rei Carnestoltes preveu
passejar-se per tots els carrers del municipi
I tot plegat acabarà culminant el dissabte dia 20 de
febrer amb l’arribada del Rei
Carnestoltes. La ciutadania
el podrà veure i escoltar, perquè hi ha previst una passejada pels carrers i un pregó, a
partir de les cinc de la tarda.
La intenció és que la carrossa del Rei Carnestoltes pugui
passar per tots els carrers del
municipi i acompanyar en la
celebració als veïns que estiguin gaudint la festa des de
casa.
Si voleu ballar o seguir el ritme des de casa, des de Ràdio
Nova també hem preparat
una programació musical
molt carnavalera i especial
que podreu seguir des de les
17 h de la tarda.

VOLS TREURE’T EL
CARNET DE CARRETONER?
ENTREGANT AQUEST RETALLABLE
OBTINDRÀS UN

LLOGUER DE CARRETONS ELEVADORS
FINS A 12.000 Kg.
amb conductor / sense conductor
- Carretons d’ocasió
- Reparació i manteniments preventius
- CURSOS D’OPERADORS DE
CARRETONS ELEVADORS

Aqui tu Reforma C/Sant Magí, 113 | Igualada | Tel.639 666 077
jennifer.queralto@es.aquitureforma.com

Av. Països Catalans, 32 · IGUALADA
Tel. 93 805 10 59 Mòbil. 677 48 62 65
a.carretilles@gmail.com

30

| COMARCA

Divendres, 5 de febrer de 2021

Montbui obre una línia d’ajuts directes a Nous espais electorals
l’hostaleria i la restauració local
per al 14F adaptats a la
pandèmia
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
ha aprovat una línia
d’ajuts directes per a autònoms i PIMES vinculats al
sector de l’hostaleria i la restauració, els quals generin la
seva activitat econòmica al
municipi. L’objecte d’aquests
ajuts directes és pal·liar les
dificultats que està patint
aquest col·lectiu, molt afectat
per les restriccions derivades de la pandèmia de Covid-19. Aquests ajuts, pels
quals s’ha destinat una partida de 29.500 euros (procedents d’una subvenció de la
MICOD), es podran demanar
de forma telemàtica entre el 4
i el 25 de febrer.
S’estableixen dues línies diferenciades d’ajuts. Per una
banda, s’estableixen els ajuts
per als establiments que no
disposin de terrassa; i per altra banda hi ha la línia d’ajuts
als establiments que disposen
de terrassa i que hagin formalitzat la corresponent llicència d’ocupació, per a algun
període l’any 2021, abans del
25 de febrer.
Pel que fa l’import màxim

MONTBUI / LA VEU
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de l’ajut als establiments que
no disposin de terrrasa serà
de 1.300 euros; pel que fa als
establiments que disposen
de terrassa seria un màxim
de 1.300 euros, incrementada
en una quantitat equivalent a
7’5 euros per cada metre quadrat de terrassa que s’hagi fet
constar i que s’hagi abonat pel
beneficiar en concepte de llicència d’ocupació de terrassa.
Per ser beneficiari dels ajuts,
cal ser persona física o jurídica que generi la seva activitat econòmica a Montbui,
en el sector de l’hostaleria i la
resturació i cal que el negoci
estigui en situació d’alta, que

hagi complert les restriccions
sanitàries contra la pandèmia
i que es trobi al corrent de
pagament de les obligacions
davant la Seguretat Social,
Agència Tributària i davant el
mateix Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui.
Des de l’Ajuntament montbuienc es vol donar suport al
sector de l’hostaleria i la restauració del municipi, per tal
que els emprenedors i emprenedores d’aquest sector puguin fer front a les despeses
habituals relacionades amb
l’activitat que han continuat
pagant malgrat les importants restriccions existents.

’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
continua treballant en
un dispositiu especial per poder dur a terme les eleccions
al Parlament de Catalunya el
proper diumenge 14 de febrer
amb la màxima normalitat
possible.
En aquestes eleccions, a Montbui s’obriran quatre col·legis
electorals, on s’ubicaran 10
meses electorals. S’ha prioritzat que fossin edificis públics,
amb amplis espais, ben ventilats i amb possibilitat d’establir
circuits d’entrada i sortida de
persones.
Per garantir accessos amples i
seguir els protocols de ventilació, els votants que fins ara
votaven al Centre de Serveis
Municipals hauran de desplaçar-se a l’Escola Montbou. Els
votants habituals de l’escola
Garcia Lorca hauran de dipositar el seu vot a Mont-Àgora;
les persones que votaven habitualment a l’Institut Montbui
continuaran fent-ho allà mateix, i també hauran de fer-ho
allà els votants de Vista Alegre

que en altres comicis dipositaven el seu vot a la Llar d’Infants
L’Estel. Per últim, els veïns i
veïnes que habitualment votaven al Centre Cívic i Cultural
La Vinícola hauran de desplaçar-se en aquesta ocasió fins el
Pavelló de Can Passanals.
La distribució de taules i
col·legis serà la següent: Escola Montbou (una mesa),
Mont-Àgora (3 meses), Can
Passanals (2 meses), Institut
Montbui (4 meses).
Des de l’Ajuntament s’ha fet,
tal com mana la normativa, el
nomenament d’una persona
com a responsable COVID per
a aquests comicis, i també a
cada col·legi electoral hi haurà
els corresponents responsables
de seguretat sanitària. D’igual
manera s’habilitaran circuits
d’entrada i sortida pels votants. Es respectarà la distància de seguretat a les diferents
cues amb marques a terra (1’5
metres). Les cues s’hauran
de realitzar fora dels col·legis
electorals. Cal dir també que
hi haurà distància de seguretat
entre els diferents membres de
les meses i entre els membres
de les meses i els electors.

L’Ajuntament de Montbui realitza i finalitza diverses
obres urbanístiques
MONTBUI / LA VEU

F

inalitzades les obres
per reparar el clavegueram d’un tram del
carrer Escoles
Aquest dimecres han finalitzat les obres d’arranjament i
reparació parcial del clavegueram d’un tram del carrer Escoles. Es tractava d’una actuació necessària per recuperar
la funcionalitat de la canonada ubicada entre els pous del
carrer Escoles i el del carrer
Constitució. També s’ha reparat el pou del carrer Escoles (a
l’alçada del número 4).
L’actuació ha permès refer
aquest tram de clavegueram,
el qual s’havia fet malbé per
diferents causes, i que generava molèsties a diferents comunitats de veïns dels carrers
Constitució i Sant Miquel.
Durant els primers dies del
desenvolupament de les
obres, la circulació de vehicles va estar tallada en el

carrer Escoles, en el tram
comprès entre el carrer Sant
Miquel i el carrer La Tossa.
Les obres han anat a càrrec de
l’empresa Saxasa, per un import de 17.200 euros.
Realitzats uns treballs de
compactació i millora de la
zona propera a l’Ajuntament

i el CCC la Vinícola
Durant la passada setmana
operaris de l’empresa Excavacions Miralles van dur a
terme treballs de compactació i millora del terreny ubicat a l’entorn de l’Ajuntament
i el Centre Cívic i Cultural
La Vinícola. Es tracta d’una
zona no asfaltada, però molt

utilitzada pel veïnat i el personal municipal com a espai
d’aparcament, i que durant
els darrers temps estava molt
malmesa per l’erosió del terreny.
Els treballs han consistit en
afegir “tot-u” per anivellar el
terreny i garantir el pas de
l’aigua. També s’han desem-

bossat els imbornals per garantir que puguin fer la tasca
de desaigüe, i s’ha millorat
la compactació de tot l’espai,
dignificant-lo i garantint el
pas de vehicles sense l’existència d’importants desnivells ni sots.
Els treballs han tingut un cost
de 3.600 euros, IVA inclòs.
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L’Escola Maria Borés presenta el seu
Programa de Cultura Emprenadora

Augment de consultes al
servei de Joventut
CAPELLADES / LA VEU

E
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

l dimecres dia 27 de
gener l’Ajuntament de
la Pobla de Claramunt
va assistir a la presentació, via
videoconferència, de les coo·
peratives creades per l’alum·
nat de 5è de primària d’Esco·
la Maria Borés i emmarcades
dins el Programa CUEME.
Aquestes s’anomenen AME·
NABO i 10Coopebores, totes
dues fabricaran productes
artesanals com ara espelmes
i pals d’encens, que posterior·
ment vendran al mateix mu·
nicipi.

Per segon any consecutiu l’es·
cola participa en el Progra·
ma de Cultura Emprenedo·
ra a l’Escola de la Diputació
de Barcelona, gestionat en
aquest cas pel Consell Co·
marcal de l’Anoia i amb la col·
laboració de l’Ajuntament de
la Pobla de Claramunt. Des
de l’ajuntament ha participat
en la reunió l’alcalde el Sr.
Antoni Mabras, la regidora
d’Ensenyament la Sra. M.Pau
Castaño i la tècnica d’Ense·
nyament la Sra. Mercè López.
Com a representant del Con·
sell Comarcal de l’Anoia la
Sra. Meritxell Gallego.
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Amb aquesta iniciativa les ne·
nes i nens de 5è de primària
aprenen a adquirir compe·
tències que potencien el tre·
ball en equip, la creativitat i la
imaginació. És també una ex·
periència totalment vivencial
del procés de creació d’una
Cooperativa, perquè hauran
de passar per diferents fases
al llarg del curs, com ara la
seva constitució, el disseny de
la seva imatge, la creació d’un
prototip, calcular costos, etc.
Finalment vendran els seus
productes i faran una dona·
ció de part dels beneficis a
una ONG.

l servei de joventut
tanca el mes de gener
amb més de 30 consul·
tes en temes d’informació ju·
venil i seguint amb l’augment
de consultes que es van detec·
tar durant el 2020. Malgrat el
confinament, el Servei d’In·
formació Juvenil de Capella·
des ha continuat mantenint la
seva presència en el col·lectiu
jove. Al llarg del 2020 s’han
atès prop de 400 consultes di·
ferents, destacant l’orientació
acadèmica en itineraris d’es·
tudis postobligatoris o la sol·
licitud de beques durant els
mesos de setembre i octubre.
Darrere de l’orientació acadè·
mica trobem l’àmbit laboral
i la mobilitat internacional
com a segona i tercera con·
sulta més demanades entre la
població jove durant el 2020.
A més, s’ha seguit treballant
de forma coordinada amb
l’equip Anoia Jove en altres
àmbits per donar resposta a
les necessitats que sorgien

El Servei d’Informació
Juvenil capelladí ha
detectat un augment de
peticions
durant la pandèmia:
D’una banda, s’ha posat en
marxa amb força èxit un
servei de regulació emocio·
nal per a joves - La Consulta
Jove-, totalment confidencial
i individualitzat. D’altra ban·
da, s’han realitzat campanyes
de sensibilització sobre salut
sexual, inclusió o diversitat,
entre d’altres temàtiques.
El Servei d’Informació Juve·
nil de Capellades és una pe·
tita part de les accions que es
realitzen en aquesta regido·
ria, destacant altres projectes
com el Consell d’Infants. Re·
cordem que per a qualsevol
consulta en temes juvenils,
només cal posar-se en con·
tacte a través del correu elec·
trònic a abenito@anoiajove.
cat, el telèfon 679964684 o
l’instagram de joventut @ca·
pellades_joventut.

Més de 300 actuacions de la Policia Local durant el mes de gener
PIERA / LA VEU

L

a Policia Local de Pie·
ra ha realitzat un total
de 302 serveis durant
el primer mes d’aquest 2021.
La majoria, més d’un cen·
tenar, han estat actuacions
planificades prèviament per
a garantir la seguretat de la
ciutadania i la resta s’han ac·
tivat a partir d’una trucada al
112 o directament al telèfon
ANUNCI 250 x
20.pdf
de la comissaria.
A90,25
nivell
ter·

Entre les que han tingut
més ressò hi ha el desallotjament d’una festa
il·legal en una masia i
la recerca d’una menor
desapareguda
ritorial, el gruix dels serveis
s’ha desenvolupat al nucli
urbà però la policia també ha
hagut d’actuar als barris i ur·
1 banitzacions.
18/11/20
10:42Durant el mes

de gener es van fer 36 serveis
a La Plana, 20 a Can Bonas·
tre, 18 a Can Claramunt, 16 a
Can Canals i 13 a Can Mata.
A la resta de nuclis veïnals
les actuacions han estat més
puntuals.
Pel que fa a l’àmbit d’actua·
ció, un 70 % de les accions
pretenien garantir la segure·
tat ciutadana, principalment
serveis d’assistència a la ciu·
tadania, controls, ocupaci·
ons, queixes i conflictes veï·

nals o suport a altres serveis
d’emergència; un 20 % de les
actuacions tenien a veure
amb la regulació del trànsit,
més de la meitat en zones
escolars; altres actuacions
han estat relacionades amb
el medi ambient, amb donar
suport a l’Ajuntament amb
el compliment de les orde·
nances municipals o tasques
de policia judicial.
Entre les actuacions que han
tingut més ressò aquest mes

de gener hi ha el desallot·
jament d’una festa il·legal,
amb la col·laboració dels
Mossos d’Esquadra, en una
masia de Piera en la qual
hi havia 28 persones. El dia
29 de gener, la Policia Local
va localitzar una noia de 12
anys desapareguda que ha·
via fugit amb un altre me·
nor. La col·laboració d’uns
amics va permetre als agents
trobar la parella i retornar la
noia a la seva família.

PER UN NADAL DIFERENT, GAUDEIX DELS NOSTRES
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Darreres informacions de La Societat
la Lliga de Capellades

Avui divendres comença
la Festa Major d’Hivern

issortadament la pandèmia de la COVID
se’ns ha endut alguns
socis i ens unim a la tristor de
les famílies. Ens sap molt greu
i desitgem que poc a poc anem
recuperant l’ànim i la vida social. I que sobretot la salut es
mantingui a les nostres cases.
Malgrat la situació hem procurat mantenir l’activitat cultural, lúdica i social que aplega els 1207 socis i sòcies que
ja representen un 23% de la
nostra vila.
A finals d’any, com és costum,
els associats utilitzant la targeta que han rebut a casa, poden
recollir un regal que se’ls lliurarà a la cafeteria. Hem ampliat el temps per recollir-ho i
ho podran fer fins a finals de
febrer.
Una nova iniciativa és el sorteig quadrimestral d’un viatge
de cap de setmana. Ens basarem en la utilització del carnet
de socis a la cafeteria-restaurant.
Els cursos de català, ioga, pilates, ganxet i punt, escacs, bridge, anglès i costura, així com
el futbol per tv, activitats i xerrades al Saló Rosa, de moment
per l’elevat nombre d’assistents
no són possibles. Confiem que
ben aviat es podran reprendre
Hem canviat el sistema de
programacions quadrimestrals i per evitar ajornaments
i suspensions, les fem mensuals. Aquest gener hem gaudit del musical Bruna. Actualment estem preparant el
programa de febrer que de
moment el dia 20 a les 7 de la
tarda comptarà amb l’Esbart
Sant Martí de Barcelona amb
l’espectacle Segell Sant Martí, una antologia dels 75 anys
d’aquesta agrupació que ens
mostrarà danses tradicionals,
fins les més contemporànies.
Ens acabem d’estrenar amb la

CAPELLADES / LA VEU
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venda d’entrades on line i disposem de la pàgina web societatlalliga.com. a més de Twitter, Instagram i Facebook. Els
socis i sòcies reben tota la informació per mitjà de correus
electrònics i WhatsApp.
S’ha aprovat la compra d’uns
tendals nous per la terrassa
que s’instal·laran a la primavera i s’ha renovat la tela del billar. Per cert, s’ha comunicat a
la cinquantena llarga de billaristes que es crearà una comissió del billar per tal d’aconseguir un bon funcionament i
noves propostes.
I continuant amb les millores,
al Saló Rosa i a la cafeteria
s’han canviat bona part de les
cadires
Per altra banda i gràcies al
conveni i a la bona disposició
de l’ajuntament a la Sala-Teatre han renovat 100 cadires de
les llotges, s’està automatitzant
el teló i les barres electrificades de l’escenari, s’instal·laran
portes a la Sala Petita, s’arreglarà la porta principal del
teatre i gaudirem d’una pantalla de gran format i projec-

tor per a cinema. En aquests
moments estem tractant amb
l’Ajuntament la recuperació de
la gestió per poder contractar
un tècnic de sala.
Per diumenge passat 31 de
gener hi havia convocada l’assemblea anual de socis i sòcies, però dissortadament des de
la Federació d’Ateneus ens van
avisar que en aquest moment
no està permès fer assemblees
i per aquest motiu ens hem
vist obligats a ajornar-la. La
tornarem a convocar tan aviat
com sigui possible informant
amb temps, per tal de complir
amb els terminis establerts als
estatuts.
Un dels nous projectes és engrescar el jovent, amb la intenció que sumant-se a l’entitat puguin crear una comissió
dinamitzadora que organitzi
diferents actes pensats per a
ells. Estem estudiant proposar
una quota anual jove.
Per últim informar que de
moment la cafeteria-restaurant i la terrassa estan obertes
de les 8:30 fins les 9:30 i de les
13:00 a les 15:30 h i podeu fer
les reserves trucant al telèfon
938012590.
Els membres de la junta estem fent reunions on-line
i per qualsevol informació
podeu contactar al telèfon
722673649.
l nostre objectiu és mantenir
l’activitat i els ànims fins on
ens permeti la covid. La nostra
entitat bé mereix que la continuïtat estigui garantida i això
és gràcies al suport que rebem
dels socis i socies. Seguim endavant confiant que ben aviat
arribaran temps amb plena
activitat. Moltes gràcies a tothom per fer costat a La Lliga,
el Centre Cultural i punt de
trobada del poble.
Junta de la Lliga

Millores en el sistema d’impressió per
als usuaris de la Biblioteca
CAPELLADES / LA VEU

Fa unes setmana s’ha estrenat
una nou sistema d’impressió a la Biblioteca El Safareig
que permetrà enviar els documents a imprimir des de
qualsevol dispositiu.
Així, els usuaris que treballin
des d’un PC portàtil, tableta

o mòbil aliè a la Biblioteca
cal, des del wifi de la biblioteca entrar a la web d’impressió
i enviar el fitxer –que només
podrà ser emès en format
pdf. Per acabar la impressió
cal anar a la planta 0, entrar
amb el carnet de la biblioteca
a la impressora i, sempre que
hi hagi diners al compte propi

d’usuari, seleccionar el fitxer
enviar i acceptar.
Aquest sistema també permetrà seguir enviant els documents –en aquest cas en
qualsevol format- des dels
ordinadors de la biblioteca.
També caldrà anar a la planta 0 a la impressora, per validar el document.

E

l 6 de febrer és Santa
Dorotea, la copatrona
de Capellades, i Festa
Major d’Hivern.
Enguany els actes previstos
estan adaptats a les actuals
mesures de prevenció per la
Covid-19.
La primera de les propostes
previstes és teatral, amb la
companyia Viridiana Producciones que presentarà
“Amor oscuro” amb sonetos
de Federico Garcia Lorca. Al
matí es farà una sessió per
als alumnes de quart d’ESO i
primer de Batxillerat. Al vespre, a les 20 hores, la representació començarà al Teatre
La Lliga de Capellades. Cal
comprar l’entrada anticipada
–a 3 euros- a entrapolis.com
i respectar les mesures de distància, mascareta i rentat de
mans que fan de la cultura un

espai segur.
El dissabte de Santa Dorotea
es farà l’Ofici de festa Major
a l’església de Santa Maria. En
acabar, es podrà gaudir d’un
concert d’orgue amb Josep
Mata.
Al vespre es farà el Concert Jove, presentant la Suu
en acústic. Les entrades per
aquest recital ja s’han esgotat.
Finalment diumenge al matí
la proposta és familiar amb la
Companyia La Industrial Teatrera presentant “Nàufrags”.

Dispositiu especial per a
les eleccions al Parlament
de Catalunya a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

L

’Ajuntament de Capellades, d’acord amb les
instruccions
emeses
per la Direcció General de
Participació ciutadà i Processos Electorals, ha preparat un
dispositiu especial per garantir les mesures sanitàries que
permetran celebrar les eleccions del 14 de febrer al Parlament de Catalunya.
La novetat més significativa és el canvi d’emplaçament
dels col·legis electorals. Tothom haurà d’anar al Pavelló
Poliesportiu, que és on millor
es pot garantir la distància i
ventilació suficient.
L’accés estarà senyalitzat i
es farà en funció del col·legi. Així els qui habitualment
voten a les 3 meses electoral
de l’Institut Molí de la Vila
entraran per l’accés de davant
la Bassa, a l’avinguda Maties
Guasch. Els votants dels altres dos col·legis ho faran per
darrera la Font Cuitora, davant la porta de Bombers.
La sortida, per tots els col·legis es farà per les escales, excepte les persones amb dificultat de moviment.
Cal destacar que en els dos

accessos hi haurà dues cues,
una d’elles reservada per les
persones més vulnerables –
majors de 70 anys, embarassades o amb discapacitat-.
Tota la jornada hi haurà personal regulant les cues per tal
que es respectin les distàncies
sanitàries.
A l’interior del Pavelló es
reproduirà l’espai habitual
dels col·legis electorals, amb
una taula amb les diferents
paperetes electorals i les cabines –sense cortines- per
preparar els sobres. Tot i així
es recomana portar el vot
preparat dins el sobre i així
evitar sortir de la cua establerta en direcció a l’urna.
Abans del 14 es farà una desinfecció de l’espai i el dia de
les votacions, a les entrades,
es posarà gel desinfectant
per a les mans.
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El Casino de Calaf celebra Santa
Calamanda sobre l’escenari
CALAF / LA VEU

A

quest cap de setmana, el Casino de Calaf
celebra la festa major
d’hivern amb dos concerts i
un espectacle de monòlegs.
El divendres a les 18.30 h l’orquestra Xarop de nit serà l’encarregat d’amenitzar la vetllada
amb un gran concert. L’endemà a la mateixa hora és el torn
de ‘Monólogos Wooman’. Per
Tots Sants del 2019, Alejandra
Jiménez ens va captivar amb la
interpretació de ‘Blanca Desvelada’ fent-nos reviure la vida
d’una dotzena de personatges.
Ara canvia de registre, i juntament amb l’actriu Paloma
Jimenez, venen del Club de la
Comedia per fer-nos passar
una tarda divertida de Festa
Major.
Per acomiadar-nos del cap de
setmana, diumenge a les 18.30

h gaudirem del concert del
Duet d’Ambient.
Davant les noves mesures de
seguretat i prevenció davant la
COVID-19, l’aforament de la
sala del Casino és limitat. Per
aquesta raó, per assegurar-vos
la localitat a l’espectacle ‘Monólogos Wooman’ cal comprar
les entrades de manera antici-

pada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134
018 (Josep). També es podran
adquirir a taquilla des d’una
hora abans de l’espectacle,
sempre que en quedin de disponibles. El preu anticipat per
als socis és de 10 euros i per al
públic en general de 12 euros; i
al mateix dia, per als socis és de
13 € i per al públic en general
15 €.
Per assistir als concerts és obligatòria la inscripció prèvia als
telèfons ja esmentats. Els seients estan preasignats per ordre de reserva.
L’espectacle està inclòs als actes
del 125è aniversari del Casino
de Calaf. L’entitat calafina prepara una llarga i variada programació per viure un 2021
ben complet. Tota la informació i espectacles a la web de
l’entitat www.casinodecalaf.cat.

ERC Piera demana al
govern municipal que
no es tanqui la piscina
PIERA /

E

stan sent uns mesos de
pandèmia molt durs, i
encara que la Piscina
s’ha anat adaptant a totes les
situacions, complint en tot
moment amb les mesures sanitàries i de seguretat exigides pel Procicat, ara no pot
fer front a la situació actual.
Tal com han comunicat, en
els últims quatre mesos han
hagut de tancar quatre vegades, sumant un total de quatre mesos de tancament, i fins
a nou ocasions s’han modificat les instruccions d’ús de
les instal·lacions esportives.
A això, acompanya un 53%
de baixes d’abonats a la Piscina, fent que sigui molt di-

fícil seguir oberts per a totes
aquelles persones que hi van,
pensant sobretot en les usuàries que hi van per motius de
salut.
Des d’Esquerra Republicana
es va demanar al ple de dimecres passat que la Piscina de
Piera no es tanqui, pensant
en tota la gent que gaudeix de
la instal·lació, i perquè prou
equipaments ja han hagut de
tancar, com per no preservar
els que poden seguir oberts.
Si és per motius econòmics,
l’Ajuntament té diners de sobres -recordem que el consistori té més de 22 milions
d’euros de romanent- com
per prendre mesures excepcionals en aquests moments
excepcionals.

Dimarts es va poder observar un bòlid
al cel de la comarca
PUJALT / LA VEU

D

urant la nit del dimarts, un petit, però,
brillant bòlid, va
creuar part del cel de la comarca de l’Anoia, deixant un
bon rastre de llum durant el
seu pas. Aquest meteor va ser
captat per l’estació de vigilància del cel AlphaSky ubicat a
l’Observatori de Pujalt.
AlphaSky és un projecte científic per vigilar, observar
i estudiar el cel nocturn en
recerca de meteors brillants
i col·labora dins de la xarxa
científica de vigilància SPMN
(Xarxa d’investigació de bòlids i meteorits - www.spmn.
uji.es ).
El bòlid detectat va aparèixer
a les 19:18 hores i va estar al
cel durant uns 5-6 segons.
Cada dia passen diferents
meteors per sobre de la comarca, la gran majoria de
poca magnitud, dit d’altra
manera petits i de poca durada. El projecte AlphaSky
porta operatiu des de mitjans
de desembre i durant el mes
de gener, tot i que molts dies
va estar el cel molt ennuvolat,
es van detectar 5 bòlids i 18
estels fugaços força brillants.
Que són els bòlids?
Un bòlid és un meteor igual

934 50 61 53
Igualada
Comarca 42, cant. Masquefa

que un estel fugaç, però, en
aquest cas molt més brillant i
una mica més gran. Las seva
durada és d’uns segons i el
seu recorregut és d’unes desenes de quilòmetres que el fa
visible per a molta gent i en
àmplies zones. Quan parlem
d’un estel fugaç no deixa de
ser una petita “pedra” de pocs
grams, amb poca lluminositat
i durada i per això pot costar
d’observar. Mentre que un
bòlid pot arribar a pesar des
de pocs kg a centenars de kg.
Molts d’ells acaben produint
una petita explosió abans de
quedar destruïts a l’entrar
dins de l’atmosfera, i d’altres
poden acabant tocant terra

amb una mida molt més petita. Quan això passa és quan
parlem de meteorits. Per ser
meteorit ha de tocar a terra.
Ciència ciutadana
Dins del projecte AlphaSky
tothom pot participar. És un
projecte obert perquè qualsevol interessat pugui analitzar
les seqüències d’imatges diàries i pugui trobar meteors
que no hagin sigut observats
o catalogats. És per això que
des de la web de l’Observatori
de Pujalt: https://observatoridepujalt.cat/alphasky/ trobareu tota la informació per
poder col·laborar en aquest
projecte de ciència ciutadana.
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registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
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Fomentant la separació de residus
i l’ús de la deixalleria a Piera

Mesures per a garantir uns col·legis
electorals segurs

PIERA / LA VEU

F

er una bona gestió dels
residus no només suposa un benefici mediambiental i econòmic per
al consistori sinó també per
a les economies familiars. Els
veïns i veïnes de Piera poden
accedir a la targeta anual de
la deixalleria i beneficiar-se
d’un 10 % de bonificació en
el rebut de la taxa d’escombraries, sempre i quan hagin
fet ús del servei un mínim de
12 vegades en el cas dels particulars, i de 24 en el cas de
les empreses. Els propietaris
dels immobles poden sol·licitar la targeta directament
a l’equipament. Cada vegada
que una persona fa ús del servei s’omple la targeta amb un
segell. Un cop s’aconsegueixin els segells corresponents,
cal presentar una instància a
l’Ajuntament de Piera sol·licitant la bonificació, que s’aplicarà en el següent exercici.

En aquest cas, hi haurà temps
per a fer-ho fins al dia 30 de
desembre de 2021. L’any 2020
es van beneficiar d’aquest descompte en la taxa d’escombraries un total de 364 veïns i
veïnes de Piera. Les persones
que realitzen compostatge a
casa també cal que ho notifiquin a l’Ajuntament per po-

der beneficiar-se d’un 15 % de
bonificació addicional.
Des del consistori es demana
la corresponsabilitat de la ciutadania per a reduir els costos
de la gestió de residus a la
vila. Durant l’any 2020 es van
recollir un total de 12.001,91
tones de residus separats en
diferents fraccions:

- Fracció resta: 6265, 3 tones
- Tèxtil: 33,81 tones
- Olis minerals: 3,20 tones
- Olis vegetals: 3,32 tones
- Poda i restes de jardineria:
339,86 tones
- Voluminosos: 5.356,42 tones
Aquests darrers residus, els
voluminosos, així com la
fracció resta, es fan arribar a
l’abocador de Can Mata. La
poda i les restes de jardineria,
en canvi, es porten a la planta de compostatge de Jorba.
La resta de residus es traslladen a plantes específiques
per al seu tractament. A més
d’aquest volum de residus, a la
deixalleria es van recollir 6,43
tones de residus perillosos,
36 tones d’aparells elèctrics i
electrònics i 382,17 tones de
residus no perillosos.
Recordem que la deixalleria
municipal obre de dilluns a
dissabte de 9.30 a 14 hores i
de dimarts a divendres també
a la tarda de 15 a 19 hores.

Retirats de la via pública prop d’un centenar
de vehicles durant el 2020
PIERA / LA VEU

E

ls vehicles abandonats
són considerats un residu sòlid urbà que cal retirar de la via pública. Durant
l’any 2020, se’n van detectar
96, alguns dels quals van ser
localitzats per agents de la
Policia Local i d’altres a partir de la informació facilitada
per veïns i veïnes de la vila.
D’aquests, 27 es van detectar
durant el primer trimestre de
l’any. Al 2019 se n’havien reti-

rat 126.
Un cop arriba a la Policia Local la localització d’un cotxe
abandonat al carrer, agents
del cos fan fotografies de l’interior i l’exterior del vehicle i
col·loquen un adhesiu amb la
data. S’intenta localitzar ràpidament al propietari del cotxe
per tal que voluntàriament el
retiri o en renunciï, però si no
és possible s’inicia l’obertura
de l’expedient. Després d’un
mes, si l’abandonament perdura, es tramita la denúncia i

es fa arribar una carta al titular
informant de la situació. En cas
de ser retornada o que el propietari no es posi en contacte
amb la Policia Local, es demana un informe pericial a l’enginyer municipal que s’afegirà a
l’expedient per poder procedir
a la retirada del vehicle.
Es fa una crida a la ciutadania i es demana que, en cas de
detectar un vehicle sospitós
d’haver estat abandonat, ho
comuniquin a l’Ajuntament o a
la Policia Local.

PIERA / LA VEU

Si res no canvia, el proper
14 de febrer se celebraran les
eleccions al Parlament de Catalunya. La situació sanitària
actual ha portat a l’Ajuntament a prendre algunes mesures per evitar aglomeracions i garantir que els pierencs
i pierenques puguin exercir el
seu dret a vot amb seguretat.
La majoria de col·legis electorals es mantenen com fins ara
però alguns canviaran la seva
ubicació. La ciutadania que
fins ara votava a l’edifici de
l’Ajuntament, el proper 14F
haurà de fer-ho al Foment.
Les persones que s’apropaven
per votar a Creu Roja i seu de
Dispiera, ho hauran de fer a
l’aparcament del Sanahuja.
A més de prioritzar com a
col·legis electorals espais més
grans, es garantirà una neteja i ventilació adequada i
una distància entre persones
d’1,5 metres. Així mateix, les
sales comptaran amb dispensadors de gel hidroalcohòlic i
s’organitzaran amb la voluntat de reduir-ne al màxim el
temps d’estada. Cada col·legi
comptarà amb la figura d’un
responsable de seguretat sanitària per controlar-ne l’accés i que es compleixin les
mesures de seguretat.
Des del consistori s’aconsella
a la ciutadania dur el sobre
amb el vot preparat des de
casa i evitar tocar paperetes
al centre de votació, minimitzant així el risc de contagi.
També es recorda que fins al
5 de febrer es pot sol·licitar
el vot per correu presencialment a una oficina de Correus o de manera telemàtica
amb un certificat digital vàlid.

NOVETAT MENDIZ 2021
MUNTATGE
A LA CARTA
a partir de

40 € alumini
65€ carboni
100€ doble
suspensió
en 24 quotes
sense interessos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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S’inicien les obres d’adequació
de la deixalleria

35

Copons ja té fibra òptica

CALAF / LA VEU

A

quest febrer han començat els treballs
d’adequació de la deixalleria municipal, els quals
es preveu que s’allarguin fins
a mitjans d’abril. Les obres
tenen l’objectiu d’adaptar-la a
la nova norma tècnica sobre
deixalles del 2019, aplicar-li
les mesures de prevenció de
riscos laborals i adequar-la a
la recollida porta a porta, ja
que s’espera que amb aquest
nou sistema augmenti la
quantitat i tipologia dels residus recollits.
Durant el temps que durin les
obres, s’habilitarà un espai exterior delimitat per tanques,
en el qual s’hi col·locaran els
contenidors que permetran
l’aportació de residus. Encara que el servei es continuï
realitzant, les condicions d’ús
es podran veure modificades
per garantir la bona gestió
dels residus i evitar que els
contenidors quedin saturats.
Així doncs, es podrà limitar

COPONS / LA VEU

la quantitat de residus aportats, com també la tipologia
d’aquests.
De totes maneres, en algun
punt de les obres la deixalleria haurà d’interrompre
completament el servei, fet
que es comunicarà en el moment en què això succeeixi.
Aquestes obres, realitzades
per l’empresa adjudicatària
ZIMAX 5000, SL, tindran
un cost de 166.975,60€, les

quals estan majoritàriament
subvencionades a través de la
subvenció rebuda del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya
(PUOSC) 2020-2024 i de la
concessió de subvencions
destinades a la implantació
de deixalleries per al tractament de residus municipals
de l’Agència de Residus de
Catalunya que es va concedir
a Calaf amb datat de 12 de desembre de 2019.

Les obres d’urbanització d’El Maset
encaren la seva recta final

MASQUEFA / LA VEU

A

quest 2021 és previst
que finalitzi el pla d’urbanització d’El Maset
iniciat l’any 2019, un dels projectes més estratègics de l’actual mandat que té com a objectiu resoldre les importants
mancances que presentava
aquest sector, com ara la falta
d’un servei de clavegueram o el
mal estat de diferents vials de la
urbanització.
En aquest sentit, malgrat els
estralls de la pandèmia de Covid-19 l’Ajuntament està a punt
de donar per finalitzada la
instal·lació de la xarxa de clavegueram; i a partir de la primavera d’enguany es procedirà

a l’asfaltat dels carrers.
Mentrestant, des del consistori es recorda als residents d’El
Maset que tal com es va comunicar en les reunions prèvies a
l’inici dels treballs, es va acordar amb els veïns que es deixarien de fer les voreres per tal de
reduir els costos de l’obra i garantir que la població fer front
a menys quotes.
En aquest sentit, l’Ajuntament
demana als residents que totes

aquelles finques que no tinguin
les voreres fetes les puguin anar
realitzant al llarg dels pròxims
sis mesos, i així aconseguir tenir una urbanització amb millors condicions d’accessibilitat.
Posteriorment, en aquelles finques que no tinguin la vorera
feta el consistori passarà a ferles previ cobrament dels costos
als propietaris de les mateixes.
El model de panots que s’ha
d’utilitzar és de 20x20x3 cm.

L

a fibra òptica ha arribat a Copons de la mà
d’Iguana que ha fet arribar la seva pròpia xarxa per
oferir una connexió a Internet de qualitat amb un servei
de proximitat al municipi.
El desplegament de Copons
s’ha finançat amb fons propis
de l’operador de telecomunicacions amb seu a l’Anoia i
amb fons FEDER de la Unió
Europea destinats a fer arribar connexió d’alta qualitat
a zones blanques, és a dir a
indrets on hi ha greus dèficits
de connectivitat a Internet.
L’arribada de la fibra òptica a
Copons és una de les reivindicacions històriques de la
vila de Copons a la qual Iguana ha donat resposta. Particulars i empreses de Copons
que ho desitgin ja poden demanar l’alta a una connexió
a Internet de gran ample de
banda a través de la pàgina
web www.iguana.cat, per telèfon al 93 803 55 09 o bé per
correu electrònic a contacte@
iguana.cat. També poden visitar la botiga que Iguana té
al carrer Sant Caterina, 32
d’Igualada.

A Copons, com a la resta de
municipis on l’operador amb
seu a l’Anoia hi té desplegada
la seva pròpia xarxa de fibra
òptica, Iguana ofereix l’ample
de banda més elevat de la comarca amb fins a 1 Gbps de
descàrrega i 300 Mbps de pujada per a particulars a preus
d’allò més competitius. És
tracta doncs, d’un ample de
banda d’alta qualitat amb un
servei de proximitat, quelcom necessari en els temps
que corren. Sobre qualsevol
connexió a Internet s’hi pot
afegir telefonia fixa, línies de
telefonia mòbil o televisió,
així com serveis específics per
a empreses.
Iguana també està finalitzant
el desplegament de la seva
xarxa de fibra òptica a Veciana i a Orpí; i té previst fer arribar estendre-la cap a Piera,
La Llacuna, Sant Joan de Mediona i Montserrat Parc i Sant
Pau de la Guàrdia del terme
municipal del Bruc.
A dia d’avui, Iguana compta
amb més de 47.000 unitats
immobiliàries amb cobertura de la seva pròpia xarxa
de fibra òptica que té més de
500 quilòmetres: 90 de xarxa
troncal i 370 de distribució.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

30 anys al seu servei!
SOM FABRICANTS
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Calaf registra un 45% més de
defuncions durant el 2020
CALAF / LA VEU

S

egons les dades del registre civil que determinen
el padró municipal, l’any
2020 es van registrar a Calaf
fins a 45 defuncions, 30 homes
i 15 dones. Si les comparem
amb les xifres del 2019, veiem
que hi ha hagut un increment
de 14 persones més, el que suposa un augment del 45% de la
mortalitat al muncipi.
En relació amb el gènere, el
nombre d’homes és el que ha
experimentat aquest gran creixement, ja que s’ha passat d’un
total de 17 defuncions del gènere masculí el 2019, a 30. Pel
que fa a les dones, l’increment
només ha estat d’una persona,
passant de 14 defuncions el
2019 a 15 aquest darrer any.
Segons les dades històriques
de l’Idescat, Calaf no vivia un
episodi de defuncions tan elevat des del 1981, quan es van
comptabilitzar fins a 48 persones. D’altra banda, l’any 1983
amb 43 persones i l’any 1992
amb 40 persones, també es van
registrar dades per sobre de
les 40 defuncions. Des d’ales-

Calaf no celebrarà la
Festa Major de Santa
Calamanda
CALAF / LA VEU

hores, però, les xifres s’havien
mantingut en uns paràmetres
més o menys estables els darrers 20 anys, amb una mitjana
de 30 morts per any.
Aquesta dinàmica de sobremortalitat, coincideix amb
un any on la pandèmia de la
Covid-19 ha generat a escala
de Catalunya un 32,4% més
de morts, passant de 59.092
defuncions durant el 2019 a
78.255 el 2020, un total de

19.163 persones més, segons
les dades oficials que proporciona el visor de mortalitat
per COVID-19 a Catalunya en
relació amb les dades històriques totals. En el cas concret
de l’Anoia, una de les comarques més afectades durant
l’inici de la pandèmia el març
de l’any passat, el nombre de
defuncions per Covid-19 el
2020 va ser de 575 persones,
un 3% del total.

E

l proper divendres 5
de febrer, Calaf viurà
la festivitat de la patrona del municipi, Santa
Calamanda. Enguany però,
l’Ajuntament no programarà
cap activitat, ja que la situació sanitària causada per la
Covid-19 torna a ser crítica
a tota Catalunya i des del 25
de gener i fins al 8 de febrer
les mesures decretades per
Protecció Civil (PROCICAT)
no permeten la realització de

festes majors ni actes culturals fora de la programació
habitual.
Així, es volen minimitzar els
possibles espais de contagi,
frenar l’avanç de la pandèmia
i vetllar per garantir la salut
pública al municipi.
Des de l’Ajuntament, es vol
agrair per endavant la col•laboració i la comprensió de
tothom, així com expressar el
suport a la cultura i als grups i
entitats que formaven part del
programa habitual de la Festa
Major de Santa Calamanda.

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles contracta un arqueòleg
per treballar el patrimoni municipal
SANT MARTÍ SESGUEIOLES /
LA VEU

A

quest 2021, l’Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles ha contractat l’arqueòleg Marc Antoni Lladó, per tal d’actualitzar i treballar tot l’àmbit de
patrimoni municipal.
Per una banda, ja s’està treballant en l’elaboració d’una
base de dades interna del
patrimoni municipal, per tal
que quedi constància dins de
l’administració el patrimoni
del què es disposa al municipi.
En aquest sentit, l’Ajuntament
vol crear un arxiu municipal
de patrimoni, que ja s’ha co-

mençat a treballar amb la
digitalització de documents,
inventariat i catalogació. Per
altra, s’està treballant en la
confecció de mapes culturals
per a la divulgació patrimonial, a través de la Diputació
de Barcelona.
L’arqueòleg de Sant Martí
Sesgueioles també s’encarregarà de coordinar l’inici
del projecte d’investigació
de Vilallonga i del Castell
de Vilallonga. Tal com ja es
va anunciar, Sant Martí de
Sesgueioles estudiarà la recuperació del Castell de Vilallonga, patrimoni medieval
sesgueiolenc.
L’Ajuntament aquest estiu té

previst iniciar un camp de
treball juvenil que es coordinarà conjuntament amb la
tècnica de joventut de l’Ajuntament. El projecte pretén
investigar el castell de Vilallonga i trobar indicis del seu
passat, fomentar la participació juvenil, i crear un espai
turísticament atractiu per poder desenvolupar l’economia i
promocionar el territori.
A part, l’entitat va rebre una
subvenció atorgada pel Servei
de Patrimoni Arquitectònic
Local de la Diputació de Barcelona per fer l’estudi històric
documental, l’aixecament de
plànols i la recerca arqueològica de la zona.

Club Bàsquet Igualada
Seguiu-nos a

@CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

els
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Derrota contra el Vendrell amb poca eficàcia en la pilota aturada
HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA RIGAT 2
CE VENDRELL 4

E

l Vendrell de 4 accions
a pilota aturada en va
marcar 2. L’Igualada,
de 5 només 1. Aquesta va ser
la clau. Aquí es va escapar
un partit que era molt important pels arlequinats que
ara veuen com se’ls complica
encara una mica més la classificació. Ara els de Francesc
Linares hauran d’intentar sumar els primers punts de la
segona volta diumenge a la
complicada pista de l’Ateneu
Agrícola de Sant Sadurní. I
sense Tety Vives que no podrà jugar per acumulació de
targetes.
La demostració de com de
transcendent va ser aquest
falta d’encert a pilota aturada la trobem en els últims 3
minuts de la primera meitat.
L’Igualada ja perdia per 0 a
2 i va disposar d’una FD per
fer l’ 1 a 2 i no la va poder
transformar. El Vendrell no
ho va fer 10 segons després.
I només mig minut després
els “rigats” van tornar a tenir
una altra FD que tampoc no
van encertar a marcar. És a
dir del possible 1 a 2… que
podria haver estat fins i tot
un 2 a 2… es va passar al 0

a 3. Així de contundent i dolorós. Sense aquest plus de
l’efectivitat és difícil obtenir
el premi.

Un altre cop començar perdent
I per un 0 a 3. La primera
part va estar dominada pel
Vendrell sense discussió, tot i
que amb el 0 a 0 en el marcador els arlequinats van enviar
dues boles al pal. Però va ser
el Vendrell qui es va posar per
davant. Del Rio va marcar el
0 a 1, aprofitant un rebuig de
l’Elagi, i Escala va fer el segon
de penal. Aleshores es va produir el moment clau esmentat a l’inici. Quan en 3 minuts
l’Igualada podria haver empatat i va acabar anant-se’n al
vestidor amb un 0 a 3.
Minut 22.20 FD. Bars, no pot
marcar
Minut 22.30 FD Gol de Del
Rio.
M. 23. FD Tety Vives, no pot
marcar.
Aquí es va començar a decidir el partit.
A les portes de l’empat
De tota manera els igualadins
no van llençar la tovallola.
I a la segona part van sortir
decidits a donar la volta al
marcador. Els de Linares van
jugar molt millor que el Vendrell durant els 25 minuts i

Tenim la clau
de casa teva!

FOTO: Joan Guasch

van aconseguir apropar-se
fins al 2 a 3.
Només reprendre el partit, en
Roger podria haver fet l’1 a 3
amb un llançament de penal
al minut 1 i mig. Però la bola
tampoc no va entrar. Sí que
ho va fer, i com un míssil, un
remat des de mitja pista i a
l’escaire de Tety Vives. Era el
gol de l’esperança. Era tot just
el minut 5 i en quedaven 20
pel miracle.
L’alegria es va fer més gran
quan, a l’equador de la segona
meitat, Sergi Pla va trencar,
per un moment, la mala dinà-

mica de tirs a pilota aturada i
va fet el 2 a 3 de FD, per la
falta número 15 del Vendrell.
La tendència positiva no va
durar, però, més d’un minut.
Roc Llisa va aconseguir el 2
a 4 pels visitants rematant un
passi al segon pal. Tornaven
a ser dos gols de diferència. I
tot i que quedaven 10 minuts
de partit, l’Igualada ja no els
va poder remuntar. I això que
a falta de 4 minuts Vives va
tornar a disposar d’un altre
penal que, com els altres, no
va voler entrar.
De fet, un altre cop, els dar-

rers 3 minuts van estar curulls de FD. Al 22, l’Elagi, que
va tornar a ser un dels destacats, va aturar la FD número
15. I a falta d’un minut i mig,
Tety Vives va veure una targeta blava, que és la quarta
del primer cicle i l’impedirà
de jugar a Sant Sadurní. Una
altra FD que va tornar a aturar el porter igualadí.
A la fi, es tornen a escapar
uns punts que cada cop necessiten més els arlequinats
per poder escapar-se del
fons de la classificació. Caldrà seguir remant.

La Torre de Claramunt Ref. 20.018 182.000€

Vilanova del Camí Ref. 20.023 169.000€

Vilanova del Camí Ref. 20.044 145.000€

Piera Ref. 20.052 255.000€

Posa’t en contacte
amb nosaltres!
621 24 97 19
@cigimmboliaria
www.cigimmobiliaria
info@cigimmobiliaria.com

38

| ESPORTS

Divendres, 5 de febrer de 2021

Un Igualada amb 10 perd contra el Valls, un rival directe
per a la salvació
FUTOBL / LA VEU

CF IGUALADA 0
UE VALLS 1

D

os equips de la zona
baixa de la classificació s’enfrontaven
amb l’objectiu de capgirar la
seva situació classificatòria.
Ambdós conjunts arribaven
al duel després d’empatar en
el seu anterior partit de lliga.
L’inici de lliga, les imprecisions i els nervis es van apoderar dels dos clubs. Els dos
conjunts arribaven a zones
de perill amb freqüència,
però no van ser precisos.
L’enfrontament tenia moltes
interrupcions i faltes, que dificultaven el ritme de partit.
Constants jugades aïllades i
d’alta velocitat, que no acabaven de crear perill a cap
de les dues porteries. No va
ser fins al minut 40, després
d’una bona jugada ràpida
dels blaus, que Gimeno xu-

tava amb l’esquerra, però el
porter visitant la blocava.
Va ser una llàstima no poder
aprofitar l’ocasió. S’arribava al descans amb l’empat a
zero.
Només iniciar-se la segona
part, Genís feia una gran
jugada individual i assistia
a Martí, que no podia superar el porter del Valls. Calia
seguir insistint en atac. No
obstant, als seixanta minuts
de joc, Luque rebia una segona targeta groga, molt
dubtosa, i els igualadins es
quedaven amb deu jugadors.
S’hauria de remar de valent.
L’expulsió va trasbalsar els
plans dels homes de López,
però a partir del minut 70,
l’equip va creure en les seves
opcions i va jugar amb ambició. Gimeno va disposar
d’un xut franc, des de fora
l’àrea que va aturar el porter
vallenc.
S’arribava al tram final amb
la sensació que les dues es-

quadres tindrien les seves
opcions. L’Igualada va tenir
arribades per emportar-se
els tres punts, però en una
jugada aïllada, el Valls feia el

una pilota dins l’àrea rival,
superant la portera i fent el
segon gol blau.
No obstant, l’alegria local va
durar ben poc quan, al minut 33, un malentès entre la
defensa i la portera va ser
aprofitada per la davantera
visitant. El gol va refredar el
duel i es va arribar al descans
amb un petit avantatge al
marcador, que no reflectia el
joc sobre la gespa.
A la represa, el domini blau
va anar a més. A partir del
joc de possessió, l’equip se
sentia superior i les arribades blaves eren constants.
Faltava matar el partit amb

un gol i estar molt alerta amb
els contracops del Son Sardina, que eren l’única opció de
perill de les visitants.
Amb la bona posada en escena de les locals, en un córner,
Helena rematava al fons de la
xarxa, un refús de la portera
visitant, per fer el tercer gol.
Calia seguir igual per no sofrir. Les visitants van disposar d’una gran ocasió, que va
acabar al pal, però el partit
duel va finalitzar amb el tres
a un.
Aquest cap de setmana,
l’equip tanca la primera volta
en una sortida complicada al
camp del Balears FC.

CF IGUALADA 3
AD SON SARDINA 1

L

es blaves jugaven el
seu segon duel de la
setmana i arribaven a
l’enfrontament davant d’un
dels conjunts capdavanters
de la categoria amb una bona
dinàmica de joc i sensacions.
En canvi, l’equip mallorquí,
tercer classificat, arribaven a
Les Comes amb una ratxa de
quatre partits sense conèixer
la victòria. Calia aprofitar les
tòniques per treure un bon
resultat.
El partit va començar amb la
possessió de la pilota de les
blaves. L’equip de Cubí tenia
tranquil·litat per madurar el
joc i arribar amb perill. En
canvi, el conjunt balear buscava atacs ràpids. Excepte en
una ocasió malbaratada per
Font, les ocasions més clares
van ser per les blaves, que van
avançar-se al marcador ben
aviat. Al minut 12, després
d’una gran jugada trenada
de tot l’equip, Pauli assistia a
Marina, que definia per tot
l’escaire. Les blaves se sentien molt còmodes i arribarien més oportunitats. Així va
ser com, al minut 26, Marina
seria la més murri, al robar

pendre per un cas de coronavirus en l’equip barceloní.
Per tant, l’únic partit de la
setmana serà aquest diumenge al camp del Terrassa.

Foto: Marc Domingo

Dominen i s’emporten els tres punts
contra el Son Sardina
FUTBOL / LA VEU

zero a un. Un cop molt dur.
Aquesta setmana havien de
disputar doble jornada, però
el partit contra la Montañesa
d’entre setmana es va sus-

El júnior Armand Pujadó
jugarà cedit al HC
Burguillos extremeny

HOQUEI PATINS / LA VEU

E

l jugador Armand Pujadó, integrant de la
plantilla del Júnior A
de l’Igualada HC, s’incorpora a la disciplina del HC
Burguillos de l’OK Lliga Plata Sud fins al 30 de juny de
2021. L’atacant de 18 anys
marxa cedit al conjunt de
Badajoz per tenir més minuts i guanyar experiència.

L’Armand va ser Campió de
Catalunya i d’Espanya amb
l’Igualada Hoquei Club i
Campió Autonòmic amb la
Selecció Catalana en categoria infantil, i també va tenir
experiència amb el primer
equip debutant a la WS Europe Cup la temporada passada.
Des del club volen desitjar-li
molta sort i molts èxits en
aquesta nova etapa.
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Nou medalles pel CAI al Campionat
de Catalunya Absolut i Sub-23

Laura Giménez, del CAI,
5a Sub-20 al Campionat
de Catalunya de marxa
ATLETISME / LA VEU

L

a marxadora Sub-20 del
C.A. Igualada Petromiralles Laura Giménez,
va assolir el 5è lloc en la seva
categoria en la prova dels 10
km. corresponent al Campionat de Catalunya de Marxa
en Ruta individual, celebrat
conjuntament amb el 6è G.P.
de Marxa del Vendrell, a les
poblacions d’El Vendrell Coma Ruga i Sant Salvador,
diumenge passat. Hi participaren 2 marxadores del CAI
Petromiralles.

ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes del C.A. Igualada Petromiralles van
assolir diumenge un
total de 9 medalles als Campionats de Catalunya Absoluts i Sub-23 en Pista Coberta, al Palau Sant Jordi de
Barcelona. 18 atletes del club
igualadí van participar al 45è
Campionat de Catalunya Absolut en Pista Coberta, amb
una gran actuació global, assolint a més diverses mínimes estatals, i ocupant el CAI
el 6è lloc en la puntuació per
Clubs en categoria Absoluta
amb 45 punts, i el 5è en categoria Sub-23 amb 31 p. entre
un total de 42 i 35 clubs participants, respectivament. Cal
ressaltar també que l’atleta de
l’Intec-Zoití i entrenador del
CAI Eduard Fàbregas, va assolir la medalla d’Or en el salt
d’alçada Absolut, amb 2,09
m. Les proves tingueren novament les normes i restriccions corresponents, per la
pandèmia de la covid-19.
Entre la gran actuació global,

van sobresortir el sots campionats de Catalunya Absoluts assolits per Darío Sirerol
en salt de llargada, amb 7,19
m., per Naima Ait Alibou en
1.500 m.ll. i Campiona Sub23 amb 4’41”34, i per Lahcen
Ait Alibou en els 3.000 m.ll.
amb 8’16”12.
Cal ressaltar igualment el
Bronze Absolut assolit per
la Sub-18 Carla Bisbal en els
800 m.ll., amb 2’13”81, nou
rècord d’Igualada absolut indoor de la prova, millorant
els 2’14”77 de la mateixa atleta, del passat 17 de gener al
Palau St. Jordi.
Eloi Santafé es proclamava
campió de Catalunya Sub-23
en l’Heptatló – Proves Combinades – a més de 4t absolut, amb 4.747 punts, i amb
els següents registres en les
7 proves: 60 m.ll.: 7”20 /
Llargada: 6,44 m./ Pes: 10,96
m. / Alçada: 1,77 m. / 60 m.
tanques: 8”61 / Perxa: 3,83 /
1.000 m.ll.: 2’56”32, amb els
1ers llocs en 60 m.t., Salt de
Perxa i ll. de Pes, com a posicions individuals més relle-

vants.
Oriol Castells era sots campió Sub-23 i 8è absolut en
el salt de llargada, amb 6,37
m., mentre assolien el Bronze Sub-23 Hèctor Ramos,
3r S-23 i 4t absolut en salt
d’alçada, amb 2,02 m. i Theo
Ruiz, 3r i 7è absolut en el salt
de perxa amb 4,61 m.
Laia Planas era 5a absoluta en alçada, amb 1,58 m. i
Aitor Caldito 6è absolut en
Llargada, amb 6,65 m. mentre Aina Eberlé era 7a absoluta en l’alçada, amb 1,54 m.
Pol Roca era 8è absolut en
salt d’alçada, amb 1,90 m. i Ramon Sánchez era 9è absolut en
el pes, amb 12,32 m.
Abdelhakim Hamid era 9è
absolut en els 1.500 m.ll. amb
4’01”87, prova en la que era 5è
Sub-23 i 16è absolut Gerard
Suriol, amb 4’23”74. Marta Galló era 10a absoluta en llargada,
amb 5,26 m.
Jordi Yoshinori Matsuoka va
efectuar 3 nuls en la Llargada
masculí i Marc Sánchez no va
poder participar en el salt d’alçada, en ressentir-se l’una lesió.

Laura Giménez era 5a en categoria Sub-20 amb 1h. 02m.
27seg., sobre 10 km. de recorregut.
Sílvia González es va retirar
en categoria Absoluta, prova
dominada per Raquel González (F.C. Barcelona), campiona catalana amb 1h. 35m.
22seg., sobre 20 Km. de cursa.
El guanyador absolut masculí
va ser Daniel Chamosa (S.G.
Pontevedra) amb 1h. 31m.
23seg., seguit de Mario Viñas
(A.A. Catalunya) campió català amb 1h. 31m. 27seg., sobre 20 km. de recorregut.

Elsa Elias, primera en el
debut del Critèrium de
llançaments d’hivern
ATLETISME / LA VEU

Q

uatre atletes del C.A.
Igualada Petromiralles/
Jocnet van participar, dissabte passat, a la 1a Jornada
del Critèrium de llançaments
d’Hivern, a l’Estadi Serrahima de Barcelona.
Elsa Alías va assolir el 1r lloc
en el llançament del Martell

Sub-16, amb un millor intent
de 44,32 m.
Àlex González era 2n en el
llançament de Javelina Sub20, amb un millor llançament
de 52,06 m., mateixa posició
que assolia Guim Morcillo en
la Javelina Sub-18, amb 40,55
m.
Ferran Sagrera era 4t en el
Martell Sub-16, amb 30,61 m

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

SORTEIG DE 8 ABONAMENTS

ANUALS, PER AL CICLE DE CONCERTS
2020 DELS HOSTALETS DE PIEROLA

Envia les teves dades (nom, cognom i telèfon),
amb l’assumpte “concurs traginer” o “concurs concerts”

al mail: concurs@veuanoia.cat

i participa!
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Els joves pilots anoiencs tornaran a ser Tastet de MARXA
protagonistes a l’estatal de trial
NÒRDICA amb la nova
En total seran vuit el trials de en el que Bou no va partici- secció de la UECANOIA
què constarà enguany el CET, par-hi, de la mateixa manera
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A

l’ombra del mestre,
del campió, del millor
pilot de l’historia del
trial mundial, han anat, van
i aniran pujant joves pilots
anoiencs en la tècnica especialitat del trial.
Efectivament, el pierenc Toni
Bou ha marcat el camí, ha
obert pas per tal de que pilots anoiencs i catalans hagin
posat en el seu punt de mira
practicar i competir a les diverses categories i campionats trialers.

campionat estatal de trial: 18
d’abril Arteixo, 27 de juny La
Foz de Morcín, 24 de juliol
i 25 de juliol Pobladura de
las Regueras, 26 de setembre Aitona, 23 i 24 d’octubre
Olvan. Començarà a Galicia,
per continuar a Astúries i
Lleó i amb les tres darreres
proves a Catalunya. Tant el
de Pobladura de las Regueras
com el d’Olvan, seran dobles
amb puntuació independent
cadascun.
L’any passat va ser el primer

que enguany tampoc ho farà,
ja que està concentrat en els
campionats del món a l’aire
lliure i sota sostre.
Però sí que hi participaran
diversos pilots anoiencs,
principalment del Piera Scan
Team, que tant bones classificacions i campionats han
aconseguit en els darrers
anys. Algun d’ells aconseguirà ni que sigui tant sols igualar els èxits del seu ídol Toni
Bou?.No hi ha res impossible, però... Tant de bo!

ESPORT / LA VEU

A

quest inici del mes de
febrer l’entitat anoienca Club Excursionista UECANOIA anuncia la
incorporació d’una nova secció a les 11 actuals, la secció
de Marxa Nòrdica (Nordic
Walking).
Amb la intenció de donar a
conèixer aquesta disciplina
s’ha organitzat per aquest
proper dissabte un “tastet” de
marxa nòrdica al Parc Central d’Igualada. L’activitat es
durà a terme per diferents
monitors amb diferents grups
des de les 9:00 fins les 13:00, i
cal un registre previ a la web
del mateix club (www.uecanoia.cat)
La “Marxa Nòrdica” és un
exercici aeròbic integral que

treballa simultàniament la
resistència, força, flexibilitat,
coordinació i equilibri. És
graduable en intensitat per
a cada persona, edat, condició física prèvia i objectiu. A
més millora la postura i es
practica a l’aire lliure en contacte amb la natura.
Tant aquesta activitat com la
mateixa secció del club tenen
com a responsable a Josep
Anton Ropero (el “Rope” tal
i com se’l coneix a Igualada),
un llicenciat en Educació Física amb un llarg recorregut
en el món de l’esport.
Si teniu interès en rebre més
informació sobre aquesta
nova secció, podeu contactar
amb la secretaria del Club
Excursionista UECANOIA
o bé a la mateixa web www.
uecanoia.cat

Neix la UECANOIA Popular, nova secció de running del club
excursionista
ESPORT / LA VEU

F

a un parell de setmanes es va dur a terme
l’acte de la signatura
de conveni de col·laboració
entre el Club Excursionista
UECANOIA i el ja existent
grup d’entrenament de running que donarà nom a la
nova secció del club com a
UECANOIA Popular.
Aquesta nova secció incorpora a l’entitat anoienca un
equip d’entrenadors amb fort
bagatge i reconeguda experiència al món de l’esport com
són l’Albert Moreno (duatleta
i triatleta professional), Jordi
Moreno (duatleta i triatleta),
Víctor Montaner (fisioterapeuta i atleta) o Oriol Marimón (triatleta). L’objectiu de
la UECANOIA Popular és
acostar el món del running i
la millora física en general a
aquelles persones a qui interessi millorar la seva salut, i
així mica en mica anar-se in-

troduint en l’esport. La secció
està formada per grups de diferents nivells, on cada esportista aconseguirà gaudir de
córrer segons sigui el seu nivell. Els ja més de 100 membres de la UECANOIA Popular gaudiran dels avantatges
de ser socis del Club Excursionista UECANOIA com
poden ser l’assegurança específica d’accidents (equiparable i inclús millorant algunes
prestacions de la contractable
amb la FEEC), el descompte
amb el lloguer de material de
l’entitat i a diferents negocis
de la comarca, rebaixes a les
curses i activitats que organitza l’entitat o l’ús de les instal·lacions del club.
Pel fet de ser socis podran
participar de les activitats
organitzades per les diverses seccions com són la
de trailrunning (curses de
muntanya), BTT, muntanya,
orientació, etc. i a l’Escola Esportiva CERRR-UECANOIA.

L’acte de signatura va tenir lloc per una banda amb
David Gubern (president
del Club Excursionista UECANOIA) i Bernat Planas
(tresorer) i per l’altra Albert
Moreno, Jordi Moreno, Víctor Montaner i Oriol Marimón.
Aquesta incorporació se
suma als convenis que s’han

realitzat amb anterioritat amb Bttrus UECANOIA (Secció de BTT) i amb
l’Escola Esportiva CERRR-UECANOIA (Escola de
Trail i Orientació per infants i adults). El club anoienc, que està a punt de fer
60 anys de la seva fundació,
disposa amb aquest acord
d’11 seccions actives forma-

des per gairebé 1.000 socis
que gaudeixen, cadascú a
la seva manera, de la muntanya, la natura i l’esport.
Si teniu interès en rebre més
informació sobre aquesta
nova secció, podeu contactar
amb la secretaria del Club
Excursionista UECANOIA
o bé a la mateixa web www.
uecanoia.cat
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

“De mares i filles”, escrita i dirigida per Paco Mir,
diumenge al Teatre Municipal Ateneu
Mummy I wanna be famous o
Homenaje al Paralelo.

TEATRE / LA VEU

D

iumenge, dia 7 de febrer, a les 7 de la tarda, Mont Plans i Annabel Totusaus es posen a la
pell dels personatges de Paco
Mir a De mares i filles. L’obra
és una versió de I deien que
plouria, el text que va quedar
finalista als combats teatrals
de Temporada Alta 2013. Es
va estrenar l’any 2018 a la sala
Eòlia, ha fet diverses temporades al Teatre Poliorama i fa
gira arreu de Catalunya.
Com diu Paco Mir: “Si fer
riure és el més difícil que hi
ha, aconseguir que el públic
rigui i s’emocioni fins a deixar anar alguna llagrimeta és
el “más difícil todavía” de la
dramatúrgia i nosaltres, modèstia a part, ho aconseguim”.
De mares i filles
Una mare i una filla es retroben a l’habitació d’un hospital després d’haver passat
cinc anys sense parlar-se.
Una conversa forçada en què
la filla descobrirà aspectes inversemblants de la seva mare
i, sobretot, de la seva família.
La posada en escena de De
mares i filles necessita de
dues actrius que tinguin el do
de la comèdia i que, al mateix
temps, puguin arribar al fons
del cor de l’espectador per obtenir el resultat dramàtic més
desitjat, la combinació equilibrada de riures i llàgrimes.

Paco Mir
Membre del Tricicle i en la
seva vessant com a dramaturg
i director ha escrit tretze obres
teatrals, amb premis MAX
inclosos, ha adaptat més de
cinquanta obres i n’ha dirigit
gairebé la mateixa quantitat.
El seu mitja natural és la comèdia però navega amb tranquil·litat entre els clàssics, com
demostren les seves adaptacions de Molière, Shakespeare,
Rodoreda i Calders, i en el terreny musical, on ha fet sarsueles, òperes i direccions escèniques de concerts simfònics.
Mont Plans i Annabel Totusaus, mare i filla, són dues
actrius enormes, magistrals,
que des del primer moment
ens capturen dins de les teranyines del seu passat per
fer-nos endinsar en una muntanya russa emocional que
sembla que no s’hagi d’acabar
mai.
Mont Plans
Es podrien dir moltes coses
d’aquesta gran actriu, però la
que la defineix més és haver
estat la Teresina, el personatge televisiu que va fer amb La
Cubana i que l’acompanyarà
vagi on vagi. Això està bé, perquè la converteix en un personatge popular i estimat per

tothom i no està tan bé perquè amaga tota la immensa i
brillant feina teatral que porta fent des de principis dels
vuitanta en companyies com
La Cubana, Dagoll Dagom o
en espectacles musicals creats
per ella mateixa. Va participar
en la primera direcció d’en
Paco Mir, Políticament incorrecte, un vodevil que va estar
dos anys en cartell a Barcelona. Tornar a treballar junts era
una assignatura pendent.
Annabel Totusaus
No hi pot haver millor actriu
per interpretar la filla de la
Mont Plans, sobretot perquè
els seus currículums semblen,
amb la normal diferencia

d’anys, calcats. Totes dues han
nascut professionalment amb
La Cubana, Dagoll Dagom.
L’Annabel ha participat en espectacles com El llibertí, amb
direcció de Joan Lluís Bozzo;
Dos familias, de José Pascual
Abellán, Fang i Setge, amb posada en escena de Joan Font;
Confesiones de mujeres de 30,
dirigida per Eduardo Pericas,
i Per sobre de totes les coses,
dirigida per Dani Anglès. Va
guanyar el premi Butaca a la
millor actriu de musical per
Nit de Sant Joan, de Dagoll
Dagom, amb qui també va
fer Aloma, coproduïda amb el
TNC. Jordi Milán l’ha dirigida en els muntatges de La Cubana Campanadas de boda,

El Museu de la Pell proposa el taller de
manualitats “Un carnaval bestial”, en el marc
del programa Creactiva’t
TALLER / LA VEU

E

l Carnaval d’enguany
se celebrarà sense rua,
en l’àmbit privat, i el
Departament de Promoció
Cultural de l’Ajuntament
proposa traslladar-lo a les
xarxes socials i aquest diumenge, 7 de febrer, el Museu
de la Pell d’Igualada proposa
a les famílies que s’animin a
completar les disfresses amb
una màscara bestial, a través

d’una edició molt impactant
del programa Creactiva’t.
Aquesta segona proposta de
l’any compta amb el disseny
d’un lleó creat per la igualadina Susana Enrich, de Tresxics.
El taller es pot seguir de manera senzilla, amb materials
que tenim per casa, però que
caldrà passar a buscar pel
Museu: unes pells troquelades. Aquest material, gratuït,
estarà disponible a partir del

mateix diumenge 7 de febrer
en horari d’obertura del Museu.
L’Ajuntament
d’Igualada
agreix la generositat del Leather Cluster Barcelona, del
qual també forma part el
Museu de la Pell, per la cessió de les pells que s’utilitzaran i que en aquest taller en
concret farem seran de Fontanellas i Martí SL i Curtidos
Riba i Guixà.
Atesa la situació sanitària,

els museus no poden fer activitats presencials i mentre
la situació no millori el Creactiva’t de 2021 serà en format virtual, amb vídeos DIY,
“Do it Yourself ”, que animen
les famílies a fer activitats a
casa. El Creactiva’t en línia
estarà disponible, de forma
permanent, al web i les xarxes socials del Museu https://
museupelligualada.cat/
creactivat-al-museu-en-linia-un-carnaval-bestial/

Venda d’entrades
Les entrades tenen un preu de
20, 18 i 15 euros. Hi ha descomptes per a diversos col·
lectius. Es poden comprar al
web teatremunicipalateneu.
cat i a la taquilla del Passatge
Vives, els dijous d’11 a 13 h i
de 18 a 20 h i una hora abans
de cada espectacle. També hi
ha un abonament de 60 € per
als sis espectacles de la temporada. A causa de la covid-19 es
mantenen les restriccions de
mobilitat. Les persones d’altres municipis de la comarca
que tinguin l’entrada i no hi
puguin assistir cal que enviïn
un missatge, com a molt tard
el dissabte 6 de febrer, a entrades@teatremunicipalateneu.
cat per recuperar l’import.
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La comèdia “El bon policia”, amb Ricard Farré i Arnau
Puig, aquest cap de setmana a l’Aurora
TEATRE / LA VEU

A

quest cap de setmana el Teatre de l’Aurora presenta El bon
policia, amb Ricard Farré i
Arnau Puig. Una afilada comèdia de Santiago Rusiñol
que en la seva estrena l’any
1905 va provocar un gran
enrenou de crítica i no va
deixar indiferent al públic
de l’època. 115 anys després,
la història de supervivència
de dos amics en un temps
(també) de crisi, l’amor i un
seguit d’embolics hilarants
tornaran a posar en evidència els prejudicis socials, la
repressió i l’arbitrarietat de la
justícia. En un joc que trenca
totes les convencions, només
dos actors interpreten tots
els personatges de l’auca convidant a l’espectador a riure
plegats del món que ens ha
tocat viure.
Aquesta setmana Ricard Farré i Arnau Puig realitzaran

La companyia farà una
residència artística
aquesta setmana
al Teatre de l’Aurora
que culminarà amb les
dues funcions del cap
de setmana
una residència artística al
Teatre de l’Aurora que culminarà amb les dues funcions
del cap de setmana, posteriorment, l’obra s’estrenarà al
teatre El Maldà de Barcelona.
L’espectacle és una producció
del mateix Maldà, que ja ha
visitat anteriorment l’Aurora
amb espectacles tan aplaudits com Les dones sàvies.
Horari i venda d’entrades
de El bon policia
Les representacions de El
bon policia tindran lloc dissabte 6 de gener a les 20 h i
el diumenge 7 de gener a les
19 h. Després de la funció

de dissabte, els espectadors
podran compartir les seves
opinions en una tertúlia que
obrirem amb els membres de

la companyia. Les entrades
tenen un cost de 16 € i 13 €
(amb els descomptes habituals) es poden adquirir per

Internet i a la taquilla del
Teatre de l’Aurora (a la plaça
de Cal Font) una hora abans
de cada funció.

La Diputació de Barcelona lliura l’auditoria energètica
del Museu de la Pell d’Igualada
MUSEUS / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Igualada l’auditoria energètica de Cal Boyer
Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia, amb
l’objectiu d’analitzar una millora de l’eficiència energètica
i el confort tèrmic d’aquest
equipament que ocupa tres
naus d’una antiga fàbrica tèxtil de l’any 1927 i rehabilitat
per fases entre els anys 1986
i 1999. En conjunt, les dues
naus on hi ha la part expositiva tenen una superfície de
1.850 m² i el tercer volum,
d’uns 400m² està reservat per
als magatzems, arxius, oficines i taller de restauració.
El treball defineix majoritàriament propostes d’estalvi
passives per millorar el confort per poder arribar a unes
temperatures més agradables
tant a l’estiu com a l’hivern
sense que hi hagi pèrdues
energètiques elevades, i així,
poder tenir un edifici més
eficient. Aquestes mesures,
valorades tècnica, energètica
i econòmicament, contem-

plen l’aïllament de les façanes
per l’interior de l’edifici, l’aïllament de la coberta i la formació d’una cambra d’aire, la
intervenció a la passarel·la de
vidre, el canvi de fusteries i el
cobriment d’algunes finestres
que no s’utilitzen actualment.
Les propostes actives proposades estan relacionades
amb la reducció del consum
elèctric i per tant, la reducció en facturació elèctrica.
En aquesta línia es proposa
la instal·lació fotovoltaica i la
substitució d’il·luminació actual a tipus LED. Finalment,
també es proposa incorporar
un sistema de ventilació que
afecta a un millor confort
tèrmic combinant estratègia
passiva i activa.
L’estudi planteja dos escenaris combinant el conjunt de
mesures identificades. Així,
un primer escenari proposa executar aquelles mesures
passives més senzilles d’aplicar i aquelles més necessàries
per reduir les infiltracions del
museu. A més també incorpora la instal·lació de fotovoltaica i la substitució de la
il·luminació actual per tipus

L’objectiu és analitzar la millora de l’eficiència energètica i el
confort tèrmic d’aquest
equipament que ocupa
tres naus d’una antiga
fàbrica tèxtil
LED. El segon escenari contempla totes les mesures del
primer escenari i incorpora
l’aïllament de totes les façanes
per l’interior i la incorporació
d’un sistema de ventilació.
L’estalvi elèctric és de 111.389
kWh en el primer escenari i
de 148.570 kWh en el segon.
El treball analitza el cost de
les propostes plantejades i el
període de retorn de la inversió. Les inversions varien segons els escenaris, estimades
en el seu conjunt en 1.165.440
euros, i es consideren amortitzables en un període raonable de temps. Amb aquest
treball el municipi disposa
d’un document de guia per
aconseguir un equipament
més eficient energèticament i
amb més confort tèrmic.
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...regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes
per estar ben informats de què passa a la comarca.
Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
a més
Subscripció 2x1 Comerços
78€/any
Subscripció 3x1 Pack Famílies
120€/any

Truca’ns!
93 804 24 51
o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat
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La Biblioteca i Inquiet mostren els vídeos del primer CinemaLab,
dedicat a l’obra de Gianni Rodari
CINEMA / LA VEU

E

mbolicant la troca i
L’invisible Tonet són els
dos curtmetratges que
han elaborat els nens i nenes
participants al CinemaLab
que va organitzar la Biblioteca
Central d’Igualada, impartit
per Inquiet amb la col·laboració de Javi Fernández de la
revista literària Narranación
i Pep Farrés, actor i director.
El taller es va dur a terme en
diverses sessions el mes de
desembre i ara s’ha enllestit
l’edició dels curtmetratges,
que es poden veure ja al canal
de Youtube de la Biblioteca i
a la seva pàgina web (www.

bibliotecaigualada.cat).
Els participants es van basar en els Contes per telèfon
de Gianni Rodari per fer el

seu propi guió i gravació de
la història, i es van convertir
així en petits directors i actors de cinema per uns dies.

D’aquesta manera, van treballar eines com l’elaboració
d’un guió cinematogràfic,
l’escenografia, la interpretació, etc. Els protagonistes
són Aran Bacardit, Martina Closa, Edurne Fernández, Alba Fernández, Bruna
Fernández, Leia Galán, Edna
Almirall, Pol Almirall, Jan
Somolinos, Roc Somolinos,
Maria Trullas i Anna Vidal.
Ells mateixos van escriure
les històries, van preparar
els diàlegs i van conèixer i
experimentar de primera mà
tècniques cinematogràfiques
com el croma.
Aquest CinemaLab forma
part del projecte BiblioLab

de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona que té per
objectiu promoure l’accés,
l’aprenentatge i la creació
de coneixement a través de
l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns
col·laboratius. L’Associació
Inquiet ha rebut una subvenció per desenvolupar-lo a la
Biblioteca Central d’Igualada. La Biblioteca organitza
cada any diversos tallers BibloLab amb l’objectiu d’oferir
un espai d’aprenentatge, experimentació i creativitat als
usuaris de totes les edats. Són
gratuïts i oberts a tothom,
però cal inscripció prèvia.

EXPOSICIONS

La Igualada de Palau Ferré

FRANCESC MARCO-PALAU
Doctor en Història

S

ón nombroses les cases d’Igualada que compten a les seves
parets amb algun quadre del
cubista Palau Ferré. Són obres plenes
de color en les quals l’artista representava aquelles figures femenines
d’ulls ametllats, amb coloms, fruites
o flors, que tant el van caracteritzar.
L’amistat entre el decorador i interiorista Josep Vilanova (Igualada, 19232016) i el pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc,
1921- 2000), va oferir a les llars igualadines de la dècada dels seixanta i la
dels primers setanta, la possibilitat
de gaudir dels seus quadres inspiradors en cases de disseny.
Es tractava d’una modernitat decorativa i artística que combinava
l’interès per la funcionalitat i l’estètica de la casa que proporcionava el
dissenyador igualadí amb la possibilitat de contemplar i gaudir de peces
úniques de l’art contemporani català.
Què més es podia demanar?
És aquest nexe professional i l’amistat que existia entre ambdues personalitats, el que ens ha motivat a idear
la mostra que aquests dies pot visitar-se a la Sala d’Exposicions d’Igualada “Josep Vilanova i Palau Ferré.
Entre l’estètica i l’art” i que, a més
de l’Ajuntament, també ha comptat
amb el suport de l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia i el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.
L’exposició s’emmarca dins de les actuacions que aquest 2021 estem duent a terme arreu de Catalunya per
celebrar el centenari del naixement
de Palau Ferré, que era germà de la

meva àvia materna. L’efemèride, que
ha estat inclosa dins de les commemoracions oficials d’enguany de la
Generalitat de Catalunya, comptarà
amb una vintena d’exposicions temàtiques arreu de la nostra geografia,
cadascuna de les quals se centrarà en
un dels vessants de l’artista: els anys
primerencs al Montblanc natal, els
estudis de Belles Arts a Barcelona, la
seva etapa a París, els grans projectes
artístics o el seu vincle amb escriptors, poetes o arquitectes.
D’aquesta manera, el centenari és
una bona oportunitat per recuperar
aquest vincle de col·laboracions cre-

atives que Palau Ferré havia tingut a
Igualada fa més de cinquanta anys.
L’obra més singular que Maties Palau Ferré va idear a petició de Josep
Vilanova és per a l’Hotel Amèrica,
que a meitats de la dècada de 1960
s’amplia exemplificant el dinamisme
del moment. Des d’aleshores el Saló
de banquets de l’establiment hoteler
seria presidit per un Paisatge d’Igualada de grans dimensions, en el qual
Palau Ferré hi sintetitza la seva mirada de la ciutat.
A l’oli, podem identificar-hi indrets
i edificis plens de records: l’Ajuntament i la façana esgrafiada de Cal

Roure, la plaça del Rei i l’antiga Teneria, diverses esglésies com la de
Santa Maria, la Soledat o la del Roser, la plaça de la Creu, el riu Anoia,
el passeig Verdaguer o la importància del tren, amb l’Estació Vella.
Es tracta d’un quadre icònic de disposició horitzontal, en què l’artista hi
representa tot el conjunt d’elements
arquitectònics amb una multiplicitat
de plans. El resultat és especialment
destacat, ja que la mirada aèria, reinterpretada a través del seu propi estil,
li permet oferir una panoràmica global de la ciutat que convida a l’espectador a fixar-se en tots els detalls.
També la premsa de l’època, com
un reportatge d’El Correo Catalán
del març de 1965, feia referència a
la combinació decorativa resultant
de la inclusió dels quadres de Palau
Ferré en estances ben ideades, com
les que plantejava Vilanova. Aquests
darrers mesos de recerca hem tingut
ocasió de conèixer i recopilar records
de les estades de l’artista a l’Anoia,
així com catalogar algunes de les seves obres plenes de bellesa i serenitat. Bona part d’aquestes converses
tenien com a nexe comú l’enllaç amb
l’interiorista.
Així, a través del decorador Josep
Vilanova i la seva esposa Maria Marimon, de la històrica Fonda Maria
de la Rambla d’Igualada, la capital
de l’Anoia també va entrar a formar
part de la trajectòria artística i personal de Maties Palau Ferré, el pintor
dels paisatges primaverals, quadres
del qual avui podem seguir gaudint
en diverses cases de la ciutat.

CULTURA |

Divendres, 5 de febrer de 2021

45

La mostra de peces de ceràmica de Jordi Cuixart es pot veure a
Igualada fins a finals de febrer
d’una campanya per commemorar els setanta anys de
la Declaració Universal dels
Drets Humans”.

EXPOSICIONS / LA VEU

Ò

mnium Anoia prorroga, fins al 25 de febrer, l’exposició “Jordi Cuixart. Des de Lledoners”,
una mostra de peces de ceràmica realitzades pel president
d’Òmnium Cultural al Centre
Penitenciari de Lledoners. A
causa de la bona acollida i
amb la voluntat d’oferir més
opcions davant les restriccions i mesures de prevenció de
la covid-19, Òmnium Anoia
ha prorrogat les dates d’obertura al públic de l’exposició
“Jordi Cuixart. Des de Lledoners”, que es podrà visitar
a la sala L’Empremta, seu de
l’entitat, fins a finals de febrer.
La mostra consta d’una seixantena de peces de ceràmica realitzades pel president
d’Òmnium Cultural al Centre
Penitenciari de Lledoners.
Entre aquestes peces, hi ha

la tassa de la Llibertat, que es
pot adquirir a la seu de l’entitat. També es pot contemplar
la peça realitzada per l’artista
i activista xinès Ai Weiwei el
desembre de 2018, quan va
fer una visita a Lledoners,
per denunciar la situació
dels presos polítics catalans.

Des del Terracotta Museu
de ceràmica de La Bisbal,
col·laboradors de l’exposició,
expliquen que “quan era al
taller de ceràmica conversant
amb ell li va demanar que es
descalcés i que deixes la seva
petjada com una empremta
en el fang. La peça forma part

Recollida de signatures per
a l’amnistia dels represaliats
També a L’Empremta, tothom
qui ho desitgi pot donar la
seva signatura per a la campanya “Amnistia: Fem-nos
lliures!”, amb la qual es vol
demostrar l’alt suport social a
la llei d’Amnistia, que es portarà a debat el mes de març al
Congrés dels Diputats. Òmnium ha desplegat aquesta
campanya arreu del territori
“per fer possible que el clam
transversal per l’amnistia
i l’autodeterminació arribi
amb tota la força a Madrid”,
afegint que l’amnistia “és
l’única solució col·lectiva que
pot beneficiar les persones represaliades condemnades per
l’Estat espanyol: presos polí-

tics, exiliats i persones actualment investigades”.
Des d’Òmnium Anoia posen
a la disposició, de la gent que
ho desitgi, uns formularis
per poder signar a favor de la
campanya a la mateixa seu de
l’entitat. Per altra banda, els
interessats també poden entrar a la web d’Amnistia i portar el full signat des de casa.
Horaris
A l’Empremta, seu d’Òmnium
Anoia, es pot visitar l’exposició “Jordi Cuixart. Des de
Lledoners” i es pot signar per
la campanya “Amnistia: Femnos lliures!”, de dilluns a divendres, de 19.00 a 20.30 h. A
la sala us atendran voluntaris
de l’entitat, que us informaran sobre aquesta campanya
i altres projectes de l’entitat, a
la qual podreu fer-vos socis.
També podreu adquirir marxandatge d’Òmnium.

Darrers dies per visitar l’exposició Ritmes. Josep Campeny
i Santamaria (Igualada, 1858- Barcelona, 1922)
EXPOSICIONS / LA VEU

A

quest diumenge, 7
de febrer, és el darrer dia de l’exposició Ritmes. Josep Campeny i
Santamaria (Igualada, 1858Barcelona, 1922), que es pot
visitar a la sala d’exposicions
temporals del Museu de la
Pell d’Igualada.
La mostra reuneix una selecció d’escultures i dibuixos que presenten un dels
artistes més representatius

de l’art català. La seva obra,
emmarcada entre els corrents realista i modernista,
és d’una gran qualitat tècnica
i el reflex d’una època i una
societat a cavall entre els segles XIX i XX. L’artista va realitzar una obra molt extensa, amb diverses temàtiques
-retrats, escultura pública, tipus populars...-, però va obtenir sobretot una gran fama
amb les escultures d’animals
en lluita, que va exhibir en
diverses exposicions nacio-

nals i internacionals, i per les
quals va rebre destacats premis. Al llarg de la seva trajectòria també es va forjar una
selecta clientela que li va fer
nombrosos encàrrecs, principalment escultures funeràries, que es poden veure exposades en format fotogràfic.
L’exposició es pot visitar amb
entrada gratuïta de dimarts
a divendres, de 10 a 14 h, les
tardes de dijous i divendres,
de 16 a 20 h i dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h.

EXPOSICIONS
ARTESANIA

de M. Teresa Costas
Art fet a mà per decorar la casa, per
vestir-se, per a la lectura, per regalar...Idees senzilles i pràctiques per
fer artesania fàcilment, des de casa.
Del 15 de gener al 12 de març al
Punt de Lectors de la Biblioteca
Central

RITMES.
JOSEP CAMPENY I
SANTAMARIA

L’exposició vol posar en valor l’obra
d’aquest escultor d’arrels igualadines, amb una important carrera

escultòrica a nivell nacional i internacional.
Fins al mes de febrer de 2021 al
Museu de la Pell d’Igualada

JOSEP VILANOVA I PALAU FERRÉ. ENTRE LA
DECORACIÓ I L’ART

Exposició comissariada per Francesc Marco-Palau en el marc de
l’Any Palau Ferré. Commemoració
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Del 3 al 14 de febrer a la Sala Municipal d’Exposicions

JORDI CUIXART
DES DE LLEDONERS

Amb motiu dels 50 anys d’Òmnium
Anoia es presenta aquesta mostra
de ceràmiques elaborades per Jordi
Cuixart al taller de la presó..
Fins el 25 de febrer a la seu d’Òmnium Cultural Anoia

CAPUT AUT NAVIS

A través de 72 peces del fons del
Museu de Granollers, l’exposició us
convida a fer un passeig pel món del
joc en temps antics..
De l’11 de gener al 28 de febrer al
Museu Molí Paperer de Capellades

THE DRAWING LESSON

L’exposició The Drawing Lesson/ La
Lliçó de dibuix recull l’obra de 30 artistes amb el vincle comú del dibuix
com a treball creatiu.
Del 25 de gener al 28 de febrer al
Mirador del Museu Molí Paperer

IDENTITATS

Un mural de gran format compost
per 123 petits retrats fotogràfics de
l’alumnat, professorat i personal PAS
de l’escola amb l’objectiu de fer un
homenatge i una acollida de les identitats ocultes darrere les mascaretes.
A la sala d’exposicions de La Gaspar
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Homenatge a Francesc Valls Junyent amb la publicació
del volum 19 de la “Miscellania Aqualatensia”
LLIBRES / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada i el Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada
(CECI) presenten el número
19 de la publicació Miscellanea Aqualatensia, que conté
un recull d’articles amb recerques sobre la comarca de
l’Anoia en homenatge a l’historiador Francesc Valls i Junyent (Igualada, 1966 - Hostalets 2017), arran del seu decés
en el moment més brillant de
la seva trajectòria acadèmica
i investigadora i quan encara
no havia culminat el seu cicle
de recerca, pendent de publicar un estudi de volada sobre

la indústria del cava. Malauradament, ens va deixar el 30 de
novembre de 2017, a l’edat de
51 anys. La presentació del volum estava prevista per a finals
de l’any 2020, coincidint amb
el tercer aniversari del seu
traspàs, però malauradament
la pandèmia i les condicions
de confinament no ho han fet
possible.
Francesc Valls va ser un membre destacat del CECI, a més
d’impulsor i coordinador del
premi Mercader i el premi
Jaume Caresmar. La seva trajectòria investigadora es va
centrar en l’estudi del vi i de
la vinya a Catalunya, que va
culminar amb el llibre La di-

nàmica del canvi agrari a la
Catalunya interior. L’Anoia
1720-1860, editat l’any 1992.
El CECI va proposar a l’Ajuntament d’Igualada i al dels
Hostalets de Pierola l’edició
d’un volum de la Miscellanea
Aqualatensia commemorativa
i d’homenatge a la seva trajectòria. L’edició ha anat a càrrec
de Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
Miscellanea Aqualatensia és
una publicació que va néixer
al Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada (CECI). La primera edició es va publicar l’any
1949 amb el propòsit d’estimular la realització i la divulgació
d’estudis amb un bon nivell de

qualitat científica, d’àmbit local i comarcal en els camps de
les ciències humanes, socials i
naturals.
A partir del 1983 va adquirir
una periodicitat bianual, arran del suport que li va donar
l’Ajuntament d’Igualada i del
fet d’haver quedat vinculada a
la publicació del Premi de Recerca Jaume Caresmar, que es
convoca cada dos anys.
Els articles publicats en el volum 19 són els següents:
Miquel Gutiérrez-Poch: «Na-

vegant en onades de ceps:
viticultura als vessants penedesencs de l’Anoia: el cas de la
família Millaret (1630-1913)».
Pere Pascual: «Josep Salat i
Mora (Cervera, 1762‒Igualada, 1832). Una vida dedicada
a l’estudi de la història monetària de Catalunya».
Josep Colomé-Ferrer: «Expansió, crisi i transformació de la viticultura catalana.
Les comarques del Penedès i
l’Anoia (1814-1914)».
Yolanda
Blasco
Martel:
«Diners fan diners: els financers de l’Anoia». Martín Rodrigo y Alharilla: «Uns americanos de l’Anoia: els germans
Sendra Dalmases i els germans Marquès i Bolet».
Departament de Comunicació Pep Elias - comunicacio@
aj-igualada.net 671 785 342
Jordi Planas: «El sindicalisme
rabassaire a la comarca d’Igualada». Raimon Soler-Becerro: «Les eleccions a l’Anoia
durant la Segona República,
1931-1936». Miquel Térmens
Graells: «Bibliografia de
Francesc Valls-Junyent».

Teatre Nu estrena “Kàtia” al TNC
TEATRE / LA VEU

D

emà dissabte 6 de febrer s’estrena a la Sala
Tallers del TNC l’espectacle Kàtia, de la companyia Teatre Nu. L’obra que fins
avui ha fet una gira de més de
cent funcions, arriba a Barcelona després d’un important
reconeixement que li ha valgut el premi Xarxa Alcover i
la Nominació als premis de la
crítica en la categoria de teatre familiar.
Kàtia ens parla de voler saber,
de la necessitat de trobar els
nostres orígens, de la voluntat de recordar i entendre d’on
venim. És la història d’una
mare i una filla, que emprenen un viatge per mirar de
respondre les preguntes que
es planteja la petita. Aquest
espectacle parla de l’adopció,
dels interrogants que desperta, dels neguits que motiva, i
ho fa a través d’una història
plena de joc i aventura a la recerca d’un objecte ben quotidià: una foto.
Kàtia és una producció de la
companyia Teatre Nu i parteix de la idea original de Ka

Teatre. L’obra es va crear a La
Casa del Teatre Nu, seu de
la companyia ubicada a Sant
Martí de Tous, on desenvolupa les seves creacions i altres
projectes relacionats amb el

món de les arts escèniques.
L’espectacle es podrà veure a
la sala Tallers del TNC els dies
6, 7, 13 i 14 de febrer. A més
farà diferents funcions escolars entre setmana.

El futur de les dades digitals, a l’AUGA
CULTURA / LA VEU

Miquel Térmens, 1968 és el
degà de la Facultat de d’Informació i Mitjans Audiovisuals
de la Universitat de Barcelona.
Te nombrosos treballs d’investigació i diferents premis entre

ells el Premi Ciutat d’Igualada
Joan Mercader i el Premi Gumersind Bisbal
Entre d’altres treballs volem
destacarem els seus llibres,
“Preservació digital” i “Revolució i guerra civil a Igualada
(1936-1939)
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Diumenge, visites gratuïtes El premi de novel·la UAB-Cerdanyola
al Museu de la Pell
2020, “Mentir a les mosques” d’Arià
d’Igualada i Cal Granotes Paco, arriba a les llibreries
MUSEUS / LA VEU

C

om cada primer diumenge de mes, el 7
de febrer, a les 11.30
h, el Museu de la Pell convida a visitar, de forma gratuïta, les diferents exposicions
permanents, per conèixer el
món de la pell i de les adoberies. Durant la visita caldrà
seguir les mesures sanitàries
d’higiene, d’ús de mascareta
i distància de seguretat interpersonal. La situació sanitària no permet realitzar les
visites guiades.
A Cal Boyer, antiga fàbrica
cotonera del s.XIX i seu central del Museu, s’hi troben
tres àmbits: L’home i l’aigua, Univers de pell i L’ofici d’adober. L’home i l’aigua
presenta una visió general de
les qualitats i ús de l’aigua. La
col·lecció d’estris i enginys
hidràulics es reforça amb
el Canal d’Experimentació,
que ens ajuda a comprendre
els mètodes de canalització
i d’aprofitament energètic i
industrial de l’aigua. Univers
de pell és una de les sales
centrades en la pell, i es de-

dica a explicar l’ús de la pell
per la humanitat, al llarg del
temps i per diferents cultures
a través d’una selecció acurada d’objectes, confeccionats
total o parcialment amb pell,
que exemplifiquen les múltiples aplicacions i utilitats de
la pell adobada. L’altra espai
sobre la pell, L’ofici d’adober,
se centra en el treball de la
pell a Igualada des de fa generacions.
Eines i màquines són els
testimonis dels inicis manufacturers i de la millora
constant, fins a la implantació industrial que explica la
vigència dels processos productius de les empreses adoberes actuals i la configuració de tot el barri del Rec.
L’altra edifici del Museu és
Cal Granotes, antiga adoberia del Pla del Cornet, que
data del segle XVIII. És situada a pocs metres de Cal
Boyer i a frec del Rec, canal
medieval que abastia les fàbriques de la zona. La posada
en escena de l’ofici artesanal
de l’adob de la pell grossa —
bovina— ens transporta a la
Igualada preindustrial.

LLIBRES / LA VEU

M

entir a les mosques,
d’Arià Paco, guanyadora del XXVI
Premi de Novel·la «Valldaura-Memorial Pere Calders»,
ja està disponible a les llibreries. L’obra, presentada
amb el pseudònim de Senyor
Esvoranc, va ser guardonada
en l’última edició del premi
convocat conjuntament per
l’Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
i dotat amb 3.000 euros.
Mentir a les mosques narra
la història de l’Amir, un dels
refugiats a qui l’extrema dreta amenaça d’expulsar, i que
descobreix el cadàver de la
Magda, una companya de
classe, en el pitjor lloc possible: el barri dels refugiats. En
un context on tan sols falten
dos dies per a les eleccions, si
aquest fet surt a la llum, pot
determinar el resultat electoral.
La novel·la trenca amb l’esquema tradicional del gènere policíac, en el qual tota la
problemàtica moral és generalment deixada de banda

per centrar-se en la resolució
d’un misteri. Així, la història,
narrada a través de diverses
veus, se centra en el tràngol
moral d’aquells que troben el
cadàver. El relat també conté
les històries de persones amb
orígens diversos que l’autor
ha conegut al llarg de la seva
estada als Estats Units, motiu
pel qual està dedicada, segons
l’escriptor, “a totes les persones que habiten aquest llibre”.
De fet, en paraules d’Arià
Paco, Mentir a les mosques
és “una exploració ètica dels
incentius polítics per la mentida i el seu xoc amb la consciència”.

Arià Paco és natural d’Igualada i té 27 anys. Actualment,
estudia un doctorat de Filosofia a la Universitat d’Arizona,
on s’especialitza en filosofia
moral i política. L’autor, ha escrit part del llibre als E.E.U.U.
Moltes de les problemàtiques
que tracta la novel·la, com ara
les perversions de l’electoralisme i els seus efectes en el
comportament, són resultat
de la seva investigació.
L’obra va ser escollida d’entre
un total de 40 originals. Els
membres del jurat d’aquesta
edició la van considerar un
relat intimista que combinava
l’ambició literària amb un joc
de punts de vista, així com de
coneixements i espais vitals
diferents, destacant, que mostrava una rigorosa coherència
psicològica dels personatges i
de la trama argumental.
El llibre està disponible a les
llibreries Documenta i LAIE
(Carrer Pau Claris) de Barcelona, i a l’Aqualata d’Igualada,
entre d’altres, i des de finals
del 2020. També n’ha editat el
format electrònic (Pdf), que
es pot adquirir a plataformes
de venda en línia, com Unebook o Google Play llibres.

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

Ens pots trobar també a:

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més... amb motiu dels 90 anys de
l’Agrupació Fotogràfica.
PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX.
UNA DE LES NEVADES D’HIVERN SOBRE LA RAMBLA SANT ISIDRE.
Perspectiva del l’antigament “rec” de canalització d’aigües,
que travessava La Rambla Sant Isidre.
La fotografia, d’autoria desconeguda, testimonia no solament els efectes de la nevada sinó l’amplària d’aquesta important via igualadina.
Recopilació i digitalització de fotografies i de dades d’Arxiu a càrrec d’aquesta de Carmel·la Planell, historiadora i
responsable de Documentació de l’AFI.
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.

AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Mambamba”, un Concert memorable
i d’alta volada al Kiosk del Rec

A

propòsit d’aquesta prometedora nova etapa
del Kiosk del Rec, aquest ampli espai a la llera del riu i amb una oferta musical d’excepció i unes plurals actuacions endemés de bona cuina;
acaba d’estrenar el 2021 amb una més que suggeridora programació musical -amb onze esdevenimentsque anirà de l’hivern a la primavera tot presentant
autors i intèrprets locals i també nacionals. I, és en
aquesta línia que una de les actuacions d’alta volada ja va tenir lloc la setmana passada, amb el concert “Mambamba”, del cantautor senegalès Bamba
Khadim; una intervenció -respectuosa amb totes
les mesures i protocols de seguretat- que va valer-se
d’una entusiasta concurrència de públic.
Bamba Khadim i Moussa Ganacko, a la percussió,
van conformar un magnífic duo per a interpretar
les mateixes peces musicals del seu primer LP, “TEP
TEP”, altrament, “Pas a Pas”, enregistrat el 2019. La
posta en escena de tots els temes, al decurs d’una
hora i mitja, va ser del tot impol·luta i amb una formidable connexió amb tots els assistents. Endemés,
tot i tractar-se d’unes cançons escrites en woolof, la
llengua nativa de l’ètnia woolof del Senegal, en la majoria de les ocasions aquestes peces no necessitaven
de la comprensió de la lletra perquè en si mateixes
enganxen ... i molt!
“Mambamba” d’aquest artista senegalès, establert a
les nostres contrades, és un projecte inspirat en el
worldmusic, o música universal i global i integradora de composicions tradicionals, folklòriques i ètniques amb gèneres estrictament locals, on s’hi acoblen
les seves arrels culturals amb
altres ritmes com el reggae o
el blues del desert. En suma,
en conjunt unes peces musicals que flueixen en la seva
continuïtat i ens transporten
bo i invocant velles i sàvies
creences de l’hinduisme i el
budisme; efectivament, l’espiritualitat de moment ho és tot
per aquest músic format com
a busker, o músic de carrer,
que ha ofert incansable i tenaç
nombroses actuacions en el
seu caminar per Occident.
Amb una trajectòria més que
consolidada, doncs, les com-

posicions de Khadim estan intrínsecament lligades a les seves vivències i experiències, un llegat que es
fa del tot palès en les lletres escrites
en aquell woolof que el va bressolar i que tant estima. Això és, l’harmonia i consonància de les seves
cançons en cap cas no poden deslligar-se de la seva trajectòria vital,
perquè el que Khadim viu ho trasllada a la seva música tot despullant
els seus anhels i les seves passions.
La seva, avui prou vasta, producció
aplega unes lletres nodrides d’esperança i valentia, alhora d’una plena
creença; al capdavall, un oportú
convit a una inhalació de concòrdia
universal i de pau.
Des d’un àmbit estrictament professional, la seva
producció abasta el seu primer LP, “TEP TEP”, altrament, “Pas a Pas”, gravat en directe, per a aprofitar
l’energia del moment, a l’Studio13 d’Igualada, de la
mà de Quico Tretze i acompanyat pel músic senegalès Moussa Ganacko, a les percussions, reforçant
les arrels ancestrals d’aquestes cançons. En aquesta
publicació, Khadim deixa fluir pregonament la seva
espiritualitat mentre abraça aquells batecs temàtics
que més el preocupen, el motiven i -com no!- el
transporten; tot des d’aquell tarannà pacífic i plàcid
que defineix la seva visió positiva de la vida.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

I, emmarcat dins d’aquest projecte “Mambamba”,
l’artista acostuma a oferir concerts amb un elevat
segell urbà -mai millor dit- pels carrers de diferents
ciutats, allà on l’empeny el seu esperit busker; essent
aquest itinerari de carrer el que l’ha fet summament
popular en diverses ciutats europees fins guanyar-se
un gran nombre d’admiradors i seguidors. Tanmateix, són les seves presentacions en directe, en grans
escenaris, les que acullen formats indistints, però és
el concert en solitari, amb guitarra i veu, aquell que
regala una nova dimensió de la seva música i desperta el major enardiment dels seus fans.
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Cinema a l’Anoia
Dues Barcelones

Acolorida i tendra

Estrena • La vampira de Barcelona

Estrena • Los Elfkins

REDACCIÓ/

A

la Barcelona de principis de
segle XX conviuen dues ciutats: un burgesa i modernista,
l’altra sòrdida i bruta. La desaparició
de la petita Teresa Guitart, filla d’una
rica família, commociona el país i la
policia té aviat una sospitosa: Enriqueta Martí, coneguda com ‘La Vampira de Raval’. El periodista Sebastià
Comas s’endinsarà en el laberint de
carrers, bordells i secrets de barri de
Raval, on sap que trobarà la veritat
sobre les desaparicions i assassinats
macabres de nens dels que s’acusa la
Vampira. Aviat descobrirà que allà
s’amaga una elit disposada a ocultar
els seus vicis a qualsevol preu.

REDACCIÓ/

D

urant més de 200 anys, els
Elfkins han estat vivint sota
terra, amagats del món de la
superfície i evitant qualsevol contacte
amb els egoistes i desagraïts humans.
Però un dia, una jove i eixerida Elfkin
anomenada Helvi està cansada de viure

en el subsòl sense res més al que aspirar. Juntament amb dos dels seus companys Kipp i Butz, viatja a la superfície
buscant un nou camí. Després grans i
divertides aventures, l’amistat de Helvi
amb el, en principi rondinaire, pastisser
Theo, li recordarà a ella i a tots els seus
company Elfkins el seu autèntic propòsit a la vida: ajudar als altres!

A la recerca del pare
Estrena • El hijo de Jean
REDACCIÓ/

M

athieu té 33 anys i viu amb
la incògnita de no haver
conegut al seu pare. La seva
mare sempre li va dir que va ser fruit
d’una aventura d’una nit. Un matí, al
seu apartament de París, rep una trucada des de Canadà, d’un desconegut
que diu ser amic del seu pare i li informa que aquest ha mort, i que li vol
enviar el que li ha deixat en herència:
un quadre. Mogut per la curiositat,

decideix viatjar a Mont-real. Allà
ningú coneixia la seva existència i és
conscient que la seva presència no és
del tot benvinguda. Per sort, compta
amb l’ajuda de Pedra.
El hijo de Jean flueix com un riu d’aigües cristal·lines. El guió no dóna
pistes sobre les sorpreses que esperen a l’espectador, obligat a embarcar-se, com el protagonista, en una
trama gairebé d’intriga, amb la ment
oberta. És un periple curt, intens i
amb grans descobriments.

Ateneu Cinema
Igualada
EL PROFESOR DE PERSA
Dv: 19:15
Ds: 19:15
LA VAMPIRA DE BARCELONA
Dvg: 19:15
Dc: 19:00

LOS ELFKINS
Ds: 17:00
Dg: 17:00

Casal
St. Martí de Tous
LA DIRECTORA DE ORQUESTA
(VOSE)
Dg: 17:30
EL HIJO DE JEAN
Dg: 19:30
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Les millors Sèries

Lupin, Sherlock Holmes a la francesa
El comediant francés Omar Sy, tota una personalitat a França, sorprèn amb una sèrie de cinc capítols
que ja té assegurada la segona temporada davant l’èxit d’audiència

É

s, de moment, l’estrena
més sonada de l’any de
Netflix, i ha estat tota
una sorpresa. I això que només són cinc episodis de prop
d’una hora, però el ritme i el
rerefons de la història enganxen. Parlem de Lupin, sí, d’Arséne Lupin. Sabeu qui és?
La sèrie ha sorprès aquí i en
general a tot arreu -menys
als països anglosaxons- però
potser no tant per als francesos, doncs la sèrie de la qual
us parlem és del país veí, amb
l’actor principal, Omar Sy, que
és tota una personalitat a França. Molt conegut també per la
pel·lícula Intocable, on feia el
paper d’un jove sorgit de l’extraradi dels barris francesos,
que ha de cuidar un multimilionari malalt i en cadira de
rodes. El paper li va reportar
el premi Cèsar (els “Goya” de
França) al millor actor, i a partir d’aquí, el definitiu salt a la
fama... També el vam veure a
Jurassic Park 3.
Bé, quan els abonats a Netflix
estaven enganxats a Els Bridgerton, que va establir un rècord en la seva arrencada de
més de 60 milions d’espectadors en dos dies, de cop i volta
apareix Lupin!
Estrenada el 8 de gener, Lupin

La sèrie, plena
d’acció i ambientada
al París actual, és
un homenatge a Arséne Lupin, un personatge de novela
crear per Maurice
Leblanc el 1905
es va convertir ràpidament en
el més vist de la plataforma en
la majoria dels països: França, Itàlia, Espanya, Argentina,
Mèxic, Portugal ... Únicament
sembla que se li van resistir
les zones anglosaxones, doncs
“només” ha arribat a el número 3 a Estats Units i Regne
Unit.
Lupin és una actualització de
el personatge d’Arsène Lupin
creat per Maurice Leblanc,
una mena de Sherlock Holmes
a la francesa, en la seva qualitat de detectiu i per la seva
popularitat. Omar Sy, com ja
us hem explicat, és el protagonista d’aquesta sèrie, perfecta
per veure-la en una tarda.
Assane Diop i
la seva revenja
Segons recull la sinopsi oficial
de Netflix, “en la seva adolescència, la vida d’Assane Diop

(el personatge encarnat per
Omar Sy) va donar un tomb
quan el seu pare va morir després de ser acusat d’un crim
que no va cometre. 25 anys
més tard, Assane s’inspira en
el seu heroi, Arsène Lupin, per
venjar al seu pare”.
El personatge, però, és un
“peça”, no penseu pas que és
una mena de Robin Hood.
Ja ho veureu de seguida en
els primers minuts de la sèrie, ambientats al museu del
Louvre de París. Allí, l’Assane, que forma part de l’equip
de neteja del museu, es queda
meravellat observant un magnífic collaret que va ser un regal del rei Lluís XVI a Maria
Antonieta. Podrà robar aquest
collaret?
Compte, que la trama està
construïda per a que el protagonista ens caigui bé des del
primer moment. L’argument
gira al voltant d’un gran robatori que s’organitza no perquè

Centre
d’estètica

depilació · depilació
amb làser díode
solàrium
massatges tractaments

Us pot semblar que,
ep, aquí hi ha alguna
cosa de La Casa de
Papel... però no. No
té res a veure, més
enllà de l’espavilat
que és el protagonista. Una estona
llest, sí.
el lladre s’enriqueixi, o perquè
els pobres es beneficiïn del
patrimoni dels més afavorits,
sinó perquè un home vol saber quina és la veritat sobre
la mort del seu pare. En algun
moment us pot semblar que,
ep, aquí hi ha alguna cosa de
La Casa de Papel... però no.
No té res a veure, més enllà de
l’espavilat que és Assane Diop.
Una estona llest, sí.
No és una sèrie d’aquelles que
arriba la primera temporada
al final i, bé, ja està. No, no. És

un dels finals més claríssims
fets per a una segona, que,
menys mal, ja s’ha anunciat
per aquest any mateix. Certament, us vindran ganes de
saber què passa.
És una sèrie d’acció, evidentment. Però també riureu.
I també us adonareu que a
França també hi ha corrupció
i motius per criticar la policia
nacional...
A més, la sèrie es fa especialment entretinguda per tots els
girs i voltes que dóna l’argument i perquè Omar Sy està
genial com Assane, capaç perfectament de donar vida a un
humil treballador de la neteja
o un magnat empresarial.
Un secret: si mireu qui és l’actor Omar Sy a la seva pàgina
de la Wikipedia en francès o
espanyol, trobareu que té un
patrimoni de 76 milions d’euros. Si veieu el primer episodi
de la sèrie, entendreu per què.
Val la pena. Mireu-la.

Gràcies per confiar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25

de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

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

Francesc Vila Miquel
Morí cristianament el dia 26 de Gener a l’edat de 82 anys

La seva esposa, Herminia, els seus fillols:
Francesc Miquel i Xiu, els seus nebots, cosins i amics.
Volem agrair les mostres de condol i afecte rebudes.

Joan Mir i Riba
Medalla Reconeixement Institucional Especial (2018)
L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

L’Ajuntament d’Igualada expressa el seu condol per la
mort Joan Mir, responsable
de l’Agrupació de Voluntaris
de Protecció Civil d’Igualada
durant més de 30 anys. El seu
esperit de servei públic li va
ser reconegut l’any 2018 amb
la concessió de la Medalla de

Reconeixement Institucional Especial. L’alcalde, Marc
Castells, ha volgut destacar
i agrair el seu compromís i
la seva col·laboració en situacions d’emergència i en la
celebració de nombrosos esdeveniments de la ciutat, feta
sempre des del voluntariat.

Oració a l’Esperit Sant
Esperit Sant: Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots
els camins perquè jo abasti el
meu ideal. Tu que em dones
el do diví de perdonar i oblidar el mal que em fan i que
en tots els instants de la meva
vida ets amb mi, jo vull en
aquest curt diàleg agrair tot
i confirmar una vegada més

que mai vull separar-me de
Tu, per més gran que sigui la
il·lusió material. Desitjo estar
amb tu i tots els meus éssers
estimats a la gràcia perpètua.
Gràcies per la teva misericòrdia per a mi i els meus.
Agraeix la gràcia aconseguida MGI.

SANTORAL
Febrer

Joan Mir Riba
Morí cristianament el dimecres dia 3 de febrer a l’edat de 79 anys
La teva esposa, Antònia, els teus fills M. Àngels i Jordi Miquel, Josep i Antonia Espín, els
teus nets Albert i Irena; Miranda, Carla i Judith; cunyats, nebots i família tota.
La família volem agrair les mostres de condol i amistat rebudes en l’acte de comiat que
tingué lloc el passat dijous dia 4 de febrer a la Parròquia de la Sagrada Família
Sempre estarà en el nostre record i el trobarem molt a faltar

5: Àgata; Calamanda,
6: Pau Miki; Dorotea; Amand
7: Ricard, rei d’Anglaterra; Teodor; Juliana; Coleta.
8: Jeroni Emiliani; Elisenda
9: Sabí; Nicèfor; Miquel Febres; Apol·lònia.
10: Escolà de Lourde; Desideri; Eloïsa; Benet d’Anià
11: Mare de Déu de Lourdes; Alexandre; Ansbert

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sudokus

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. A manera de demandes o sol·licituds: enfrontaments, concursos,
campionats / 2. Garantir que algú o altre pagarà. Exalteu lo sinyor / 3. A mig termini. Més
dur que l’animal, més immòbil que el vegetal. Extrems del camp / 4. Element com de cera,
invers. Sí que xarrupa més del compte, però de la mama / 5. Sangonera d’efectes contràctils
evidents. Perorar sense cap ni peus / 6. Símptomes d’oligofrènia. Massa curts per als escaladors, idonis per als pescadors / 7. Té l’habilitat de causar labilitat. Quina dèria, trobar-li
a la talaia una jeia! / 8. Abundós en ses explicacions a favor del linx. Un anglès ràpid, quin
luxe! / 9. I segurament senyor. De tots els explosius el més amoral. Mitja parella / 10. Que
traïdora, ha canviat d’amo! Llançament de la canya contra el corrent / 11. L’altra mitja.
Combatent l’atac de la vespa. Ja en té onze i encara no és xic / 12. D’as no, d’es, el pòquer.
Del gènere, però del que dóna suport / 13. Aquest sí que va bé per a l’escalador, i per al
disparador també. Grega fent la punyeta.
VERTICALS: 1. Més que un camisó, perquè era fet de malla. Engeguem, aviam si fem
via / 2. Ovni matriculat. Travessar la víctima amb un pal de peus a cap. Temps que abraça
tota l’evolució / 3. Abusem del porró i de la M. Borles de fil molt fi per empolvorar-se (les
monges?) / 4. Formació de glaç d’incomparable complicació. No és el Quer foradat ans
el deformat / 5. Ena mal escrita. Xerrada entre Manacor i Artà. Al fons del pou / 6. Espantat per la pel·li de l’Almodóvar. A l’acadèmia no es presenta mai sense so / 7. Sis sense
seguretat social. Camàlic d’inequívoca procedència italiana. Amics d’Esperar Tothom / 8.
Demana a crits, reclamada. Passejo com un nano, però un nano molt menut / 9. Part no
peninsular de Sevilla. Complementa el gust i lliga amb el tacte / 10. Un parell d’ous. Tan
impalpables com omegues foixianes. La cosa llatina / 11. Morts que no afecten els teixits
industrials. Obliga, malgrat l’aplaudiment, a sortir del cine / 12. Benzina al Champion o al
Dia. Ni pròpia ni paradigmàtica.

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
E
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Nivell mitjà

Nivell alt
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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 HORARI
Obert de dimarts a
diumenge
de 13:00 a 15:30
I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari
Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Dijous, divendres i dissabte
obert migdies i nits.
Diumenge obert al migdia.
· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Marisc fresc

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?
De dijous a diumenge migdia

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

Per publicitat a

Obert migdies
de dimecres a diumenge

938 03 18 64

Menú diari
Encàrrec i domicili

Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50- Igualada. Barcelona

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

GUIA DE RESTAURANTS

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

54 |

SALUT

Divendres, 5 de febrer de 2021

El retard del llenguatge i l’ORL

E

l retard en l’adquisició del llenguatge
és un tema o qüestió que preocupa
sovint els pares.

rolls. Sons guturals.
•3-6 mesos: Inici del balboteig (pa-pa, ba-ba, mama). Somriu. Reacciona a
la veu adulta.
•6-9 mesos: Laleig. Síl.labes aïllades (da, ma, ca).
Respon vocalment a l’estímul i al mirall.
•9-12 mesos: Imita sons.
Diu mama, papa.
•12-15 mesos: Pot dir 2-4
paraules familiars.
•15-18 mesos: Pot dir unes
5 paraules.
•18-21 mesos: 10 o més
paraules.
•21-24 mesos: 20-50 paraules. Combina dues o
més paraules en forma de
argot. Expressa necessitats.
•24 mesos: Pot fer servir el
jo, mi, tu. Diu el seu nom.
•30 mesos: Diu nom i
cognoms. Comença a fer
frases simples gramaticalment incorrectes.
•3 anys: Pregunta on, com,
per què. Frases amb subjecte, verb i predicat.
•4 anys: Frases de 6-8 paraules. Pot conjugar els
temps verbals.

No tots els nens evolucionen de la mateixa manera
i a vegades ens preocupem
abans d’hora. Hi ha nens
que potser amb 18 mesos
ja canten i d’altres que tot
i passats els 2 anys encara
només diuen paraules soltes. No s’ha de comparar,
segurament els segons no
tinguin cap problema i facin un click quan menys
ho esperem.
Parlem de retard en el
llenguatge quan hi ha una
manca de desenvolupament d’aquest a l’edat que
normalment es presenta.
El llenguatge es va perfeccionant i integrant fins els
sis anys, aproximadament.
Algunes conseqüències del
retard del llenguatge són:
•Problemes per comunicar-se: entendre i expressar-se.
•Dificultats en els aprenentatges de la lectoescriptura
•Dificultats en l’aprenen- En qualsevol cas que
tatge de normes socials i aquestes no s’assolissin,
de conducta.
caldria fer una bona exploració, en primer lloc
Hi ha etapes de la vida en per part de l’otorrinolales que el nen ha d’anar ringòleg i després per part
assolin unes fites preesta- d’un logopeda o fins hi tot
blertes des d’un punt de a vegades d’un neuropsivista evolutiu i maduratiu. còleg.
Criteris evolutius normals:
•0-3 mesos: Pot plorar i El primer que l’otorinolacridar. Reacciona als so- ringòleg ha de descartar

és que no hi hagi un problema auditiu, que és de
ben segur una causa molt
important de retard en
l’adquisició del llenguatge.
Segons l’edat del nen utilitzarem un mètode o altre
per fer-ho.
En nens de menys de 3
anys habitualment recomanem fer uns Potencials
Evocats Auditius d’estat estable (PEAee) on el nen no
participa pròpiament, però
que permet avaluar totes
les freqüències auditives
i determinar-ne el llindar
exacte. De totes maneres cal fer una exploració
otoscòpica prèvia a fi de
descartar l’obstrucció del
conducte auditiu o bé les
otitis seroses, que s’haurien de tractar abans.

En nens de 3 a 7 anys proposem l’audiometria tonal infantil (peep show). Es tracte
d’un estudi on hi participen
amb molt d’entusiasme i de
manera molt fiable, atès que
ho viuen com un joc, en el
que quan reben l’estímul sonor saben que poden posar
en marxa un petit tren que

Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

roda dins d’una maqueta.
Tanmateix alguns dels nens
més grans també poden col·
laborar i deixar-se fer l’audiometria tonal en cabina insonoritzada com els adults.
També és necessària l’exploració otorrinolaringològica
per descartar l’obstrucció
de les vies respiratòries altes, provocada per vegetacions adenoides (carnots) i/o

amígdales palatines hipertròfiques (molt grans), que
dificultarien el llenguatge a
l’ocasionar alteracions en la
pronúncia, i al mateix temps
acostumen a ser la causa del
problema ventilatori de les
oïdes que porta a la formació de moc i la conseqüent
manca auditiva. En aquests

Audiometria tonal

casos seria necessari plantejar una intervenció per extreure les vegetacions (adenoidectomia) i reduir les
amígdales palatines, cosa
que fem habitualment amb
làser, de manera senzilla i
pràcticament ambulatòria,
i sovint al mateix moment
posar els tubs de ventilació
transtimpànics (drenatges)
a les oïdes.
Pel que fa a les pèrdues neurosensorials (nervi), definitives, s’haurà de recomanar
segons el grau de severitat,
l’adaptació de pròtesi auditives (audiòfons) o requerir
en casos profunds els implants coclears.
Un cop descartat o concretat, i en aquest cas tractat,
qualsevol problema ORL,
s’iniciaran les sessions de
logopèdia. El logopeda decidirà la freqüència d’aquestes i tipus de rehabilitació
en funció de cada cas. Si en
canvi no hi ha causa física,
i el retard del llenguatge
s’associa també a un retard
psicomotriu o de conducta,
seria també recomanable
que un neuropsicòleg en fes
també una valoració.

VISITA OTORRINOLARINGOLOGIA NENS I ADULTS
(RECONEGUDA EXPERIÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA)

LOGOPÈDIA PER NENS I ADULTS
ESTUDIS AUDITIUS INFANTILS I ADULTS
RETARD DEL LLENGUATGE, DE LA PARLA
I DE L’APRENENTATGE
ESTUDI I AVALUACIÓ DEL VERTIGEN
DIETÈTICA I NUTRICIÓ
PSICOLOGIA
TERÀPIES NATURALS

Av. Barcelona 168, baixos · 08700 Igualada · Tel. 93 804 74 64 · www.institutclaramunt.com
CONCERT AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES ASSEGURADORES

SALUT |

Divendres, 5 de febrer de 2021

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DIVENDRES 5:

DR. JORDI GRAELLS

BAUSILI
Born, 23

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

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

DISSABTE 6:

De dilluns a divendres

de 9h a 14hV.
i de 15h a 20h
CASAS

EDUARD DARBRA
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

Tel. 699 68 96 65

eduarddarbramagri@gmail.com

Hores convingudes

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com
dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA CASES

psicologa col. num 8.396
Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP
c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Dissabtes de 9h a 14h

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

Soledat, 119

Rbla. Sant Isidre 11
Igualada
www.dentaligualada.com
DIUMENGE
7:
Tel 93 737 17 17

FARMÀCIES DE TORN

-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat

BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)

PILAR
A. Mestre Montaner, 26
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 8:

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25
DIMARTS 9:

PAGÈS
Pau Muntadas, 58
DIMECRES 10:

LA CREU

P. de la Creu, 7
DIJOUS 11:

MR SINGLA
Pujadas, 47

PATROCINAT PER:
ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA

ORTOPÈDIA
ALMENAR

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva,
llits articulats, ajudes gent gran

c/Pujades, 47
93 803 38 74
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

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

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

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Espai patrocinat per:

Beneta Vidal Combalia /
Presidenta de l’APLEC
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“La responsabilitat individual és bàsica
per no perdre la llengua catalana”
Igualadina, soc presidenta de l’Associació Promotora de la Llengua Catalana d’Igualada, l’APLEC.
Vaig estudiar Traducció i Interpretació i Magisteri. Durant uns quants anys em vaig dedicar a la
docència i actualment faig classes de català, de nivell bàsic i alfabetització, i també faig correccions.

Q

uè és l’APLEC? Quan es va crear?
L’APLEC es va crear l’any 2012 i és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu fomentar la
llengua catalana.

Hi ha molta gent implicada a l’associació?
Som una associació més aviat petita però busquem col·laboracions externes amb altres entitats. Hem col·laborat amb Càritas,
amb la Plataforma per la Llengua, amb Llegim...? Llibreria. També
hem col·laborat amb algunes escoles juntament amb Càritas dins
d’un projecte més ampli en el qual nosaltres ens encarregàvem de
la part de la llengua.
Quines són les principals activitats que dueu a terme?
Primer de tot dir que amb la situació actual de la covid ha quedat
tot una mica parat, però habitualment oferim cursos sobre temes
relacionats amb la llengua com els referents a la nova gramàtica,
cursos de correcció i des de fa uns tres anys, en juntament amb
l’Ajuntament i també amb Càritas, col·laborem en cursos d’alfabetització i català oral sobretot encarats a persones nouvingudes.
Aquesta és la banda de formació, podríem dir.
Després també duem a terme altres activitats com poden ser el
Dictat en Català d’Igualada, que ja és la setena edició i el Dictat
en Català d’Òdena, que ja és la tercera, que són activitats més lúdiques en què simplement els participants posen a prova els seus
coneixements de la llengua. Una altra activitat que des de l’APLEC
duem a terme és la presentació de llibres amb la col·laboració de
Llegim...? Llibreria, normalment relacionats amb la llengua catalana: darrerament va venir la Carme Junyent per parlar-nos de la
situació del català així com també hem tingut el David Vila presentant els seus llibres de contes.
Una altra de les nostres activitats és la participació al Mercat de

Lletres que organitza la Biblioteca Central, on en el nostre estand
aportem activitats lúdiques i jocs relacionats amb el català.
Una altra de les activitats que heu dut a terme han estat els seminaris sobre coses que cal saber de la llengua catalana. Han
tingut bona acollida?
Ha estat un cicle de deu seminaris que es va acabar l’any passat i
del qual n’estem molt orgullosos, sobretot de la dedicació del Josep
M. Mestres que des del primer dia n’ha estat al capdavant.
Els dos concursos de microrelats que promocioneu animen
molta gent a escriure?
El Concurs de microrelats eròtics el programàvem a l’estiu i lliuràvem el premi el dia que es feia el Mercat de Lletres i el Concurs
de Microrelats “Tu tries” actualment té oberta la convocatòria
d’aquest any ja que de moment es pot fer online. En aquest moment és de les poques activitats que podem fer. Són uns concursos
oberts a tothom i tenen una bona participació tant de gent d’Igualada com de fora.

Aquests darrers 15 anys el català ha perdut mig milió de parlants habituals. Per què creus que la gent renuncia a fer-lo servir?
El que veig per exemple, quan fem els cursos de llengua, és el costum que tenim els catalanoparlants a canviar de seguida del català
al castellà quan el nostre interlocutor és una persona de fora. Penso que als nouvinguts que estan aprenent la nostra llengua, si no
els parlem en català els estem fent un mal favor. Alumnes meus
m’han comentat a vegades que, per exemple quan van a comprar
se’ls dirigeixen directament en castellà i així no poden aprofitar els
coneixements que van adquirint.
Malgrat que l’educació al nostre país es fa en català, per què
creus que no ha funcionat la immersió lingüística?

Des d’aquí animem a participar al concurs de microrelats “Tu tries” (podeu trobar la informació al blog http://aplecaplec.blogspot.
com/). I si ens voleu conèixer i col·laborar amb nosaltres també
som a les xarxes socials.

El fet que a l’escola (almenys a primària) es dugui a terme la immersió lingüística i s’utilitzi el català com a llengua vehicular no
garanteix que després, quan han acabat l’escolarització, sigui la
llengua que fan servir. A l’aula, els nens i nenes interaccionen en
la llengua catalana, però al sortir al carrer hi ha un canvi gairebé
automàtic de llengua, i molt es relacionen amb els amics i l’entorn
en castellà. Suposo que també hi influeix tot el tema de les xarxes
socials.

Quines activitats teniu previst dur a terme aquest any?

Som a temps de revertir la situació? De qui és responsabilitat?

Doncs el Concurs de microrelats “Tu tries” que serà la 7a edició
i de cara a l’estiu, el Concurs de microrelats eròtics -4a edició-.
També els cursos que fem en col·laboració amb l’Ajuntament, que
de moment són en modalitat online. I esperem que les condicions
de la pandèmia millorin per anar tornat a la normalitat.

Uf! És difícil però si no ens hi posem tots, encara ho és més. L’Administració hauria de ser també un puntal important, en tots els
seus àmbits: judicial, sanitari, educatiu, d’atenció a les persones...
I sobretot hi ha la responsabilitat personal de cadascun dels parlants d’utilitzar la llengua catalana en totes les ocasions.
		Cristina Roma Cendra @crisroma67

L’objectiu principal d’aquests concursos és proposar una activitat
que motivi la gent a escriure en català, que en fomenti el seu ús.

Els que, per la por a la pandèmia, varen avalar la prohibició de manifestacions el primer de maig de l’any passat, han acabat decidint que
es votaria el dia dels enamorats, tot i que serà una data sanitàriament pitjor. Potser sigui pensant que es facin enteses i parelles. Però no
sé si ara s’està per això. Més aviat sembla que tothom segueix movent-se per interès (ja no se sap si partidista o d’aquella operació d’estat
que parlen alguns). Les cues que es volen evitar el dia de la votació, s’estan fent ara davant de correus i per evitar ser a “les taules”. Mal
borràs també per deixar sortir dels municipis per anar a mítings i en canvi no es pot entrar a molts establiments, ni visitar amistats i familiars. Això de les lleis comporta interpretacions ben peculiars, perquè una cosa és preservar el dret a la salut i el vot i una ben diferent
resguardar determinades formes de campanya, quan la majoria segueixen sent contaminants (no tant pel virus pandèmic, sinó pel que s’hi
diu). Costa eliminar allò de la llei de l’embut, feta la llei, feta la trampa i embolica que fa fort.
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