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L’Anoia pot situar més diputats
que mai al Parlament

Especial odontologia

Pàgines 17 a 26

JxCat, PSC, ERC i PDeCAT tenen
Tot a punt per a la jornada electoral
fins a sis candidats anoiencs amb
de diumenge, amb moltes novetats
opcions d’entrar a la cambra catalana en els espais electorals

Els Polígons
dels Plans fan
una aposta
per les
renovables

Pàgina 34

Alba Vergés (ERC), Jordi Riba (PSC), Àngels Chacón (PDeCAT) i Judit Guàrdia (JxCat) tenen opcions,
però també hi podrien entrar Marc Castells (PDeCAT) i David Alquézar (ERC).

Pàgines 8 A 15

Un veí de Montbui amenaça els Mossos amb una
catana, mossega a un agent i s’escapa
Els Mossos van
detenir el pare
de l’agressor,
molt violent
retenint un
policia dins de
casa seva

La situació al centre del nucli de Sant Maure, dimecres al matí, va ser molt moguda.

Igualada | Tel. 93 805 13 46

Pàgina 39

El capelladí
Pep Vallès,
guardonat
amb un Premi
Arlequí

Piera | Tel. 93 776 07 02

Vilanova del Camí | Tel. 93 806 22 29

Pàgina 54
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L’EDITORIAL

Que hi guanyi l’Anoia

D

iumenge tornem a tenir una cita amb
les urnes. Aquesta vegada, però, tot és
diferent, com bé sabem. Celebrar unes
eleccions en plena pandèmia és tot un
repte. Durant les darreres setmanes, aquesta situació excepcional ha plantejat molts dubtes i debats.
Algunes persones creien que les eleccions s’havien d’endarrerir uns mesos, quan no hi hagués
tan perill de contagi;
d’altres pensaven que
no calia esperar. Hi havia gent que deia que els
malalts de covid-19 no
havien d’anar als col·legis electorals; d’altres
defensaven que tothom
té dret a votar…
Hi ha hagut tot un rècord de vots per correu.
Bon senyal. Més enllà del fet en sí -fred, molt- significa que, malgrat la pandèmia, malgrat el cansament de molta part de la societat per l’encallament o la baixa velocitat de la comarca i del país,
seguim confiant en el pal i paller de la democràcia, el dret al sufragi.
Afortunadament, s’han establert mesures de pro-

tecció especials per a les persones que estaran a
les meses electorals i per a tots els que decideixin acostar-se als col·legis. Tothom podrà exercir
el seu dret a votar amb la major seguretat possible. Ara falta que tothom sigui responsable i
mantingui les precaucions per tenir el virus sota
control. Nogensmenys, el virus s’ha escampat i
costa de posar-li fre
precisament, en una
proporció important,
perquè alguns no han
seguit fil per randa
les normes...
L’Anoia pot aconseguir, tant de bo, posar força diputats al
Parlament de Catalunya, segons apunten
diferents enquestes.
Seria una bona notícia, perquè quantes més veus del nostre territori
tinguem allí on decideixen aspectes importants
per al nostre futur, a priori serà millor.
Per damunt de les idees, legítimes de cadascú, hi
ha la voluntat, d’entre tots, aconseguir una comarca més preparada per avui i demà. Aquest seria el
veritable èxit de la democràcia!

Per damunt de les idees,
legítimes de cadascú, hi ha la
voluntat, d’entre tots, aconseguir
una comarca més preparada per
avui i demà.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Luís Bàrcenas, extresorer del
PP, ha obert la Caixa de Pandora,
oferint-se a col·laborar amb fiscalia
perquè “La meva segona declaració
a la peça dels papers no lliga amb
aquesta línia de col·laboració, atès
que, amb ingenuïtat, vaig donar per
bona la promesa que se m’havia fet
arribar a través d’intermediaris que
la meva dona, Rosalía Iglesias, no
entraria a presó, malgrat la sentència condemnatòria.”
Josep, Borrell, alt comissionat
d’Afers Estrangers de l’EU, no va
replicar quan a les demandes d’alliberament de l’opositor Aleksei
Navalni, el titular d’Exteriors rus,
Serguei Lavrov, li digués “els líders
independentistes catalans són a la

presó per haver organitzat un referèndum, una decisió que la justícia
espanyola no ha revocat malgrat
que tribunals d’Alemanya i Bèlgica
hagin resolt en contra. Espanya ha
defensat el seu sistema judicial i ha
demanat no dubtar de les seves decisions. Això és el que volem d’Occident en termes de reciprocitat.”
Pere Barrios, candidat a presidir
Pimec, ha aixecat molta polseguera en les seves manifestacions
inicials, dient que “s’ha de suprimir la representativitat de Foment
a Catalunya i convertir Pimec en
l’única patronal catalana.”
Antonio Cañete, actual secretari
general de Pimec i candidat continuista de l’actual junta, ha dit “El
fet de parlar d’una sola patronal
em recorda altres temps, a això
del sindicat vertical” cosa que va
temperar els ànims de Foment del
Treball.
Miquel Puig, coordinador del
grup de 13 experts creat per la
Generalitat per avaluar els projectes candidats a rebre finançament
dels fons europeus NextGen, ha

dit “Els fons són per a la reconstrucció econòmica, no per ajudar
sectors afectats”
Rosa Marín, responsable de comerç a la Cambra de Comerç, ha
dit “Les mitjanes i grans empreses
ja disposen de recursos interns o
externs per gestionar els potencials fons europeus, són les petites i
microempreses que per falta d’informació i mitjans difícilment hi
podran accedir”
Ismael Peña-López, director general de Participació i Processos
Electorals, que ha dit que “l’executiu decidirà el mateix diumenge dia 14, juntament amb la Junta
Electoral Central i els partits si no
es fa públic l’escrutini a la nit en
funció del percentatge de meses
no constituïdes, en cas que hi hagi
dificultats per constituir les meses.
Jo faria 48 hores després, dins del
límit que preveu la llei.” I ha afegit que “si el volum de meses que
s’han de formar dilluns o dimarts
és important, els votants tindran
incentius per fer un vot molt més
tàctic si ja saben el resultat provisional dels comicis.”
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MIQUEL SAUMELL

@MiquelSaumell

La criminalització de l’èxit
Les campanyes electorals i els mítings
polítics no interessen gaire. És molt
avorrit haver d’escoltar les mateixes
consignes que els partits fan arribar
cada dia als candidats que han de prendre la paraula. Es coneix com l’argumentari, que serveix per poder explicar
les posicions del partit sense discrepar
de la línia oficial, i val també com a
guia per poder respondre preguntes incòmodes. Feu la prova, centreu-vos en
un partit qualsevol i feu un seguiment
dels actes que fa a poblacions diferents.
Davant d’un fet polític determinat, els
oradors fan servir el mateix argument
a tot arreu, sovint utilitzant les mateixes frases. Es veu molt clar que algú ha
treballat els temes i ha fet un guió que
es reparteix a tots els oradors els quals,
d’aquesta manera, no han de rumiar
gaire per decidir com s’expressen, i eviten així possibles contradiccions amb el
politburó del partit. L’objectiu és que el
discurs que es transmet mantingui una
certa coherència. Els mítings són actes
per a consum de la clientela del partit,
i estan adreçats a les persones que ja
saben perfectament què votaran. Els
meus comentaris ja indiquen que les
campanyes electorals me les miro des
d’una certa distància, i ho faig amb una
mirada crítica. De sorpreses, per tant,
poques. Però de vegades hi ha coses
que criden l’atenció.
Crida l’atenció, per exemple, com els
partits d’esquerres (CUP, Comuns i, en
menor mesura, Esquerra i PSOE) es
dediquen sovint a criminalitzar l’èxit
empresarial. A la clientela dels partits
d’esquerra no li agrada l’èxit individual,
fins al punt d’insinuar que qui ha demostrat la capacitat de guanyar-se bé
la vida segurament ha fet trampa. Per
a aquest sector de l’electorat guanyar-se
bé la vida no està ben vist. De vegades
penso que aquest fenomen tan estrany,
almenys ho és per mi, pot ser degut a la
incapacitat que tenen algunes persones
per tirar endavant amb èxit un projecte
propi. I no estic insinuant que no s’hagin de fer pagar impostos pels beneficis generats per les empreses privades,
però una cosa és gravar els beneficis
empresarials i una altra és que, com
passa ara, et mirin malament pel sol
fet de tenir èxit. La realitat és que l’èxit
econòmic individual no agrada a les esquerres. Potser no es plantegen que les
persones que es guanyen bé la vida i les
empreses que generen molts beneficis,
porten aparellada una recaptació d’impostos que són imprescindibles per
poder mantenir l’estat del benestar tan
reivindicat per la nostra societat i, molt
especialment, per les esquerres.
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Al servei de les persones,
al servei del poble i de la República

DAVID ALQUÉZAR I CLARAMUNT

La tribuna

Alcalde de Sant Martí de Tous

L

a força d’Esquerra Republicana
neix del municipalisme, la política
més propera als veïns i veïnes. La
nostra comarca n’és un bon exemple ja que ERC va ser l’organització política
més votada a les darreres eleccions municipals, aconseguint 17 alcaldies i sent el
partit més votat i amb més regidors i regidores de l’Anoia. Aquests electes locals
treballem a diari al costat de la gent, arremangant-nos, fent la feina i amb l’objectiu
de millorar la vida dels veïns i veïnes. I la
millora prova d’això és que la ciutadania de
l’Anoia ens vau fer confiança.
Tots nosaltres som en política per ajudar la
gent d’aquest país, aquesta és precisament
la nostra manera d’entendre la política.
Sent al costat de la gent, escoltant, treballant i sent útils. Perquè volem un país, una
comarca i uns municipis millors. Un país
que garanteixi oportunitats i un futur digne per a tothom. Un país que tingui uns
bons serveis públics, que puguin respondre en moments durs com els actuals i que
alhora permeti construir futur i una societat més igualitària, avançada i que respecti
el territori. I per això som, també, independentistes.
I avui som els únics que tenim una proposta clara de com avançar cap a l’objectiu de
la independència: la via àmplia. És hora
de recuperar la iniciativa i de reprendre
el camí cap a la República Catalana. Cal
analitzar el passat per construir el futur i
això és el que volem fer. Per continuar, hem
analitzat fortaleses i debilitats del 2017 i sa-

#L’enquesta
de la setmana

bem que només hi ha una manera de guanyar: treballar per ser més, construir grans
majories que facin encara més inapel·lable
i imbatible el nostre projecte. En definitiva, treballem per preparar-nos millor en
tots i cada un dels àmbits per tornar-hi i
guanyar, ara sí, de manera definitiva.
L’any 2020 passarà a l’historia per un any
d’immensa dificultat, on la pandèmia haurà donat peu una crisi sanitària i econòmica de proporcions encara avui incertes.
I per això ara més que mai cal un govern
liderat des d’una perspectiva social, que
entengui que la nova República s’aixecarà a partir del servei a les persones, tenint
com a columna vertebral els pilars bàsics
de l’estat del benestar: educació, salut i serveis socials, serveis públics robustos i de
qualitat.

Tot i que no hi hagi rues, et disfressaràs aquest
Carnaval?

Sí 13,9%

No 86,1%

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

Representem una nova generació, una
manera diferent de governar basada en
el republicanisme i el bé comú. Venim a
transformar el país després de 40 anys d’alternança sociovergent a la presidència de
la Generalitat de Catalunya. I aquesta nova
manera de governar és possible, ho hem
demostrar a molts municipis de l’Anoia.
Ara és l’hora de construir una nova unitat
republicana i de cosir el país socialment i
territorialment. Podem tornar a tenir un
president republicà i independentista després de 90 anys. La nostra prioritat és la independència i la justícia social, i aquest és
el camí que volem construir a les properes
eleccions del 14F.
Sabem gestionar, no devem res ni a les
elits ni als de tota la vida, no som un partit
sucursalista, no devem res a ningú, tenim
les mans lliures i netes de corrupció després de 90 anys d’història i aquesta és probablement l’única manera de treballar de
veritat per la ciutadania d’aquest país.
Som una comarca acostumada a superar
dificultats. Hem patit diverses crisis, la
deslocalització del tèxtil, la crisi del 2008
i ara la pandèmia. I la recepta per tirar endavant sempre ha estat la mateixa: treball
i esforç. Ara toca afrontar un nou repte,
superar una pandèmia garantint que ningú
quedi enrere. I ho farem amb els nostres
valors: justícia social, equitat i progrés.
Tornem-ho a fer. Tornem a liderar el progrés de la comarca i del país i fem-ho entre
tots i totes. Per un país lliure, digne, just:
Esquerra Republicana.

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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JOSEP M. CARRERAS

Poll ressuscitat

S

uposo que aquest devia ser
el meu aspecte després de
passar tres setmanes tancat
en una habitació d’hospital,
connectat a diversos aparells i sense
ni tan sols poder sortir al corredor
a estirar les cames. Sí, he agafat la
Covid (més aviat ella m’ha agafat a
mi) i aquest és el motiu de la meva absència durant
tot aquest temps. Prova superada (almenys això vull
pensar), potser per allò de la dita que “mala herba
no mor mai”.
De petit a casa teníem gallines i a nosaltres ens agradava anar a plegar els ous calentons, que ens passejàvem pels ulls perquè era creença popular que aquella escalforeta reforçava la vista. Però quan més ens
meravellàvem era quan una gallina es posava lloca i
començava a covar. Es tornava agressiva, no menjava
i tenia una temperatura més alta que les altres gallines. Nosaltres comptàvem els dies que faltaven per
al naixement dels pollets i ens emocionàvem quan
els ous començaven a esquerdar-se i de dintre en

sortia un pollet. Tan bon punt es posava dret sobre
les dues potetes, ja anava cap a la menjadora.
Però en cada llocada solia haver-n’hi un de més escanyolit que els altres. La mare no ens deixava tocar-lo perquè podien passar dues coses: que s’anés
debilitant i acabés morint o bé que agafés forces a
poc a poc i al final sobrevisqués. En aquest cas, era
curiós veure com defensava el seu espai. Semblava
que volgués recuperar el temps perdut i arribava a
enfrontar-se als altres quan s’acostaven a la menjadora. Semblava que mai no acabés la gana.
No desitjo a ningú una estada a l’hospital, encara
que vaig rebre un tracte insuperable. No passava una
hora que no vingués algú a mirar-te la febre, posar-te
bé l’oxigen, comprovar la pressió o el sucre a la sang...
Et senties protegit i ben cuidat tot i que les hores es
feien inacabables. Al matí, després d’esmorzar, ja tenies la feina feta. Les úniques distraccions eren la
lectura i la ràdio. Però tot cansa. A vegades, només
l’esforç de llegir ja em feia caure el llibre de les mans.
De nit era pitjor. Amb la son girada, endormiscat de
dia i desvetllat de nit, la manca de son era una tor-

tura. L’únic alleujament era asseure’m en una cadira
i mirar el carrer. Abans de mitjanit encara hi havia
una mica de moviment, però a les “petites” tot era
silenci, tant dins com fora de l’hospital. Encara tinc
clavada a la ment la cadència d’un semàfor que no
parava mai: verd-taronja-vermell, verd-taronja-vermell... i així centenars (crec que milers) de vegades.
En un any he vist com marxaven per sempre moltes
persones properes a qui apreciava i estimava. No he
fet la llista, però penso que poden acostar-se a la vintena. Gent de la meva edat o més joves. En canvi, a
mi no m’ha tocat. Ja ho deia jo que això de la covid
era com una rifa. A vegades toca la grossa i en surts
en caixa de fusta; altres vegades tens un premi petit:
unes setmanes a l’hospital, quarantena i endavant; i
a vegades és calderilla: la malaltia no es desenvolupa i ni te n’adones. D’una manera o altra acabarem
passant-la tots. O sigui que cuideu-vos que un dia o
altre arribarà la grossa, això és segur. Encara que no
hi ha pressa i com més tard sigui, millor. Tot plegat,
i malgrat tot; aquí baix tampoc no s’hi està tan malament...

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA D’IGUALADA

La nova vella política

D

es de l’Assemblea Nacional Catalana
d’Igualada, hem impulsat la campanya @
ViaUnilateral, ideada per gent d’Arenys
de Munt, allà mateix on es van iniciar les
Consultes Populars del 2010. Sí, fa més de 10 anys ja .
La campanya @ViaUnilateral té per objectiu la presentació al Ple Municipal d’una moció per la qual es
reconeix la Unilateralitat com a únic camí per poder
assolir l’alliberament nacional del nostre país i avançar en el que el poble va votar a les urnes l’1 d’Octubre
de 2017.
En el cas d’Igualada, ni els ciutadans ni les entitats
podem presentar mocions. Són els grups polítics municipals qui ho poden fer, entomant la proposta ciutadana i presentant-la al Ple, per debatre-la, posar-la a
votació i si és el cas, aprovar-la.
Per donar força a la proposta, un grup de voluntaris
ens hem dedicat a recollir firmes de la ciutadania que
compartia aquesta iniciativa.
Arribat el moment, vam exposar als grups municipals

independentistes, la proposta de moció per la seva valoració i la possibilitat de presentar-la al Ple.
Respostes dels partits, les esperades :
- Que si els permetríem fer modificacions a la moció
(negativa per part nostra; no volem que la moció resultant perdi el significat).
- Que si ells són tan indepes com el que més, però
que s’han de buscar altres camins. No es pot deixar la
Unilateralitat com a única opció.
- Que si és un tema de política nacional i no per tractar-lo en un debat municipal (resposta previsible en
els partits “Unionistes”).
- Que si la direcció del partit no els permet fer aquest
tipus de propostes “tan radicals”.
Respostes partidistes de manual.
La pitjor resposta, la del grup que sí ens la presentarà tot i saber que probablement serà rebutjada, i que,
passats uns dies, quan ja ho teníem coll avall, ens diuen que s’ho han repensat perquè l’estratègia del partit
a nivell nacional es contradiu amb la nostra iniciativa

(eleccions a la vista).
Una vegada més, decepció total amb els partits polítics, sotmesos a les directrius que els marquen des dels
seus Secretariats Nacionals i incapaços d’assumir una
llibertat d’actuació a nivell local. I diem a nivell local
perquè, a altres pobles i viles de Catalunya, sí que s’ha
presentat. Els mateixos partits. A uns llocs els tres partits de forma conjunta, a altres només algun d’ells. A
uns llocs s’ha aprovat la moció i a altres no, però com a
mínim s’ha debatut. A Igualada ni tan sols s’ha pogut
debatre. Després es queixaran de la desafecció de la
ciutadania vers la política.
Nosaltres no som polítics. Som activistes. Som gent
anònima que no volem entrar en el joc estratègic dels
partits per tal d’assolir poder i governar. Nosaltres
som gent que volem avançar, UNITS amb un únic
objectiu. Que volem fer i anar per feina, deixant de
banda el pensament polític de cadascú de nosaltres.
I els polítics, ens heu deixat sols, i una vegada més, ens
heu fallat.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

L’IGUALADA HOQUEI CLUB
El passat cap de setmana el club d’hoquei de la ciutat va aconseguir
una victòria extraòrdinària, sense peces importants per a l’equip
per culpa de la covid, i que li permet sortir del descens directe.

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

ALFONSA SANTIESTEBAN

Els vots són nostres

Eleccions 14F: 250 propostes sindicals per una
reconstrucció social i nacional de Catalunya

@jaumesingla

E

l vot dels ciutadans
és el que posa o treu
majories de govern, ja
sigui a l’ajuntament,
al Parlament de Catalunya o
al d’Espanya. Això es produeix
mitjançant campanyes electorals per incitar als electors a elegir entre un
seguit de candidats, imposats pels partits respectius.
Les institucions, bàsicament Generalitat i ajuntaments hi han de posar els mitjans materials
per assegurar l’exercici del vot dels ciutadans.
Les juntes electorals –és a dir la judicatura- té el
paper d’àrbitre quan sorgeix un conflicte.
La realitat però és que els partits quan estan al
govern, massa sovint actuen com si els vots fossin seus. I no és així. Els partits només en són
dipositaris mentre dura el mandat i, han d’actuar amb respecte a la decisió majoritària dels
electors.
Les eleccions de diumenge han acabat sent
decidides per un Tribunal.... per la actuació
d’amagatotis de grupuscles afins al PSC. Els tribunals també han decidit quin partit pot estar
present en els espais públics i quin no. Després
hi ha ajuntaments que han aprofitat les decisions judicials per aplicar mesures restrictives
envers determinades candidatures i afavorir-ne
a d’altres.
Així hem vist que s’ha donat més espai al feixisme que, avui per avui, no està present al Parlament de Catalunya, que a la força política que
inclou als dos darrers expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Quim Torra.
Com és possible que un alcalde de capital de comarca intenti manipular el lliure accés dels seus
conciutadans a la publicitat electoral que els pot
ajudar a decidir el seu vot? Per què hi ha partits
que reclamen a la Junta Electoral la bestiesa de
fer retirar la paraula Democràcia del balcó de
l’ajuntament?

Hi ha partits –i alcaldes- que
consideren que es pot retorçar la llei a
la seva conveniència
Hi ha partits –i alcaldes- que consideren que es
pot retorçar la llei a la seva conveniència per
tal que s’ajusti a la seva barroera voluntat. Ho
fan perquè no tenen ni el més mínim respecte
envers els seus conciutadans.
A banda de bandarres són uns enzes. La tecnologia avui ens permet prescindir dels actes
públics, dels cartells als fanals o les pancartes
tan habituals el segle XX, que hem substituït
pels missatges a les xarxes socials, els vídeos
de campanya o els missatges directes per sms,
whatsapp o telèfon.
El vent de la història en forma de vots a les urnes diumenge, podria fer que aquests personatges cap de fava i aquests partits oportunistes,
desapareguessin de l’escenari polític català.
Tot depèn del nostre vot... si no, els haurem
d’aguantar quatre anys més.
Poden manipular la campanya però no podran
condicionar els nostres vots. En votar cal ser
molt curós per no donar poder a qui no el sap
exercir amb respecte al ciutadà.

Coordinadora CCOO Anoia

L

a pandèmia global de la
COVID-19 ha canviat de
cop les nostres prioritats
polítiques, institucionals
i socials, i ha impactat de manera
directa a la vida de la ciutadania i,
molt especialment, de la classe treballadora. A Catalunya, igual que a la resta del món,
hem pres consciència que cal protegir la vida i que
són imprescindibles els anomenats treballs essencials, els serveis públics i totes les feines de cura, majoritàriament feminitzades, marcades per la precarietat i el nul reconeixement social i econòmic.
La pandèmia ha amplificat les contradiccions i febleses del sistema capitalista i l’estat del benestar han
entrat en crisi. No perdem la perspectiva que estem
en un moment de canvi global, d’emergència climàtica, de canvis de model energètic i de producció, de
digitalització de l’economia i la societat. D’altra banda, l’atur, l’increment de les desigualtats i la pobresa
son punta de llança d’una democràcia debilitada
per múltiples factors, entre els quals no són menors
l’ascens dels populismes i l’extrema dreta en pugna
amb la lluita sostinguda dels moviments socials, començant pel feminisme o del sindicalisme de classe i
confederal representatiu.
Les eleccions al Parlament de Catalunya del 14F són
molt importants. Ens hi juguem molt. És molt important que tot i el context dramàtic, es promogui
des dels poders públics la participació activa i que la
ciutadania exerceixi el seu de dret fonamental al vot,
exigint poder fer-ho amb les màximes garanties de
seguretat sanitària. L’abstenció mai ha afavorit a la
classe treballadora.
Es tracta d’una gran oportunitat democràtica per incidir en aquest context de canvi i deixar enrere una
legislatura esgotada, gairebé estèril, marcada per
l’electoralisme i la inoperància. Necessitem un Parlament que legisli i ordeni el debat polític amb rigor
i pluralitat i un executiu, que a diferència del què ha
passat els últims anys, governi amb realisme, eficàcia
i sensibilitat social. Tornem a la democràcia per do-

nar veu a la ciutadania i encarar la reconstrucció social, econòmica i nacional de Catalunya sobre bases
més sòlides que ens projectin a un futur on el diàleg
i la negociació siguin la gran prioritat política.
CCOO aposta per posar les persones al centre, pensant sempre en la millora de les condicions materials
i culturals de vida de la gent i en les generacions futures. En aquest sentit, hem elaborat 255 propostes en
clau de reconstrucció social i nacional, articulades
sobre 7 eixos: treball digne, democràcia econòmica
i igualtat d’oportunitats; reindustrialització, digitalització i canvi de model productiu; sostenibilitat, nou
model energètic i contra el canvi climàtic; igualtat
de gènere, contra la discriminació d’opció o identitat
sexual; serveis públics, drets socials i fiscalitat contra
les desigualtats; educació, cultura i esport i propostes
per un país cohesionat en el diàleg, la llibertat i la
democràcia.

Es tracta d’una gran oportunitat democràtica per incidir en aquest context de
canvi i deixar enrere una legislatura
esgotada, gairebé estèril, marcada per
l’electoralisme i la inoperància
El sindicalisme confederal i de classe, com a agent
sociopolític ha de participar i implicar-se en aquesta contesa electoral, des de la seva neutralitat i independència però en cap cas indiferència, davant la
situació actual.
Pots accedir al text sencer a:
https://www.ccoo.cat/bllapag/noticia/234951/
per-la-reconstruccio-social-i-nacional-de-catalunya#.YBP2vBbOGUk
CCOO seguim compromesos amb la reconstrucció
social i nacional de Catalunya, des de la reflexió,
capacitat de proposta i acció sindical transformadora. Per la promoció i millora de les polítiques contra
les desigualtats, atur i la precarietat i el progrés social
de la classe treballadora.

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

A la cantonada del carrer Girona amb el
carrer Capellades la vorera per on passen
els vianants presenta aquest estat lamentable, amb rajoles aixecades i trencades que
suposen el perill de patir una caiguda per
a qualsevol persona que circuli per allà.
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Eleccions 14F
L’Anoia viurà les eleccions més diferents, i amb
fins a 6 candidats amb opcions d’entrar el Parlament
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

T

ot ja és a punt per a, el
proper diumenge, viure les eleccions al Parlament de Catalunya. La pandèmia convertirà en aquests
comicis en històrics, els més
diferents que s’hauran viscut
mai. Gairebé quatre-centes
persones han presentat raons
per evitar asseure’s a les meses electorals. Veurem què
succeeix.
Més enllà dels efectes que
produeix la covid-19, és la
vegada que es presenten més
candidats de l’Anoia en les diverses formacions, un total de
19, el PSC i el PDeCAT amb

quatre cadascun.
Destaca, òbviament, el fet
històric que, per primera vegada, una igualadina, l’Àngels
Chacón, es presenta com a
candidata a la presidència
de la Generalitat, pel PDeCAT, si bé les enquestes no
li són favorables. Consideren
que seran la sorpresa de la
nit electoral. De ser així, dos
igualadins entraran de cop a
la cambra, Chacón i l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells, número 3 de la candidatura.
Qui segur que continuarà és
Alba Vergés, al lloc 6 d’ERC,
posició que li assegura un
escó a la cambra en els propers quatre anys. També és

Col.legis Electorals a Igualada
Districte, Secc.
i Taules
Seu Electoral
01 001 (2) MUSEU DE LA PELL (abans Arxiu Històric)
02 001 (1) BIBLIOTECA CENTRAL
02 002 (1) BIBLIOTECA CENTRAL
02 003 (2) CENTRE CÍVIC NORD (abans Monalco)
03 001 (1) ESCORXADOR (abans Escola Àuria)
03 002 (2) ESCORXADOR (SALA GRAN) (abans Àuria)
03 003 (2) COL.LEGI GARCIA FOSSAS
03 004 (2) ESCORXADOR (SALA FESTA) (abans R. Vilaseca)
03 005 (2) CENTRE CIVIC FÀTIMA
03 006 (2) COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT
03 007 (2) CENTRE CÍVIC NORD (abans Monalco)
03 008 (2) PATR. ESPORTS (RECEPCIÓ) (abans CAP Nord)
03 009 (2) COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT
03 010 (2) PATRONAT D’ESPORTS (OFICINES)
04 001 (1) EDIFICI “LA TENERIA”
04 002 (1) ATENEU IGUALADI
04 003 (1) ESPAI CIVIC CENTRE
04 004 (2) ESCOLA DE MUSICA
04 005 (2) IES JOAN MERCADER (abans Sala Xipreret)
05 001 (2) 4D HEALTH (abans Centre Sant Jordi)
05 002 (2) COL.LEGI GABRIEL CASTELLA
05 003 (2) IES JOAN MERCADER
05 004 (2) IG-NOVA TECNOESPAI (abans Caputxins)
05 005 (1) CAL BADIA (abans CAP Anoia)
05 006 (2) CASAL C. MONTSERRAT (abans Centre de Dia)
05 007 (2) CASAL C. MONTSERRAT

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

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN ELECCIONS AL PARLAMENT, A L’ANOIA

molt possible que entri a la
primera l’igualadí Jordi Riba
(PSC), ubicat al 19è lloc. Ja és
més complicat, tot i que podrien entrar en les properes
setmanes, per a Judit Guàrdia (JxCat) i David Alquézar (ERC). És a dir, fins a sis
anoiencs tenen possibilitats
d’ocupar una cadira al Parlament, quelcom que seria tot
un rècord.
La participació serà clau, així
com el 30% d’electors que diuen estar indecisos. En aquesta pàgina podeu observar un
quadre on s’aprecia que, el
2017, en les darreres eleccions al Parlament, es va arribar a un espectacular 82,7%
de participació a l’Anoia. La
més baixa va ser un 56,4%

l’any 2006, i des de llavors el
ritme va ser molt creixent.
Ara, les previsions més favorables són d’una participació
que fregarà el 50% del cens.
Entrevistes amb els
candidats anoiencs amb
més possibilitats

Aquesta setmana, us oferim
entrevistes amb els candidats anoiencs que tenen
més possibilitats de resultar
escollits i entrar a la cambra catalana: Judit Guàrdia
(JxCat), Alba Vergés (ERC),
Jordi Riba (PSC) i Marc Castells (PdeCAT).

RESULTATS A L’ANOIA EN LES ELECCIONS
DEL 21 DE DESEMBRE DE 2017

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

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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Ernest Maragall i Alba Vergés demanen concentrar
el vot a ERC “per evitar el govern del 155”
REDACCIÓ / LA VEU

E

squerra Republicana de
Catalunya de l’Anoia va
celebrar dimarts el seu
acte final de campanya, amb
la participació del republicà
Ernest Maragall, la consellera
i candidata Alba Vergés, l’alcalde de Sant Martí de Tous i
número 25 de la candidatura
republicana, David Alquézar
i l’alcadessa del Bruc i també
candidata, Bàrbara Ortuño.
El diputat i regidor de Barcelona, Ernest Maragall, va
remarcar la importància de
concentrar el vot independentista a les eleccions del 14
de febrer per tal d’”d’evitar un
govern del 155” ja que “ERC
és la garantia d’un govern republicà, a favor de l’amnistia i
d’un referèndum sobre la independència de Catalunya”.
Maragall també va afirmar
que Esquerra Republicana
“no pactarà amb el PSC” i ha
recordat que “l’única força
que pot garantir la recons-

Esquerra Republicana
de Catalunya de l’Anoia
va celebrar dimarts el
seu acte final de campanya a la comarca, en
format virtual
trucció del país des dels valors
republicans i d’esquerres com
la justícia social, l’equitat i el
progrés és Esquerra Republicana”
La consellera de Salut, Alba
Vergés, va “agrair la tasca de
tot el personal sanitari que
ha plantat cara a la pandèmia” i va assegura que “ara
cal entomar el procés de vacunació per tal d’arribar al
final d’aquests mesos tan durs
per a tothom” així com també ha recalcat la importància
“d’enfortir els serveis públics i
de qualitat per tal que ningú
quedi enrere” ja que “durant
la pandèmia hem vist com
d’important és l’estat del ben-

estar i per tant nosaltres no
farem com la dreta, catalana
i espanyola, que van retallar
els serveis públics del país
en època de crisi. Nosaltres
el que farem és enfortir més
aquests serveis públics perquè
són la vàlvula de seguretat
perquè ningú quedi enrere”.
Tant l’alcalde de Sant Martí
de Tous, David Alquézar, com

l’alcaldessa del Bruc, Bàrbara
Ortuño, van posar a disposició del parlament la seva “experiència en la gestió municipal, el coneixement del treball
a peu de carrer i ser al costat
de la gent” ja que el municipalisme “és la punta de llança
de la política, la que és útil a la
gent i resolt els problemes del
dia a dia” una manera de fer

que, asseguren, “volen traslladar al Parlament de Catalunya”.
Tots els candidats i candidates van demanar “participar a
les urnes, com sempre fem els
independentistes”. L’acte final
de campanya dels republicans
a l’Anoia va comptar amb la
participació de gairebé un
centenar de persones.

Al costat de la gent.
Alba Vergés
Consellera de Salut

David Alquézar
Alcalde de Sant
Martí de Tous

Salvador Vives
Alcalde de
Capellades

Maria Sayavera
Alcaldessa
d’Òdena

Jordi Badia
Alcalde de Calaf

Amparo Ferrer
Regidora de
Masquefa

Bàrbara Ortuño
Alcaldessa del
Bruc

Enric Conill
Cap de l’oposició
d’Igualada

Cristina Mas
Alcaldessa dels
Prats de Rei

Joan Serra
Alcalde de
Castellolí

Gumer
Imma Palet
Parcerisas
Alcaldessa d’Orpí
Alcalde d’Argençola

David Sánchez
Alcalde de Jorba

Isabel Guerrero
Regidora de
Montbui

Jaume Gorrea
Alcalde de Cabrera
d’Anoia

Marc Sánchez
Alcalde de Carme

Carles Pol
Alcalde de
Bellprat

Jordi Madrid
Exalcalde de Piera

Quim Morales
Regidor de la
Torre de Claramunt

Pere Masana
Alcalde de Pujalt

Albert Valiente
Regidor de la
Llacuna

Marc Bernáldez
Regidor de
Vilanova del Camí

Rosa Narbona
Gerard Parcerisas
Alcaldessa de Sant
Alcalde dels
Martí Sesgueioles Hostalets de Pierola
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Àngels Chacón (PDeCAT) demana “defugir postures
radicals” en l’acte central del seu partit, al Museu Comarcal
dor” que dona “coherència” i fa
que tot “funcioni”.
Bonvehí es va dirigir a la candidata a les eleccions per assegurar-li que tot el partit, “sense fissures”, està al seu costat.
“Estem segurs que trauràs uns
grans resultats al Parlament”,
ha assegurat. El president del
partit va remarcar la necessitat d’una formació independentista que “respecti” els no
independentistes, que “interpreti” la realitat de Catalunya,
que sigui “clau” i que estigui al
costat de les persones a qui han
anat bé les coses però que ara
pateixen.

ACN / LA VEU

L

a candidata igualadina
del PDeCAT a les eleccions al Parlament, la
igualadina Àngels Chacón, va
demanar diumenge “defugir
postures radicals i extremismes” i va prometre tornar a posar Catalunya “al món” a l’acte
central del partit, celebrat al
Museu de la Pell d’Igualada. La
cap de llista va assegurar que
Catalunya “s’està desdibuixant”
i va reivindicar un país “ric” i
generador d’oportunitats. La
número dos de la llista per Barcelona, Joana Ortega, va agrair
la “sinceritat” de la cap de llista
de JxCat, Laura Borràs, en assegurar que és “més d’esquerres” que el candidat socialista i
va afirmar que el partit no defensarà polítiques d’esquerres.
“Nosaltres vam rebre l’herència del tripartit: un calaix ple
de factures i la caixa buida”, va
afirmar.
La cap de llista de la formació
va dir que Catalunya té “tots
els ingredients” per sortir de
la crisi i va reclamar un bon
govern, lideratge i “defugir
postures radicals i extremistes”.
La candidata va assegurar que

JxCat forma part del “tripartit
independentista d’esquerres”
conjuntament amb ERC i la
CUP i va reclamar un partit
que representi la “centralitat”
política i social.
“Jo de tripartit només en vull
un, que és el dels tres Marcs,
més el Jaume i la Joana”, va declarar en referència a la número dos del partit per Barcelona,
Joana Ortega; el número tres,
Marc Castells; el cap de llista
de Girona, Jaume Dulsat; el de
Tarragona, Marc Arza, i el de

Lleida, Marc Solsona.
La candidata del partit va afegir
que el PDeCAT “no permetrà”
que Catalunya “perdi” inversions i ha reclamat un “país
ric, generador d’oportunitats”.
L’exconsellera d’Empresa i Coneixement va afirmar que Catalunya “s’està desdibuixant” i
ha promès tornar a posar-la “al
món”.
La candidata a les eleccions
també es va referir a Igualada
i va recordar l’època en què va
ser regidora de l’Ajuntament.

Chacón deia que es van trobar
amb un consistori “endeutat,
sense projecte i sense full de
ruta” i va afirmar que van donar la volta a la ciutat “com un
mitjó” i van situar Igualada “al
mapa”.
També va parlar el president
del partit, David Bonvehí, que
va intervenir per primera vegada en campanya electoral.
Chacón s’hi va referir com la
“cola” de la formació i el cap de
llista per Girona, Jaume Dulsat, va afirmar que és el “juga-

Eufòria per les enquestes
L’acte va estar marcat per una
eufòria continguda pels resultats de les enquestes, que situen la formació al Parlament.
“Estic veient davant meu els
primers sis diputats del PDeCAT al Parlament”, va celebrar la candidata a les eleccions de la formació. Chacón
va mostrar-se convençuda
que el partit serà “clau” en el
pròxim Govern i va reiterar
que el vot pel PDeCAT val
“per dos”, tant per la independència com pel bon govern.

Regidors, militants del PSC i anteriors polítics de l’Anoia
signen un manifest de suport a Salvador Illa
REDACCIÓ / LA VEU

D

iversos regidors i
alcaldes del PSC a
l’Anoia, així com anteriors representants polítics
de la comarca, i un conjunt de
militants a títol particular, han
signat un manifest de suport
al candidat a la presidència de
la Generalitat, Salvador Illa.
El manifest diu el següent:
“El proper diumenge 14 de
febrer les ciutadanes i ciutadans de Catalunya decidim si
obrim una nova etapa política,
social i econòmica.
Volem aportar un programa
a l’altura de les prioritats del
país, conscients de la situació
i de les dificultats excepcionals del moment, però també
de les enormes potencialitats,
talent i empenta de la societat catalana. Un projecte per
construir una Catalunya millor entre tots i totes.
Proposem a la ciutadania obrir
una nova etapa, retrobar-nos
amb objectius comuns que ens

permetin desplegar les grans
potencialitats de progrés social i econòmic que tenim
com a país des d’una cogovernança federal.
És el moment de mirar endavant, de pensar i acordar
com podem construir una
convivència de més qualitat. La reconciliació només
serà possible si hi ha respecte, reconeixement de l’altre i
confiança per part de tots. Es
necessari tornar al camí del
diàleg, la negociació i el pacte
com a única via que ens permetrà trobar solucions compartides. Per aquests motius:
• És necessari promoure
l’acord a Catalunya, a través
d’un espai de diàleg entre les
forces polítiques del Parlament i el Govern, per superar
la situació de paràlisi, assegurar la convivència, el pluralisme en l’espai públic i la
neutralitat de les institucions.
• La situació actual ha generat una crisi de caràcter estructural a la que es sumen a

les assignatures no reeixides
de la crisi de 2008, com són
l’atur elevat, la temporalitat,
un marc jurídic no adaptat
a les necessitats i un nivell
de desigualtats insostenible.
Necessitem unitat i consens
social per prendre les millors decisions i multiplicar
els seus beneficis, amb els recursos i la voluntat de tots i

totes. Apostem per més llocs
treballs, més bons i un ús dels
fons europeus com a palanca
de canvi imprescindible, posant el focus en la formació
dels treballadors i la capacitació digital universal.
• De la crisi sanitària i econòmica n’hem de sortir dedicant tots els esforços necessaris per no deixar ningú enrere

i per això és imprescindible
prioritzar les polítiques socials i de cohesió que assoleixin
aquest objectiu.
Els reptes i les dificultats excepcionals del moment, fan
més necessari que mai iniciar una nova etapa i per això
cal un canvi en el lideratge a
les institucions de govern de
Catalunya, per aquest motiu,
des de la comarca de l’Anoia les persones sotasignants
recolzem la candidatura de
Salvador Illa com a proper
President de la Generalitat de
Catalunya”.
Entre d’altres, signen el manifest l’exalcalde d’Igualada
Jordi Aymamí, l’exdiputada
al Parlament Teresa Estruch,
i els també exalcaldes d’Òdena Francisco Guisado; d’Hostalets, Pedro Barbado i Dani
Vendrell; de Vallbona, Romà
Casanovas; de Masquefa, Josep Duran; de la Pobla, Freddy Marí; de la Torre, Josep
Fernández; i de Cabrera, Salus Monteagudo, pare i fill.
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Laura Borràs (Junts per Catalunya) diu a Igualada:
“som l’únic vot útil per la independència”
REDACCIÓ / LA VEU

D

avant les adversitats,
Junts no ens rendim,
no reculem i no ens
resignem. Per això som l’únic
vot útil per la independència, perquè som l’únic vot que
aportarà futur per aquest país”
així ho va assegurar la candidata de Junts a la presidència de
la Generalitat, Laura Borràs, en
un míting dissabte a Igualada,
a l’Ateneu, obert només a militants.
Per Borràs, aquesta “actitud” és
la raó per la qual “els que voldrien que passéssim pàgina”
han posat traves a Junts en les
diferents eleccions, i també en
aquestes, “perquè som l’enemic
a abatre”. Borràs va posar en
valor les victòries judicials de
l’exili i la victòria en les eleccions europees com a exemples
que demostren que “Junts no
ens rendim, que perseverem i
que per això guanyem”.
Per això, va animar a portar
aquesta mateixa actitud al Par-

lament de Catalunya votant
Junts el proper 14 de febrer.
“Quan aneu a votar exigiu-nos
que el vostre vot sigui el nostre
compromís i que la vostra determinació sigui la nostra”, ha
clos la candidata.
En el mateix sentit, el president
Puigdemont, en directe des de
Waterloo, va fer referència a les
traves legals, administratives
i polítiques que han acompanyat Junts en totes les eleccions
des del passat 21 de desembre
de 2017, tot assegurant que “ho
hem tingut tot contra, i malgrat això hem guanyat”. Aquestes victòries, assegura Puigdemont, es deuen a l’actitud de
victòria i de no rendició”. Malgrat les dificultats, però, Puigdemont va assegurar que “hi ha
una cosa que tenim nosaltres i
que els incomoda: vosaltres,
la gent”. Per això, Puigdemont
va animar a “tots aquells que
vau anar a votar l’1 d’octubre”
a anar a votar amb “moral de
victòria”. “Junts som la força
del canvi que més els incomo-

da. No som un canvi retòric,
som un canvi possible i real.
Junts hem vingut per continuar els canvis que aquest país va
decidir l’1 d’octubre”, va reblar
el president.
El conseller Jordi Turull va
apel·lar a la necessitat que el
govern “a part de tenir projectes i solucions, tingui l’actitud adequada” pel moment
històric del país. Turull va recordar que és l’actitud d’estar
“dempeus” la que ha permès
mantenir la llengua catalana, garantir el dret a vot i fer
possible “que una dona sigui

candidata a la Presidència de
la Generalitat”. “Les polítiques
i les intencions poden ser molt
bones, però si les actituds no ho
acompanyen no podrem aconseguir res” . I, en aquest sentit,
Turull va destacar com a actituds fonamentals per aquest
moment “la unitat, buscar
solucions, no lamentar-se, no
acomplexar-se, i mantenir-se
ferm i dempeus” per “guanyar
un futur pels nostres fills”.
Finalment, el conseller Josep
Rull va apel·lar a la mentalitat “treballadora, innovadora
i de pensar un país en gran”

que farien que Catalunya estigués al nivell “dels països més
avançats d’Europa” si disposés
dels recursos i la sobirania d’un
estat. Però sobretot, va dir que
un país “sense llibertat no pot
tenir prosperitat”. Per això, va
demanar als ciutadans a conjurar-se per “deixar als nostres
fills un país lliure, on mai més
ningú pugui ser empresonat o
abocat a l’exili per haver defensat pacíficament i democràtica
els seus ideals”. L’acte també va
comptar amb la participació
de les candidates Judit Guàrdia i Ester Vallès.
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Judit Guàrdia, candidata número 24 de Junts per Catalunya

“El més important és poder prendre les nostres
decisions com a país independent”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

O

cupa una bona posició en la llista per
Barcelona. Tot i que
Junts ja fa temps que existeix,
en aquesta ocasió participeu
administrativament com a
nou partit. Les noves juntes
locals i comarcals que heu
constituït gairebé tothom és
nou en política. Per què s’ha
posat en política? Li fa il·lusió aquest món?
Molta. Poder tenir l’oportunitat d’entrar al Parlament ho
és, sense cap mena de dubte.
La veritat és que jo no m’ho
pensava, que em posaria en
política, hem anat seguint
una mica tot el que ens ha
anat proposant la societat. Ja
des de molts anys enrere amb
Òmnium, també l’ANC... De
seguida t’apuntes a tot el que
sigui organitzar el camí cap
a la independència, més tard
quan el president Puigdemont
i en Jordi Sánchez et proposen
entrar a la Crida. Després es
converteix en partit polític,
dins de Junts per Catalunya.
Ha estat com una cadena, una
cosa ha portat l’altra. M’ho he
anat trobant.
Deu formar part d’aquella
part de la societat que es tro-

Judit Guàrdia. / JOAN GUASCH

“Des del 2017 han passat coses, però si t’ho
mires amb perspectiva
des de la declaració de
independència no s’ha
avançat. Molts pensàvem que ja era a tocar”

MAQUINISTA DE TROQUELADORA
Requerim:
Preferible experiència com a maquinista de troqueladora
tipus Bobst o similars
FUNCIONS DEL LLOC:
Ser plenament operatiu per portar la màquina amb autonomia.
Realitzar canvis de troquel , registre, expulsió i separació de poses etc.
Ha de ser responsable de la qualitat de producció de la seva màquina.
Neteja i manteniment de la màquina.

MAQUINISTA D’ENGOMADORA/PLEGADORA
Requerim:
Preferiblement experiència en màquina engomadora tipus Bobst
Experfold, Alpina, Jagenberg. Per treballs d’engomat lineal alta
velocitat, sistemes d’injecció/disc de cola HHS o altres i amb alimentadors i recollidores automàtiques tipus Cartonpack.
FUNCIONS DEL LLOC:
Ser plenament operatiu per portar la màquina amb autonomia.
Realitzar els canvis de formats i mantenir els objectius de velocitat i
productivitat
Responsable de la gestió de l’equip de la màquina . Carregador /
recollidor
Responsable de la qualitat de la producció de la seva línia.
Neteja i manteniment de la màquina.
Interessats enviar CV a:
hr.igualada@graphicpkg.com

ba molesta pel fet que el tema
de la independència no evoluciona, que més enllà de l’1
d’Octubre no hi ha res més.
És així?
Sí, cal reactivar l’embranzida
que vam fer fins el 2017. Des
de l’octubre del 2017 han passat més de tres anys i a vegades no t’ho creus. Han anat
passant tantíssimes coses, els
empresonaments, el nefast judici, la sentència, el moviment
del Tsunami, sí, han passat
coses, però si t’ho mires amb
perspectiva des de la declaració de independència no s’ha
avançat. Molts pensàvem que
ja era a tocar.
L’independentisme es presenta en aquestes eleccions
de 14 de febrer més separat
que mai. Això juga a favor, o
en contra, dels qui defensen
la independència de Catalunya?
Junts ha acollit altres opcions
polítiques, que estan ara dins

“A Junts, sabem que
primer necessitarem
la independència per
poder assolir un país
millor, i poder prendre
unes decisions.
En canvi, potser els
altres tenen prioritats
diferents...”

de la candidatura. No sé si a
nivell de resultats electorals
ens perjudica, anar separats,
però d’altra banda ha quedat
molt clar que, els que hem
quedat a Junts, sabem que primer necessitarem la independència per poder assolir un
país millor, i poder prendre
unes decisions. En canvi, potser els altres tenen prioritats
diferents... És evident, com ha
dit la Laura Borràs, que s’ha
de fer un govern independentista. Ens haurem d’entendre.
Igualment, que en aquest moment la gent sàpiga ben clar
qui té com a primera prioritat
aconseguir la independència
és important. És l’única cosa
que veig positiva en el sentit
d’anar separats a les eleccions.
El més bonic hagués estat repetir el “Junts pel Sí”.
A Igualada sí que Junts i
PDeCAT veig que no s’entenen gaire... S’ha vist ara amb
el tema dels espais electorals
oficials. Com ho veieu?
En el primer moment el cert
és que ens va agafar per sorpresa... No t’ho esperes, això.
Després, ho considero normal. Nosaltres hem presentat
uns avals per poder-nos presentar a les eleccions. També reflexiones i penses que al
segle XXI no cal penjar massa
cartells per aconseguir tenir
presència a la societat. Avui
les xarxes socials fan molta
feina... Ja hi ha presència de
Junts a tot arreu del país. Hem
fet una campanya simbòlica que es diu “Penja-la al teu
balcó” i ha estat un èxit, això
dels domassos... També n’hem
penjat un de ben gros al Passeig de les Cabres.
Vostè i la seva germana Xènia us heu posat de ple a
Junts per Catalunya. Ella és
la presidenta de l’executiva
comarcal, i vostè candidata.
Expliqui’ns una mica com es
defineix.
Soc mestra, i a casa això de
la política ja ho vam veure fa
anys, quan el pare va ser regidor del primer ajuntament
democràtic d’Igualada, per
Convergència i Unió. Em considero una persona bastant
normal, filla i mare de família,
faig classes de llatí i de català
en una escola, i fa molts anys
que crido i canto independència per tot arreu, en manifestacions, en Diades... Soc una
igualadina de carrer, de parti-

“Volem una societat
amb futur, que inclogui a tothom, que
pugui promocionar les
iniciatives particulars,
i ser un dels països
avançats d’Europa,
que quan es parli arreu
de Catalunya se la
consideri un referent”
cipar en les Ampa, de gaudir
de les festes que s’organitzen
al meu carrer. El que m’està
passant ara és una mica desmitificador, veig que no s’ha
de ser especial per estar en un
partit polític.
Quins són els pilars bàsics
del vostre programa?
El més important és poder
prendre les nostres decisions,
com a país. Que el govern
que en sorgeixi pugui governar de veritat. És el primer
objectiu. Es tracta d’assegurar el benestar de la societat
i el progrés econòmic, sense
oblidar-nos mai de la nostra
cultura, i de la llengua. Però
tot això, que ho defensen
molts dels programes dels
partits, nosaltres ho fem pensant en fer-ho des del nostre
Parlament i la Generalitat,
com a país independent. Sense dependre de ningú. Ara.
Volem una societat amb futur, que inclogui a tothom,
que pugui promocionar les
iniciatives particulars i que
tirin endavant, volem ser un
dels països avançats d’Europa, que quan es parli arreu de
Catalunya se la consideri un
referent. Tot el programa gira
a l’entorn d’aquests eixos.
I si la gent no va a votar?
Cap independentista s’ha de
quedar a casa o no ha de votar el 14 de febrer. S’ha de votar en seguretat, això també,
però s’ha de votar. Si hi havia
alguna por, hem promocionat molt el vot per correu, en
especial per als votants que
siguin de risc, per l’edat, sobretot. Diumenge ens juguem
coses molt importants, i creiem que Junts per Catalunya
ha de poder encapçalar les
negociacions des d’una posició de força per poder formar
govern, i que Laura Borràs
faci història i sigui la primera
presidenta de la Generalitat.
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Marc Castells, candidat número 3 del Partit Demòcrata de Catalunya

“L’Àngels Chacón conjuga totes les virtuts que ha
de tenir la presidenta d’un país”
d’aconseguir un referèndum
que ens permeti un reconeixement internacional. Si no som
capaços d’assolir això, estarem
creant falses expectatives.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

M

ai l’Anoia havia tingut una representació de candidats
tan significativa com en aquesta ocasió amb el PDeCAT. Una
candidata a la presidència de la
Generalitat, l’Àngels Chacón, i
Marc Castells en tercera posició. Es veuen de candidats?
Puc assegurar-li que nosaltres
serem diputats de kilòmetre
zero, que coneixen els problemes de la gent i els volen traslladar al Parlament de Catalunya.
M’agradaria seguir defensant els
interessos d’Igualada, en aquest
cas a la cambra catalana. Seria
molt bo per a la ciutat i per a la
comarca.
El PDeCAT té a l’Anoia la seva
joia de la corona. Governa la
capital, també el Consell Comarcal, diferents alcaldies de
la comarca... El proper diumenge segur que esdevindrà
un referent.
Tenim una forta implantació
territorial, tenim prop de vuit
mil associats i tres-centes alcaldies. Són xifres importants.
Lamentablement, a la passada
legislatura, va ser la que comptava amb menys alcaldes com a
diputats. Tenim una gran capil·
laritat, som molt propers, i captem ràpidament els problemes
de la gent. Creiem que això que
passava és una anomalia que cal
resoldre i, de fet, la nostra candidatura és la que compta amb
més alcaldes i alcaldesses. Els
ajuntaments són les institucions
polítiques més ben valorades en
totes les enquestes que s’han fet,
i per això creiem que aportem
un valor afegit.
Com
definiria
l’Àngels
Chacón, a qui vostè coneix
molt bé?
Sempre hem defensat que un
candidat a la presidència de la
Generalitat, per tenir les condicions òptimes, havia d’haver
passat per l’empresa privada, i
aquest és el cas de l’Àngels, que
durant molt temps es va dedicar
a l’àmbit del comerç exterior,
obrint mercats en llocs complicats per a una dona, com a l’Europa de l’Est, o a l’Orient Mitjà.
També ha estat en una associació privada, com és el cas de la
Unió Empresarial de l’Anoia,
coneix molt bé els problemes i
la situació de moltíssimes empreses de sectors variats, al país i
a la comarca en concret. També

“La gent no es mereix
que se l’enganyi més. Si
algú es pensa que el 15
de febrer serem independents o algú els ho
diu, els enganya”
és important que hagi estat regidora de l’Ajuntament, perquè li
dona una visió molt diferent des
del món públic, i a més ha estat
Directora General d’Indústria i
després Consellera d’Empresa i
Coneixement. L’Àngels conjuga
totes les virtuts que ha de tenir
la presidenta d’un país, gràcies a
una trajectòria molt sòlida.
Si sou decisius el 14 de febrer,
què preferiu per a un possible
acord, un partit independentista, o el PSC, i ho dic prenent
com a exemples els casos de la
Diputació o el Consell Comarcal de l’Anoia?
El que no farem és posar el país
en mans dels antisistema. Defensarem els acords que vagin
destinats a aconseguir polítiques centrals, que incorporin la
centralitat política del país, i que
naturalment defensin la cultura
de l’esforç, la propietat privada,
una defensa inequívoca dels
Mossos, i el sistema educatiu
català, que es basa en l’escola
pública de qualitat i també en la
concertada. La nostra voluntat
és poder incidir també en què
hi hagi l’eliminació de l’impost
de patrimoni, que no existeix
en cap altre país d’Europa, i rebaixar l’impost de successions.
Respecte el PSC, miri, és molt
difícil donar suport a un partit
que ha fet una aposta per la re-

Marc Castells. / PDECAT

pressió, per la presó i per l’exili. Ens sentim molt propers als
companys que han patit això, i
ens serà molt complicat arribar
a una entesa amb els socialistes.
Les seves formes de fer política estan molt allunyades de les
nostres. Som independentistes,
i primarem el pacte amb els que
també ho són.
Hi ha qui insisteix en afirmar
que sou l’ala dreta de l’independentisme, però sembla que
no ho admeteu. És que no hi
ha gent independentista de
dretes?
A mi no m’agrada etiquetar les
persones així. Conec a molta gent avui dia que té pensaments socialdemòcrates i en
canvi també en tenen lliberals,
o sociolliberals. Nosaltres ens
volem moure en un espai on
s’hi puguin entendre aquestes
dues branques, en el que diríem és l’escenari de la política
més central. Allò de les dretes
i les esquerres penso que són
marcs que ja no són adequats
en els temps que corren. Intentem defensar els projectes amb
claredat.
Una de les coses amb les quals
ens poden etiquetar és de dir
sempre la veritat. La gent no es
mereix que se l’enganyi més. Si
algú es pensa que el 15 de febrer
serem independents o algú els
ho diu, els està enganyant. Nosaltres no contribuirem a generar més frustració, i això ho
diem des del profund dolor que
significa haver participat activament en la mobilització sobiranista. Hem de demanar l’amnistia per aquells que són a la presó
a l’exili de manera injusta, i hem

Heu estat molt crítics amb el
govern actual, però en formàveu part fins fa ben poc temps.
No us en sentiu responsables?
A l’Àngels Chacón, per defensar
els seus ideals, la van fer fora del
govern. Però quan els preguntaves si ho havia fet bé, et deien
que sí. Doncs per què la van expulsar? Si preguntes a representants de patronals o sindicats,
valoren com a molt positiva la
seva gestió a la conselleria. Què
ha passat? Doncs que l’Àngels
era molt bel·ligerant dins del govern, portes endins, per exemple defensant un increment en
el pressupost del seu departament, Empresa i Coneixement.
Només el 0,5% de tot l’enorme
pressupost de la Generalitat.
Estem parlant d’Empresa, Consum, Turisme, Universitats,
Energia... Vostè creu lògic que
àrees tan importants només
tinguin un 0,5% del pressupost
del govern? Doncs no li concedien cap increment.
Què vol que li digui... Doncs
sí, la gestió del govern no ens
agrada, per exemple la de les
residències durant la pandèmia. S’entén durant la primera
fase, però després ha estat lamentable. Ha passat gairebé un
any i ens trobem amb què els
rastrejadors no funcionen, que
les vacunes tarden, i que d’altres
llocs s’espavilen més. Miri què
ha passat amb els autònoms.
Aquí sembla ben bé que depenem més que mai del govern
espanyol. Volíem ser els millors
d’Europa, i ja no som ni els millors d’Espanya. Alguna cosa no
s’ha fet bé. Hi ha un gran descontentament de la ciutadania.
La gent s’ha fet un fart de demanar unitat a l’independentisme, i ara hi ha més partits
que mai. Hi ha possibilitats
de refer ponts, sobretot entre
PDeCAT i JuntsxCAT?
La unitat per l’independentisme és clau. No hem de deixar-hi de treballar. Ara bé, en
aquests moments, quan es tracta de triar entre independència
o model de país, nosaltres volem les dues coses. El que no
pot ser és que anem per la independència, però amb el model
de país dels antisistemes. No hi
estem d’acord. Volem mantenir

“Per Igualada demanarem el trasllat
de l’ambulatori CAP
Anoia, el del Passeig
Verdaguer, cap al nou
Campus de Salut de
l’antic hospital, de
manera que pugui donar molt més servei”
la nostra coherència. Miri, jo
no m’he mogut d’on era. Hi ha
qui ha marxat cap a una banda,
d’altres cap a una altra... però
els del PDeCAT ens hem quedat on érem, defensant allò que
sempre defensàvem, i sense renunciar a un llegat, el de Convergència i Unió, que ha creat
durant 40 anys les estructures
d’Estat que han fet fort aquest
país: Mossos, TV3, Catalunya
Ràdio, Llei de Normalització
Lingüística, el sistema educatiu
català... tota aquesta riquesa ara
alguns diuen que no en volen
saber res, i per a nosaltres això
és molt feridor.
Veig que recupereu el pacte
fiscal, que ja va demanar el
president Mas fa deu anys.
Aquesta seria una condició
sine qua non amb el govern
d’Espanya?
Mentre no aconseguim la unitat per assolir la independència,
hem de buscar fórmules perquè els impostos que paguen
els catalans puguin retornar a
Catalunya. Euskadi és un bon
exemple de com aconseguir
ser menys depenent que mai
de l’estat espanyol. És un model a seguir, és clar. Ser forts i
rellevants per poder negociar a
Madrid i assolir més recursos.
Miri, aquest any s’han aconseguit 200.000€ dels pressupostos de l’estat per al 4D Health
d’Igualada. El “No a tot” seria
un error molt greu.
Quines accions caldria reclamar per a l’Anoia?
Les infraestructures són molt
importants, amb el desdoblament de la C-15 fins a Vilafranca, l’acabament de la Ronda
Sud, i una comissaria dels Mossos a l’Alta Anoia i Anoia Sud.
A Igualada, la futura aposta
que reivindicarem és el trasllat
del CAP Anoia, el del Passeig
Verdaguer, cap al nou Campus
de Salut de l’antic hospital, de
manera que pugui donar molt
més servei, amb una millora de
la qualitat assistencial.
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Jordi Riba, candidat número 19 del Partit dels Socialistes de Catalunya

“Hi ha una dècada perduda, ara el que cal és superar
aquesta etapa d’enfrontament”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

V

ostè ja té molta experiència en la política local. Durant
molts anys va tenir importants regidories quan l’Entesa
per Igualada governava la
ciutat. Ara torna amb moltes
opcions d’esdevenir diputat al
Parlament, en la posició número 19. Quina tornada, no?
És una tornada al primer pla de
la política, sí, però després de
tants anys tampoc no podria
dir que he marxat del tot. He
fet altres coses a nivell orgànic,
a veure les coses no des de les
responsabilitats institucionals,
però en el fons no he marxat
mai.
El PSC veig que per fi, i sé que
era una vella reivindicació del
socialisme anoienc, ha confiat
en la seva gent de l’Anoia per
atorgar-los un lloc important
a la candidatura. Ho esperaven molt.
Sí, sens dubte, també és veritat
que el PSC ha passat uns anys
que el nombre de diputats al
Parlament de Catalunya era
menor i per tant era més difícil. Ara les expectatives faciliten que la representativitat
del conjunt del territori, i en
especial l’Anoia, tingui més
opcions de poder tenir aquesta representació dels socialistes
anoiencs en el Parlament de
Catalunya.
Ho dic en plena satisfacció,
amb humilitat i prudència,
però amb moltes ganes de
poder contribuir a la política
institucional del país. Si entro al Parlament espero poder
contribuir a millorar amb tot el
que estigui al meu abast a que
les coses a la comarca puguin
anar millor.
Per què el PSC té tantes opcions per aconseguir fins i tot
guanyar les eleccions del 14
de febrer?
En primer lloc perquè les expectatives que la gent ens
doni suport sembla ser que en
aquest moment són importants. Crec que el context general afavoreix les propostes que
des dels socialistes estem fent,
i en segon lloc també hi ha un
cansament important de tota
aquesta dècada que hem viscut
del procés, que ha esgotat a una
bona part de la ciutadania, en
general, a uns sectors més que

Jordi Riba. / ARXIU

“Salvador Illa aporta
un element molt important, i és que és un
polític amb una enorme capacitat de diàleg
i acords. Ho ha demostrat abastament”
a d’altres. I dic sectors perquè
no vull, ni m’agrada parlar de
blocs. Hi ha una dècada perduda, i s’ha de superar aquesta
etapa d’enfrontament.
La proposta del PSC va en
aquesta línia, des del punt de
vista del model de país, de superar la situació que hem viscut de confrontament, que jo
crec que és absolutament imprescindible.
Això és més fàcil i possible
amb Salvador Illa?
Crec que Illa aporta diferents
elements positius respecte Miquel Iceta, amb tot el respecte i
l’estima que tinc al Primer Secretari del PSC. El Miquel va
ser el protagonista del PSC en
una etapa on tots els polítics
de tots els partits van patir un
procés de desgast important, i
són associats per al conjunt de
la ciutadania a totes les situacions viscudes, complicades.
En aquest sentit, Salvador Illa
aporta una visió diferent, i
també hi ha un element molt
important, i és que ofereix una

realitat contrastada de ser un
polític amb una enorme capacitat de diàleg. Ha demostrat
abastament que és capaç de
dialogar i sobretot, d’arribar
a acords. Com li deia abans,
ara és imprescindible superar
aquesta etapa, i això requereix
capacitat de diàleg i arribar a
acords.
Penso que això pot ser valorat
per una part important de la
ciutadania i confiar en el PSC,
com ha fet en altres ocasions,
que havia deixat de fer-ho, o
que potser ho farà aquesta vegada, per una única vegada.
Realment tenim la percepció
d’una part important de la gent
que vol superar aquesta etapa.
Hi ha una frase atribuïda a
Einstein, que diu que “si vols
obtenir resultats diferents, has
de fer coses diferents”. Els que
hem obtingut els darrers anys
a Catalunya probablement són
insatisfactoris de forma objectiva.
Això que diu formaria part
de les reflexions lògiques d’un
procés normal, però malauradament no és així avui. Hi
ha molta gent emprenyada,
hi ha molta gent amb por, i
també hi ha gent amb les dues
situacions. L’abstenció pot ser
molt alta.
És cert, sí, partim d’unes eleccions el 2017 amb una participació altíssima, de gairebé

el 80%. Absolutament atípic,
perquè des del 1980 en moltes
ocasions no es va passar del
60%. Val a dir que, com més
participació, òbviament millor.
Vagi per endavant una crida a
la participació. És veritat que
hi ha una situació d’emprenyament en molta gent, diria que
és difícil trobar algú, que no
sé si emprenyat, però almenys
afectat per tot el viscut al llarg
d’aquest gairebé un any... Ara
bé, això no treu que, d’aquestes eleccions, n’haurà de sortir
un Parlament, un govern, que
haurà de decidir qüestions
importants que afecten a les
persones, des de com s’ha de
fer per superar la pandèmia en
primera instància, i sobretot
per a la reconstrucció econòmica i social del país. Sí, podem
estar emprenyats, però hem de
mirar els propers quatre anys,
que és el que decidirem aquest
14 febrer, i pensem en aquesta
perspectiva.
D’altra banda, respecte la por,
totes les administracions s’han
bolcat per fer tot allò possible i
necessari perquè hagi la màxima seguretat. Hem d’enviar un
missatge a la població de que
votar és una activitat que es podrà portar a terme amb seguretat. Com a mínim tant com
anar a treballar o a comprar.
Si Illa guanya vol presentar-se
a la investidura, s’espera un
suport de Podem, però què ha
d’explorar el PSC per aconseguir un govern estable?
El que s’ha de posar damunt de
la taula és un programa d’acció
de govern, i ha de tenir uns objectius molt clars. Aquests són
establir acords i diàleg que permetin superar aquesta situació
de bloqueig generat per una
política fonamentada en blocs
confrontats, i en segon lloc
centrar la política en la reconstrucció política, econòmica i
social de Catalunya “post pandèmia”. Jo crec que aquests són
els objectius que haurien de
centrar l’atenció i el contingut
del què, amb tota probabilitat,
succeirà després de les eleccions.
Quan vostès governaven,
abans dels anys de crisi, a
l’Anoia s’invertien molts
diners des de la Generalitat.
Què seria prioritari, per a la
comarca?
Sí, ho tenim al programa terri-

“Quan vam tenir responsabilitats al govern
de la Generalitat, els
volums d’inversió a la
comarca van ser importants, cal tenir-ho
molt present”
torialitzat i són molt clares. Hi
ha una infraestructura vital per
al sud de la comarca que fa anys
i panys que és una reivindicació, que són les millores necessàries a la carretera B-224, tant
a la Beguda Baixa i Masquefa,
com a la variant de Piera-Vallbona. En segon lloc hi ha millores pendents en l’àmbit de
l’educació, cal tenir una planificació que ens permeti evitar els
barracots. Cal acabar la Ronda
Sud, de la qual només en tenim
la meitat, s’ha de completar el
tram entre Montbui i Jorba.
Cal actuar a la C-15, sobretot
en el tram entre la connexió
amb l’A-2 i Capellades.
També creiem que s’hauran de
replantejar els models d’atenció
a la gent gran, veure fins a quin
punt la institucionalització és el
model o s’ha d’anar cap a models més comunitaris, però en
tot cas s’han de garantir serveis
que donin cobertura al conjunt
de la comarca. Ara per exemple l’Alta Anoia no té cobertura
de places residencials.
Volem tornar a posar damunt
la taula l’Eix Transversal Ferroviari. No volem sentir mai
més aquella cantarella que això
és massa gran per a nosaltres.
Altres territoris tenen infraestructures, túnels, de tot. Des
del punt de vista del futur industrial de la Conca d’Òdena
és important que hi hagi noves
connexions ferroviàries que
no només donin cobertura a
passatgers, sinó també la sortida de mercaderies. Cal també
posar atenció en el món rural
per a que tingui els serveis essencials a la vora, i el riu Anoia, també, s’ha de completar el
Parc Fluvial.
Algú pot pensar que això és
una carta als Reis, però hi ha un
element que ens avala, quan els
governs tripartits van permetre
la nova carretera a Manresa, la
de Vilafranca, el nou Hospital,
la Ronda Sud, l’ampliació del
Milà i Fontanals... Quan vam
tenir responsabilitats al govern
els volums d’inversió a la comarca van ser importants.
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Alba Vergés, candidata número 6 d’Esquerra Republicana de Catalunya

“Prou d’estar encallats en l’1 d’octubre, cal un canvi de
lideratge en el moviment independentista”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

A

rriba ja la data de les
eleccions, amb més
partits independentistes que mai. Per Esquerra
vostè té assegurat un escó en la
propera legislatura, però l’alcalde de Tous, David Alquézar, també té possibilitats d’entrar molt aviat si el seu partit
torna a formar govern. Un mateix partit amb dos diputats de
l’Anoia, això fa molt temps que
no passava.
Seria una molt bona notícia. Estem fent una campanya al costat
de la gent, on ens sentim molt
còmodes, és el que ERC sempre ha volgut, i ara més, amb
un lideratge potent de l’Oriol
Junqueras i la Marta Rovira, a la
presó i a l’exili. Tenim una marca clara, un projecte de país, el
de la via àmplia, que volem portar no només al Parlament sinó
al govern de la Generalitat de
Catalunya. Un govern de front
ampli, amb capacitat d’arribar a
acords, que és el que necessita la
gent. Desencallar i fer avançar el
camí, imprescindible i irrenunciable, que és el camí a la República Catalana.
La gent està cansada, pel tema
de la covid, però també per la
repressió des del 2017, i per la
manca d’unitat. Vostès estan
al mig de la tornada al “peix al
cove” que proposen algun partits, i de la via unilateral que
proposen altres?
Nosaltres no ens definirem mai
per estar als camins del mig.
Volem un camí ampli, clar.
Diem que la repressió existeix
i, escolti, és normal. És normal
i l’hem d’assumir perquè hem
fet quelcom molt gros els últims
anys , i ens hem de sentir orgullosos. Hem d’abandonar una
mica aquestes lamentacions i
adonar-nos d’allò que hem fet,
aquestes mobilitzacions constants, any rere any, i la capacitat
d’organització de l’1 d’octubre
i la manifestació posterior del
dia 3. D’acord, això no ens va
portar a ser definitius i acabar
guanyant, però el que hem fet
és gros i per això l’Estat va respondre, i sinó, a sant de què
tindríem els nostres companys i
companyes condemnats a gairebé 100 anys de presó.
Venim d’això, i amb els aprenentatges que això ens aporta, hem
de corregir les febleses, afrontar
les amenaces que continuarem

Alba Vergés. / ERC

tenint, i posar molt èmfasi en
les fortaleses que tenim. Aquest
és el camí, i no n’hi ha un altre
si és que volem una república
real, i que es mantingui. No una
república declarada, sinó una
república constituïda. No serà
fàcil, ho sabem, portem tota la
vida anhelant això. Portem tres
anys encallats i per això nosaltres diem que és imprescindible un canvi de lideratge en el
moviment
independentista.
Prou d’estar encallats en aquell
moment. Ens ha de servir per
avançar.
Si hi ha canvi de líder, també
hi haurà d’haver unitat dels
independentistes. Això serà
possible?
Ho ha de ser, no n’hi ha un altre
camí. Nosaltres no renunciarem
mai a això. No ho vam fer quan
érem una força minoritària defensant això, tant al Parlament
com als carrers. Ara som majoria, tenim capacitat i força, i
la demostrarem a les urnes una
altra vegada al 14 de febrer. Ens
hem d’entendre, ens hem de
posar d’acord en aquesta unitat
estratègica. La unitat no és una
proclama, la unitat es treballa,
les confiances es teixeixen, així
es va fer l’1 d’octubre i les mobilitzacions. Jo estic convençuda
que hi arribarem, tinc moltes
ganes que aquests propers anys
canviïn de dinàmica, però per
aconseguir-ho s’ha de canviar
de lideratge. Estem molt acostumats a tibar del carro, ho hem
estat sempre, i no ens fa gens
de por, ans al contrari. Assumir
les responsabilitats, però amb
ganes de ser al capdavant, per

poder tibar, teixir i lluitar per
aconseguir l’amnistia, imprescindible per solucionar el conflicte polític, i no abandonar cap
de les banderes que són nostres.
La principal sempre serà utilitzar l’eina amb la que l’Estat espanyol no ens pot fer trampes,
la del vot i de la democràcia, de
les urnes. El proper diumenge
omplim-les de dignitat, llibertat
i justícia social.
Hi ha gent que té por d’anar a
votar pel tema de la covid.
Ho entenc, perquè les circumstàncies que fa mesos que vivim
són difícils, i jo vaig ser la primera que vaig dir que davant
els escenaris incerts, havíem de
trobar el millor moment possible per fer les eleccions, i així es
va acordar entre tots els partits.
Sembla que els jutges deuen tenir altres prioritats. En qualsevol cas, tot és molt simple i senzill. Ho hem preparat tot perquè
hi hagi la màxima seguretat per
anar a votar. Hi ha nous espais,
amb més ventilació, amb mesures de seguretat, tothom sap
que ha d’utilitzar la mascareta
i mantenir les distàncies. Que
ningú no tingui por de què és
l’exercici del vot.
Quins són els pilars bàsics del
vostre programa electoral?
La pandèmia ha provocat una
crisi sanitària, però aquesta també ha desembocat en
una crisi econòmica, social, i
emocional. Més que crisi, una
emergència. Això s’arrossegarà
temps. Potser la part econòmica és la que més ràpidament
podrem animar, però hi ha un
substrat social i emocional que

quedarà encara molt temps. Per
tant la nostra prioritat és fer una
reconstrucció del país, però no
amb aquella vessant de tornar
a aquella normalitat coneguda,
sinó amb tot el que la pandèmia
ens ha ensenyat, que ens ajudi
a transformar el país cap on ha
d’anar en el segle XXI. La clau
del nostre projecte de país és
aquesta transformació, amb la
base d’una economia que ens
faci progressar, basada en les
ciències de la vida i de la salut,
en el coneixement. No podem
oblidar els trens de la transició
ecològica, de la mobilitat sostenible, i sobretot tenir la capacitat de resiliència i d’adaptar-nos
a una societat que canvia molt
ràpid. Hi ha joves i infants que
necessiten que fem aquestes
adaptacions, per no perdre el
carro del futur, mai.
L’Anoia necessita inversions.
Quines contempleu?
El trasllat del CAP Anoia d’Igualada serà una d’elles, perquè els
anys passen i els llocs se’ns fan
petits i envelleixen, i sobretot de
cara a les necessitats que haurem d’afrontar en un futur. Hem
de fer un canvi una transformació gran, a Igualada, a la Conca
d’Òdena i a la comarca, començant per unes millors comunicacions, és important aprofitar que estem ben situats en el
mapa del nostre país. Però no
les necessitem per poder marxar a treballar a Barcelona, sinó
perquè les nostres empreses no
hagin de deslocalitzar-se cap a
l’àrea metropolitana perquè a
l’Anoia no troben talent. Ha de
ser just el contrari, podem ser
també un territori d’acollida de
nou talent que decideixi venir a
viure a la comarca. Cal fer disminuir la taxa d’atur, fent una
aposta clara per la formació.
Tenim l’Institut Milà i Fontanals, un dels millors de Catalunya en formació professional.
Es necessiten molts tècnics. En
el camp universitari, les ciències de la salut són una aposta
formativa que genera ocupació,
també els serveis a les persones
i les noves indústries tecnològiques 4.0 i TIC.
En el darrer any Alba Vergés
ha esdevingut molt d’actualitat. Ha hagut de conduir un
vehicle molt pesat i difícil, i
per fer-ho encara més dur tot
va començar amb el tancament de la Conca d’Òdena.
És dels moments més durs
que vaig passar. De cop i volta

“La unitat no és una
proclama, la unitat es
treballa, les confiances es teixeixen, així
es va fer l’1 d’octubre i
les mobilitzacions.
Jo estic convençuda
que hi arribarem”
d’adones que allò que venia ja
ho tenies al damunt, i a més, a
casa. Quan això passa hi poses
noms i cognoms. Aquella decisió s’havia de prendre, i la prova que allò que teníem era molt
perillós és que ha passat quasi
un any i encara estem en plena
pandèmia, molt diferent, això
sí. Ara tenim més coneixement
i eines... Han estat mesos molt
durs, amb molta feina, però
hi som. Sempre he dit que ens
partiríem la cara per la gent del
país, i ho estem fent. Ara la vacuna és una eina principal per
acabar amb la pandèmia, que
no amb el coronavirus, que segurament es quedarà amb nosaltres. Però sí que acabarem
amb la pandèmia. No tothom
podrà ser vacunat el primer
dia, però tots acabarem vacunats, estem treballant a tot ritme per poder-ho fer bé, perquè
requereix tot molta logística, de
registre de tothom.
Té ganes de repetir de consellera de Sanitat?
Sé que m’ho pregunta a nivell
personal, però tendeixo a parlar d’aquestes coses des del punt
de vista de projecte d’Esquerra,
de Salut i de tot l’equip de gent
amb la qual estic treballant. La
pandèmia ens ha ajudat en algunes coses a accelerar algunes
transformacions, i a marcar bé
les prioritats que teníem des de
l’inici de legislatura, però també
ens ha alentit projectes. Volem
tenir una legislatura, si pogués
ser de quatre anys, per a realment transformar el sistema
de salut. Tindrem oportunitats,
per exemple amb els fons Next
Generation EU, que ens donen
una injecció de recursos econòmics, que, ben posats, ens
generaran un canvi i un potencial molt important en un sistema que arriba als set milions
i mig de persones que vivim a
Catalunya. Hi volem ser, jo hi
vull ser, malgrat que hem passat mesos durs i cansats. Em
queda molta energia, i és molt
difícil que se m’acabi.
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Arriba Sant Valentí, el dia dels enamorats
REDACCIÓ / LA VEU

S

egons la llegenda, l’emperador Claudi II va
prohibir que els joves
es casessin ja que pensava que
a l’estar lliures de lligams podrien competir millor en els
camps de batalla.
Valentí era un prestigiós sacerdot de Roma que va desafiar aquesta prohibició i va

seguir casant a les joves parelles d’amagat de l’emperador.
Quan aquest es va assabentar,
va muntar en còlera i el va
enviar a presó. Després de les
reixes, va fer el miracle de tornar la vista a la filla d’un dels
guardes de la cel·la. Després
d’aquest succés, tota la família
del carceller es va convertir al
cristianisme però no van poder evitar que el furiós empe-

rador donés l’ordre d’executar
Valentí un 14 de febrer.
La jove a la qual Valentí havia tornat la vista, va plantar
un ametller davant de la seva
tomba. Des de llavors, les flors
es van convertir en símbol
d’amistat i amor. El 14 de febrer va passar a ser en tot el
món, el Dia dels Enamorats.
Elevant a la desena potència
l’amor, a Finlàndia i Estònia,

Els dies 13 i 14 de febrer
si vols celebrar el dia dels enamorats,
ho pots fer al Kubb de Sesoliveres
o bé t'ho portem a casa.
Menú

-“Ajo blanco” de pinyons amb
gelatina de Pedro Ximénez i vieira
-Fricandó de rap amb moixernons i patatones
-Cabrit lletó amb pebre dolç i pebrots verds de l´hort
-Mousse de xocolata blanca amb cor de fruita
de la passió i fruits vermells

Preu per persona 30€
Fes la teva reserva al 93 804 91 64 o al mail info@grupardi.com
Comandes a domicili www.kubbdeliris.cat Menú gourmet

DEIXA QUE LES FLORS
PARLIN PER TU

Truca per fer el teu encàrrec i us ho portem a casa.
Tel: 938035805 | 667672615
Seguix-nos al Facebook i insta roset_ jardins

Sant
Valentí
a casa
teva
c/Dr. Pujadas, 3 IGUALADA
Tel. 93 805 46 99 /615 664 380
www.florsivioles.net

per exemple, Sant Valentí
s’ha convertit en una data que
moltes parelles escullen per
demanar matrimoni i fins i tot
casar-se.
A Dinamarca i Noruega la tradició marca l’enviament anònim de poemes amb rimes divertides a les dones. Per donar
una pista, el remitent es posa
amb tants punts com lletres té
el seu nom.
A Alemanya, les parelles es regalen porquets que ofereixen
flors i cors de xocolata. Per
sort per al porcí, convertit en
tot un símbol de sort al país,
no ha de ser de veritat sinó
que amb un dibuix o una figura prou.
A Anglaterra, el Dia dels Enamorats es col·loquen 5 fulles
de llorer, una a cada cantonada del coixí i la cinquena en el
centre, per intentar atraure el
futur marit.
El costum de regalar flors perviu des de llavors. Actualment
les més sol·licitades el 14 de
febrer de les deu que te’n parlarem són les roses vermelles,
les flors de la passió i l’amor
per excel·lència.
Cada color de les roses s’associa a unes determinades
característiques: rosa-alegria,
taronja-amistat, blau-serenitat
i vermell-passió.
Regalar flors per al dia de Sant
Valentí és una tradició entre
els enamorats que volen expressar el seu amor. És un regal molt especial perquè són el
símbol de la bellesa, de la delicadesa, del romanticisme, de
la passió ...
Les roses són les flors més
clàssiques per al dia dels enamorats, mai passen de moda.
La seva bellesa és tan espectacular que continuen sent les
reines dels jardins. Hi ha una
gran varietat de roses, de manera que podràs triar la que
millor s’adapti al teu gust. No
obstant això, sempre és un
encert recórrer per San Valentí al tradicional ram de roses
vermelles, ja que simbolitzen
l’amor i la passió que hi ha entre dues persones.
A l’igual que passa amb la
rosa, també pots optar per
una gran varietat de crisantems: anastasia, focus i sharp.
Els tres tipus de crisantems
són perfectes per fer un regal
per Sant Valentí, sempre que
tinguis present els diferents
colors d’aquesta flor i els seus
significats.
La gardènia representa dues
coses totalment oposades.

D’una banda la puresa i dolçor
dels enamorats i d’altra banda
és la flor que representa l’amor
secret i la relació fosca entre
dues persones. La gardènia és
una de les flors per Sant Valentí que es pot convertir en
un encertadíssim regal perquè
també és perfecta per a la decoració de les llars.
Les orquídies són les flors
que es van convertir en el segle XVIII preferides de les
classes més benestants. En
tots els seus tons les orquídies
són unes flors molt elegants i
sofisticades, però com a regal
de Sant Valentí et recomanem
sens dubte l’orquídia rosa perquè representa un amor pur i
obert. És tota una declaració!
Els clavells, sobretot els clavells vermells són una de les
millors flors pel dia de Sant
Valentí perquè signifiquen
amor, passió i també admiració. I, qui no admira a la seva
parella? Aquestes flors també
són capaços de transmetre
alegria i d’ajudar a recordar
tots els bons moments que ha
viscut la parella.
Més enllà de les flors...
Però no tot són flors. Podeu
optar per un altre clàssic: regalar una joia. Anells, arracades, polseres, braçalets, collarets, fermalls, rellotges... de
col·leccions més clàssiques o
de marques comercials més
trencadores.
També podeu celebrar-ho
al voltant d’una taula, en un
bon restaurant, fent un bon
esmorzar o dinar inoblidable
o ara, en temps de pandèmia,
demanar que ens ho portin a
casa. Cada vegada més persones s’animen a innovar i busquen propostes diferents per
regalar i autoregalar-se, pensant l’obsequi a partir d’una
experiència. Gastronòmica,
per exemple!
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La importància d’un equip d’experts
multidisciplinari per al manteniment de la salut oral
CENTRE ODONTOLÒGIC ‘CLINICA DENTAL ESCUELAS’

U

En què consisteix la càrre· ment en la boca del paci·
ent.
ga immediata?
La cirurgia és mínima·
Els implants de càrrega ment invasiva per al pa·
immediata, consisteix en cient ja que l’especialista a
la col·locació d’implants penes ha d’obrir la geniva
dentals i dents fixes pro· ni donar punts de sutu·
visionals en una sola cita, ra, la qual cosa suposa un
de tal forma, que el paci· gran avantatge per al paci·
ent podrà disposar de les ent en el postoperatori.
dents objecte d’implant
en un temps rècord. Sens
“La tècnica de càrrega
dubte, suposa una revo·
immediata és un tractalució en estètica dental,
ment cada vegada més
ja que el pacient recupera
amb gran rapidesa el seu utilitzat en la implantasomriure i la seva capaci·
lògia perquè el pacient
tat per a menjar i parlar
disposi de la funcionaliamb normalitat. D’aquesta
manera ens permet restau· tat de la seva dentadura
rar les peces perdudes des i el seu somriure en una
de l’inici del tractament sola sessió. Assegurant la
implantològic, mantenint
discreció d’entrar i sortir
l’estètica de la geniva al
al dentista amb dents.”
voltant dels implants, sen·
se la necessitat d’esperar
En els darrers anys, la crei· els mesos corresponents Dr. Christian Vargas, Imxent demanda estètica per com en la rehabilitació di· plantòleg expert en càrrega
part dels nostres pacients ferida.
Immediata.
i el desig d’escurçar els
temps dels tractaments, Mitjançant la cirurgia El tractament
han portat a la implantació guiada per ordinador, el
de noves tècniques i pro· nostre especialista, el doc· Els implants es poden col·
tocols que acceleren i mo· tor Christian Vargas Álva· locar en l’arcada completa
difiquen la clàssica tècnica ro, duu a terme un estudi amb la tècnica de All-on-4,
d’implants dentals, per a la preliminar de la dentadu· es poden col·locar mínim
qual el pacient havia d’es· ra del pacient en 3D que de 4 a 6 implants. Les dents
perar mesos per a tenir els li permetrà planificar els que es col·loquen en la càr·
implants amb les seves co· implants dentals d’una rega immediata són provi·
rones en boca. Sorgeix així manera precisa i amb un sionals i serveixen per a una
la tècnica d’implants de marge d’error mínim, per osteointegració òptima en
a després iniciar el tracta· el pacient. Una vegada pas·
càrrega immediata.

n equip d’ex·
perts en les
diferents espe·
cialitats odon·
tològiques, en constant
actualització en tècniques
i coneixements, són neces·
saris per a dissenyar un pla
de tractament, prevenció i
manteniment de la salut
oral. Aquesta és la filosofia
de la ‘Clínica Dental Es·
cuelas’ de Santa Margarida
de Montbui, que va néixer
l’any 1990 amb l’objectiu
d’oferir als seus pacients
una Odontologia Integral
i Avançada, basada tam·
bé en la comunicació i el
tracte humà que ens ca·
racteritza. Des de llavors
és un dels centres odon·
tològics de referència a la
comarca.

C E N T R E

O D O N T O L Ò G I C

I N T E G R A L

Dr. Christian Vargas i la Dra. Kelly Vargas

sat entre tres i sis mesos des· mes tecnologies en el sector
prés es col·locaran les dents posant com l’escàner intra·
fixes definitives.
oral “itero” al servei dels
nostres pacients el millor
Dirigida pel gerent Marcos equipament i materials de
Vargas, la ‘Clínica Dental màxima qualitat. No som
Escuelas’ és un referent a la franquícia, no som cade·
comarca d’Anoia. Al capda· na, som professionals amb
vant, professionals amb el nom propi. Un bon equip
més alt nivell d’especialit· de professionals i ambient
zació els valors principals de treball és un dels pilars.
de la qual són l’excel·lència
en els tractaments, l’ho· CLINICA DENTAL
nestedat i el tracte pròxim. ESCUELAS
Comptem amb instal·laci· TEL 93 804 35 10
ons d’avantguarda i les últi· info@clinicadentalescuelas.es

Som un centre odontològic amb nom propi.
No som franquícia, no som cadena.
Som un bon equip dental que cuida
de les vostres dents fa 30 anys.
Odontologia conservadora / Implants dentals i Cirurgia regeneradora/ Ortodòncia / Estètica

Servei d'Ortopantomografia 3D, radiografies i escàner intraoral

C/Escoles, 23 cantonada C/La Tossa, 1
Santa Margarida de Montbui

93 804 35 10 - 606 936 712

info@clinicadentalescuelas.es
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La clau es diu…PREVENCIÓ

C

reiem que la PREVENCIÓ és la millor companya de
la salut. D’aquest
concepte tan “comú”, és del
que vaig a parlar-te, a més de
donar-te raons clares perquè
passis de escoltar-ho a posar-ho en valor.
Si hi ha una cosa de la qual les
clíniques dentals expliquem
als nostres pacients és la importància de prevenir, com a
factor clau per evitar alteracions, símptomes o malalties
que un cop s’han desenvolupat requereixen d’un procés a
vegades complex, per la seva
resolució.
I també passa que una gran
part (no tots) dels nostres pacients, ens escolten, ens donen
la raó i després no ho porten a
la pràctica.
Com a professionals de la
salut, vam reflexionar sobre
això i vam observar que no es
tracta que els nostres pacients
es despreocupin per la seva
salut bucodental, sinó que hi
ha factors que els que els “obliguen” a fer una prevenció ... “a
mitges”.
Què vull dir amb això? Doncs
que es fa allò que sembla resultar fàcil (sol ser la cura bucal a casa). I deixem enrere el
que entenem difícil o costós,
és a dir visitar el dentista periòdicament.
Això té lògica explicació en el
fet que actualment l’odontologia és un servei de salut privada, ja que la sanitat pública
només ofereix “gratuïtament”
(i ho poso entre cometes per-

què en realitat ho estem pagant a través dels impostos)
les extraccions dentals i alguns tractaments per als nens.
El que implica el pagament
d’un servei que per a moltes
persones és difícil de suportar.
No obstant això, no només
es tracta d’un tema econòmic
sinó que en moltes ocasions,
aquest no és el factor principal, doncs el guanya en protagonisme una emoció que és ...
LA POR!
Això ho entenem menys, i si
us plau ... vagi per endavant
que li donem importància;
només que en una societat
moderna, amb grans avenços
tecnològics i humans, l’atenció odontològica ja no està
unida al dolor, com sí que ho
era fa molts anys, per la manca de mitjans i d’elements tan
importants com l’anestèsia.
Així doncs, el cost econòmic
dels tractaments unit a la por
al dentista, afavoreix que la
visita a les clíniques dentals es
retardi el més possible, ocasionant l’agreujament de problemes que ens obligaran a
acudir a el dentista. És el peix
que es mossega la cua.
Llavors ... Com sortir d’aquest
“greuge”? Vaig a donar-te
unes raons simples per explicar-te que “La clau es diu Prevenció”

Segur que recordes el refrany
“més val prevenir que curar”
veritat? ... Té sentit!
# 2. estalvi
Si prestes atenció a la teva salut bucal i gràcies a això, mantens les teves dents sanes i genives fortes, no són necessaris
tractaments bucodentals que
òbviament suposen un cost
econòmic. Del que es dedueix
que les accions de prevenció
són un estalvi per a la teva
butxaca.
Ups ... encara que potser nosaltres haguem de buscar una
altra feina (que no falti l’humor)
# 3. Les visites justes
Una bona salut bucal vol dir
que el més probable és que
hagis de anar al dentista per a
una revisió anual i una neteja
i això, segur que és una gran
ajuda si ets una mica porug.

# 4. Tractaments simplificats.
De vegades, tot i haver posat tot l’esforç en cuidar la
boca, no és possible frenar
l’aparició d’inflamació gingival o càries (entre altres
alteracions), i es fa necessari anar a el dentista. Així
i tot, no creguis que aquest
esforç ha estat infructuós,
perquè una prevenció acti# 1. Salut
va permet acudir a temps i
Quan implementes accions poder resoldre qualsevol alde prevenció estàs protegint teració amb un tractament
la teva salut, perquè redueixes més simple, que al seu torn
possibilitats de desenvolupar serà més econòmic i necesalteracions que després neces- sitarà menys visites. La Presitaran de tractament mèdic. venció segueix sent clau!

I ... .Què pots fer tu?
# 1. Cuidar-te a casa
A través d’una bona alimentació que inclogui les proteïnes necessàries (carn, peix,
làctics o proteïnes vegetals). I
les vitamines i minerals que
aporten una gran varietat de
fruites i verdures.
Recorda la importància de reduir la ingesta d’aliments processats, o els sucres refinats
que es troben a la pastisseria
industrial, begudes carbonatades i sucs envasats. Productes que faciliten l’aparició de
càries, entre d’altres alteracions.
A més, tingues cura de la salut de les teves dents i genives
amb una acurada higiene bucal a casa, acompanyant-de
productes de qualitat (raspall,
esbandida i fil de seda dental)
i dels consells de la teva dentista de confiança.

# 2. Visitar al teu dentista
Et recomanem una visita cada
6 mesos o un cop a l’any, per
realitzar una revisió rutinària
que confirmi el bon estat de la
teva salut bucal o diagnostiqui a temps, qualsevol alteració incipient. Aquestes visites
solen ser de caràcter gratuït
per als nostres pacients.
Aquest temps tan complex
que vivim, posa de manifest la
importància de la salut, com a
pilar fonamental a partir de el
qual podem afrontar tota la
resta. Una bona salut aporta
benestar, i influeix directament en l’actitud positiva que
expressem a través del somriure. En aquest moment en
què tantes coses ens treuen el
somriure ... Cuida’t!
El nostre equip
Sant Hilari Centre
Odontològic
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Com i quan ens hem de
raspatllar les dents?

A

l rentar-se les dents
no s’ha de tenir
pressa. No corris. Ja
t’hem explicat que la càries
és un enemic que cal combatre. La millor manera de ferho és tenir sempre les dents
ben netes, i per tenir-les ben
netes, què cal fer? Doncs rentar-les. Rentar-se les dents
serveix per eliminar les restes
d’aliments que hem menjat o
desorganitzar els bacteris que
poden atacar les dents i que es
troben a la placa bacteriana.
També va bé per evitar malalties de les genives.
Recorda que per rentar-te les
dents, no pots anar de pressa
i corrents, sinó que has de seguir una sèrie de passos que,
tot plegat, et poden ocupar
tres minuts.
Rentar-se les dents pas a pas
Amb ordre i sense deixar-se
cap racó:
Primer: raspallar les dents en
moviments verticals, començant per la geniva, des de baix
i cap a fora, com si escom-

bréssim. Haurem de raspallar
la part de fora de la dent i la
part de dins.
Segon: raspallar en forma de
remolí els “sillons dentals” i
els queixals que fem servir per
mastegar. Cal que les fibres
del raspall penetrin per tots
els sécs que hi ha en aquesta
zona, per evitar que s’hi quedin les restes dels aliments, i
que els bacteris puguin començar a provocar una càries.
Tercer: netejar el coll de la
dent i també l’espai entre dent
i dent; per fer-ho, a vegades és
necessari netejar els espais interdentals, on no pot arribar
el raspall. En aquest cas, haurem de fer servir un fil (seda
dental) per passar-lo entre les
dents, o un raspall interproximal.
Quart: No oblidis raspallar-te
la llengua. Per fer una bona
higiene dental tenim dos aliats: raspall i dentifrici.
Com ha de ser el raspall per
rentar-se les dents?
Una eina molt important per

a les teves dents. Segur que
has vist més d’una vegada un
raspall de les dents. El raspall
per netejar una boca sana ha
de ser més aviat tou i petit, i
tenir el mànec llarg per poder
arribar a tots els racons de la
boca.

han fet alguna campanya de
fluorització.

La pasta de dents
O dentifrici, és el millor amic
del raspall i de les dents
És un producte preparat per
ajudar-nos a netejar. A més
a més del raspall, que serveix
per eliminar les restes dels aliments que ens poden quedar
entre les dents i els queixals,
cal fer servir un dentifrici.

El raspallat d’abans d’anar a
dormir és el més important
de tot el dia, perquè no podem estar tota la nit amb les
restes d’aliments entre les
dents. Si en alguna ocasió ens
trobem que no tenim raspall,
podem glopejar aigua diverses vegades i menjar alguna
fruita, com una poma; o una
pastanaga.

Fluor, el millor contra la càries
Un element important dels
dentifricis és el fluor, perquè
és el millor agent anticàries.
Segurament a la teva escola

Freqüència
– Has de rentar-te les dents
cada dia.
– Ens hem de rentar les dents
després de cada menjar.

Què no s’ha de fer mai al
rentar-se les dents?
1. Mai no anirem a dormir
sense haver-nos rentat les
dents.

2. Mai no menjarem llaminadures sense rentar-nos les
dents després.
3. Mai no compartirem el raspall amb ningú. Cadascú ha
de tenir el seu.
Si vas a buscar el raspall o el
dentifrici a la farmàcia, et podran recomanar el més indicat, i et donaran les indicacions per fer-lo servir bé.
Les visites al dentista
Una vegada l’any, segur.
Si fas tot el que els odontòlegs
i el farmacèutic et recomanen, segurament no hi haurà
problemes, però tot i així cal
que el visitis com a mínim
una vegada l’any, perquè la
prevenció de les malalties és
molt important.
Recorda que seguint una
bona higiene dental podem
contribuir a prevenir la formació de càries.

centre dental juvenil i familiar
“Per menjar-se la vida a mossegades”

· Anestèsia amb Sedació Conscient
· Odontopediatria i Ortodòncia
· Implantologia i Cirurgia
· Posturologia i Podologia
· Logopèdia odontològica
· Especialistes en prevenció
· Tots els tractaments odontològics
Passeig Verdaguer, 55 - Local 9 - 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat
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Mites i realitats en salut bucodental

É

s molt quotidià
escoltar a la gent
parlar dels problemes orals i les seves
solucions, sense tenir una
base científica i només com
a resultat de creences infundades. Aquí us explicarem
uns quants mites, creences i
realitats.

ca cosa que causa; A més,
promou el mal alè (halitosi)
i, sobretot, és un veritable
factor de fracàs dels tractaments periodontals i implantològics.
Els fumadors estan tres vegades més en risc de malaltia periodontal amb la
consegüent pèrdua de parts
òssies i dentals; també és
1. És normal que la geniva una de les principals causes
sagni... i, a més d’això, no de càncer oral.
em fa mal!
Tenim una idea equivocada 4. Els meus problemes de
que el sagnat de les genives geniva només afecten la
és normal; no obstant això, meva boca.
una geniva sana NO SAG- Actualment
proporciona
NA. Les malalties de les evidències sòlides que vingenives majoritàriament no culen la periodontitis amb
causen dolor i, quan ho fan, altres trastorns molt comuns
ja és un signe poc equivoc i importants com: diabetis,
que la patologia està molt malalties cardiovasculars,
avançada, s’ha perdut l’os i efectes adversos sobre l’emles dents mostren mobilitat baràs o problemes respira(periodontitis).
toris.
La periodontitis es carac2. Les malalties periodon- teritza per la presència de
tals no es propaguen
la inflamació que, a través
La periodontitis és una ma- de diferents mecanismes,
laltia infecciosa produïda s’estén a altres parts del cos
per bacteris i hi ha estudis humà.
que donen suport a la hipòtesi de la transmissió horit- 5. Sóc gran. No puc o no val
zontal (entre parelles) i ver- la pena posar implants.
tical (pares-fills). Quan un Actualment l’edat no és una
membre de la parella en un contraindicació per a la col·
àmbit estable, té periodon- locació d’implants dentals;
titis, pot transmetre aquests l’única limitació podria ser
bacteris a l’altre membre i, la mala salut del pacient.
si és susceptible, desenvolu- Gràcies a una tecnologia
par malalties periodontals. en constant evolució, la implantologia dental és una
3. El tabac només em taca tècnica molt segura i predicles dents.
tible, sempre que sigui reaMalauradament no és l’úni- litzada per un professional

format i experimentat. Certament, no hi ha res millor
que les nostres dents naturals, a partir d’aquí la recomanació d’intentar mantenir-les i només recórrer als
implants quan no hi ha cap
altre remei.
6. La cirurgia per col·locar
un implant és dolorosa.
No! Un tractament amb implants requereix una petita
intervenció quirúrgica, però
les molèsties que això pot
causar poden ser perfectament controlades. En general, aquestes molèsties no
seran més que les causades
per l’eliminació d’una dent.
Per descomptat, cada cas és
diferent segons la qualitat
òssia, l’edat del pacient, les
malalties preexistents, etc.
L’especialista farà un estudi exhaustiu abans de cada
intervenció; segons la seva
experiència i condicions del
pacient, sovint es pot col·locar la pròtesi el mateix dia i
en altres casos haurà d’esperar uns mesos.
7. Hi ha risc de rebuig d’implants.
El concepte d’oseointegració
és l’oposat al rebuig: per tant,
podem dir que el rebuig, utilitzant la tècnica i els materials adequats, NO EXISTEIX.
Podria ser que perdem alguns dels implants col·locats
per causes com: infeccions,
sobrecàrrega
prematura
d’implants, mala qualitat
òssia, tabaquisme, etc. , però

són casos aïllats i que un especialista qualificat podrà
resoldre’ls correctament.
8. Els implants dentals són
tots iguals, independentment d’on els posaràs.
Error! Prendre la decisió de
posar un implant dental no
només significa valorar el
preu “d’un cargol”; hi valores moltes altres coses com:
el cirurgià que el realitza,
les instal·lacions, les proves
diagnòstiques preliminars
(avui no està concebut per
realitzar una cirurgia d’implants sense tenir a mà un
equip de radiologia digital
3D - TAC) i un quiròfan o
box quirúrgic exclusivament
per a aquests tractaments.
9. M’han dit que tinc poc os
i no puc portar implants.
Actualment, l’ús de biomaterials moderns i trasplantaments d’os, permet tractar
amb implants pacients amb
dèficits ossi significatius,
sempre que s’utilitzin les
tècniques quirúrgiques adequades i les condicions del
pacient ho permetin.
Hi ha moltes opcions per
recuperar l’os perdut i per-

metre que es col·loquin implants per retornar l’estètica
i la funcionalitat als pacients
que ho requereixen.
Com s’ha esmentat anteriorment: si encara es mantenen
les dents en bones condicions, és millor mantenir-les i
només col·locar implants on
no hi ha peces dentals.
10. He portat pròtesis completa durant molts anys i ja
no tinc os per als implants.
De fet, hi ha casos aïllats on
l’os s’ha perdut completament, ja sigui del maxil·lar
superior o del maxil·lar inferior (mandíbula). No obstant això (i sempre que la
salut global del pacient ho
permeti) encara hi ha una
última opció:
Al maxil·lar superior serien els implants zigomàtics
(ZYGOMA QUAD) que es
col·loquen a nivell de l’os
malar i permeten retornar
una dentadura fixa fins i tot
el mateix dia o a les 24 hores.
En el maxil·lar inferior
s’hauria d’avaluar una altre
tipus de cirurgia, algunes
simples, com mini implants,
o més complexes, com empelts de bloc (encofrats).
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La sedació conscient com a eina per
combatre la por al dentista

T

enint en compte que qualsevol
pràctica odontològica té la finalitat d’aconseguir el millor
resultat amb els mitjans més
avançats i la màxima qualitat, això inclou també oferir
les tècniques més adequades i segures per a disminuir el temor o ansietat i
el dolor, que en nombroses
ocasions preocupen al pacient. En aquest context és on
la sedació conscient pren
sentit ja que és la pràctica
odontològica,
realitzada
per un metge especialista
en anestèsia i reanimació,
que proporciona l’escenari
necessari perquè el treball
de l’odontòleg aconsegueixi
la màxima agilitat i eficàcia.

Aquest tipus de sedació està
molt ben valorada perquè
permet una ràpida recuperació i que el pacient pugui
retornar a la seva activitat
habitual poc després del
procediment.
Existeixen diferents mètodes de sedació conscient,
els més habituals en l’àmbit
odontològic són la via inhalatòria (administrant a
través d’una màscara nasal
gasos com l’òxid nitrós) i la
via endovenosa (administrant un o diversos fàrmacs
sedants a través d’una via).
L’anestesista serà l’encarregat de recomanar la tècnica
més adient en funció del tipus d’intervenció i tenint en
compte cada pacient en particular.

Què és la sedació
conscient?

En quins casos estaria
indicada?

És la combinació d’un fàrmac que ajuda a relaxar-se
(un sedant) i un altre que
s’encarrega de bloquejar el
dolor (un anestèsic) durant
un procediment dental. A
la vegada que es perd la sensibilitat de la zona a tractar,
permet mantenir el pacient
despert, però relaxat i amb
la possibilitat de col·laborar
i comunicar-se durant la visita, fets que proporcionen
un ambient de consulta més
tranquil i calmat, tant per al
pacient com per al professional.

presència d’un anestesiòleg
especialista ens permet detectar-les i controlar-les des
del primer moment.
Pacients que tot i sentir-se
tranquils en la visita al dentista, se’ls ha de realitzar
una intervenció odontològica complexa on la llarga
durada del procediment fa
molt aconsellable utilitzar
les tècniques de sedació
conscient que provoquin la
indiferència d’aquests per
facilitar el treball de l’odontòleg.
Així mateix, pacients amb
diversos tractaments relativament senzills que requeririen diverses visites
a l’odontòleg poden realitzar-se en una sola sessió
amb sedació amb els avantatges en temps i desplaçaments que suposa.

I en quins
En aquells pacients (adults contraindicada?
i nens) que, per diferents
causes, la visita al dentista Com a norma general, en
els genera ansietat, por o fò- pacients en els quals es pubia. També en pacients que gui preveure una nul·la o
presentin alguna patologia escassa col·laboració. Seria
associada (discapacitat psí- el cas d’alguns trastorns
quica, entumiment muscu- psiquiàtrics, dèficits intel·
lar, tremolors, sudoració…). lectuals congènits o procesÉs sabut que l’ansietat i la por sos degeneratius cerebrals i
poden empitjorar l’estat de nens menors de 4 anys. Tot
pacients amb antecedents i que sempre es requeride malalties respiratòries, rà d’una valoració mèdica
cardíaques o metabòliques. prèvia.
En aquests casos, la sedació
permet minimitzar l’apa- Com recuperar-se d’una
rició de complicacions i la sedació?

Es tracta d’un procés segur
i de baix risc. No obstant
això, requereix seguir una
sèrie de pautes per evitar
problemes o reaccions inesperades.
El procediment de recuperació consta d’una supervisió en la mateixa clínica
de l’evolució progressiva
de l’estat del pacient fins
que passin per complet els
efectes sedants. Tan aviat
com aquests desapareguin,
el professional s’assegurarà
que el pacient es troba en
plenes facultats de mantenir una conversa fluida i
una perfecta deambulació,
que les constants vitals siguin normals i no presenti nàusees. En aquest cas,
podrà abandonar la clínica
acompanyat d’algun familiar o persona responsable.
A diferència d’altres sedants, la sedació conscient permet que el pacient
pugui tornar a les seves
activitats quotidianes poc

Passeig Verdaguer, 106 - 108 · 08700 Igualada
Tel. 93 804 21 11 · www.dentalverdaguer.com

després del procediment
encara que s’hagi d’evitar
conduir, operar maquinària, el consum d’alcohol i la
presa decisions legals durant les primeres 24 hores.
La sedació conscient a
Dental Verdaguer
Si bé l’odontologia actual, fent ús de l’anestèsia local, permet realitzar la gran majoria dels
tractaments de manera
indolora i efectiva, els
professionals de Dental
Verdaguer comptem amb
la col·laboració d’especialistes en anestesiologia
i reanimació per portar a terme la tècnica de
sedació conscient com a
eina que permet garantir el control del dolor i
l’ansietat, proporcionant
el màxim confort i millorant l’experiència clínica
a tots aquells pacients
que ho puguin necessitar.
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Col·lutoris per reduir mil vegades
la capacitat d’infecció del virus

Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

A

rran de la irrupció del nou coronavirus a les
nostres vides,
des del desembre de l’any
passat, la comunitat científica està immersa en una
cursa contrarellotge per
conèixer més el virus, batejat com a SARS-CoV-2.
Des dels símptomes de la
malaltia, efectes i transmissió, fins a possibles tractaments i vacunes definitives.
En aquest sentit, són molts
els components i solucions
que s’han estudiat per establir una eina útil per frenar
el contagi i la transmissió
del virus. Un d’ells és un
component químic habitual en els col·lutoris, el clorur de cetilpiridini (CPC). 1000 vegades la capacitat
d’infecció de la SARSEl clorur de cetilpiridini CoV-2 en un experiment
(CPC) té efecte antiviral. dut a terme en cèl·lules
Segons els experts, aquest cultivades al laboratori.
component químic, present en alguns col·lutoris, A hores d’ara, acabar
és capaç de reduir fins a amb la pandèmia de la

Genar Esteve

té un paper antiviral
perquè, duent a terme el
mateix experiment amb
col·lutori sense CPC, el
virus segueix tenint una
alta capacitat d’infectar i
destruir cèl·lules.
La cavitat bucal juga un
paper clau en la transmissió de qualsevol virus, que estan presents
en la saliva. Per això, els
col·lutoris i les esbandides bucals poden ser una
eina potencial per prevenir el contagi de virus
degut a la seva alta capacitat antisèptica.

Covid-19 és el principal
objectiu a nivell mundial,
de manera que la demostració de l’efecte antiviral de l’CPC en humans
esdevé clau per ajudar a
reduir la transmissió de
la SARS-CoV-2 en qual-

sevol zona geogràfica,
ja que els col·lutoris són
econòmics, fàcils d’emmagatzemar i distribuir.
Els estudis han comprovat que el CPC és realment el component que
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Què és l’estètica dental?

L

’estètica dental és
una especialitat de
l’odontologia que
s’ocupa de millorar
la disharmonia de les dents
millorant la forma, el color o
la mida de les dents; en definitiva, millorar el somriure dels pacients que no estan conformes amb els seus
somriures. En molts casos
un somriure que no és del
gust del pacient condiciona
la seva vida personal i la confiança en ell mateix. Abans
dels tractaments d’estètica
dental, molts pacients estan
acomplexats i no s’atreveixen a somriure o ho fan amb
discreció. Però, quan acaben
i observen el resultat final,
recuperen confiança i l’autoestima que havien perdut.
Per a millorar l’estètica dental ens trobem amb un gran
ventall de tractaments:
•Blanquejament dental: Proporciona un aclariment del
to de les dents. Consisteix
en un tractament que es pot
realitzar a casa sota la supervisió del dentista, mitjançant
l’ús diari d’unes fèrules i un
gel de peròxid d’hidrogen o
carbamida. Aquest tractament té una durada aproximada de 15 dies. També
existeix la possibilitat de realitzar-lo en la consulta dental, aplicant el gel blanquejador i activant-lo amb una
llum LED. D’aquesta manera la duració del tractament
es redueix a una sola visita
en la consulta.

•Carilles de composite: Alternativa a les carilles de ceràmica amb les quals s’aconsegueix una estètica natural
amb el màxim respecte a l’estructura dental. La confecció
d’aquestes carilles es realitza
mitjançant la col·locació de
capes de resines compostes
(composite) que es modelen
manualment sobre les mateixes dents donant-li la forma desitjada. Amb aquesta
tècnica manual es dóna la
similitud i el mimetisme de
les altres dents naturals. Els
composites utilitzats tenen
una resistència al desgast
similar a la de l’esmalt, una
gamma de tons que s’ajusten
a qualsevol color de la dent
i una excel·lent estabilitat de
color a llarg termini. Aquestes carilles es poden considerar per arreglar una dent
que s’ha trencat, millorar les
proporcions, tancar espais,
canviar la forma de les dents
o millorar el color d’aquestes.
•Carilles de porcellana:
Aquestes carilles són fines
peces de porcellana que
s’utilitzen per recrear l’as-

pecte natural de les dents, al
mateix temps que proporcionen una força i resistència
comparable al de l’esmalt
natural. Amb aquestes carilles es poden fer lleugeres
alteracions de posició, canvis en la forma de la dent,
en la grandària o en el color.
Aquest tractament consisteix en unes petites lamines
que s’adhereixen a la dent
mitjançant una tècnica adhesiva. Les dents s’han de
preparar prèviament amb
un petit tallat de la cara externa.
•Incrustacions:
Són l’alternativa a les corones o ‘’fundes’’. Aquestes
es realitzen en premolars o
molars que han tingut càries
extenses o en els quals s’ha
realitzat una endodòncia i
han perdut molta estructura
dental. Les incrustacions tenen l’avantatge de què s’adhereixen sobre el que ens
queda de dent, sense haver
de tallar més estructura. A
més a més tenen una mimetització molt alta amb l’estructura dental remanent i el
resultat és molt més estètic.
•Ortodòncia estètica:
Inclou tots aquells mètodes
que corregeixen els problemes d’alineament i mossegada de les dents d’una manera discreta. Les opcions
que tenim son els bràquets
estètics (ceràmics i per tant
transparents) o els alineadors . El sistema d’alineadors
és un mètode basat en l’ús
d’unes fèrules transparents
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que es canvien cada setmana aproximadament. Aquestes es programen mitjançant
un programa informàtic on
l’ortodoncista realitza les
modificacions necessàries i
el pacient pot previsualitzar
el resultat final just abans de
començar el tractament.
L’àcid hialurònic
L’àcid hialurònic és un producte que forma part del
nostre cos de forma natural. A mesura que passa el
temps, la nostra estructura
facial canvia i la quantitat
d’àcid hialurònic disminueix, provocant que la pell
perdi hidratació, elasticitat
i volum, fet que comporta
l’aparició de les arrugues facials.
Gràcies al rejoveniment de
la zona peribucal aconseguim embellir i rejovenir
l’àrea que ha perdut volum i
hidratació.
S’aconsegueix injectant de
manera segura i indolora

l’àcid hialurònic amb diferents tècniques per així,
aconseguir eliminar les arrugues, tant fines com profundes, oferint un resultat
natural i durador.
A més a més, amb l’àcid
hialurònic també podem
aconseguir donar més volum als llavis, millorar somriures gingivals i tancar espais negres entre les dents
donant volum a les genives.
Tot això gràcies a la seva
capacitat de retenir aigua, i
per tant donar hidratació.

Vilanova Dental
C/Rafael Casanovas, 33
08788 Vilanova del Camí

Tel. 938 061 288 / 674 870 868

www.vilanovadental.com

Segueix-nos!
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Breu història de l’odontologia

L

’odontologia ha avançat
molt des dels seus inicis. Alguna vegada t’has
preguntat com ha anat avançant? Com feien els primers
tractaments des de la prehistòria? En fem un petit repàs
Durant la prehistòria el dolor
dental era interpretat com un
dolor provocat per esperits
malignes, déus i dimonis i el
remei que oferien residia a la
màgia, la religió i les plantes.
Va ser en aquesta època on
van aparèixer els primers curanderos.
És important tenir en compte
la civilització etrusca ja que
van ser els que van començar
a utilitzar l’or i el metall per fer
pròtesis.
Odontologia a Egipte (3000
A.C.)
Hi ha evidències que afirmen
que els egipcis, cap a l’any
3.000 abans de Crist, realitzaven extraccions dentals i trepanaven la cortical externa de
la mandíbula per drenar abscessos odontològics.
Els grecs van crear substàn-

cies per afavorir la neteja de
les dents. Dins de la civilització grega hi ha Aristòtil,
que va ser el que va crear el
primer fòrceps a què va denominar Odontagra (per realitzar extraccions dentals),
va escriure sobre ungüents i
procediments d’esterilització
utilitzant un filferro calent
per tractar les malalties de les
dents i dels teixits orals. També va escriure sobre l’extracció
dental i l’ús de filferros per estabilitzar fractures maxil·lars i
lligar dents perdudes.
Els romans ja recomanaven
que després de dinar, la boca
havia de ser rentada amb aigua fresca. Van descriure els
símptomes de la inflamació
i ja extreien dents de manera cautelosa per no fer malbé l’ATM. Claudio Galeno va
explicar que certs aliments
no eren beneficiosos per a les
dents com els dolços o les figues. També va explicar que
l’extracció dental era perillosa.
En el món islàmic es va veure que la neteja dental era
beneficiosa perquè prevenia

l’aparició de càries i malaltia
periodontal. Va ser aquí on va
sorgir el precursor del raspall
dental. Es va començar a tractar la malaltia periodontal on
van veure que calia raspar les
dents fins que el càlcul desaparegui i la dent estigui neta.
Existeixen il·lustracions del
material específic per a tractar
malalties periodontals en les

·Primera visita i
radiografies gratuïtes
·Especialistes en implantologia amb microcirurgia
·Especialistes en ortodòncia

93 803 76 99

660 71 63 10

Fa 18 anys vam iniciar un
projecte i amb aquest una
gran família de la que cada
dia en cuidem la seva salut
bucodental amb la
màxima professionalitat,
confiança, garantia i amb
el tracte més proper.
·Odontologia general ·Prevenció en salut dental
·Endodòncia ·Periodòncia ·Estètica dental
·Ortodòncia ·Pròtesi fixa i removible
·Cirurgia i implantologia

Carrer Llobregat, 7, 08784
Piera, Barcelona

1ª visita gratuïta
I si ho necessites, pots
pagar en còmodes quotes!
No dubtis en demanar-nos
informació!

Tel. 937 79 40 94

obres d’Al-Tasrif Albucasis.
Avicenna és conegut pel seu
treball “A el-Qanun”, que va
ser el text que es va usar per
ensenyar medicina en els següents 500 anys. En un dels
capítols del text parlava específicament de la profilaxi dental, on especificava que calia
rentar-se les dents amb pasta
dental feta per mel barrejada
amb sal.
L’odontologia a l’edat mitjana
la practicaven els clergues, que
en els monestirs tenien herbes
medicinales. El 1.163 l’església
és privada de la pràctica de
cirurgia ja que aquesta tasca
quedava en mà dels barbers.
A l’escola de Salermo va ser
on va començar l’estudi de la
medicina a les universitats.
L’Escola Mèdica de Salermo,
fundada al segle X, el primer
centre d’ensenyament de medicina a Europa Occidental,
el seu interès era empíric i observacional; no teòric.
Ambroise Paré, la figura més
important del renaixement del
segle XV en relació a la cirurgia. Va escriure un llibre en el
qual explicava algunes teories
que ell tenia sobre les dents.
Al segle XVII, època en la qual
van aparèixer diverses acadèmies científiques molt importants. Zacaries Jansen va descobrir el microscopi, més tard,
Anton Van Leeuwenhoek va
crear els augments de 800X i
1000x del microscopi. També
va descobrir els espermatozoides i les cèl·lules vermelles.
En aquesta època, els dentistes
estaven molt poc reconeguts.
Durant el segle XVIII es van
començar a especular noves
idees per arreglar les pròtesis
dentals. Les primeres dentadures es van usar amb objectius únicament estètics i es

retiraven per menjar. La primera dent de porcellana es va
fabricar el 1774 però tenia una
gran tendència a trencar-se.
Pierre Fauchard (1678-1761)
va ser un físic francès reconegut com el pare de l’odontologia moderna, va crear un
sistema per fabricar dentadures postisses. Va escriure un
llibre anomenat “le chirugien
dentiste ou Traité des dents”
al 1728 en el qual descriu els
signes i símptomes de la patologia oral.
Odontologia al segle XIX
G.V. Black (1836-1915) va ser
un autor pioner pel que fa
als principis de l’odontologia
conservadora, va incorporar
petites quantitats de coure,
zinc, estany millorant les propietats de l’amalgama de plata.
Horace Wells (1815-1848) va
ser un dentista americà pioner en l’ús de l’anestèsia en
odontologia, utilitzant òxid
nitrós.
Regulació dental a Espanya
El 1875 es va crear el terme
dentista a l’estat espanyol
Odontologia al segle XX
Branemark era un cirurgià
ortopèdic que és conegut per
ser el pare de la implantologia
moderna.
Angle és un odontòleg que lidera la primera escola de l’ortodòncia el 1900.
A partir de l’any 2000 els
avenços tecnològics han permès a l’odontologia avançar a
passos de gegant. Els brackets
són substituïts per tractaments d’ortodòncia transparent com Invisalign i els
implants dentals són un dels
tractaments més demandats.
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Invisalign, l’alternativa als
“ferros”, ara també per a nens

Q

uè és l’Ortodòn- primera visita a l’ortodoncista al voltant dels 6 anys.
cia Invisible?
A aquesta edat comencen a
caure les primeres dents de
Invisalign® és la millor al- llet i és un bon moment per
ternativa als aparells fixos. determinar si serà necessari
És un tractament perso- realitzar algun tractament.
nalitzat per a cada pacient, Invisalign First ha estat
que aconsegueix l’alinea- dissenyat específicament
ment de les dents a través per a aquests pacients,
d’una seqüència d’alinea- nens de 6 a 10 anys amb
dors transparents, còmodes problemes d’ortodòncia
que encara tenen les dents
i removibles.
Prenent com a base el di- de llet.
agnòstic de l’ortodoncista, És necessari que la denInvisalign® realitza una si- tició del nen sigui mixta,
mulació tridimensional del és a dir, que tingui dents
moviment de les dents i del de llet però que també
hagin començat a erupciresultat final.
Align Technology, l’empresa onar les dents definitives,
nord-americana que fabrica especialment les incisives
Invisalign®, es va fundar el i els primers molars. Al
1997. Des d’aleshores, més Centre Dental Marcè i
de vuit milions de pacients Sagarra, podeu consultar
s’han tractat amb aquesta amb la nostra ortodoncista tots els dubtes que
tecnologia
tingueu respecte al tractaQuè és l’Invisalign First?
ment. L’ortodoncista s’encarregarà de realitzar una
Els odontòlegs recomanen anàlisi i diagnòstic previ
que els nens facin la seva per tal d’assegurar que el

resultat sigui exitós.
Invisalign First està destinat a aquells pares que desitgen corregir els problemes ortodòntics dels seus
fills i filles de forma ràpida, senzilla, sense ocasionar-li inconvenients estètics i proporcionant-li la
màxima comoditat.
Quins avantatges té Invisalign First?
•El període d’adaptació
a Invisalign First és molt
curt, en pocs dies s’hauran acostumat als alineadors i no tindran cap
molèstia. Les fèrules no
causen dolor, a diferència
d’alguns bràquets o aparells fixos, que a vegades
produeixen fregament a
la galta o als llavis.
•Invisalign és més còmode que l’ortodòncia fixa
ja que els alineadors són
removibles. Els nens i nenes podran treure-se’ls
per menjar, descansar o
assistir a alguna celebració especial.
•Els alineadors permeten
una millor higiene bucodental. Es poden treure
per raspallar-se les dents
més còmodament i aprofitar per netejar-los amb
aigua tèbia, sense complicacions.
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•Invisalign First s’adapta
a les necessitats del nen
o nena. Les fèrules es fabriquen a partir d’unes
mides de la seva boca, de
forma personalitzada. A
part, amb un software informàtic es planificaran
tots els detalls del tractament. Coneixereu, abans
de començar el tractament, com quedarà el seu En alguns casos, serà nesomriure.
cessari continuar el tractament octodòntid en
Sobretot és important l’adolescència, a partir del
que, tant els pares com moment en què hagi canels fills o filles, facin un viat totes les dents de llet.
esforç i es comprometin Per aquests casos es va
amb la seva salut dental desenvolupar Invisalign
ja que, tot i que els aline- Teen, l’ortodòncia invisiadors són removibles, ble que aconsegueix que
s’aconsella portar-los po- els adolescents puguin
sats el màxim d’hores per somriure sense completal que el tractament sigui xos i sense descuidar la
efectiu.
salut dental.
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Avantatges i inconvenients de les dentadures postisses

L

a dentadura postissa és
una pròtesi de posar i
treure que substitueix
diverses dents absents.
Parlem de “pròtesi parcial” o
de “esquelètic” en el cas que
el pacient mantingui algunes
dents on es pugui subjectar o
enganxar aquesta pròtesi.
Parlem de “pròtesi completa”
quan falten i se substitueixen
totes les dents del maxil·lar o
/ i de la mandíbula.
A més de la seva funció masticatòria dels aliments, indispensable per a una bona
digestió, la reposició de les
peces dentals, ens aporta estètica, fonètica i suport al llavi i galtes.
Pel que fa als materials usats
per a la seva realització,
aquestes poden ser de resina
en la seva totalitat o bé tenir
una estructura metàl·lica al
seu interior, a manera de reforç, i anar recobertes de resina, que simularan les dents i
la geniva que falta.
Avantatges de les dentadures postisses
- El seu avantatge principal
és la de restaurar les peces
dentàries perdudes per donar
funció i estètica del pacient.
- En general, no requereix
una intervenció quirúrgica
per a la seva realització.
- Són fàcils de mantenir. Per
a això, cal tenir en compte
la necessitat de realitzar farcits i neteges professionals de
l’aparell de tant en tant.
- És fàcil de reparar en cas
d’una possible ruptura.
- A més, en el cas que es perdi una dent natural, és possible adaptar-la, afegint-li una
nova peça dentària a el propi
aparell.

- És una solució econòmica
enfront de les pròtesis fixes,
més costoses, sobre dents o
implants dentals.
Desavantatges de les dentadures postisses
- Es mou, a diferència d’una
pròtesi fixa, i resulta més incòmoda per al pacient. Per
tant, és molt comú l’ús d’adhesius per a pròtesis, els quals
són difícils de netejar, i acumulen més brutícia, provocant mal alè i mal gust.
- A causa del moviment, poden provocar, de vegades, petites ferides a la geniva.
- L’os que sosté la dentadura,
si no hi ha dents o implants
en ell, es va reduint amb el
temps, pel que és necessari
realitzar farcits diaris de la
pròtesi removible per mantenir-la correctament a llarg
termini.
- Al ser “de posar i treure”,
tenint en compte que a el
dia ens els retirarem mínim
després de cada menjar per a
netejar-la, és més fàcil que es
pugui caure i trencar.
- Hi ha la possibilitat, si no
hi ha una correcta higiene i
manteniment, a causa de la
humitat i calor de la boca i la
saliva, que apareguin fongs.
Aquests enrogeixen la mucosa creant una sensació incòmoda de picor i coïssor.
És molt comú tenir alteracions del gust quan s’usa la pròtesi per molt temps.
Quan estan indicades les
dentadures postisses?
- Quan tinguem absència
de totes o diverses dents i
hi hagi raons mèdiques que
contraindiquin la col·locació
d’implants dentals.

- Quan havent-hi algunes
dents romanents, no siguin
suport suficient o no vulguem
desgastar per fer pròtesi fixa
sobre les dents restants, si
això fos possible.
- Per raons econòmiques, ja
que és la solució més assequible, tot i que amb les incomoditats comentades.
-A vegades s’utilitzen, temporalment, com a solució
provisional quan s’ha realitzat una cirurgia, prèviament
a la pròtesi fixa definitiva.
Com mantenir correctament una dentadura postissa?
- Retirar i netejar-la a consciència després de cada àpat.
- A l’anar a dormir, retirar-la
de la boca, netejar-la i deixar-la assecar fora de la boca.
- Revisió anual amb el dentista per valorar mesures de
manteniment correcte de la
pròtesi, com pot ser un farciment d’aquesta o un recanvi
de peces dentals desgastades.
Així com per descartar possibles patologies de les mucoses o tractar-les si apareixen.

DENTAL
BALMES
Dr. Diego Quintana Aguilera
Metge Estomatòleg

30 ANYS AL VOSTRE SERVEI
CONSULTEU FINANÇAMENT

Av. Balmes, 61, 1er. pis Tf. 938052969
www.dentalbalmes.com Hores convingudes.

Trucs per habituar-se
ràpidament
El canvi a dentadures postisses completes o parcials pot
ser difícil al principi, com tots
els canvis!
Com és el dia a dia del primer mes amb dentadura
postissa? Llegeix, comprèn i
aconsegueix que als pocs dies
ells portin la seva dentadura
postissa amb total tranquil·litat.
El primer mes
Com sol passar sempre que
hem d’adaptar a un canvi en
la nostra vida, el primer mes
de la dentadura postissa és el
més dificultós, però després
tot millora d’una forma espectacular. Explica al pare, la teva
mare i a aquelles persones que
estan al teu càrrec: és només
qüestió de paciència i de passar temps amb ella posada per
acostumar-s’hi. De fet com
més temps la portin posada,
abans s’hi habituaran!
A continuació et detallem algunes dates clau referents a
aquest primer mes amb dentadura.
DIA 1: Per ara hauran de oblidar-se de mossegar un entrepà o un filet ... encara que molt
aviat podran fer-ho!
Per al primer dia, les sopes, les
cremes, els brous i les fruites
toves se’ls posaran de meravella. Si prenen alguna cosa sòlid, com un peix i unes verdures cuites, procura que siguin
dels més tovets i que estiguin
ben trossejats o esmicolats (o
que es desfacin fàcilment a la
boca). Poden prendre’ls sense
problema, però tenint present
que el seu tacte el primer dia
pot ser estrany. Evita oferir
aliments fibrosos... s’embussen
un munt!
DIES 2 AL 14, “m’han sortit
nafres... això no és per a mi,
no la vull”.

Els primers dies segur que
mantenen la calma, però segons vagi passant el temps, és
normal que si no es fan a la
dentadura, vagin irritant i perdent la calma. Ens passa a tots
... I més si apareixen llaguetes
o petites ferides, cal tenir-ho
clar: és perfectament normal
que noti major salivació i que
li surtin algunes nafres.
Recomanació: que es esbandida amb aigua tèbia i sal. A poc
a poc s’anirà acostumant, però
si per qualsevol cosa la situació no canvia, el millor serà
anar a el dentista.
DIES 15 A EL 19
Ha arribat el moment de començar a fer servir l’adhesiu,
seguint les instruccions del
paquet. Aquests adhesius actuaran com a amortidor entre la geniva i la dentadura,
i a més millorarà la fixació,
l’adaptació i la sensació de la
pròtesi a la boca. Busca per a
ells l’adhesiu per a dentadures
postisses que millor s’adapti a
les seves necessitats!
Recorda-li que portar dentadura postissa no significa
haver de deixar de somriure,
riure o tossir ... a contra, ara
pot somriure més i millor que
mai.
DIA 30, revolució a la cuina
Després de 30 dies amb els
canvis al pròtesi dental, segurament ell o ella se senti molt
més còmode i segur, així que
ha arribat el moment de celebrar-ho amb una deliciosa
recepta o un menú especial.
Quin és el seu plat favorit?
Recorda que com més ajudem
a mastegar a la nostra boca,
molt millor, així que recorda
l’hàbit de tallar el menjar en
trossos més petits. Ah, i heu
de tenir en compte que les
dentadures postisses s’han de
substituir cada cinc-deu anys!
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Igualada
L’Ajuntament plantarà 239 arbres al llarg de l’any
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada
ha presentat aquesta
setmana el Pla d’Arbrat
2021, coincidint, tal i com
molts igualadins han vist, en
obres de jardineria al voral de
l’avinguda Catalunya/Mestre
Muntaner. El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel
Vives ha qualificat aquesta
actuació com l’eina que permet gestionar de forma eficaç
el patrimoni verd de la ciutat,
que inclou els arbres tant en
espais viaris, com en espais
verds, i ha destacat que durant l’any passat, tot i la pandèmia, l’Ajuntament va poder
mantenir les actuacions previstes en el Pla d’Arbrat 2020 i
fins i tot es va superar el nombre d’arbres plantats.
El Pla d’Arbrat 2021 té un
pressupost de 170.000 euros
i inclou, en la seva planificació, la plantada de 239 arbres,

Les actuacions tenen un
pressupost de 170.000€
i inclouen plantades
d’arbres en espais viaris
i en espais verds
els primer dels quals ja s’estan
plantant a l’avinguda Mestre
Muntaner. 192 són d’arbrat
viari, és a dir en escocells, i
es planten per reposició o per
substitució. Aquesta xifra inclou actuacions en 5 districtes
de la ciutat: 34 arbres al Centre; 87 arbres al districte de
Sant Magí, 72 dels quals són
unitats de substitució de les
mèlies de l’avinguda de Barcelona, un intervenció planificada en tres anys i motivada pel fet que aquest tipus de
planta provoca inconvenients
a la ciutadania; 32 arbres a les
Comes; 36 al districte de Llevant, i 3 arbres al de Ponent.
Vives ha explicat que d’aquests

Concertar visita:

192 arbres, 83 es planten per
substituir els que s’han de retirar per raons de seguretat o
bé per canviar-los per espècies
més adequades a l’entorn urbà i
que, per tant, no malmeten ni
vials ni voreres ni clavegueram
i no provoquen afectacions a la
ciutadania, com ara al·lèrgies
i altres molèsties respiratòries.

\. 93 805 55 75

Col-legi Maristes Igualada
Salvador Espriu 10
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

www.igualada.maristes.cat

►%◄

Vives ho ha resumit amb una
expressió: “volem l’arbre adequat al lloc correcte”.
Pel que fa als 47 arbres que
es plantaran en zones verdes,
33 corresponen al parterre de
l’avinguda del Mestre Muntaner, en el tram entre el c/
d’Òdena i el C/ de Sant Josep.
Quant al tipus d’arbre que es

igualada@maristes.cat

plantaran, el regidor ha especificat que n’hi haurà de 25 espècies diferents, entre les quals
destaquen la perera de flor, la
fotínia, l’auró de Freeman, el
cirerer de Japó o l’arbre de les
tulipes. Entre les espècies poc
comunes cal destacar la pluja
d’or, la noguerola de la Xina o
l’arç centroeuropeu.
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Demà, Carnaval
“bombolla”

Detinguts dos joves de
Montbui per extorsionar
dos menors a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

M

ossos de la comissaria
d’Igualada
van detenir el dia 4
de febrer dos nois de 18 anys,
de nacionalitat espanyola i
veïns de Santa Margarida de
Montbui, com a presumptes
autors dels delictes d’extorsió,
robatori amb violència i intimidació, i detenció il·legal.
Durant el passat mes d’agost
dos menors van anar a un pis
d’Igualada on havien estat
convidats. Allà van conèixer
dos joves que els van retenir
en el pis durant una hora i els
hi van sostreure tots els diners
que portaven. Seguidament
els van deixar marxar.
Uns mesos després, un dels
menors sortia de l’institut

REDACCIÓ / LA VEU

T

al com ja es va anunciar, el Carnaval
d’Igualada d’enguany
no tindrà rua, a causa de les
restriccions existents per lluitar contra la pandèmia de
covid-19, però el Departament de Promoció Cultural
de l’Ajuntament d’Igualada
ha convocat el 1r Concurs de
disfresses per Instagram i un
concurs de pregons.
El termini per participar en
el concurs de pregons va finalitzar el dia 3 de febrer. El
jurat, format per Rafel Roca,
Sònia Alegre i Glòria Mestre, va emetre el veredicte el
dia 8 de febrer i es farà públic
aquest dissabte, 13 de febrer,
a les 18 h, juntament amb la
seva lectura, per part del Rei
Carnestoltes, a les xarxes socials de Promoció Cultural, a
Instagram @culturaigualada i
al canal Cultura Igualada de
Youtube.
Pel que fa al Concurs de Disfresses, recordem que s’estableixen 4 categories: infantil,
fins a 12 anys; jove, de 13 a
17 anys; adults, a partir de 18
anys i familiar, amb la presència d’una persona de més de
18 anys. Les fotos han d’in-

Demà dissante, 4a
Bicicletada
reivindicativa per a
una mobilitat
sostenible

quan van aparèixer els dos
joves que l’havien extorsionat
amb un vehicle. Aquests el van
fer pujar dins del cotxe on el
van intimidar perquè els hi
donés els diners que portava.
Com que el menor no tenia
res el van deixar marxar i li
van dir que el divendres 29 de
gener l’anirien a buscar perquè els hi donés 50 euros.
Quan la Policia Local d’Igualada va tenir coneixement
d’aquests fets va informar als
mossos, els quals van iniciar
una investigació per esbrinar
qui eren els dos joves. Els dos
sospitosos van ser localitzats i
detinguts el 4 de febrer a Igualada.
La investigació continua oberta ja que els autors podrien estar implicats amb més fets.

385 sancions de la Policia Local
el gener per les mesures Covid
cloure un mínim de 2 persones per poder participar. Pel
que fa als premis, s’estableixen 6 premis de 150 € per
cada categoria. A la categoria infantil i jove es donarà
un val de compra de llibres o
material escolar.
El concurs estarà obert a tothom que resideixi a la Conca d’Òdena. Cal publicar les
fotos del 13 al 21 de febrer
de 2021 amb l’etiqueta #carnavaligd2021. Consulteu les
bases al web de l’Ajuntament
d’Igualada
(https://ja.cat/
g7ZaP) i a les xarxes socials d’Instagram i Facebook
de Cultura igualada. També
es poden demanar a festes@
aj-igualada.net.

Durant el mes de gener la
Policia Local ha interposat
un total de 385 sancions relacionades amb el control
de les mesures i restriccions
motivades per la pandèmia
de covid-19. 138, un 35% del
total, han estat per l’incompliment de les restriccions de
mobilitat. També hi ha hagut
91 sancions (23,64%) per incomplir l’obligació de l’ús de
la mascareta o per fer-ne ús
inadequat. S’han interposat
45 sancions per incomplir la
distància física interpersonal
de seguretat, 30 per incomplir les limitacions del nombre de persones assistents a
trobades, tant en l’àmbit privat com en el públic, 27 per

obrir locals, celebrar actes o
realitzar activitats expressament prohibides o suspeses
i 18 per fumar en la via pública o en espais a l’aire lliure
quan no es pugui respectar la
distància mínima interpersonal. La resta de sancions
han estat per incomplir l’horari d’obertura d’establiments
i activitats (4), incomplir els
límits d’aforament establerts
(2), incomplir les mesures
d’higiene i prevenció (2),
incomplir les mesures de
limitació en l’organització
i l’exercici de l’activitat per
part d’establiments oberts al
públic (1) i incompliment
d’altres mesures, ordres o resolucions (23).

Ja tens el teu Equip Apple?

Reserva'l Ja!
Amb la teva reserva aconsegueix un
màxim de fins un 3% de Descompte*
amb el teu producte Apple
*Consulta les condicions a la nostra botiga.

La teva botiga especialista en servei de venda i reparacions d’informàtica a Igualada

Demà dissabte 13 de febrer,
a les 11:30h, tindrà lloc la 4a
Bicicletada reivindicativa per
demanar una mobilitat sostenible i segura a Igualada, i a les
rodalies.
És una bicicletada de lliure
participació, el punt de trobada serà des del pàrquing de
l’escola Dolors Martí i Badia i
es preveu fer un circuit urbà
per la ciutat, conservant les
distàncies de seguretat i amb
totes les mesures oportunes.
L’objectiu d’aquestes bicicletades mensuals, es reclamar una
mobilitat sostenible i segura
dins la ciutat d’Igualada i rodalies, millorar i incrementar
els carrils bici, carrils bici sense talls, incrementar els pàrquings per bicis i més segurs,
millorar la connectivitat amb
els principals equipaments
dins la ciutat, amb les escoles, centres esportius, mercats,
nord i sud i també amb els pobles i barris veïns... Es demana
que Igualada pugui arribar a
ser una ciutat referent en mobilitat sostenible, i que es pensi més en la bici i no tan en el
cotxe.
Les bicicletades reivindicatives tenen lloc un cop al mes, i
són organitzades pel col·lectiu
Igualada pel Clima (Fridays
for Future Igualada), per Ciclistes Urbans d’Igualada i per
Igualada Ciutat Bici, i estan
obertes a tothom.
Es poden seguir les properes
convocatòries i les instruccions, a Twitter @igualadapelclima, @CiclistesUrbIGD o bé
per Instagram Fridaysforfuture.igualada, o Ciclistesurbansigualada.

Servei Tècnic Apple
Disposem de servei tècnic
Professional en Actualitzacions
i Reparacions d’equips Apple
Únic a Igualada

IGUALADA | 29

Divendres, 12 de febrer de 2021

Fitex assessora cent
La Veu i el Consell Comarcal
empreses d’Espanya en col·laboren en la promoció de l’Anoia
un projecte de la UE

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

M

és de cent empreses i associacions
de la indústria tèxtil-moda d’arreu de l’Estat,
juntament amb la confederació Moda España i la Federació d’Indústries del calçat,
han presentat una ambiciosa
proposta de transformació del
sector perquè sigui inclosa al
Programa d’Impuls de projectes tractors de Competitivitat
i Sostenibilitat industrial i així
poder accedir a les ajudes del
Fons Europeu de Recuperació
de la UE 2021-2023.
La Fundació per a la Innovació Tèxtil FITEX, amb seu a
Igualada, ha estat l’organisme
que ha assessorat el desenvolupament tècnic de la proposta, en especial en matèria de
sostenibilitat i digitalització
aplicada al sector de la moda.
L’objectiu del projecte, ara en
mans del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, és
transformar la cadena de valor de la indústria del tèxtil i la
moda, i implementar criteris
de sostenibilitat i economia
circular al sector a través de
diverses plataformes digitals.
L’empresa tecnològica Minsait, de la companyia Indra,
és sòcia clau del projecte pel
seu bagatge en matèria d’innovació, transformació digital
i tecnologies de la informació.
A l’avantprojecte presentat
–una “Manifestació d’Interès”- s’assenyala la necessitat
de desenvolupar ecosistemes
col·laboratius per produir
d’una manera més eficient
(responent a la demanda del
consumidor amb més agilitat i
flexibilitat), per produir des de
la proximitat i amb criteris de
responsabilitat social, a més
d’incloure les tecnologies de la

Un centenar d’empreses i associacions de
la moda han presentat una “Manifestació
d’Interès” al Ministeri d’Indústria per
poder accedir a les
ajudes europees
indústria 4.0. Pels impulsors
del projecte, la traçabilitat al
món de la moda, la transparència i la sostenibilitat han de
ser elements fonamentals a la
indústria, tal i com demanen
cada vegada més els propis
consumidors. A més, també és
una manera d’afavorir la competitivitat i l’accés a la tecnologia de qualsevol tipus d’empresa, independentment de la
seva mida o capacitats.
La finalitat de les entitats impulsores de la “Manifestació
d’Interès”, entre les quals també hi ha el Clúster català de la
Moda Modacc, és construir
els mecanismes i instruments
que ajudin a la indústria de
la Moda a accedir als Fons de
Recuperació i Resiliència de la
Unió Europea, i el primer pas
ha estat el disseny d’un projecte ambiciós que dona resposta
a molts dels principals reptes
que afronta el sector.
El projecte segueix creixent
amb la incorporació de nous
participants, tant empreses
com entitats i, així que el Ministeri d’Indústria confirmi
que ha estat seleccionat, es farà
la presentació definitiva de la
proposta. El sector coincideix
que la imminent arribada dels
fons de recuperació de la UE
suposa una gran oportunitat
per a la indústria tèxtil-moda
que de cap manera no es pot
deixar perdre.

P

ublicacions Anoia SL
i el Consell Comarcal
de l’Anoia han signat
aquesta setmana un conveni

que permetrà que cada setmana es publiqui a La Veu
de l’Anoia una proposta que
convidarà als habitants de la
comarca a recórrer i descobrir diversos indrets del ter-

ritori.
En la signatura del conveni hi
van participar la directora de
La Veu, Pia Prat, i el conseller
de Turisme de l’ens comarcal,
Dani Gutiérrez.

ANUNCI
Per a coneixement general, es fa saber que l’Ajuntament d'Igualada, en la sessió
plenària duta a terme el dia 26 de gener de 2021, va acordar el següent:
“Primer. Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Igualada, acompanyat de l’Estudi ambiental estratègic.
Segon. Sotmetre el present acord i el Pla aprovat inicialment a informació pública
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major circulació de la província i un
dels diaris d’àmbit local i al taulell d’edictes municipal i de la seu electrònica, perquè en
el termini de 45 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’última publicació, les persones interessades puguin examinar l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de
l’Ajuntament d'Igualada (Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 4a planta; de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que
estimin oportuns.
La documentació completa que integra el Pla podrà consultar-se també al taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada
(https://www.seu-e.cat/web/igualada/).
Tercer. Simultàniament al tràmit d’informació pública, trametre aquest acord, junt amb
el Pla aprovat inicialment i l’Estudi ambiental estratègic, a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona; i, a les entitats prèviament consultades, perquè en el termini de quaranta-cinc dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de rebre la notificació corresponent, puguin presentar les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.
Quart. Una vegada finalitzat el període d’informació pública, es resoldran les al·legacions presentades i es prosseguiran les actuacions necessàries en ordre a l’aprovació
definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Igualada.”
Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt segon, fent avinent que es tracta
d'un acte de mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el
dret a interposar el que els interessats considerin pertinents.
Igualada, 2 de febrer 2021
L’alcalde
Marc Castells i Berzosa

Ajuntament

d'Igualada
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Eixarcolant inicia la venda de llavors La UEA i Espai Malla,
d’espècies silvestres comestibles
en l’exposició d’objectes
fets per voluntaris
REDACCIÓ / LA VEU

D

es d’aquest mes de fe·
brer, cultivar espècies
silvestres comestibles
ja és possible. De la mà d’Ei·
xarcolant Llavors, una de les
línies estratègiques del Col·
lectiu Eixarcolant, tothom qui
ho desitgi podrà accedir amb
facilitat a les llavors d’espècies
silvestres comestibles, varie·
tats agrícoles tradicionals, i
espècies ornamentals tradici·
onals.
Marta Palomas, responsable
del projecte afirma que “és
molt important que aquestes
espècies i varietats es tornin
a cultivar si volem que siguin
realment una eina de canvi.
Només així es podran tornar
a consumir i comercialitzar
i contribuiran a transformar
el model agroalimentari i de
desenvolupament socioeco·
nòmic.”
Les llavors es presenten en un
format totalment innovador.
Es tracta d’un desplegable de
12 cares, exclusivament de pa·
per, i que a més de servir de
suport i protecció per al so·
bre que conté les llavors, ac·
tua com una mena de manual
d’instruccions, gràfic i visual,
que farà que el seu cultiu i
consum sigui fàcil i gratificant.
Fins i tot pels més inexperts.
Roger Costa, encarregat del
disseny gràfic, indica que “han
estat pràcticament dos anys de
desenvolupament per fer
possible aquest format, però
creiem que era imprescindi·

REDACCIÓ / LA VEU

Hort amb espècies recuperades i seu del Col·lectiu Eixarcolant.

ble per trencar barreres i fer
accesibles aquestes espècies i
varietats a tothom”.
El projecte s’ha iniciat amb
una setantena d’espècies i vari·
etats disponibles, que s’aniran
ampliant
progressivament,
amb l’horitzó de poder arribar
a oferir les més de 400 espèci·
es i varietats que es conserven
al banc de llavors del Col·lec·
tiu Eixarcolant.
Segons el seu president, Marc
Talavera, “aconseguir que
aquestes llavors arribin ar·
reu és un pas molt important
per fer que s’incorporin altre
cop als circuits productius i
de consum, i contribueixin a
canviar el paradigma agroali·
mentari actual.”
Per aconseguir-ho, el Col·lec·
tiu Eixarcolant aposta per l’es·
tabliment d’una xarxa de més

de 200 punts de venda arreu
del territori, complementa·
da amb la distribució online.
Talavera afirma que “la mi·
llor manera de normalitzar
el cultiu i consum d’aquestes
espècies i varietats és fer que
es trobin a tots els indrets on
actualment es comercialitzen
llavors. La venda online és
més fàcil, però té molt menys
impacte perquè s’arriba a un
públic que ja està convençut;
per aquest motiu la nostra
aposta per teixir xarxa arreu
del territori.”
Eixarcolant llavors és el primer
projecte a nivell català i estatal
centrat en la comercialització
d’espècies silvestres comesti·
bles. En són alguns exemples
la malva, la calèndula, el corn
de cérvol, el blet blanc, l’ortiga
o els colitxos.

Campanya de Mans Unides Igualada
MANS UNIDES / LA VEU

A

mb el lema Contagia
Solidaritat per acabar
amb la Fam Mans
Unides comença un any més
la seva campanya contra la fam
en el món que té com objectiu
enfortir les comunitats, de do·
tar les persones amb més i mi·
llors recursos per tal de poder
accedir a una alimentació més
sana, a l’aigua i al sanejament, a
l’educació, a la sanitat.
Per tal que aquests objectius
siguin possibles financem pro·
jectes arreu del món, amb el su·
port de tots els socis, col·labo·
radors i amics que amb la seva
solidaritat fan possible aconse·
guir ’aquests projectes.
Mans Unides també destina els
seus fons a pal·liar la pandèmia

ja que als països amb els quals
treballem tenen les infraestruc·
tures més dèbils.
Mans Unides és una ONG ca·
tòlica i per tant vivim el mis·
satge de Jesús que ens encoratja
a comprometre’ns amb la sort
del nostre germà, que és el nos·
tre germà de qui no ens podem
amagar.
El dia 12 de febrer és el dia del
“Dejuni voluntari” i el dia 14
el dia de “Mans Unides”. Sapi·
guem dejunar de tot allò que
no ens és necessari i el dia 14
col·laborem en la col·lecta que
es durà a terme a totes les Par·
ròquies d’Igualada.
Des de Mans Unides d’Iguala·
da, cada any realitzem activitats
per recaptar fons, però a causa
de la pandèmia hem hagut de
suspendre les activitats, aquest

mes de febrer hauríem dut a
terme el Sopar Solidari.
Us proposem que feu un dona·
tiu per l’import del sopar (7€)
al nostre compte corrent BBVA
0182-6035-47-0201562334
i
que aquest 2021 seguiu col·la·
borant.
No podrem estar físicament
junts i però si compartir la joia
de ser solidaris i poder estar
connectats espiritualment i
amb la pregària demanar força
per a totes aquelles persones
que pateixen per la fam i la pan·
dèmia. També volem fer arribar
tot el nostre suport a sanitaris, i
voluntaris que fan possible que
la solidaritat arreu de la terra
es contagiï i que entre tots no
deixem mai de ser un bri d’es·
perança per totes les persones
d’aquest món.

E

l passat mes de gener
la Unió Empresarial
de l’Anoia es va reu·
nir amb els representants de
l’espai Malla, un espai que
formen part de forma al·
truista i col·laborativa una
xarxa d’empreses, estudis de
disseny, enginyers, informà·
tics, tallers, makers i perso·
nes voluntàries disposades a
col·laborar plegades, que va
néixer gràcies al confinament
perimetral viscut a la Con·
ca d’Òdena, amb l’objectiu
d’aportar coneixement, eines
de fabricació i distribució de
material sanitari de protec·
ció durant els durs mesos del
confinament per la Covid-19.
En aquest cas, l’Espai Malla a
l’exposició anomenada “Ma·
lla-Covid19, la resposta de
l’enginy” ha volgut compartir
també amb la UEA l’experièn·
cia del voluntariat de les més
de 100 persones que formen
part d’aquesta gran iniciativa
social.
Joan Domènech, president de
la Unió Empresarial de l’Ano·
ia, va destacar que aquesta
exposició és una mostra clara
de la generositat i el compro·
mís del món social i empresa·
rial de l’Anoia. En aquesta
línia, Domènech va felicitar
la iniciativa i als voluntaris
d’aquest col·lectiu per tal de
dotar i fabricar eines per fer
front a la pandèmia de la Co·
vid-19, atès que va tenir una
incidència molt important
al territori, sent la Conca
d’Òdena el primer territori
de Catalunya que va patir un
confinament perimetral de·
gut a la seva situació sanitària
per la pandèmia.
L’exposició està estructurada
en tres parts. En una d’elles,
anomenada “Makers”, es do·
cumenta la creació i el funci·
onament d’una granja (parc)
de 102 impressores 3D a la

Conca d’Òdena. La següent
s’anomena “Objectes” i s’hi
mostra el material de pro·
tecció que es va crear durant
la pandèmia per tal de fer-hi
front a través de solucions
tecnològiques i sanitàries. La
tercera part, s’anomena “So·
cial” i s’hi detallen els des·
tinataris de tot el material
produït per Malla: hospitals,
CAPs, clíniques, residències
de gent gran i altres equipa·
ments sociosanitaris o bàsics
de les poblacions de la zona
confinada.
A la trobada van assistir
membres de les entitats que
han constituït la nova associ·
ació, Espai Malla, represen·
tants de l’Ateneu Igualadí, TI·
CAnoia i Disseny Igualada.
En aquesta idea de poder co·
operar les dues entitats, espai
Malla i la UEA, es va posar
sobre la taula algunes accions
de cara al futur amb l’objectiu
que des de la patronal es pu·
gui ajudar en les intencions
de Malla de donar continuïtat
i acolliment a aquest col·lec·
tiu i dotar-lo de més potenci·
alitats; així poder seguir apor·
tant a la societat un canvi des
de la innovació aprofitant les
ganes de seguir cooperant dels
seus voluntaris i entitats que
integren el col·lectiu Malla.
Des de la Unió Empresari·
al de l’Anoia es va manifestar
aquesta voluntat de donar
suport a la iniciativa i s’ha
compromès en col·laborar en
totes les accions que puguin
implicar al món empresarial,
per tal d’ajudar a les empreses
i al talent de la comarca a estar
a l’altura de la situació, i entre
tots, treballar per l’adaptació
del futur. Ambdues entitats
mostren la seva implicació i
compromís amb els17 objec·
tius de les ODS de les Nacions
Unides, treballant especial·
ment, en dos eixos importants
com l’economia circular i la
transformació digital.
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El Consell sol·licita al SOC nous
plans d’ocupació per a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

L

a directora del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya (SOC),
Ariadna Rectoret, va visitar
la passada setmana el Consell Comarcal de l’Anoia per
a tractar diferents línies de
treball conjunt entre ambdós
ens. Al Consell va mantenir
una reunió amb el seu president, Xavier Boquete, i el seu
vicepresident primer, Jordi
Cuadras. També hi va assistir el director general d’Economia Social, Tercer Sector i
Cooperatives, Josep Vidal, ja
que posteriorment van visitar
també el Grup Àuria.
La directora del SOC va visitar les dependències de l’Àmbit d’Estratègies per l’Ocupació, ubicat a la seu de la plaça
de Sant Miquel. Aquesta àrea
ofereix servei als municipis de
l’Anoia amb un equip de 16
persones i 2 milions d’euros de
pressupost.
En la reunió es va analitzar la
situació laboral actual, coincidint ambdues parts en la
preocupació per l’atur estruc-

REDACCIÓ / LA VEU

tural que arrossega la comarca. Es van repassar també els
resultats referents a inserció i
orientació laboral de les persones amb difícil ocupabilitat,
així com de prospecció a les
empreses locals, en el marc
dels diferents programes que
el Consell Comarcal porta a
terme amb el suport del SOC.
En aquest sentit, des de l’ens
comarcal es va traslladar a la
Generalitat la demanda de
nous plans d’ocupació, que
permetin seguir incidint en
aquestes polítiques actives
d’ocupació, una petició que

va tenir una bona acollida. Els
representants del SOC també
van avançar la seva intenció
d’haver enllestit aquest estiu la
nova oficina del servei d’ocupació al Passeig Verdaguer
d’Igualada.
Des del govern del Consell
Comarcal també es va agrair a
Ariadna Rectoret la bona col·
laboració existent fins ara, així
com la implicació d’aquest organisme en iniciatives com el
nou Pacte d’Acció Econòmica
i Social de l’Anoia, que impulsa el Consell amb una unitat
tècnica finançada pel SOC.

4.500 plantes de maria a les Comes

REDACCIÓ / LA VEU

E

ls Mossos d’Esquadra
han desmantellat un
cultiu ‘indoor’ de marihuana a Igualada amb un
total de 4.500 plantes. Segons

avança la cadena Ser Catalunya i ha confirmat l’ACN, els
agents haurien entrat a la nau
situada a l’Avinguda Europa
de la capital de l’Anoia a les
set del matí i haurien detingut
tres persones que es trobaven

a l’interior de les instal·lacions.
Els tres individus han estat
arrestats per un presumpte
delicte contra la salut pública. Fonts policials indiquen
que la causa segueix oberta.

Concurs a les xarxes socials per a promocionar la restauració
El Consell Comarcal de l’Anoia ha engegat una col·laboració amb el Gremi d’Hostaleria
i Turisme de l’Anoia, amb l’objectiu de promocionar aquest
sector i ajudar-lo en la seva
recuperació. Així, a través del
perfil d’Instagram d’Anoia Turisme, cada mes se sortejarà
un menú per a dues persones
en un restaurant de la comar-

147 dones han estat
ateses al Servei
d’Informació i Atenció

ca.
Les persones interessades a
participar-hi han de publicar a
Instagram una imatge d’algun
indret de la comarca, mencionar el perfil @anoiaturisme
i etiquetar-lo amb el hashtag
#AnoiaTurisme. La millor fotografia es publicarà en el butlletí mensual que Anoia Turisme envia cada mes als seus

subscriptors amb les propostes de promoció del territori
i, a més, tindrà el premi d’un
àpat per a dues persones en un
restaurant anoienc.
Amb aquesta iniciativa, el
Consell Comarcal de l’Anoia
vol incentivar el consum en
la restauració local i donar-li
suport en aquests temps tan
difícils.

U

n total de 147 dones
han estat ateses al
llarg de l’any 2020 pel
Servei d’Informació i Atenció a
les dones (SIAD) de la Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena, un servei per
a dones que ofereix informació, orientació i assessorament
en els àmbits laboral, social,
personal, familiar o d’altres. El
perfil de dones que recorren a
aquest servei tenen generalment entre 30 i 65 anys, estudis primaris o secundaris i són
majoritàriament de nacionalitat espanyola.
Durant l’any 2020, els principals motius de consulta han
estat els relacionats amb el
malestar emocional de les dones (gairebé el 60%), molt per
davant de les consultes relacionades amb els processos de separació i les custòdies de fills/
es que acostumava a ser l’àmbit
de demanda més habitual. La
situació de confinament i la
crisi derivada de la pandèmia,
doncs, són les causants del
malestar, l’angoixa i els estats
depressius que ha portat la majoria de dones a demanar ajudar al servei SIAD. El canvi de
tendència també s’explica pel
fet que durant el 2020 algunes
dones no s’hagin pogut plantejar separacions i divorcis per la
impossibilitat de prendre decisions i poder-les portar a terme
en un context de confinament
i pandèmia. Altres motius de
consulta de les usuàries del
servei han estat processos de
dol, situacions de violència i
problemes a la unitat familiar.
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) dóna
cobertura a totes les dones dels
municipis d’Igualada, Vilanova
del Camí, Santa Margarida de
Montbui, Òdena, la Pobla de
Claramunt, Jorba i Castellolí,
ajuntaments integrants de la
Mancomunitat Intermunici-

pal de la Conca d’Òdena. Es
tracta d’un servei públic, gratuït i confidencial que gestiona
l’entitat Dones amb Empenta.
Els SIAD ofereixen un espai
d’acollida i de referència per a
les dones, informen sobre els
diversos recursos comunitaris, públics i privats relacionats
amb aspectes sanitaris, socials,
laborals o legals, acompanyen i
orienten a les dones per donar
resposta a les seves necessitats,
ofereixen assessorament jurídic i prevenen i detecten situacions de violència masclista.
El servei compta amb punts
d’atenció a tots els municipis
de la Mancomunitat amb un
equip interdisciplinari format
per una educadora social, una
psicòloga i una advocada. A
més s’ofereix un servei d’atenció telefònica personalitzada
i la possibilitat de contactar a
través de Telegram. Durant els
mesos de confinament, entre el
12 de març i el 30 de juny de
2020, el servei va atendre les
consultes de manera telefònica
o telemàtica.
Des que va néixer ara fa deu
anys, el SIAD MICOD s’ha
consolidat com una porta d’entrada de dones que necessiten
ajuda per múltiples motius.
Tant el nombre de dones ateses
com les atencions realitzades
s’ha anat mantenint bastant
estable al llarg dels últims cinc
anys.
Les dones ateses durant el confinament fan una bona valoració de l’acompanyament que
van rebre, treballant l’angoixa
per situacions que ja estaven
vivint i agreujades per la pandèmia. A totes se’ls va oferir la
possibilitat de continuar amb
l’atenció presencial un cop tornada a la nova normalitat i gairebé totes van acceptar aquesta
possibilitat.
Es pot contactar amb el SIAD
a través del telèfon 636 365 631
(trucada o Telegram) o bé el
correu siad@micod.cat.
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Cesc Alcaraz

Economista soci -director FeedBackGround
@cescalcal

Què es perd el món
si la teva companyia desapareix?

L

a idea de fer aquesta pregunta és la de fer-nos reflexionar i poder trobar
aquell propòsit que fa que
la nostra organització té un “punt”
diferent a les altres i que fa que tingui un atractiu, tant per a clients
com per a empleats, que la fa especial.

pòsit i descartar els que no. Requereix certa valentia.
2. Persones i Cultura. És el primer
filtre per determinar la genuïnitat
de l’organització. Hi ha estudis que
demostren que les empreses genuïnes tenen un poder de retenció
i implicació del personal quatre
cops superior a la resta.
3. Processos i sistemes. Tant de forma interna com externa, fa referència a com les operacions i mecanismes de gestió obeeixen al propòsit.

Aquesta idea, un punt utòpica,
però que en algunes empreses està
funcionant, es pot assolir seguint
la metodologia 5P’s (article de McKinsey: More than a mission statement: How the 5Ps embed purpose
to deliver value) i que proposa 5
elements a tenir en compte:
1. Estratègia de portfoli de serveis
o productes. Oferir productes o
serveis alineats amb el nostre pro-

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

La indústria torna a créixer:
El creixement del sector manufacturer en el quart trimestre del 2,5% és una
dada esperançadora.

4. Mesura del Performance. El propòsit ha de ser, rigorosament, mesurat i s’acostuma fent fixant els
KPIs (indicadors) que millor ho
poden mesurar, seguint i incentivant l’organització a assolir els objectius marcats.
5. Posició i Engagement. El propòsit hauria d’estar incrustat en la
forma en què la vostra organització
transmet informació i interacciona
amb el públic.
Comencem a cercar el nostre ikigai
empresarial?

“La tasa de desempleo de las mujeres de entre 16 y 19 años llega a
alcanzar el 90% en comunidades como Canarias, Castilla-La Mancha
o Andalucía”.

“És un projecte dissenyat per establir el punt
de referència de cara al futur desenvolupament i creixement sostenible de combustibles
d’aviació a Europa i proporcionar un exemple
real a la resta del món”

“Ikigai, idea genuïna que fa que tothom que
t’envolta estigui orgullós de participar-hi”

Els francesos en diuen raison d’être
i els japonesos ikigai, però ambdues definicions fan referència a
aquesta idea genuïna que fa que
tothom que t’envolta estigui orgullós de participar-hi, en el paper
que sigui i que en el fons, sigui un
dels grans motors de venda de la
companyia.

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
Creació d’empreses: des del 2013 a Catalunya es creen, anualment,
més empreses que a la Comunidad de Madrid. La #COVID ha afectat aquesta dinàmica però es manté el major dinamisme en creació
de societats mercantils de #Catalunya.

Espai patrocinat per

Joan Roig

Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

El combustible del futur en l’aeronàutica

H

avent parlat en articles anteriors sobre la qualitat de
l’aire en les cabines d’avions i de l’ergonomia dels
seients, voldria tancar aquest cicle parlant-vos sobre el combustible del futur
en l’aeronàutica. Concretament, sobre
un projecte europeu (FlexJet – Horizon
2020) que pretén construir una planta
de demostració precomercial per la
producció de biocombustible d’aviació
avançat (combustible a reacció) a partir d’olis vegetals residuals i biomassa
de residus sòlids orgànics (residus alimentaris).
El projecte el formen un ampli consorci
d’empreses d’aeronàutica, de producció
de combustibles així com entitats de
recerca, entre elles el centre tecnològic
LEITAT. En el projecte s’estan utilitzant
diverses matèries primeres procedents
de residus orgànics per a la producció
sostenible de combustible d’aviació
(SAF). El procés ofereix avantatges
econòmiques i una major sostenibilitat
general mitjançant el processament de
matèries primeres de rebuig a prop de
la font on es generen i a una escala que
coincideix amb la disponibilitat de residus.
Aquesta és la primera tecnologia en utilitzar hidrogen verd de matèries primeres de rebuig, maximitzant així l’estalvi
de gasos d’efecte hivernacle. El projecte
ofereix un model per a la producció i
distribució de combustible per a avions totalment equivalent (conforme
a les normes ASTM D7566). Es tracta
d’un aparador que faciliti la consecució d’objectius de reducció de carboni
a mitjà i llarg termini, que s’han fixat
per a la indústria de l’aviació a Europa i
a nivell global.
Aquest projecte ofereix una cartogra-

fia de sostenibilitat social i mediambiental respectiva i validarà un pla de
negoci d’explotació integral, basant-se
en l’interès de l’usuari final ja establert
amb acords d’adquisició existents amb
British Airways. La planta del projecte
instal·lada a la font d’on surten els residus a BIGA Energie a Hohenstein (Alemanya) produirà 1.200 tones de combustible per a avions a partir de 3.482
tones de residus orgànics secs i 1.153
tones d’oli vegetal residual a l’any. Una
primera planta comercial a gran escala posterior es construiria immediatament després del final del projecte per
produir 25.000 tones anuals de combustible per a aviació.
El consorci del projecte FlexJet, sens
dubte, ha reunit els principals investigadors i proveïdors de tecnologia
industrial, tant de companyies aèries
com experts en energies renovables
de tot Europa, en un esforç de recerca
conjunta, compromesa i amb total dedicació per aconseguir l’objectiu global.
Es un projecte dissenyat per establir el
punt de referència de cara al futur desenvolupament i creixement sostenible
de combustibles d’aviació a Europa i
proporcionar un exemple real a la resta
del món de com es poden produir biocombustibles d’aviació sostenibles a
gran escala i descentralitzats econòmicament, alhora que atén les necessitats
socials i ambientals.
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xarxes: El més llegit
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Un veí de Montbui amenaça
els Mossos amb un catana,
mossega a un agent i s’escapa

P

La situació a l’Hospital Unide Montbui ja suma
2 L’Institut
8 grups i quasi 200 alumnes 3 versitari d’Igualada segueix

“Selecció de tuits
especial eleccions 14F”

#latevaveu

El vot és un dels drets més importants que tenim,
també per fer front al mal govern. Em presento al
costat de l’@angelschacon perquè torni el bon Govern, per fer front al populisme, per fer possible la
reactivació socioeconòmica i per seguir representant-vos al Parlament.
Marc Castells @marccastells

millorant

aïllats

Representem una nova generació, una manera diferent de governar basada en el republicanisme i
el bé comú. Portem la bona gestió dels municipis
anoiencs al Parlament #AlCostatdelaGent @ERCAnoia @Esquerra_ERC

Humans de l’Anoia @ humansanoia
#152 Miquel Gleyal Alcoberro

De petit em rondinaven perquè tenia un full
sota els llibres i passava l’estona dibuixant en
comptes d’estudiar.

David Alquézar @David_Alquezar
FOTO: Cesc Sales

A Igualada, el President @KRLS Puigdemont va
dir: ”Aquestes són les eleccions de junts: tots junts
contra JUNTS.” Bon joc de paraules i... que trist
que sigui així. @JuntsXCat @AnoiaJunts

Vaig estudiar Disseny Gràfic a EASD Ondara.
En les primeres feines a empreses industrials,
vaig aprendre màrqueting, comunicació i
gestió dels recursos gràfics.

Judit Guàrdia @juditgit
El nostre candidat al Parlament, @jordi_riba_,
avui en roda de premsa per explicar per què @
salvadorilla ha de ser el proper president de la
Generalitat de Catalunya. VOTA PSC

Educat en la cultura de l’esforç, cada dia
intento transmetre als meus dos fills,
adolescents de 16 i 18 anys, que cal tenir
passió i ser exigent, sobretot amb un mateix.
D’ells aprenc cada dia.
Actualment hem dedico al disseny,
màrqueting i comunicació, on el 1999
vaig fundar l’estudi MgComunicació, on
treballem colze a colze amb la Gemma Roca.
A casa ens agrada molt viatjar, tot i que
no ho fem tot el que voldríem. M’agrada
observar la gent, principalment de diferents
cultures, escoltar-les i m’emociona imaginar
com condiciona on has nascut i la forma de
pensar o ser.
M’estimo molt Igualada i Catalunya, i en el
temps lliure, el millor són les coses senzilles;
sortir a la muntanya sobretot a l’hivern, una
bona conversa, una mica d’esport, temps
amb la família i els amics.

#latevaveu

Jose Mendez

@1976_since

Socialistes d’Igualada @josepruana
Hi ha un lloc on la força de l’Estat ESP es fa petita,
un lloc on no ens poden fer trampes per guanyar.
Aquest lloc és a les urnes, utilitzant la millor eina,
el vot, la democràcia! Omplim les urnes el #14F
de justícia, salut i llibertat! A @ERCAnoia sempre
#AlCostatDeLaGent

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

Les institucions i governs de tot el món
s’aprimen, s’optimitzen i es solidaritzen, de
forma que els recursos arriben a tothom. Així
hem aconseguit tenir una societat amb millor
educació i millor cultura. Si hi ha millor
educació, hi ha més respecte, més tolerància i
sobretot hi ha més llibertat. Hem aconseguit
que cap persona sotmeti a cap altre, ningú està
per sobre de ningú, i cada persona té més eines
per ser independent i poder escollir i perseguir
els seus propis somnis.

Alba Vergés Bosch @albaverges
Avui jugo a casa, a #Igualada, acompanyada dels
futurs diputats al Parlament de Catalunya, que
seran com a mínim 6. Tingueu-ho clar, igual que
vam posar Igualada al mapa, tornarem a aixecar
Catalunya i posarem de nou la seva veu al món.
#SiThoPensesPDeCAT
Àngels Chacón @angelschacon

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

Nacho Ferrer

@bardaler

		

FineArt Igualada

@fineartigualada
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L’Associació dels Polígons dels Plans fa una aposta
ferma per les energies renovables
ANOIA / LA VEU

L

’Associació dels Polígons dels Plans de la
Conca d’Òdena ha posat
en marxa una iniciativa per a
promoure l’energia verda entre
les empreses del territori.
L’eix central del projecte és
impulsar l’energia fotovoltaica instal·lant plaques solars a
les cobertes de les empreses
situades en els polígons que
conformen l’Associació, amb
l’objectiu de reduir els costos
energètics de les empreses i
aproximar-se cada vegada més
a esdevenir un territori ambientalment eficient. Segons el
president de l’Associació, Ramon Felip, “la nostra línia de
treball és vetllar per les empreses però també per l’entorn
que les envolta i el medi ambient, i això passa per impulsar

nyeria i d’instal·lació de les
plaques solars en funció dels
consums elèctrics de cada
empresa, l’Associació compta amb la col·laboració de la
l’enginyeria Powen. Així com
també amb el suport i l’assessorament constant de la UPIC,
Unió de Polígons Industrials
de Catalunya.
La iniciativa impulsada per
l’Associació dels Polígons dels
Plans té el suport dels sis municipis de la Conca d’Òdena:
Vilanova del Camí, Òdena,
la Pobla de Claramunt, Santa
Margarida de Montbui, Castellolí i Jorba.
El projecte va en línia amb
les darreres accions que s’han
dut a terme des de l’Associació
sota els lemes “les renovables
planten cara a la covid-19” i
“compartir per competir, reactivem-nos!”.

projectes com l’actual”.
En aquesta aposta per les renovables, l’Associació dels Polígons dels Plans explora totes
les vies de finançament actives,
i aquí també volen incloure els
fons europeus Next Generation UE destinats a energia verda i digitalització. Per Ramon
Felip “els nous fons europeus
són una oportunitat per a les
empreses i des de l’associació
esperem que aquests diners
puguin arribar a les pimes del
nostre territori i fer dels Polígons dels Plans una àrea empresarial més sostenible”.
Des de l’entitat s’afirma que la
resposta per part de les empreses davant d’aquest projecte
per promoure la fotovoltaica és
molt positiva i això “ens motiva per tirar endavant i buscar el
màxim finançament possible”.
Per a fer els estudis d’engi-

Matinal de millores als voltants de la Tossa de Montbui
MONTBUI / LA VEU

F

a uns dies els membres
de la Fundació de la
Tossa han realitzat una
nova matinal voluntària de
manteniment i preservació
dels espais i voltants de La
Tossa. Aquestes matinals
per part dels membres de
la Fundació es fan de forma
periòdica, amb la finalitat de
cuidar i desbrossar els diferents espais: zona del jardí
botànic, Mirador, esplanada

del castell, accessos, petites
millores de condicionament
de mobiliari, espai de picnic, etc.
En aquesta ocasió, la brigada de l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui, ja
havia fet i desbrossat la part
que requereix maquinària
més gran.
Per contribuir a la cura de
l’entorn de La Tossa i afavorir espais agradables i nets
per passejar, es convida a
totes les persones visitants

que tinguin en compte les
següents recomanacions:
- Fer ús de les papereres que
es troben a diferents zones
de l’entorn.
- Si són bosses grans amb
molta deixalla o vidre, deixar-ho directament als contenidors que hi ha a la zona
d’aparcament.
- Llançar les burilles dins
les papereres, per evitar risc
d’incendi.
- Recollir els excrements dels
gossos.

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.

Biomassa · Climatització · Energies Renovables

C/ Alemanya, 47B · 08700 Igualada · 938048078 · info@frabel.net www.frabel.net
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El pressupost d’Òdena per al 2021 incrementarà la
inversió en promoció econòmica
ÒDENA / LA VEU

E

l ple de l’Ajuntament
d’Òdena ha aprovat
un pressupost ordinari
per al 2021 de 3.879.687,88€.
Els comptes per aquest any
incrementaran la despesa en
l’àmbit de la promoció econòmica respecte els del 2020,
amb partides reservades per a
ajudes al petit comerç i per al
foment de l’economia del municipi. D’altra banda, es mantindrà la despesa en els àmbits
socials i educatius i s’incrementarà la de l’àrea d’igualtat.
La inversió en cultura també serà semblant a la de l’any
anterior, malgrat que algunes
partides tenen prevista menys
inversió a l’espera de saber
si es podran dur a terme les
activitats previstes. També es
mantenen les subvencions a
les entitats de diferents àm-

bits.
Els sous i els ingressos per
assistir a plens i altres òrgans
col·legiats dels càrrecs electes de l’Ajuntament quedaran

congelats aquest 2021, sense
que se’ls apliqui l’increment
anual lligat a l’IPC.
Pel que fa inversions, cal destacar actuacions previstes

com el condicionament de la
rotonda de la Masia, l’arranjament de l’avinguda Manresa,
l’ampliació de la xarxa de biomassa per donar servei a la

llar d’infants, l’arranjament
de les escoles de l’Espelt per
solucionar el problema d’humitats, i l’actuació al Turó del
Castell amb el mur de contenció i treballs de manteniment
en les muralles, així com també la millora de l’enllumenat
en disseminats. Aquest 2021
també s’incrementarà la despesa en el manteniment de
camins, aprofitant el finançament de la Diputació de Barcelona. Del pressupost total
d’inversions, els veïns d’Òdena
podran decidir com i en què
invertir 10.000 euros a través
d’un procés participatiu.
El pressupost ha comptat amb
els vots a favor del grup Fem
Òdena, abstenció d’Òdena a
Fons i els vots en contra de
Òdena Progrès. Després de
l’empat l’alcaldessa ha fet valer
el vot de qualitat

Òdena aprova el Pla
L’Ajuntament d’Òdena retornarà
Municipal de prevenció
els 18 € que per error s’han cobrat
d’Incendis forestals 21-26 de més a la taxa d’escombraries
ÒDENA / LA VEU

E

n la sessió plenària del
4 de febrer es va aprovar per unanimitat dels
grups municipals el Pla Municipal de prevenció d’Incendis
forestals (PMPIF).
El PMPIF és un document que
conté el conjunt de previsions i
mesures proposades pels Tècnics de l’Oficina de Prevenció

d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, encaminades a reduir les causes dels
incendis, limitar-ne els efectes i
facilitar-ne l’extinció.
El Pla conté la descripció de
les actuacions de manteniment per aquests 6 anys, per a
la prevenció d’incendis en el
terme d’Òdena, els plànols on
s’indiquen les infraestructures
de prevenció, la xarxa bàsica i
el pla de renovació de camins i
d’hidrants.
El primer Pla municipal d’incendis forestals d’Òdena va ser
redactat l’any 1988 per l’Oficina
Tècnica de Prevenció d’Incendis forestals de la Diputació de
Barcelona i revisat fins a sis vegades: la primera l’any 1997, la
segona revisió l’any 2002, la tercera revisió l’any 2006, la quarta
revisió l’any 2011, la cinquena el
2015 i ara es presenta la sisena
revisió de l’esmentat Pla.

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

ÒDENA / LA VEU

E

l ple municipal de
l’Ajuntament d’Òdena
ha aprovat un document que recull el fet que, per
un error material, aquest 2020
s’han cobrat 18 euros de més
per habitatge del servei d’escombraries del municipi. Un

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

cop comunicat i corregit aquest
error, l’organisme de gestió tributària, que s’encarrega del cobrament de les taxes, retornarà
els diners a cada usuari.
L’oposició va comunicar al
govern municipal que havia
detectat aquest error a finals
de l’any passat, després que es
girés el tercer dels pagaments

Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

fraccionats del rebut d’escombraries. L’error material va provocar que la taxa pugés un 20
per cent, en comptes del 5 per
cent aprovat per Ple.
L’octubre de 2019 els grup municipals de Fem Òdena i del
PSC van pactar aquest augment del 5 per cent que significa un rebut de 130,20€ anuals en la taxa d’escombraries
per a les ordenances fiscals
per al 2020, xifra que seguirà vigent, ja corregida, aquest
2021, atès que s’han prorrogat
les mateixes.

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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La biblioteca Mont-Àgora Montbui es prepara per a la jornada
fa balanç de l’any 2020,
electoral de diumenge
marcat per la pandèmia
Garcia Lorca hauran de dipo- tal com mana la normativa,
MONTBUI / LA VEU

A

MONTBUI / LA VEU

C

oincidint amb la finalització de l’any
2020, la Biblioteca
Mont-Àgora està treballant
en la realització de la tradicional memòria anual.
Ja es coneixen algunes de les
xifres més destacades d’un
any en què la pandèmia va
condicionar i limitar els dies
d’obertura presencial i que
també va restringir la celebració d’activitats i va fomentar la utilització dels canals
telemàtics.
Durant l’any 2020 fins a
14.439 persones van visitar la
Biblioteca, una xifra sensiblement inferior a la d’anteriors
anys, però cal tenir en compte
que durant nou mesos hi ha
haver restriccions diverses,
inclòs el tancament del servei en els pitjors moments de
la pandèmia. També durant
l’any passat es van fer 339 publicacions en xarxes socials,
aconseguint 2.582 seguidors
de la Biblioteca Mont-Àgora en aquests canals. Es van
dur a terme una vuitantena
d’activitats, la gran majoria
de caire telemàtic, amb 1.550
participants en total.
D’igual manera, també com a
conseqüència dels nous usos

derivats de la pandèmia, el
préstec virtual de documents
es va incrementar de forma exponencial, arribant als
1.139 documents. El préstec
de documents físics va ser
de 8.941 (cal tenir en compte
que el fons documental de la
Biblioteca Mont-Àgora és de
30.825 documents).
El 2020 va ser un any es què
es van autoritzar 1.380 usos
del servei WIFI de la Biblioteca, i també 1.158 usos del
servei d’internet i + (la Biblioteca disposa de 32 ordinadors d’ús públic).
També cal remarcar que malgrat les restriccions, durant
l’any passat es van organitzar
cinc visites al centre per part
de grups escolars, amb un
centenar d’alumnes participants.
La Biblioteca Mont-Àgora,
inaugurada l’any 2015, és un
centre referent de difusió de
la cultura i és utilitzat diàriament per centenars de persones. La biblioteca ocupa una
superficie útil de poc més de
1.000 metres quadrats. A la
planta baixa hi ha l’àrea d’accés, revistes i diaris, música i
imatge, còmic i l’àrea infantil,
mentre que a la primera planta hi ha el fons general, treball
intern i l’espai de suport

quest proper diumenge tindrà lloc la
jornada d’eleccions al
Parlament, una convocatòria
que es durà a terme a Montbui amb diferents novetats, i
que inclourà l’aplicació d’un
dispositiu per poder dur-la a
terme 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

sitar 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).
Un responsable COVID general i diferents encarregats
de seguretat sanitària en els
col·legis electorals
Des de l’Ajuntament s’ha fet,

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.
Entre les prioritats d’aquest
responsables estarà garantir
en tot moment la utilització
de la mascareta per part de
tothom. També caldrà garantir la neteja de mans, i que hi
hagi una ventilació constant i
adequada dels diferents locals.
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 una important distància de seguretat
entre els diferents membres de
les meses i entre els membres
de les meses i els electors.

Trobada amb les entitats esportives
MONTBUI / LA VEU

D

ivendres passat va tenir lloc a la sala petita
Mont-Àgora, complint estrictament els protocols
sanitaris contra la covid-19,
una reunió organitzada pel
Servei d’Esports de l’Ajuntament montbuienc amb una
desena de representants de les
diferents entitats esportives del
municipi.
Durant la trobada, la regidoria
d’Esports Isabel Guerrero va
remarcar la importància “d’estar al costat de les entitats esportives del municipi, en uns
moments complicats com els
que estem vivint. Valorem tots
els esforços que esteu fent, les
mesures d’adaptació als protocols que van canviant i que
requereixen molta paciència
i feina per part vostra. Us garantim màxima col·laboració
i suport en tot el que estigui
en les nostres mans”. Durant

la trobada, que es realitza de
forma anual per tal de presentar les activitats que organitza
l’Àrea d’Esports, es van abordar
diferents qüestions, com ara les
justificacions dels convenis de
l’any 2020. També es van avançar les novetats pel que fa als
convenis per a aquest any 2021,
es van presentar les previsions
d’activitats esportives per a
2021 sempre que la pandèmia
permeti realitzar-les. Tanmateix, es va explicar a les entitats

la previsió d’ajuts a la pràctica
esportiva per a col·lectius vulnerables. També es van donar
a conèixer propostes sobre la
commemoració del 8 de Març
Dia Internacional de la Dona.
Va finalitzar la reunió amb un
torn de precs i preguntes, on
els representants de les entitats
van demanar especialmente la
màxima implicació municipal
per poder garantir la supervivència dels clubs i entitats esportives del municipi.

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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Jorba ofereix formació a la gent gran perquè es puguin
comunicar millor amb el mòbil
JORBA / LA VEU

L

’Ajuntament de Jorba,
en col·laboració amb
el Consell Comarcal
de l’Anoia i amb la feina d’un
grup de voluntaris del municipi, ha engegat el projecte
esTIC+aprop. L’objectiu de la
iniciativa és promoure el benestar i l’autonomia en la comunicació de les persones majors
de 65 anys de Jorba, oferint-los
una formació personalitzada perquè puguin utilitzar els
telèfons mòbils i tauletes per
disminuir la possible soledat,
l’aïllament i la manca de co-

municació que poden viure
després de gairebé un any de
pandèmia de Covid-19.
Entre el mes de desembre de
2020 i aquest mes de gener, un
grup de voluntaris ha trucat i
visitat les 116 persones majors
de 65 anys censades al municipi. D’una banda, ha servit
per demanar-los com es troben, quines necessitats tenen i
conversar amb ells, i de l’altra,
saber quins interessos i motivacions voldrien que cobrís
el projecte esTIC+aprop. Les
25 persones grans que finalment participen del projecte
han demanat aprendre com

registrar-se al Canal Salut i
conèixer-ne el funcionament,
aprendre les possibilitats de
WhatsApp, saber com fer vídeotrucades per poder veure els
familiars, com gestionar les fotografies als dispositius, i com
fer cerques segures a Google.
Després de recollir aquesta informació, aquesta setmana han
començat les formacions en
una sala de l’Ajuntament, higienitzada i ventilada, i seguint
tots els protocols establerts.
Persones voluntàries s’han
preparat per poder impartir aquestes formacions, a les
quals l’Ajuntament de Jorba els

L’Ajuntament de Jorba pren mesures per
garantir unes eleccions segures el 14 F
JORBA / LA VEU

L

es eleccions de diumenge 14 de febrer estan marcades per la situació pandèmica que estem
vivint, per aquest motiu des
de l’Ajuntament s’han pres tot
un seguit de mesures preventives i organitzatives perquè
tothom pugui exercir el seu
dret a vot amb seguretat.
A Jorba hi ha un sol centre
de votació, l’escola Guerau
de Jorba amb una sola mesa.
Aquest espai s’ha adaptat per
seguir tots els protocols marcats per la Generalitat de Catalunya i la Junta Electoral.
Així es disposarà de punts
d’entrada i sortida independents, es marcaran les zones
per tal de mantenir les distàncies de seguretat, l’espai
garanteix la ventilació i es
netejarà cada dues hores, es

subministrarà equips de protecció per al personal de la
mesa, s’establirà dispensador
de gel hidroalcohòlic, entre
altres. A més, durant tota la
jornada electoral hi haurà 1

persona responsable de seguretat sanitària de la instal·
lació que vetllarà perquè es
compleixin totes les mesures
de seguretat i distància entre
persones.
Encara que no són obligatòries, l’Ajuntament recomana
seguir les següents franges
horàries per anar a votar: de
9 del matí a 12 del migdia, les
persones grans i aquelles de
risc, de 12 del migdia a 7 del
vespre, la població en general, i de 7 a 8 del vespre, les
persones en quarantena (positius, contactes estrets i sospitosos). Així mateix, recorda
les mesures que cal prendre
per anar a votar: portar la
mascareta en tot moment,
respectar la distància mínima
d’un metre i mig, fer ús del
gel hidroalcohòlic i portar el
vot preparat de casa per agilitzar la votació.

agraeix la motivació, l’interès i
el temps que dediquen al projecte. Els participants es divideixen en grups reduïts de dos
o tres en funció d’allò que han
demanat poder aprendre. Després de cada sessió reben un
document detallat, pas a pas i
amb imatges, d’allò que hi han
après, perquè puguin posar-ho
en pràctica a casa.
L’Ajuntament de Jorba vol
que aquest projecte aporti als
participants coneixements i
seguretat a l’hora d’utilitzar el
mòbil i internet, que augmenti
les seves comunicacions amb
la família per reduir-ne la solitud, que en millori l’autonomia en les gestions de la vida
diària, els permeti compartir
aquest temps de formació amb
altres persones de forma segura tot trencant l’aïllament,

i, sobretot, que doni resposta
i suport a les seves necessitats
individuals.
Les converses amb la gent gran
del municipi també han permès saber que el 59% d’ells tenen accés a internet i disposen
d’un telèfon intel·ligent, que un
de cada quatre utilitza un mòbil bàsic, i que un 14% no en té
de cap tipus. L’Ajuntament està
treballant per oferir una solució a les dues persones que no
disposen de telèfon intel·ligent
i els agradaria tenir-ne un.
A banda de Jorba, el Consell
Comarcal, a través del Consell
de la Gent Gran de l’Anoia, ha
col·laborat amb diversos ajuntaments del territori per engegar aquesta tardor la iniciativa
esTIC+aprop, en el marc del
programa de Xarxa de Suport
al Voluntariat de l’Anoia.

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
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Noemí Trucharte: “L’Ajuntament ha pres
totes les mesures per garantir que els
col·legis electorals siguin espais segurs”

Educació facilita dispositius
de control de CO2 als
centres vilanovins

VILANOVA DEL C. / LA VEU

VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

quest diumenge 14
de febrer es celebren
les eleccions al Parlament de Catalunya i 9.392
vilanovins i vilanovines estan
cridats a les urnes. Des de
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí han editat un vídeo per
animar la ciutadania a anar a
votar i per tranquil·litzar-la
davant les incerteses que pot
ocasionar la Covid-19.
L’alcaldessa Noemí Trucharte
assegura que s’han adoptat totes les mesures necessàries per
garantir la seguretat de tots i
ha explicat que l’Ajuntament
no només ha seguit les indicacions que marca Salut sinó
que ha incrementat les mesures recomanades i reforçat
el protocol per garantir que
els col·legis electorals siguin
espais segurs i es pugui votar
amb total tranquil·litat.
Vilanova del Camí manté les 7
seccions i les 14 meses electorals: al Centre Obert, a l’Escola
Marta Mata, al Pompeu Fabra,
el Casal de la Gent Gran i al
Molinet hi haurà com sempre
dues meses electorals. Mentre
que al Joan Maragall n’hi haurà tres i al centre cívic del barri
La Pau, hi ha una única mesa.
A diferència d’altres comicis,
les meses electorals estaran
molt més separades entre sí i
els membres de la mesa també
hauran de guardar una distància mínima d’un metre i mig.
Els locals electorals es ventilaran periòdicament i es desinfectaran cada dues hores
El protocol per unes eleccions
segures a Vilanova del Camí

L

contempla la ventilació periòdica dels espais electorals
i una desinfecció cada dues
hores aproximadament. Salut
recomana fer-ne tres en profunditat durant la jornada: al
matí, al migdia i al vespre.
Les meses i altres espais de
contacte es desinfectaran també cada dues hores o tantes
vegades com sigui necessari.
Per fer-ho possible, l’Ajuntament ha assignat una persona
del servei de neteja municipal
a cada col·legi electoral.
L’alcaldessa Noemí Trucharte
explica també que els membres de les meses disposaran
de material EPI suficient
per anar-lo reposant durant
tot el dia: mascaretes FFP2,
pantalles facials, gel hidroalcohòlic, i l’Ajuntament hi ha
afegit també mampares de
protecció.
En aquests comicis s’assignarà
un policia local a cada espai
electoral que s’encarregarà del
control sanitari durant tota la
jornada. Vetllarà per la segu-

retat dels membres de les meses i es farà responsable també
de les cues i de que es respectin totes les mesures marcades
al protocol. Els voluntaris de
Protecció Civil col·laboraran
també en aquestes tasques.
Amb l’objectiu de reduir riscos
i evitar creuaments, s’han establert circuits d’entrada i sortida diferenciats.
Cada col·legi electoral té assignat un responsable del
control sanitari i del control
de cues
Les persones que facin cua,
hauran de mantenir un metre
i mig de distància tant a dins el
local com a fora del local electoral. No es pot portar acompanyants, excepte que sigui
necessari.
Tots els locals disposaran d’un
punt segur on es dispensarà
gel hidroalcohòlic.
Els votants hauran de portar
sempre mascareta i respectar
la distància amb els membres
de la mesa.

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

a regidoria d’Educació
de Vilanova del Camí
ha adquirit diferents
dispositius de control de
CO2 per controlar la ventilació a les aules als centres
d’educació i a l’Espai Jove
Can Muscons. Els mesuradors de CO2 ofereixen informació sobre el nivell de partícules per minut que hi ha a
la sala de forma exacta.
En un espai interior, un valor
entre 500 i 700 ppm (parts
per milió) es considera acceptable, però en el cas d’arribar als 800 ppm és obligatori ventilar la habitació per
renovar l’aire. Una concentració per sobre dels 1.000
ppm, indicaria que s’ha fet
una ventilació insuficient i
que cal ventilar al màxim i
en el mínim temps possible.
La regidora d’Educació Eva
Vadillo ha explicat a Ràdio
Nova que s’ha comprat un
mesurador per centre: per les
llars La Baldufa i El Molinet,
per les tres escoles: Joan Maragall, Pompeu Fabra i Marta
Mata i per l’Institut Pla de les
Moreres. També s’ha adquirit un aparell per mesurar el
nivell de CO2 a l’espai jove
Can Muscons. L’objectiu, diu
la regidora és garantir la seguretat dels escolars del municipi.
Eva Vadillo explica que es va
fer una prova pilot a l’institut
que va durar una setmana.
Des del centre van fer una
valoració molt positiva del
sistema que ara s’estendrà a
la resta de centres d’ensenyaments de Vilanova del Camí.

Aquests mesuradors permeten fer un registre dels
nivells de CO2 durant dies,
dades que després es poden
abocar al sistema per fer-ne
un seguiment.
Aquests aparells per mesurar el nivell de CO2 a l’aire
són molt útils per saber si la
ventilació d’una habitació és
l’adequada. També indiquen
la temperatura i la humitat
de l’espai.

Aquests aparells per
mesurar el nivell de
CO2 a l’aire són molt
útils per saber si la ventilació d’una habitació
és l’adequada
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Un veí de Montbui amenaça els Mossos amb una
catana, mossega a un agent i s’escapa

L’Institut de
Montbui suma 8
grups i quasi 200
alumnes aïllats

al policia. Els companys de
l’agent que esperaven a fora
van intentar entrar al domicili per ajudar al seu company,
però el pare del presumpte
agressor, que es trobava per
la zona, els ho va impedir, segons expliquen des del cos de
Mossos d’Esquadra.
Finalment, els agents que es
trobaven fora van aconseguir
entrar al domicili per ajudar
al company i en aquell moment l’home va aprofitar per
escapar-se i encara se l’està
buscant. Això sí, ho va fer
sense la catana, que es va quedar al domicili.
Els Mossos van acabar detenint el pare del presumpte
agressor per desobediència i
atemptat a l’autoritat. A més,
a l’interior del domicili hi van
trobar 312 plantes de marihuana. Des del cos policial
també informen que la dona
com el menor que estaven al
domicili es troben bé.

MONTBUI / LA VEU

MONTBUI / LA VEU

S

i a principis de setmana al conjunt de l’Anoia només hi havia 11
grups escolars aïllats, aquest
dimecres, només a l’Institut de Montbui ja n’eren 8.
A més, aquests grups confinats de l’institut montbuienc
impliquen
pràcticament
200 persones aïllades a casa
seva, 192 en concret, entre
alumnes i professors. Davant
aquesta situació, l’alcalde de
Montbui, Schummi Juárez,
anunciava que ahir dijous
al matí era prevista una reunió entre els responsables de
l’Ajuntament, els de l’Institut
i el Departament d’Educació,
de la qual a l’hora de tancar
aquesta edició, encara se’n
sabia res.
És de destacar que a més
l’IES Montbui diumenge és
col·legi electoral amb quatre
taules.

P

els vols de les sis del
matí d’ahir dimecres,
els Mossos d’Esquadra
van rebre un avís per presumpte violència de gènere
en un domicili de Santa Margarida de Montbui. Quan van
arribar a la zona, els agents
ja es van trobar a la possible
víctima fora del domicili,
però a l’interior encara hi havia el presumpte agressor que
s’havia tancat a dins amb un
menor.
Quan van arribar-hi agents
del cos policial, l’home no
els deixava entrar i els amenaçava amb ganivets perquè
no entressin. Finalment, va
deixar entrar a un dels agents
i un cop a l’interior, el mosso va intentar retenir al presumpte agressor. Va ser en
aquest moment que l’home
va treure una catana, a més
de mossegar diverses vegades

Fins el 25 de febrer, línia d’ajuts directes a l’hostaleria i la
restauració de Montbui
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
ANUNCI 250 x 90,25
20.pdf
per les restriccions
deriva-

des 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 fins el dia
25 febrer.
S’estableixen dues línies diferenciades d’ajuts. Per una
banda, hi ha els ajuts per als
establiments que no disposin
de terrassa; i per altra banda
hi ha la línia d’ajuts als es1
18/11/20 que
10:42 disposen de
tabliments

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
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.

PER UN NADAL DIFERENT, GAUDEIX DELS NOSTRES
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Capellades celebra la seva Festa Major Diverses activitats de
d’Hivern
Carnaval a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

L

a Festa Major de Capellades s’ha celebrat
amb totes les mesures
sanitàries i amb molt bona
acollida per part dels capelladins i capelladines que
han participat dels diferents
actes.
Primer s’ha començat amb
teatre. El matí de divendres
els joves van poder gaudir
amb una sessió matinal dels
sonetos de Federico Garcia
Lorca “Amor oscuro”. La representació va agradar tant
als joves com a la resta de
públic que va assistir a la representació del vespre.
El dia de Santa Dorotea es va
celebrar una missa a l’església, on es va renovar els vots
de poble. En acabar, concert
amb l’organista Josep Mata.
Per la tarda el Teatre La Lliga
es va tornar a omplir de mú-

E

l passat any 2020 les novel·les per a adults més
prestades a la Biblioteca El Safareig van ser “Reina
Roja” de Juan Gómez-Jurado,
amb 20 préstecs, i “Hasta que
salga el sol” de la Megan Maxwell, amb 13. Aquest és el segon any que tant el llibre com
l’autora estan entre els més
prestats.
En el cas de la novel·la juvenil,

màxim 6 persones).

oncurs de Disfresses
Jove
Aquest any excepcional ens ofereix propostes diferents i adaptades a la situació
per continuar mantenint vius
els nostres costums. Arriba el
Carnestoltes i a Capellades es
celebrarà amb una proposta
per als joves Així, des de l’àrea
de joventut s’ha organitzat un
concurs de disfresses per als
joves, en format digital.
Per participar-hi només cal
publicar a xarxes la disfressa
i etiquetar amb els hashtags
@capelladesjoventut #carnestolteskp21
Les 3 imatges que tinguin
més likes seran les que tindran premi.
Es poden penjar fins el dia 12
de febrer a les 00 hores. Els
dia 14 es publicarà el resultat.
Atenció perquè es pot participar en dues categories: la individual o bé la grupal (sempre amb un grup bombolla de

Diumenge celebrem a Capellades el Carnestoltes amb
un espectacle de circ
El Carnestoltes infantil es celebrarà a Capellades amb un
espectacle de circ, organitzat un any més per La Xarxa
Capellades, en col·laboració
amb l’Ajuntament.
Com que l’aforament és limitat cal fer compra anticipada
d’entrades - a 3 euros- a entrapolis.com.
L’animació anirà a càrrec de la
Companyia Sabani que presentarà “Amb P de Pallasso”:
“un espectacle fresc i divertit
que trenca la quarta paret i
posa cara a cara al públic i un
pallasso amb les seves bogeries. Números de màgia, clàssics de tota la vida, però amb
una mirada renovada”.
Els qui hi vagin disfressats,
poden passar pel photocall!
La representació començarà a
les 18 al Teatre La Lliga, on les
portes s’obriran a les 17:30.

C
Concert de la Suu / JOAN SOLER

sica, amb el concert acústic
de la Suu, que va fer les delícies dels assistents.
El darrer acte va ser en el
mateix espai, però amb un
públic molt familiar veient
els “Nàufrags” de la Cia Industrial La Teatrera.
La regidora de festes Susana Moreno, considera que

“aquesta Festa Major ens ha
permès gaudir de la cultura, complint amb els requisits sanitaris d’aforament,
distància, rentat de mans
i mascareta. La música i el
teatre dels actes programats
han estat una bona manera
de celebrar la Festa Major
d’Hivern de Capellades”.

Llibres més prestats el 2020 a la
Biblioteca el Safareig
CAPELLADES / LA VEU
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torna a triomfar “Wonder”, de
J.R Palacios, amb 15 préstecs
i “Tenia que pasar”, de David
Yoon, amb 7.
Si ens fixem en els gustos dels
més petits, amb els contes
d’infants de fins a 8 anys, “Un
sopar de por” de la Meritxell
Martí ha tingut 13 préstecs.
En el cas dels infants fins a 11
anys el més prestat, 8 vegades,
és “Yuju! príncipe azul, ¿dónde estás?”, de la Sylvie Misslin,
i en el dels que tenen fins a 13

anys el més sol·licitat ha estat
“Quan no ets la reina de la festa”, de la Renee Russell.
Finalment cal destacar els
préstecs de revistes, on la més
prestada continua sent “Speak
up” amb 30, seguida molt de
prop per “El Mueble” amb 26.
En el cas dels més petits són
“Cucafera” 65 i “Tatano” 47.
Recordem que tots aquests títols es poden agafar en préstec
a la Biblioteca El Safareig, només amb el carnet d’usuari.

S’ha acabat la
remodelació del carrer de
Doctor Flèming

Poda i manteniment de l’arbrat
CAPELLADES / LA VEU

A

quest dies s’està acabant els treballs de
poda i manteniment
de l’arbrat de la via pública.
Les darreres setmanes s’ha
intervingut a les places Àngel
Guimerà, Sant Miquel, Jacint
Verdaguer i al Pati de La Lliga, entre d’altres. També s’ha
fet el manteniment anual de
l’arbrat de les escoles de primària del Marques de la Pobla
i de la Mare del Diví Pastor i
de l’institut Moli de la Vila.
Enguany també s’està fent
substitució dels diferents arbres que s’han anat morint.
Aquest és el cas de més de

CAPELLADES / LA VEU

L
quinze exemplars de la Ronda del Capelló i el carrer del
Fossar o, per exemple, dels
desmais de l’entrada i un de
l’interior de la Piscina Blava.

Tots els arbres s’han substituït per altres de la mateixa espècie ja que s’ha pogut
constatar la seva correcta
adaptació al medi

’Ajuntament de Capellades ha treballat en
millorar la seguretat
dels vianants a la cruïlla davant Casa Bas, fins ara considerada com un dels punts
perillosos per la poca visibilitat i la velocitat de circulació.
El projecte que s’ha executat
ha treballat amb l’objectiu de
reduir la velocitat dels vehicles i per això s’ha fet el pas
més estret. També s’ha construït un pas sobreelevat, que

a la vegada que fa disminuir
la velocitat també afavoreix
el pas dels vianants, ja que la
vorera queda al mateix nivell
que la via.
La reordenació de l’espai
també ha comportat canvis
de circulació. Ara el carrer
Amador Romaní és només
de baixada.
Finalment, el projecte també ha permès incorporar, en
una zona on hi ha molta densitat, 5 places d’aparcament
en bateria, 1 de minusvàlids i
una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies.
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Concurs de disfresses per Instagram i
el Concurs d’aparadors per Carnaval
MASQUEFA / LA VEU

M

algrat la pandèmia de la Covid-19
Masquefa no es
quedarà aquest 2021 sense
Carnestoltes. I és que l’Ajuntament i el Casal de Joves de
Masquefa han treballat de
valent al llarg de les darreres
setmanes per a proposar als
veïns una alternativa festiva
plenament segura i adaptada
a les normes de seguretat i
restriccions vigents.
Concurs de disfresses per
Instagram
La Regidoria de Joventut convoca aquest 2021 la primera
edició del Concurs de disfresses per Instagram. El certamen estarà dividit en dues categories -disfresses i balcons-,
és obert a tota la població, i es
repartiran diferents premis:
• Disfresses: dos premis de
50€ per a cada categoria per
a bescanviar als comerços
locals adherits a l’Associació
Masquefa Comerç.
• Balcons: dos premis de 50€
per a la categoria individual
i dos premis de 100€ per a
la categoria col·lectiva per a
bescanviar als comerços locals adherits a l’Associació
Masquefa Comerç.
En la categoria de disfresses
hi poden participar adults
(un mínim de dues persones
i un màxim de sis, a partir de
18 anys), joves (mínim dues
persones i un màxim sis, de
13 a 17 anys) o famílies (mínim dues persones i un mà-

xim 6, de la mateixa família
o bombolla familiar, una de
les quals ha de ser un adulta).
Per participar al certamen
heu de fer una foto d’un mínim de dues persones disfressades a casa vostra o en algun
lloc de Masquefa i publicar-la
a Instagram del 15 al 21 de febrer amb l’etiqueta #carnavalmasquefa2021 i etiquetant el
Casal de Joves. Un cop acabat
el concurs, un jurat designat
per la Regidoria de Joventut
escollirà les fotografies guanyadores, i el veredicte es farà
públic durant la setmana del
22 al 28 de febrer. Per a més
informació podeu consultar
les bases del concurs.
Mentrestant, en la categoria
de balcons s’hi pot participar de forma individual o
col·lectiva (un mínim de dos
balcons). Per a prendre-hi
part caldrà que engalaneu
o disfresseu el vostre balcó i
publiqueu a Instagram una
foto (en el cas de la categoria
individual) o un vídeo o una
publicació de fotos en carru-

sel on es mostrin tots els balcons (en el cas de la categoria
col·lectiva), del 18 al 21 de
febrer amb l’etiqueta #carnavalmasquefa2021 i etiquetant
el Casal de Joves. Per a més
informació podeu consultar
les bases del concurs.
Concurs d’aparadors comercials disfressats
Finalment, qui tornarà a repetir presència durant el Carnaval d’enguany serà el Concurs d’aparadors comercials
disfressats. Al certamen hi
pot participar qualsevol comerç del municipi enviant un
correu electrònic a l’adreça
ctc.viver@masquefa.net fins
el 16 de febrer. Els aparadors
participants hauran d’estar a
punt el divendres 19 de febrer
i no es podran retirar fins el
diumenge dia 21. Durant els
dies 19 i 20 de febrer el jurat passarà ha fer la puntuació, i el veredicte es donarà a
conèixer entre el 22 i el 28 de
febrer. En total es repartiran
tres premis:
• 1r premi: 200€ i l’emissió
gratuïta d’una falca publicitària al dia a Ràdio Masquefa
durant tres mesos.
• 2n premi 150€ i l’emissió
gratuïta d’una falca publicitària al dia a Ràdio Masquefa
durant dos mesos.
• 3r premi 100€ i l’emissió
gratuïta d’una falca publicitària al dia a Ràdio Masquefa
durant un mes.
Per a més informació podeu
consultar les bases del concurs.

L’Ajuntament masquefí
demana responsabilitat
al sector de l’hostaleria
La Policia Local ha
procedit al tancament
temporal d’un local
per l’incompliment
reiterat de les normes
de seguretat vigents
MASQUEFA / LA VEU

M

algrat que la gran
majoria de bars i
restaurants de Masquefa compleixen les normes
de seguretat i restriccions vigents dictades pel Procicat
-entre elles, horari d’obertura,
aforament limitat, separació
de taules de dos metres entre
sí o extremar les mesures higièniques-, s’ha detectat que hi
ha alguns establiments que no
ho fan, posant en risc la salut
pública.
Per aquest motiu la Policia
Local ja ha aixecat diferents
actes de sanció i aquesta setmana s’ha procedit al tancament temporal d’un local per
l’incompliment reiterat de la
normativa.
En aquest sentit, el consistori demana al sector que actuï
amb responsabilitat, ja que les
mesures sanitàries es prenen
per prevenir el contagi de la
Covid-19 i no es pot posar en

risc la salut de les persones per
mantenir el negoci. També es
demana a la població que si
detecten que a l’establiment on
estan consumint no es respecten les mesures, que marxin
del lloc per no posar-se en risc
i que ho denunciïn a les autoritats.
Mesures que han de complir
bars, restaurants i cafeteries a
partir de dilluns 8 de febrer
• Obertura de 07.30 a 10.30 h
per esmorzar i de 13 a 16.30 h
per dinar.
• Se suspenen els sopars a l’establiment, excepte la recollida
de menjar per emportar fins a
les 22 h i el repartiment a domicili fins a les 23 h.
• Terrasses: obertes, amb una
distància mínima senyalitzada
de 2 metres entre comensals de
taules o agrupacions de taules
diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es
tracti de grups bombolla.
• Interiors: oberts amb el 30%
de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb
una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules
o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de
taula, excepte que es tracti de
grups bombolla.
934 50 61 53
Igualada
Comarca 42, cant. Masquefa

Es durà a terme l’arranjament del camí
de Can Marcet
MASQUEFA / LA VEU

P

ròximament
l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola executarà les
obres per arranjar els desperfectes del camí municipal que
comunica Can Gras amb Can
Marcet. Els treballs tenen com a
objectiu millorar una connexió
viària que és de vital importància pels veïns de can Marcet i
que també és d’ús freqüent per
als residents de Can Parellada.
Durant l’actuació, que és previst que es dugui a terme en
una única jornada, caldrà tallar puntualment el camí; i els
treballs implicaran actuacions

puntuals al llarg de tot el camí;
especialment en els punts on
la calçada està malmesa, amb

voreres descalçades, fissures i
trossejats que s’agreugen amb
l’erosió de l’aigua.

41

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 8933

42

| COMARCA

Divendres, 12 de febrer de 2021

Millora dels camins
municipals d’Orpí

Orpí ja té fibra òptica
ORPÍ / LA VEU

L

a fibra òptica ha arribat
a Orpí 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 d’Orpí s’ha
finançat amb fons propis de
l’operador de telecomunicacions amb seu a l’Anoia i
amb un 50% de fons FEDER
de la Unió Europea a través
del Programa d’Extensió de
Banda Ampla de Nova Generació. Aquests fons estan orientats a donar accés a servei
d’Internet de qualitat a zones
blanques amb dèficits de connectivitat.
Particulars i empreses d’Orpí
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 més, l’opera-

ORPÍ / LA VEU

G

ràcies a una nova línia de suport sectorial de la Diputació
de Barcelona per la millora
de camins municipals d´ús
públic aptes per al trànsit
rodat motoritzat, abans de
concloure l´any 2020, l´Ajuntament d´Orpí va ser
un dels ajuntaments de la
província de Barcelona de

dor ofereix ara més dades per
a les línies mòbils al mateix
preu. Les combinacions amb
trucades il·limitades permeten línies de 17, 52 i 92 GB.
A Orpí, 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 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.

L’Ajuntament adquirirà un ecògraf
portàtil per al Consultori Municipal
LA LLACUNA / LA VEU

L

’Ajuntament de La Llacuna adquirirà un ecògraf portàtil polivalent
per al Consultori Municipal.
Aquest nou aparell de visualització per ultrasons li permetrà
al metge poder fer un diagnòstic més ràpid i segur del o la

pacient i evitar el desplaçament a altres centres sanitaris.
La màquina d’ultrasons, Vscan Extend amb sonda dual, es
comprarà a l’empresa GEHealthcare. El cost és de 5.204 €
més IVA. L’adquisició d’aquest
aparell de butxaca, que es va
aprovar en el Ple del 19 de
novembre de 2020, permet

menys de 20.000 habitants
destinataris de la subvenció,
que consta de 57.078,26€ (
meitat destinats en el pressupost de 2020 i meitat en el
de 2021). Aquest import ha
permès realitzar l´arranjament de camins que es van
veure deteriorats en episodis
de pluges fortes, i es preveu
que aquest 2021 es puguin
arranjar els camins que així
ho necessitin.

veure parts del cos en funcionament, com el cor, els
pulmons, les tiroides, els vasos, el fetge, el pàncrees o els
ronyons i no ocasiona cap
molèstia ni efectes secundaris al o la pacient. Aquest
ecògraf suposarà una millora
en l’atenció sanitària dels llacunencs i les llacunenques.

Tablets per a la gent
gran d’Orpí
ORPÍ / LA VEU

Des de l’Ajuntament d’Orpí,
conscients de la situació de
confinament que ha provocat la covid19, i per garantir
l’accés a la ciutadania de les
eines digitals, l’Ajuntament

d’Orpí ha dotat d’una tablet
als domicilis amb majors de
65 anys. És el primer pas per
poder apropar les noves tecnologies al col·lectiu de gent
gran. Tan aviat com la situació sanitària ho permeti, es
farà una petita formació.

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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Actualitzada la cartografia topogràfica Arriba el Carnaval de
urbana de Piera
Piera en format virtual
PIERA / LA VEU

D

PIERA / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha lliurat a
l’Ajuntament de Piera
la cartografia topogràfica
urbana 3D escala 1:1.000 del
municipi, una eina essencial
per al desenvolupament de
les competències municipals bàsiques ja que és la que
s’utilitza com a base de les
cartografies temàtiques com
ara el planejament urbanístic, la cartografia de cadastre

i les xarxes de serveis i equipaments.
Per aquest treball s’han cartografiat 2.432 hectàrees del
municipi que corresponen a
la superfície de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable
necessàries per a la planificació urbanística dels seu àmbit territorial
La cartografia està realitzada
a partir de fotografies aèries
fetes amb tècniques fotogramètriques i també pel treball

de camp, i està estructurada
en sis fitxers que inclouen
l’altimetria, planimetria, toponímia, model digital d’elevacions, vialer i model digital del terreny. El treball s’ha
realitzat segons el plec d’especificacions tècniques v 2.2
aprovat per la Comissió de
Coordinació Cartogràfica
de Catalunya. La cartografia
es lliura en els formats Microstation, Autocad i PDF
amb nivells i sistema de referència ETRS89.

es de la Regidoria de
Cultura es convida
als vilatans i les vilatanes a gaudir i participar
un any més de la celebració
del Carnaval. Aquesta edició,
però, haurà de ser diferent,
atesa la situació actual de
pandèmia en què ens trobem,
i es proposa a la ciutadania un
concurs de disfresses virtual.
Per poder-hi participar,
s’haurà d’enviar una fotografia
individual o en grup al correu
electrònic cultura@ajpiera.
cat, del dia 11 al 17 de febrer,
juntament amb el full de dades i les autorizacions que es
troben adjuntes a la notícia
segons la categoria en la qual
es participi. En el cas de participar a la categoria adult/familiar com a grup, serà necessari omplir un full de dades
per cada membre del grup, en
funció de si és major d’edat o
menor.
Les imatges rebudes seran exposades a la Sala Municipal
d’Exposicions del 26 de febrer
al 7 de març, on es podran
visitar en horari de dilluns a

divendres de 15.30 a 19 h i els
dissabtes i diumenges de 9.30
a 15.30 h. L’entrega de premis
serà el dia 7 de març a les 19
h a la Sala d’Exposicions Municipal.
Hi haurà un reconeixement
per a les persones guanyadores de les diferents categories.
En l’àmbit adult/familiar es
premiarà el millor vestuari
(també caldrà enviar fotografies del procés d’elaboració), el
més divertit i el més nombrós,
que inclouria diferents grups
bombolla que hagin decidit
de forma conjunta disfressar-se de la mateixa temàtica. En la categoria infantil, es
premiarà el millor superheroi/superheroïna, el millor
princep/princesa i la disfressa
més divertida.
Ambdós categories tindran
un reconeixement de la ciutadania, amb el premi per votació popular. Per poder votar,
s’haurà de fer de forma presencial a la Sala d’Exposicions
Municipal fins el 6 de març.
El jurat, estarà presidit per
la regidora de Cultura, Anna
Pallerols, i format per diverses
persones anònimes de la vila.

A disposició de la ciutadania el servei
d’atenció al consumidor
PIERA / LA VEU

L

’Ajuntament de Piera ofereix un servei de
gestió de reclamacions,
denúncies, queixes i consultes
en l’àmbit del consum. Aquest
es complementava amb visites
mensuals de la unitat mòbil
de la Diputació Barcelona,
que es van haver de suspendre
amb l’inici de la pandèmia.
Durant l’any 2020, el servei de
consum va atendre 383 persones usuàries que van fer les
seves consultes o van presentar reclamacions, denúncies
i/o queixes. D’aquestes, 371
s’han donat per tancades, 6
estan a l’espera de la seva resolució, dues estan duplicades
i una resta a l’espera de rebre
documentació complementària.
Les reclamacions més habituals estan relacionades amb
els subministraments, com la
llum, l’aigua i/o el telèfon, i tenen a veure amb la contracta-

ció de serveis que després no
es presten amb les condicions
pactades, amb factures desorbitades, o per no haver retornat rebuts que no s’haurien
d’haver cobrat... També acostumen a arribar-hi queixes
sobre compres per internet en

les quals el producte ha arribat defectuós i ni el venedor
ni l’empresa de transport se’n
vol fer càrrec.
Els pierencs i pierenques poden
demanar cita prèvia per accedir
al servei a través del telèfon de
l’Ajuntament 93 778 82 00.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

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

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com
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Josep Minguell: “Quan es pinta al fresc hi ha molta pressió:
pinzellada que es fa, pinzellada que queda”
STA. COLOMA DE QUERALT /
DAMIÀ AMORÓS, ANNA ALBAREDA I MARC VERGÉS

tació, a més d’aportacions de
la comunitat d’aquí a Santa
Coloma.

L

’artista targarí Josep
Minguell ha estat pintant els darrers dos
mesos un mural amb diverses
escenes a la capella de l’Església de Santa Maria de Santa
Coloma. Per encàrrec de la
parròquia s’ha fet aquesta
pintura al fresc, una tècnica
que requereix un gran domini tècnic per part de l’autor.
A la Segarra hem conversat
durant uns minuts amb en
Josep Minguell i el Mossèn
Joan Francesc Amigó perquè
ens donin detalls de com ha
estat tot el procés d’aquesta
pintura.
En què consisteix la pintura
al fresc?
Josep Minguell (JM): La pintura al fresc és una pintura que
forma part de la construcció
dels edificis. Consisteix en fer
l’arrebossat final de les parets
i aprofitar aquest moment per
pintar-les. Aquest arrebossat es
fa amb morter de calç, i la calç
en contacte amb l’aire es mineralitza i és en aquest moment
quan nosaltres, els pintors,
aprofitem la reacció química
per pintar terra i aigua.
Aquesta és una tècnica mil·lenària, ja que s’han trobat pintures del Neolític i el seu període d’esplendor va ser en l’època
medieval i el Renaixement.

Hi ha pocs artistes que es
dediquin actualment a la
pintura al fresc. Per què és
així?
JM: Segurament que la qüestió tècnica, el fet de no ser
senzill tot el procés de pintar
al fresc, és un dels factors.
El pintor, més enllà de saber
preparar una paret, arrebossar-la, estudiar el comportament de la calç, captar el
moment de reacció, etc. Però
més enllà d’aquesta part professional, el fresc més que una
tècnica és una filosofia, una
manera d’entendre la pintura.
És una pintura amb un gran
sentit coral, el pintor no n’és
l’artífex únic, sinó que es una
pintura que es fa en relació
amb la comunitat. És un art
que s’escapa dels paràmetres
habituals, segurament per

això hi ha pocs pintors que
s’hi dediquin.
Com ha estat el treball en
comunitat a Santa Coloma?
Mossèn Amigó (MA): El procés va començar fa un any i
mig aproximadament. Jo vaig
començar a explicar-li unes
idees, que en Josep transformava amb esbossos, en tornàvem a parlar, rectificàvem
coses... Hi ha hagut un treball
llarg i a vegades una mica
difícil també (riuen els dos).
Quan finalment vam tenir
una proposta consensuada
ho vam presentar al Bisbat,
que també hi va dir la seva
fins que es va aprovar el projecte. A més, paral·lelament
anàvem buscant el finançament, amb la col·laboració
de l’Ajuntament i de la Dipu-

Ha estat un treball llarg,
doncs...
JM: El treball llarg ha estat
confeccionar el guió d’aquest
cicle de murals, és com si
preparéssim una pel·lícula.
Aquest guió ha estat el fonament per després anar elaborant el projecte. Un cop el
projecte és clar, es fa el dibuix
a escala real, per poder-lo
transferir sobre la calç. I després ja vam muntar les envestides i en vaig fer l’execució
pictòrica final, la que ja es pot
veure a la capella. En total, a
la capella hi he estat treballant dos mesos.
Com seria una jornada de
treball aquí a la Capella?
JM: El primer que faig al matí
és mullar la paret el tros de
paret que he de pintar i rascar-la. Llavors ja aplico el
morter i hi aplico la terra i
l’aigua. La complicació de tot
plegat és que s’ha de pintar
amb el rellotge a la mà, ja que
tinc unes hores determinades
abans no s’assequi el morter. A més, també s’ha d’anar
amb compte, perquè no es
pot rectificar. Pinzellada que
es fa, pinzellada que queda.
Algú pensarà que pintar amb
aquesta pressió pot ser una
tortura, però en realitat son la

clau de la pintura al fresc. És
una pintura que com a artista
t’obliga a pensar bé el projecte, treballar amb seguretat,
amb diligència, rapidesa i
amb una energia especial. És
com els jugadors de futbol, si
no hi ha pressió, no juguen
bé.
El clima influeix a l’hora de
pintar al fresc?
JM: Influeix el territori, el
paisatge, l’edifici, les dimensions de l’obra, etc. En realitat
podríem dir que l’obra ja és
a la paret i els pintors només
venim a descobrir-la. Pel que
fa al clima, a l’estiu s’ha de
preparar la paret mullant-la
molt més, el morter s’ha de
preparar més liquat i amb
més calç. A l’hivern s’ha de
vetllar per la temperatura, a
menys de 10 graus la calç no
fa la carbonatació i no es pot
treballar. Aquí ho hem pogut
trampejar amb l’estufa, però
amb més fred seria complicat.
Per altra banda, la humitat és
un altre factor que influeix i
va bé que sigui alta.
Quan algú vingui a veure
aquesta pintura. Com ho ha
de fer?
MA: El millor és que vinguin
en un moment en què hi
hagi algú que els pugui explicar l’obra. Es tracta d’una
pintura simbòlica, i els símbols s’han d’explicar perquè
s’entenguin bé.

Tous celebra el Carnestoltes amb la companyia Pentina el Gat
S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

D

iumenge, la companyia Pentina el Gat
presentarà el seu nou
espectacle d’animació Balambambú a Sant Martí de Tous,
a 2/4 d’1 del migdia a la plaça
de Fàtima.
Balambambú coincideix amb
l’arribada del Rei Carnestoltes
i, en un any en què la rua tradicional no es podrà celebrar
per motius de seguretat sani-

tària, l’espectacle resulta una
oportunitat perquè les famílies puguin seguir gaudint
d’una proposta festiva i de
qualitat, sempre amb el compliment de totes les mesures
necessàries.
La programació forma part
del cicle Tous en família, que
retorna aquest mes de febrer
amb la intenció que la cultura no defalleixi malgrat la situació actual que viu el país.
Aquest cicle de programa-

ció familiar està organitzat
per l’Ajuntament de Tous i
compta amb la col·laboració
de Teatre Nu.
Dalt de l’escenari tres músics
-Xef Vila, Marc Mas i Sam
Atencia- i l’animador Martí
Verdú faran cantar i ballar el
public a ritme de rock&roll,
ska, rumbla catalana, salsa,
samba i molt més. A banda
de cançons dels 80 i 90, sentirem molta música original i
tradicional.

Club Bàsquet Igualada
Seguiu-nos a

@CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

els
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L’Ajuntament de Sant
Un musical fet a mida arriba al Casino
Martí Sesgueioles impul- per partida doble
sa un viver d’artesans/es
S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

A

quest mes de febrer,
l’Ajuntament de Sant
Martí
Sesgueioles
promou un viver d’artesans/
es al municipi i, per a fer-lo
possible, impulsa una prova
pilot que té com a objectiu
proporcionar un punt de trobada, coneixement, creació
i venda al detall per a santmartinencs i santmartinenques amb un projecte propi
d’emprenedoria comercial i
artesanal.
L’ens cedeix un espai de l’edifici municipal de “l’Hospital”,
a la planta baixa del carrer
del Pont número 6, per a promoure una prova pilot que
tindrà una durada de 6 mesos
i no implicarà cap cost als sol·
licitants. Passat el període de
prova, i amb la certesa que el
projecte te interès i compromís per a seguir endavant, es
realitzarà un contracte d’arrendament, amb un lloguer
mensual als interessats/des.
Al viver d’artesans/es hi pot
formar part tota aquella persona que tingui residència
actual a Sant Martí Sesgueioles, empadronada o no al
municipi; i que desenvolupi
un projecte personal vinculat amb un ofici artesà: tèxtil,
ceràmica, elements naturals,

fusta, etc. De moment, no
poden ser sol·licitants projectes relacionats amb productes
agroalimentaris.
Les persones sol·licitants es
comprometen a col·laborar
i participar durant el temps
que dura la prova pilot, 6 mesos.
Presentació de sol·licituds
fins el 22 de febrer
Tots aquells artesans/es de
Sant Martí Sesgueioles que
vulguin compartir idees,
coneixements i donar-se a
conèixer, així com disposar
d’un petit punt de venda i expositor comú obert al públic,
poden presentar la seva sol·licitud abans del 22 de febrer.
Trobaran tota la informació a
la web de l’Ajuntament, www.
sesgueioles.cat.

Tenim la clau
de casa teva!

CALAF / LA VEU

A

quest diumenge 14
de febrer a les 18.30h
el Casino de Calaf
acollirà el musical ‘Una altra
estrena’, una producció de la
FAC, la XTAC i el grup de teatre Sus4. L’obra està a càrrec
de Clara Solé i sota l’assessorament artístic de Daniel
Anglès. Les actrius i actors
Maria Codony, Clara Giralt,
Ferran Enfedaque, Alexandre
Ars, Laura Font i Carles Alarcón donen veu als personatges d’aquest divertit musical
que explica la història d’una
jove companyia de teatre que
fa musicals a mida per la po-

blació on van a parar, però
aquesta vegada han arribat
tard i els actors i actrius hauran d’improvisar principalment amb l’ajuda del públic.
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 cal comprar les entrades
de manera anticipada 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.

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
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Un Igualada Rigat en quadre s’emporta una gran
victòria de Sant Sadurní
HOQUEI PATINS / LA VEU

CE NOIA 1
IGUALADA RIGAT 4

V

ictòria extraordinària de l’Igualada HC
contra el poderós
Noia i contra els elements.
Només 24 hores abans del
partit Francesc Linares es
quedava sense Roger Bars i
Bernat Yeste, per haver estat
contacte amb un positiu de
covid. S’afegien a la baixa ja
sabuda de Tety Vives per sanció. L’equip es quedava sense
3 peces cabdals per afrontar
un dels equips amb més potencial de la categoria.
Però els arlequinats van saber superat totes les adversitats i, com si haguessin tingut el suport des del cel d’en
Joan Mir, van fer el millor
partit defensiu de la temporada. L’Elagi va estar descomunal. Baliu i Palau es van
buidar0, jugant els 50 minuts
i Pla, Marimon i Riba es van
anar repartint els minuts. Els
gols se’ls va quedar tots Riba
que va firmat dos autèntics
golassos. La victòria li permet a l’IHC sortir de la zona
de descens directe i enganxar-se a un grup de 4 equips
separats només per 2 punts.
El pròxim rival serà el Girona, divendres a les Comes.

Lluita i rebel·lió
L’equip es va rebel·lar contra
tot. Contra les baixes, que
afectaven un 30% de la plantilla, contra la classificació,
contra els nervis i contra la
mala sort que els ha perseguit aquestes últimes jornades.
Els “rigats” es van multiplicar en defensa, van estar
molt intel·ligents, sense donar opcions a pilota aturada i van acabar amb només
8 faltes d’equip. I alhora van
trenar molt bé els contraatacs i van estar letals en la
definició. El Noia va tenir
el control del partit però les
millors opcions de gol van
ser igualadines, amb dos pals
inclosos, un per part. A més,
quan els cavistes van superar
la fèrria defensa arlequinada
es van trobar amb un mur,
l’original “paret Deitg”.
L’IHC es va avançar al minut 18. Ton Baliu va sortit en
contraatac de dos contra un i
va habilitar Gerard Riba que
abans que el defensor li tapés
l’entrada va etzibar un míssil, marca de la casa, des del
vèrtex de l’àrea que va entrar
per l’escaire. Xus Fernández
no va poder fer res per aturar-lo. Tres minuts després
Pla va disposar d’una FD per
targeta blava que no va poder aprofitar. Com tampoc la

superioritat posterior. Va ser
una espècie d’entrenament
pel que passaria al final de la
segona meitat.
Saber patir. Saber guanyar
A la segona meitat el Noia
va pressionar encara més en
atac però l’IHC responia amb
una defensa d’alta intensitat.
Al minut 11, Elagi li va aturar un penal a Costa. 30 segons després el mateix Costa
va establir l’empat rematant
al segon pal una contra local.

El Sènior Femení A del CB Igualada
començarà el format reduït de Copa
Catalunya el 6 de març
BÀSQUET / LA VEU

L

a Federació Catalana de Basquetbol ha
publicat, de manera
oficial, les noves Bases de
Competició, corresponents
a la temporada 2020-21, del
‘Campeonato de España de
Primera División - Copa
Catalunya’, tant de categoria
femenina com masculina.
Enguany, el campionat ha
adoptat una renovada composició de joc, derivada per
la situació de la pandèmia
Covid-19, que ha obligat a
adaptar el calendari i l’habitual estructura competitiva.
El campionat serà de ca-

ràcter estatal i, per tant, es
regirà pels Protocols Covid
indicats pel Consejo Superior de Deportes. Així
doncs, el Sènior Femení A
del CB Igualada disputarà
aquesta versió reduida de
Copa Catalunya, que donarà accés a la Lliga Femenina
2 i engegarà motors el proper cap de setmana 6 i 7 de
març de 2021. La Fase Prèvia, vertebrada per un total
de 4 grups que composaran
els 20 equips de la competició, es desenvoluparà pel
sistema de joc de lliga a doble volta tots contra tots. En
aquesta fase de grups, les
igualadines s’enfrontaran al

CB Lleida, el CB Valls, el CB
Cornellà i el CB Granollers.
Els equips que aconsegueixin el 1r i el 2n lloc de cada
grup accediran a la Final
a Vuit, una de les novetats
més destacades d’aquest
curs. Aquesta innovadora
i atractiva fórmula que determinarà el campió arribarà durant un únic cap de
setmana, a partit únic, amb
data fixada per al 28, 29 i
30 de maig. El divendres
28 es jugaran els 4 partits
de quarts de final, el dissabte 29 serà el torn de les
dues semifinals mentre que
la gran Final es disputarà el
diumenge 30.

3 minuts més tard l’IHC va
disposar d’una nova FD.
Aquest cop la va tirar Gerard Riba que va un ganxo
esquerra-dreta i va batre al
Xus a mitja alçada. L’equip va
defensar amb ungles i dents
el mínim avantatge. I ho va
resistir tot. Amb un Elagi estratosfèric.
Al minut 21 Costa va desaprofitat un penal. Tampoc
va poder marcar dos minuts
més tard Riba en una altra
FD. La diferència és que el
Noia va acabar el partit amb
inferioritat. I l’IHC hi va saber jugar. Els de Linares van
fer l’1 a 3 que sentenciava el

partit en una contra sense
porter. Marimon va assistir
Palau que va culminar el seu
partidàs amb un gol decisiu.
I encara hi va haver temps
per una exhibició de potència de Ton Baliu. A falta de
6 segons, i com si no portés
50 minuts a les cames, es va
marcar un esprint que va
deixar clavar a tothom, es va
plantar davant del seu bon
amic Xus, li va aixecar la
bola i va fer un 1 a 4 d’orfebreria. Un 1 a 4 descomunal
que es va quedar a les portes
de recuperar fins i tot el gol
average del 3 a 7 de la primera volta.

La WS Europe Cup ja té
dates: del 30 d’abril al 2
de maig
HOQUEI PATINS / LA VEU

D

esprés de setmanes
d’incertesa, ha quedat definit el desenvolupament de les competicions europees d’hoquei patins
per a la temporada 2020-21,
tant pel que fa a la Lliga de
Campions masculina i femenina, com per l’Europe Cup
masculina. En total, hi ha 12
equips catalans implicats.
Pel que fa a la competició
que disputa l’Igualada Rigat,
la WSE Europe Cup, es juga-

rà del 30 d’abril al 2 de maig
amb una presència massiva
d’equips catalans i amb un
sistema de final a 7. A més
del conjunt anoienc, també
la disputaran el Lleida Llista, que com a últim campió
de la competició estarà directament classificat per a les
semifinals, mentre els altres
equips, entre els que hi ha Girona, Caldes, i Calafell, a més
de l’Igualada, jugaran una
ronda de quarts de final que,
per pura aritmètica, tindrà almenys un duel català.
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Un bon partit no els salva de la derrota Derrota de les blaves a
al camp del líder
les Illes Balears contra el
minar la possessió, en di- veien ocasions clares, però líder
versos instants. Així va ser, els blaus tenien més dificulFUTBOL / LA VEU

TERRASSA FC 1
CF IGUALADA 0

S

ortida molt complicada
pels blaus a Terrassa,
un dels màxims aspirants per l’ascens. L’Olímpic
de Terrassa seria escenari del
duel entre el segon classificat
de la lliga, que es trobava en
disposició d’assaltar el liderat,
i un conjunt igualadí que volia refer-se de la desfeta de la
setmana anterior, a casa.
El duel començava amb els
locals dominadors de la pilota, però amb un Igualada
atrevit, que era capaç de do-

com les primeres internades
blaves van ser mitjançant les
bandes, amb Edwin i Cuadras molt profunds. Les sensacions eren positives, però
calia estar alerta al talent individual local.
Amb el pas dels minuts, els
blaus van anar incomodant
més als terrassencs i no es
van veure ocasions clares de
perill. S’arribava al descans
amb un empat a zero, que
reflectia el que s’havia vist al
camp.
A l’inici de la segona meitat,
els vermells van començar a
tenir el domini del joc. No es

tats per mantenir l’esfèric en
el seu poder.
La dinàmica del partit va fer
que cada vegada es pengessin
més pilotes a les àrees, però
les dues defenses resistien,
fins que, al minut 83, el davanter local rematava de cap
i feia l’un a zero. Primera
gran oportunitat de perill,
que significava el gol de la
derrota blava. Una autèntica
pena, després del gran partit
jugat a Terrassa.
El proper cap de setmana, el
conjunt blau rebrà a la UE
Castelldefels, a Les Comes,
rival directe per la salvació.

Bon ral·li Lloret de Mar dels tres
copilots anoiencs
FUTBOL / LA VEU

BALEARS FC 4
CF IGUALADA 1

L

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

P

untuable pel Campionat de Catalunya
i per les Copes de
Regularitat es va disputar
la vuitena edició del Ral.li
Lloret Mar organitzat per
V-Line. Constava de 12
trams que es van disputar a
la tarda i nit del divendres
i al llarg del matí i tarda del
dissabte, tots ells d’asfalt.
Així, els trams del divendres eren els de: Tossa-St.
Grau, Cladells i Osor que
es feien dues vegades cadascun. Els del dissabte
van ser: Pujada Els Àngels,
Sta. Pellaia i Canyet.
Tres foren els copilots anoiencs que hi participaren
aconseguint tots ells brillants classificacions. En

el Campionat de Catalunya, cinquè lloc i segons
del grup F2000 del pilot de
Solsona Àlex Vila copilotat
per l’anoienc del Bedorc
Jaume Poch amb Peugeot
106 S16.
Novè lloc i primers de grup
N del pilot lleidatà Pere Rovira copilotat per l’igualadí
Carles Planell amb Renault
Clio RS Sport. A la Copa
de Catalunya de regularitat sport, setena posició de
l’osonenc Joaquim Muntada copilotat per l’odenenc
Àlex Haro amb Porsche
911 SC.
Els vencedors del ral.li foren Eduard Pons i Cándido
Carrera amb Skoda Fabia
Rally 2 EVO. El proper ral.
li puntuable pel Campio-

nat de Catalunya, serà el
de Valls previst pel primer
dissabte de maig.

es blaves, després d’una
ratxa de bons resultats i
sensacions, visitaven el
camp del líder de la categoria,
el que significava tancar la
primera volta del campionat.
Un estadi molt complicat on
ningú hi havia guanyat fins
aquell moment.
En un enfrontament d’alta
intensitat, les igualadines no
van entrar al duel de la millor manera i es van veure
superades en tot moment pel
conjunt mallorquí. Així va ser
com, durant els primers quaranta-cinc minuts, l’Igualada
va resistir com va poder, però

la gran efectivitat de les locals
va fer que s’arribés al descans
amb un contundent tres a
zero.
A la segona meitat, el panorama va ser molt diferent i
l’equip de Cubí va disposar de
diverses ocasions per reduir
distàncies. No va poder ser i
el Balears va tornar a colpejar
amb el quart gol.
Ja a les acaballes del duel, Marina feia el gol de l’honor. Un
resultat ampli, que demostra
que les blaves han d’estar al
100% durant els noranta minuts, que els equips capdavanters penalitzen molt les
errades.
La setmana vinent, l’equip visita terres gironines per jugar
davant el Girona FC.

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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L’equip masculí del CAI,
8è al Campionat de Catalunya
Sub-20 Indoor

Ramon Sánchez, nou
rècord d’Igualada en
martell pesat
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada Petromiralles Ramon Sánchez Piqué,
va assolir 2 medalles d’Or,
i un nou rècord d’Igualada,
diumenge passat, en la seva
participació al 4t Campionat de Catalunya Màster de
Llançaments d’Hivern, disputat a les pistes Josep Molins de Sabadell. Les proves
tingueren les restriccions i

mesures de seguretat corresponents, per la pandèmia de
la covid-19.
Ramon Sánchez Piqué era
campió de Catalunya M-40
en martell pesat, amb 11,78
m., nou rècord d’Igualada en
la prova, millorant els 11,30
m. de Josep Mª Lagunas, del
9 de febrer de l’any passat en
el mateix estadi, i assolia també la medalla d’Or en llançament de disc M-40, amb un
millor intent de 34,83 m.

Gran actuació del CAI al
Miting Internacional
de Catalunya Indoor
ATLETISME / LA VEU

ATLETISME / LA VEU

L

’equip masculí Sub20 del C.A.Igualada
Petromiralles va assolir, diumenge a la tarda,
la 8a posició al Campionat
català Sub-20 en Pista Coberta, al Palau Sant Jordi de
Barcelona, entre els 8 clubs
de Catalunya classificats.
Les proves tingueren novament les restriccions i mesures de seguretat corresponents, per la pandèmia
de la covid-19.
Els joves components de

l’equip del CAI, amb diverses baixes en la seva formació, assoliren un total de
37 punts, en la competició
guanyada per l’Hospitalet
Atl., seguits de l’Avinent
Manresa, 2ns., i de l’A.A.
Catalunya, 3ers.
Individualment, sobresortiren les victòries de Pol Roca
en salt d’alçada, amb 1,97
m. i d’Aitor Caldito en salt
de llargada amb 6,86 m., i
el 3r lloc de Roger Súria en
els 3.000 m.ll. amb 9’16”40.
Joan Sendra era 5è en els
60 m. tanques, amb 8”76, i

Joel Giménez 6è en triple
salt, amb 11,57 m. Rubén
Sánchez era 7è en els 60
m.ll. amb 7”61 i Camil Elías 7è en perxa, amb 2,50 m.
Jan Solà era 8è en els 800
m.ll., amb 2’15”08, Marc
Àguila 8è en 200 m.ll. amb
25”96, i Nil Cabello 8è en els
400 m.ll. amb 57”15.
També eren 8ens els components del relleu de 4 x 400 m.
format per Nil Cabello - Yassin Kniya - Roger Súria i Joel
Giménez, amb 3’55”17. Albert
Gil efectuava nuls els seus intents en el llançament del pes.

D

iversos atletes del
C.A. Igualada Petromiralles, van participar dilluns, 8 de Febrer, al
Miting Internacional d’Atletisme de Catalunya, que amb
organització de la FCA es
va dur a terme al Palau Sant
Jordi de Barcelona, amb les
restriccions i normes de seguretat corresponents, per la
pandèmia de la Covid-19.
Hi van participar 4 atletes
del CAI Petromiralles i l’entrenador del CAI i atleta de
l’Intec-Zoití Eduard Fàbregas, amb una gran actuació

global, assolint importants
registres per als Campionats
d’Espanya Absoluts i per categories en Pista Coberta.
Eduard Fàbregas i el Sub23 Hèctor Ramos eren 3ers
exaequo en el Salt d’Alçada
amb 2,03 m.
La Sub-23 Naima Ait Alibou,
era 2a a la final “B” dels 1.500
m.ll., amb 4’30”31.
La Sub-18 Carla Bisbal, era
4a a la final “B” dels 800 m.ll.,
amb 2’13”93, molt aprop del
seu rècord d’Igualada absolut. Lahcen Ait Alibou, era 5è
a la final “B” dels 3.000 m.ll.
masc., amb 8’13”19.

Rècord d’Igualada en Salt de Perxa
de Theo Ruiz
ATLETISME / LA VEU

U

n grup d’atletes del
CAI Petromiralles,
participaren divendres i diumenge a les Proves
de Control Absolutes en Pista
Coberta, al Palau Sant Jordi
de Barcelona. Els participants
hagueren de complir les normes i restriccions sanitàries
corresponents, per la pandèmia de la Covid-19.
Va sobresortir el nou rècord
d’Igualada absolut en Salt de
Perxa assolit per l’atleta Sub23 Theo Ruiz, amb 4,80 m.,
igualant el registre assolit per
Xavier Brunet - Integra-2 del febrer del 2000 a Sant Sebastià.
Cal ressaltar també els registres de Carla Bisbal -S-18- en
el seu debut en els 1.500 m.ll.

amb 4’42”30, de Mar Buchaca -S-16 - en els 60 m.ll.
amb 8”06, i els debuts amb el
CAI de Ramon Linares, amb
8’36”67 i Gerard Bou -S-23amb 9’00”52, en els 3000 m.ll.
indoor.

Núria Moix -S-16- saltava
4,87 m. en llargada, i Gerard
Suriol -S-23- assolia un “crono” de 2’05”05 en 800 m.ll..
Marc Rodriguez va participar
en els 60 m.ll., amb sortida
nula (art.16.8).

Nova jornada
del Critèrium de
Llançaments d’hivern
ATLETISME / LA VEU

S

et atletes del C.A. Igualada
Petromiralles/
Jocnet van participar,
diumenge passat, a la 2a Jornada del Critèrium de llançaments d’Hivern, a l’Estadi
Serrahima de Barcelona.
Júlia Tomàs va assolir el 2n
lloc en el llançament del
Disc Sub-16, amb un millor
intent de 30,55 m., seguida

d’Elsa Alías, 3a amb 28,66 m.
Albert Gil era 2n en el Disc
Sub-18, amb 38,59 m.
Aleix Llorens era 3r en el
Disc Sub-20 m., amb 36,82
m. i Marta Garrido 4a en
la Javelina Absoluta f., amb
30,27 m.
Josep Mª Lagunas era 9è en el
Martell Absolut, amb 35,84 m.
i 10è en el Disc Absolut, amb
34,31 m. Aina Dalmau era 11ª
en el Disc Sub-20, amb 20,34 m.
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

Del 26 de febrer al 21 de març Igualada acollirà
la 9a edició del FineArt
La ciutat tornarà a convertir-se en la capital de la fotografia amb una quarantena d’exposicions
FOTOGRAFIA / LA VEU

F

ineArt Igualada enguany celebra la seva
novena edició, repartint les diferents propostes visuals en 12 espais expositius
de la ciutat. Un esdeveniment
de referència i consolidat en
el món de la imatge, que busca, un any més, apropar la fotografia i tot allò que l’envolta
tant al públic en general, com
als aficionats i, per suposat,
als professionals de la fotografia. L’esdeveniment, de
renom a Catalunya i pioner
a nivell nacional en el sector
de la fotografia, es realitzarà
del 26 de febrer al 21 de març.
Aquesta edició comptarà amb
fotògrafs provinents d’arreu
del món, entre ells en trobem
d’Argentina, Àustria, Itàlia,
Gran Bretanya, Alemanya o
Bèlgica, també del País Basc,
Madrid, València, les Illes Balears i de Catalunya.
A més de les 40 exposicions,
el festival inclou un gran
nombre d’activitats paral·leles vinculades amb aquest art.
En són un exemple les visites
guiades del Manuel Castro
Prieto, la del Jesús Montañana, la del Narcís Darder o la
del Rubén Torras. També els
tallers amb el Tino Soriano,
l’Israel Ariño, el Manel Puigcerver o el taller de fotografia nocturna; així com les
presentacions dels llibres “La
màgia del color blau”, “Pandèmia, mirades d’una tragèdia” i
“CurArte”.
FineArt 2021 compta amb
professionals d’àmbit internacional com l’Ana María
Robles –fotògrafa argentina-,
el belga Jozef De Fraine, i els
47 guardonats de la XXVI
Biennal de Fotosport. També comptem amb presència
de grans fotògrafs estatals
com el premi Nacional de
Fotografia 2015, Juan Manuel Castro Prieto; Narcís Darder, fotògraf català dels 60/70
amb una extensa obra sobre
la transformació de Barcelona i l’àmbit rural; o Diego Pedra Benzal, reconegut
fotògraf amb premis com el
Grand Marina de Fotografia

o el XXII Concurs Nacional
de Fotografia Ciudad de Córdoba, a més de ser un dels
fundadors de la revista La fotografía; entre d’altres.
També hi trobem altres noms
de reconeixement dins l’àmbit fotogràfic com Israel
Ariño, Bernat Millet, Carmen
Dacal, Laia Puig, Montserrat
Pallàs, Jesús Montañana, Xavier Manrique, La Skimal, entre d’altres. Com cada edició,
també hi ha un espai dedicat
a fotògrafs igualadins gràcies
a les obres de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
L’esdeveniment també ofereix
les fotografies del Premi Ciutat d’Igualada Procopi Llucià,
el Trofeu Pell de l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada i la
XXVI Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport,
així com del concurs mensual
d’Instagram i les mostra fotogràfica de Nalanda Miksang.
Per la seva banda, les escoles
de disseny i fotografia continuen apostant per FineArt.
Es mostren els treballs dels
alumnes de l’escola Leandre Cristòfol de Lleida, de
GrisArt, de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), d’Elisava, de
Fotoespai Barcelona Centre
d’Imatge, de l’Escola Groc,
de Tecnocampus Mataró, de
la Gaspar Escola Municipal
d’Art i Disseny, de El Observatorio, de l’Escola d’Art

A més de les 40 exposicions, el festival
inclou un gran nombre
d’activitats paral·leles
vinculades al món
de la fotografia
i Disseny de la Diputació de
Tarragona i de l’Escola d’Art
i Superior de Disseny d’Olot.
Seguint la línia de les passades edicions, FineArt Igualada opta per la difusió de
l’esdeveniment a través de les
xarxes socials. Així, el festival
comunica totes les novetats
tant de participants com el
programa d’activitats a través
de les plataformes Facebook,
Twitter - @fineartigualada
i Instagram – fineartigualada - (podeu etiquetar les
fotos amb el hashtag #Fineartigd21). També podeu accedir a tota la informació a
través de la web: www.fineartigualada.cat.
Format més reduït i adaptat
a la situació
Durant l’acte de presentació
del FineArt 2021 dut a terme
dimarts d’aquesta setmana a
l’hotel Boutique de Cal Roure, el regidor de Cultura de
l’Ajuntament d’Igualada, Pere
Camps, remarcava l’aposta
que es fa des de la ciutat i des
de l’AFI de dur a terme el festival malgrat l’estat de pandè-

mia que estem vivint. “Aprofitant que les exposicions estan
permeses vam decidir tirar-lo
endavant”, explicava.
Ramon Muntaner, director
del FineArt remarca el “repte que suposa dur a terme el
festival en unes condicions
canviants per les mesures sanitàries que es van aplicant,
però ens anirem adaptant a

allò que vingui”, deia, “tot esperant que vagi millorant”.
El FineArt d’aquest any 2021
serà en un format una mica
més reduït, amb una quarantena d’exposicions que estaran ubicades sobretot en espais grans com l’Escorxador,
el Museu de la Pell o l’Adoberia Bella, a més de sales d’exposicions que reuneixen les
condicions per poder acollir
públic amb les mesures sanitàries adequades.
Ramon Muntaner, durant la
presentació, també va fer esment que els projectes fotogràfics que es podran veure
enguany són treballs duts a
terme entre els mesos d’abril
i setembre de l’any 2020, per
tant estan totalment condicionats per la pandèmia.
Durant el FineArt es faran
com és habitual, tallers, visites
guiades i presentacions, tots
amb aforament reduït i per
dur a terme les visites guiades
(que no són permeses) s’enregistraran prèviament i cadascú que visiti l’exposició podrà
gaudir de les explicacions a
través del mòbil.
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Essències de vida (part 1)
MÚSICA / RAMON ROBERT

A

lguns
personatges
públics ( pensadors,
artistes, sociòlegs,
economistes...) han coincidit en la idea que el llarg i
danyós procés de la pandèmia vírica pot generar unes
importants transformacions
en les nostres societats. Un
canvi d’hàbits, però també
de paràmetres mentals. Des
de les pagines de Le Monde,
l’actriu francesa Juliette Binoche, fent costat al filòsof i
físic Aurélien Barrau, ha dit
que encara que la crisi del
coronavirus és una autèntica tragèdia, fins el punt de
generar un canvis importants en les nostres maneres
de vida, també “té la virtut
de convidar-nos a afrontar
qüestions essencials”.
Al fil d’això, hem triat un
grapat de cançons que potser
poden ajudar a reconèixer i
sospesar allò que és essencial o molt important. Les
lletres d’aquestes cançons albiren idees, conceptes i pensaments. Podem estar o no
d’acord amb el que expressen, però sens dubte conviden a considerar i reflexionar.
Nina Simone Ain’t got no, i got life
“No tinc diners, no tinc cultura, no tinc casa ni propietats... però tinc ulls, tinc

boca, tinc vida”. Aquesta
és una de les cançons més
conegudes del musical hippie per excel·lència, Hair, estrenat a Broadway l’any 1966.
Ha estat cantada per moltíssims artistes musicals, però
segurament ningú l’ha interpretat amb més convicció i
sentiment que la gran Nina
Simone.
https://youtu.be/oOwtHCTIhgE
Jimmy Fontana – El món

“I al meu voltant girava el món
com ho ha fet sempre. Gira el
món i gira pels espais que els
meus ulls miren”. La cançó
més recordada de Jimmy Fontana, que realment es deia Enrico Sbriccoli, va ser aquesta Il
Mondo, que va enregistrar en
diverses llengües, una d’elles
el català. La cançó fa fer famós
a Fontana a tot Europa. Una
inesperada infecció dental va
matar-lo al setembre de 2013,
quan comptava 78 anys d’edat.
https://youtu.be/mUKS8jJPtEQ

Jarabe de palo –
Misteriosamente hoy
Pau Donés (1966-2020) : “...
Simplement m’agradaria fer
un vídeo en el qual se’m vegi
amb el meu gos Fideos, junts
passejant per la muntanya,
jugant sobre l’herba, gaudint del cel infinit, del sol,
de la natura que ens envolta, gaudint de moment sense
pensar en res... simplement
això, sense més, Fideos, jo i
la muntanya... Aconseguir
transmetre aquesta sensació
em faria molt feliç”.
https://youtu.be/0kuldXgoXOY
Mishima –
Neix el món dintre l’ull

“Potser ens hauríem de preocupar, si admetem que totes
les coses que hauríem d’haver
resolt, no les hem resolt encara. Què volem ser?... què
volem dir?...”. Servint-se del
cognom de l’escriptor japonès
Yukio Mishima, David Carabén i la resta de membres de
la formació musical barcelonina Mishima s’ha consolidat
com un dels referents fonamentals del indie-pop català.
h t t p s : / / y o u t u . b e / _ f y h Yv4kMn0

Huntza - Lasai, Lasai
Joan Llompart: “No hi ha res
com la riquesa cultural i no
tinc ni idea d’eusquera. Però
soc mallorquí, treballo a Andalusia i faig servir cançons
com aquesta en les meves
classes d’EF. Que gran és la
riquesa cultural i que trist és
qui va contra ella”. (Comentari recollit a You Tube, prop
de cinc milions de visualitzacions)
https://youtu.be/w3QPzUVx3Ps
La Buena Vida –
Que nos va a pasar
La Buena Vida va ser un grup
indie format a Donosti a l’any
1988, i que va mantenir-se actiu tretze anys seguits. Amb
delicioses i emotives balades
pop va ser una de les formacions musicals més notables
de la seva època. En aquesta
cançó, Irantzu Valencia, la
càlida veu femenina del grup,
es pregunta sobre el present i
el futur de la seva vida.
https://youtu.be/gz5bvA2Ydzg
Nirvana –
Smells like teen spirit
Aquesta cançó, una mena
de monòleg interior de Kurt
Cobain, està considerada
l’himne de la Generació X,
la dels apàtics i conformistes.
La cançó formava part del
segon àlbum del grup Nirvana, que va estendre arreu la
música anomenada grunge,
venent-se fins ara més de 60
milions de còpies del disc.
“Carrega les pistoles, porta els teus amics. És divertit
perdre i fingir”. Als 27 anys,
el depressiu i insatisfet Co-

bain es va disparar un tret al
cap.
https://youtu.be/TOHknWLhrXY
Rozalen & Estopa – Vivir
Cançó dedicada a les dones
valentes que s’han enfrontat
al càncer i lluiten per viure i
gaudir de la vida. Amb estrofes com “aquesta vida m’ha
ofert una nova oportunitat”
o “potser tenia que passar,
no és just, però potser només
així s’aprèn a valorar”, aquesta és una de les cançons més
optimistes que hem pogut escoltar darrerament. La manxega Rozalén la canta amb els
germans Muñoz Calvo, els
més famosos artistes musicals de Cornellà de Llobregat.
https://youtu.be/iqHb7Wan 9 8 E ? l i s t = T L P Q Mj Iw N TIwMjBLGlCTgq8oDg
Rod Stewart – Forever young
Rod Stewart ens dona alguns
consells sobre la vida, ens desitja bona sort i ens convida a
ser sempre joves. Va composar i enregistrar aquesta cançó a l’any 1988, però encara
avui en dia es compta entre
les més recordades de l’artista
britànic de veu rasposa, que
aquest darrer mes de gener
ha pogut celebrar el seu 75
aniversari. Per sempre jove!.
Per molts anys !.
https://youtu.be/q1F6I-y6lIQ
Jordi Batiste –
El temps de la vida
“Quina dolça amargor ens
deixa el temps de la vida,
quants afanys de grandesa i
quin munt de ferides”. Avançant-se amb el grup Màquina, inspiradíssim formant
part del duet Ia-Batiste, fent
ballar al personal fent-se dir
Rocky Muntanyola, cantant
a Dylan amb el Quintana de
Sopa o bé en format solitari,
Jordi Batiste ha estat i segueix
sent un dels grans de la musica popular cantada en català.
Aquesta peça la va composar a
l’any 2006, i està integrada en
el disc L’arbre blanc.
https://youtu.be/Q-20iyCSdR4

·Canvi i instal·lació
de panys i
bombins

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524

tevibc@gmail.com
www.tevicerrajeros.com
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Àngels Ponsa, consellera de Cultura: “Volem situar al voltant
de Sant Jordi el tret de sortida de la represa cultural”
CULTURA / JOAN SALICRÚ/
AMIC

H

a estat 150 dies al
capdavant de la conselleria de Cultura, després del relleu que el
president Torra va efectuar a
principis de setembre, substituint a Mariàngela Vilallonga.
Amb tot, Àngels Polsa ja coneixia el terreny perquè era,
fins aleshores, directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques. Això li ha
permès seguir amb les línies
traçades de les antecessores
Vilallonga i Laura Borràs.
Malgrat la situació complexa
de relleus constants, l’actual
consellera assegura que deixarà totes les carpetes ben
preparades per a la persona
que la succeeixi al capdavant
de Cultura i que, des de la
conselleria de Cultura, es treballa també com si haguessin
de seguir, amb la vista posada en Sant Jordi i amb el cicle
d’activitats culturals de l’estiu
per encetar la nova realitat
cultural.
Què es pot fer en 150 dies al
capdavant d’una conselleria,
hi ha marge de treball?
Sí, rotundament. La sort és
que la majoria de l’equip ja
érem aquí. Teníem perfectament diagnosticades les
febleses. Estàvem enmig de
la pandèmia, ja sabíem on
havíem d’actuar. Hi hem dedicat totes les nostres forces,
estant molt al costat del sector. Hem fet feina, malgrat hi
ha molta d’aquesta que no es
veu perquè la pandèmia ens
arrossega.

de la conselleria, quines reflexions t’ha aportat?
A la conselleria tens tota la
fotografia panoràmica de totes les direccions generals.
Les coses es fan sempre amb
aliances, es fan sempre conjuntament. Un sol potser va
més ràpid però massa lluny
no arriba. Una altra cosa és
tenir la responsabilitat de liderar tot això. És una manera
de compartir la radiografia i
de repartir la responsabilitat.
I implicar-te fins dalt.

la consellera de cultura, en
pandèmia?
Des del primer moment, habilitant línies d’ajut. De fet,
el mes de març acabàvem
d’aprovar un pressupost que
ja no era el prorrogat, era un
pressupost nou, amb un cert
increment. Tot aquest pressupost comportava projectes
nous per l’any 2020. Vam desestimar-los perquè no tenia
sentit començar cap projecte
nou en mig d’una pandèmia
que no sabíem on ens con-

i tot vam fer una aliança amb
el Departament d’afers socials, treball i família per poder
donar un subsidi. Des de cap
altre departament que no sigui treball no es poden donar
subsidis.
Comenceu a veure quines
coses podríeu fer per ajudar a la transformació de la
cultura?
Ens recolzem ens els metges
per veure què podem fer el
sector cultural. Volem situ-

coses a través de pantalles, i
nosaltres l’hem ajudat amb
línies especifiques. Ara estem treballant en aquesta fase
de represa.
I els festivals d’estius?
Treballem en la mateixa línia, amb diverses hipòtesis.
El doctor Clotet ens deia que
segurament amb el test de saliva, que és auto-realitzable,
es faran avenços molt importants. Cal posar també en
valor que som dels pocs països que ha tingut la cultura
oberta en pandèmia. Si obrim
la mirada europea, en aquests
moments, ells s’emmirallen
amb nosaltres. Segurament
aquests estats poden fer front
als tancaments amb molts
diners però ells no voldrien
estar tancats. I no estem pitjor que ells, en dades pandèmiques.

La relació amb el govern espanyol és totalment inexistent. No he
aconseguit seure amb el
ministre en una taula

Ens recolzem ens els
metges per veure què
podem fer. Volem situar
al voltant de Sant Jordi
un tret de sortida de la
represa cultural.

Des de 2016 hi ha hagut 5
consellers de Cultura, això
té inconvenients?
Jo he tingut la sort de treballar amb gairebé tots ells.
Amb el conseller Mascarell,
jo era la portaveu de cultura
al Parlament, a la comissió de
cultura. Amb en Lluís Puig, ja
havíem treballat abans. Amb
la Laura Borràs també, que
em va anomenar directora
general. Crec que hem pogut
agafar el bo i millor de cada
etapa. L’equip té força continuïtat, dona sentit a la feina
i ajuda a la detecció de problemes.

Si haguessis de resumir els
principals ítems d’aquest
mandat, què destacaries del
que heu pogut fer?
Hem unificat el sistema públic de lectura, de manera que
tinguem un carnet de biblioteca que serveixi per a qualsevol biblioteca del país. Una
altra fita, treballar la xarxa
d’arts visuals. Hem pogut fer
la unitat de tots els centres, de
la mateixa manera que tenim
articulat el sistema públic
d’equipaments escènics i musicals. I també per a la xarxa
territorial de museus. També
tenim el projecte de la mancomunitat cultural, un instrument que ens serveix i que
és potent.

El pas de la direcció general
d’una de les àrees al conjunt

Com ha intentat respondre
i estar al costat del sector

duiria. Vam reestructurar el
pressupost i vam destinar tots
els diners a les línies «Covid»,
per a totes aquelles activitats
que no es podien fer. Perquè
el personal tècnic cobrés,
perquè els artistes de qualsevol especialitat tinguessin uns
ingressos, perquè les sales
també ingressessin. Perquè
no ens caigués la cultura, en
definitiva. A partir de la reobertura, al mes de juny, vam
revertir els ajuts de manera
que no ajudàvem tant al que
queia sinó a que es mantingues l’activitat. Amb els aforaments, per exemple. El 50%
no és viable per a cap equipament cultural. Ha de ser
mínim d’un 70%. Enlloc de
tancar-los i ajudar-los, aquest
20% de diferència és en el que
hem ajudat. Això, traslladat a
arts visuals, hem intentat ajudar a través de les compres
que fem per a la col·lecció
nacional i incrementant les
beques. Ho hem fet d’una
manera molt ràpida, molt accelerada. I tot ho hem fet amb
el sector. Cada una de les línies les hem treballat amb ells
perquè fos fàcil d’aplicar. Fins

ar al voltant de Sant Jordi un
tret de sortida de la represa
cultural. Arrel de l’estudi de
la Sala Apolo, estem mirant
quines serien les fórmules:
test d’antígens, test de saliva,
les proves PCR, etc. Volem
que la cultura sigui dels primers sectors a reprendre activitat. Si arriba un moment
que els diners els hem de destinar a que la gent pugui demostrar que no és portadora
de la covid per poder assistir
a qualsevol acte cultural, és
millor ajudar en això que no
al projecte perquè no s’hagi
pogut fer.
Creu que el cicle de festes
majors es podrà reprendre
amb certa normalitat?
Justament la cultura popular
i tradicional és la que més tocada tenim perquè es la que
està tancada des del mes de
març de l’any passat. Aquest
virus vol el contrari del que
es la cultura popular i la cultura, en general. La cultura és contacte, interrelació,
proximitat. La cultura popular s’ha reinventat de mil
maneres. S’ha posat a fer les

En relació al govern espanyol, quina resposta heu
rebut a les demandes que
fèieu? Quina relació hi ha
hagut?
És totalment inexistent. No
he aconseguit seure amb el
ministre en una taula, encara que fos per pantalla. Hi
ha moltes reclamacions que
depenen de l’estat espanyol.
Té deutes en cultura amb
Catalunya, i grossos. Som
una de les dues capitals de
l’estat espanyol que no tenim
biblioteca pública, i això és
un greuge de molts anys. I
no és incompliment per part
catalana perquè l’Ajuntament
de Barcelona va fer la cessió
de terreny, tenim el projecte
fet, s’ha fet la demolició, està
preparat. I no hi ha manera
que la posin en el pressupost.
I passa el mateix amb el que
en diuen l’arxiu provincial,
tampoc tenim arxiu a Barcelona. Les seves aportacions
als grans equipaments del
país son minses. Es mantenen amb el mínim per dir
«hi som», però no hi ha cap
mena d’empatia. Sortim perdent, com a país. Són deutes
històrics. És un maltractament cultural.
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El llegat del decorador Vilanova i del cubista Palau Ferré
es retroben a Igualada
lloc aquest 2021. Entre les
personalitats i efemèrides que
en tindran aquest reconeixement institucional hi destaca la figura, precisament, del
pintor Maties Palau Ferré.
Així, Igualada és un dels primers municipis que ja compta amb una mostra dedicada
a l’artista. En total, 20 exposicions i 100 actes territorials recuperaran enguany les
diverses vessants d’un pintor
figuratiu que va captivar els
cercles artístics parisencs de
la dècada dels cinquanta.

EXPOSICIONS / LA VEU

D

imecres 3 de febrer
obria portes a la Sala
Municipal d’Exposicions d’Igualada una mostra
d’art, disseny i amistat: “Josep Vilanova i Palau Ferré.
Entre la decoració i l’art”,
que es podrà veure fins el
diumenge 14 de febrer. L’exposició, comissariada per
l’historiador i besnebot de
l’artista, Francesc Marco-Palau, ofereix una panoràmica
de les col·laboracions entre
l’interiorista igualadí i el
pintor cubista, sobretot a la
dècada dels seixanta i la dels
setanta. Fruit d’aquest vincle, són nombroses les cases
d’Igualada de l’època que van
gaudir de quadres “del pintor
dels paisatges primaverals”.
A la mostra, s’hi inclou una
reproducció de grans dimensions, de quatre metres de
llargària, d’un quadre molt
especial que l’artista va idear a meitat de la dècada dels
seixanta, a petició de Josep
Vilanova, i que durant molts
anys ha presidit el Saló de
l’Hotel Amèrica. Paisatge
d’Igualada, és un oli sobre
tela, en el qual l’artista va
representar amb el seu estil
propi una vista de la ciutat,
amb els principals elements
urbanístics i arquitectònics.

Art, disseny i records
A l’obertura de portes de l’exposició hi va assistir el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps,
la vídua de Josep Vilanova,
Maria Marimon, la directora
de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, Marta Vives, i el comissari
de l’Any Palau Ferré, Francesc
Marco-Palau, així com diversos familiars dels dos homenatjats. L’exposició també ha
comptat amb el suport del
Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada.
El regidor de Cultura, Pere
Camps, s’ha mostrat molt
satisfet pel fet que Igualada
hagi estat una de les primeres
ciutats a organitzar actes al
voltant de la commemoració
del centenari de Palau Ferré i

més pel vincle que l’artista va
tenir amb la ciutat. En la mateixa línia, la vídua del decorador Josep Vilanova, Maria
Marimon ha recordat l’amistat que el matrimoni va tenir
amb el pintor i les estades que
Palau Ferré va fer a la Fonda
Maria de la Rambla d’Igualada, quan l’artista estava preparant els esbossos pel seu
Paisatge d’Igualada, un dels
seus quadres més singulars.
Així mateix, Francesc Marco-Palau, comissari de l’Any
Palau Ferré, que ho és també
de l’exposició d’Igualada, ha
destacat que aquesta mostra
permet recordar dues personalitats que han fet aportacions destacades en els seus
àmbits i ha agraït el suport
rebut per part de les diverses

institucions i entitats.
Per part de l’Arxiu Comarcal,
Marta Vives ha fet referència al fet que als àlbums fotogràfics de moltes famílies
d’Igualada ha de sortir-hi el
quadre, com a fons de les celebracions i convits celebrats
a l’Hotel Amèrica. Així, s’anima a aquells que en disposin,
de fer arribar fotografies de la
sala de l’època, de cara a documentar aquest vincle igualadí de l’artista.
El centenari de Palau Ferré
Fa uns dies la consellera de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Àngels Ponsa,
oficialitzava en una roda de
premsa des de la seu de la
conselleria, les commemoracions culturals que tindran

MOBLES DE CUINA A MIDA

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS
ELECTRODOMÈSTICS,
SOSTRES EN FUSTA, ALUMINI
MOBLES DE CUINA A MIDA

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES
PROFESSORS NADIUS
MATRÍCULA GRATUÏTA

Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!
C/ Concepció 7 - Igualada
Telèfon 93 804 18 50 - Mòbil 669 450 486
cuinoxigualadamanresa

mobiliari_cuinox

666 066 270

www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada

Documental sobre Salvador Riba
Gumà, a l’AUGA

CULTURA / LA VEU

E

l proper dilluns dia
15, tindrem un documental sobre, Salvador
Riba i Gumà. Salvador Riba
(Igualada 1905 - 2001), fou
un dels fundadors de la delegació d’Esquerra Republicana a Igualada, va ser membre de la junta de l’Associació
d’Estudiants de l’Ateneu i
president de la secció excursionista, Durant la guerra col·
labora activament en el salvament del patrimoni i arxius
de la comarca.
En acabar la guerra es dedica de ple a la Cooperativa la
Victoria, nom que va haver
de prendre a partir del 1939,
l’antiga Unió de Cooperadors,
de la qual en fou President
des del 1937, allí va aixoplugar un gran nombre d’entitats
igualadines, el 1975 el nom
fou canviat pel de Unió Cooperativa(UNICOOP) . Amb
la recuperació de l’Ateneu al
1977, en fou president.
En acabar aquest documental, us oferirem un reportatge
sobre Argençola titulat “De
quan anàvem a peu” que el
completarem amb un reportatge sobre els saurins, “Saurins, la percepció del subsol”.
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Primera Jam Galàctica
al Kiosk del Rec

La Biblioteca triplica els préstecs
virtuals durant el 2020
LLIBRES / LA VEU

L

POESIA / LA VEU

D

ijous 4 de febrer,
l’Associació Cultural Galàxia d’Igualada va estrenar la 1a Jam
Galàctica de poesia i música
aquesta vegada en un nou
espai cultural del Kiosk del
Rec d’Igualada, impulsat pel
músic Quico Tretze.
Van apuntar-se cinc propostes poètiques i musicals per
actuar: el músic Alfons Mula,
la rapsoda Lourdes Sensarrich amb acompanyament
musical d’Elena Tan, el cantant Llorenç Tossal, el duet
de poetes: Alejandro Penalva
i Jordi Rica que van organitzar una performance poèti-

ca-teatral, i el poeta-rapsode
Tomàs Berzosa.
Malgrat el confinament perimetral del municipi i la pandèmia de la covid-19, no va
impedir que hi hagués una
bona afluència de públic.
Tothom va poder gaudir d’un
acte cultural segur i necessari pel benestar emocional de
les persones.
Moltes gràcies a tot el públic
per venir, als artistes i al suport cultural del Kiosk del
Rec.
Podeu seguir els nostres actes
culturals i del Kiosk del rec a
través de les xarxes socials de
Facebook i instagram.
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a Biblioteca Central
d’Igualada ha fet balanç
de l’any 2020 i constata
un augment dels serveis virtuals, especialment del préstec de documents digitals a
través de la plataforma de
préstec gratuïta eBiblio, que
s’ha triplicat i ha passat de
2.904 préstecs fets el 2019 a
9536 préstecs el 2020. Aquesta és la dada positiva d’un any
atípic que ha estat marcat per
l’aturada que va provocar la
pandèmia i per les noves maneres de treballar i de fer ús
de la Biblioteca que ha comportat. Així, des de la reobertura de l’equipament l’aforament a l’espai s’ha reduït per
garantir la seguretat i també
s’ha restringit la programació
d’activitats. Tot i les dificultats, la valoració global i final
és positiva.
De les dades corresponents al
2020 destaca la intensificació
dels serveis i eines telemàtiques, en especial durant el
tancament físic de l’equipament. Així, es va continuar
treballant a través de les xarxes socials i la pàgina web
de la Biblioteca per atendre
les demandes dels ciutadans:
consultes informatives de
tota mena, prescripció literària, etc. Pel que fa a les dades
del servei pròpiament dites en
total l’any passat es van deixar
en préstec 62.000 documents
físics i es van registrar 73.809
visites. Es van poder fer una
vuitantena d’activitats, que
van comptar amb un total
de 2.000 assistents, i es van
realitzar 22 visites escolars.

Gairebé 11.000 persones
van aprofitar el servei gratuït de wi-fi a la Biblioteca
i 5.300 més van utilitzar els
ordinadors d’Internet i+, des
dels quals es pot navegar per
internet, fer impressions o
utilitzar el DNI electrònic.
En tancar l’any 2020 hi havia
23.168 usuaris amb el carnet
de la Biblioteca. Un carnet
totalment gratuït que es fa
al moment i que dona accés
a tots els serveis presencials i
virtuals de la Biblioteca.
Aquest 2021, las Biblioteca
vol continuar treballant per
contribuir a la recuperació

social i cultural del país,
desenvolupant accions per
assolir els objectius de: fomentar la lectura i la cultura
entre tots els segments de la
població; garantir l’accés a
la informació i a la generació del coneixement i l’actitud crítica de la ciutadania
d’avant l’allau d’informació;
promoure
l’aprenentatge
permanent amb estratègies
de creació i compartició de
coneixements; i afavorir l’accés universal i la cohesió entre la diversitat de població
que hi ha a la ciutat d’Igualada i a la zona.

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

TOT ÉS UNA MERDA
@ABOUTNADIA

Problemes del primer món i amor en
la nova era digital. Una mostra del
que va sorgir com a projecte online o
com a autoterapia reflexiva. .
Fins el 26 de febrer la sala d’exposicions de La Gaspar
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Pep Vallès, guardonat amb un Premi Arlequí
TEATRE / LA VEU

L

a Federació de Grups
Amateurs de Teatre
de Catalunya ha fet
públic el veredicte de la 18a
edició dels Premis Arlequí
2019 –els guardons s’haurien
d’haver lliurat el 2020, però
la pandèmia ho va impedir-,
que distingeixen persones i
entitats que treballen a favor de les arts escèniques no
professionals. El jurat, format per Josep Maria Porta,
president, Jaume Ventura,
Magda García, Oriol Alonso,
Joaquim Castelló, Marc Pont,
Ramon Costa, i Josep Mayolas han valorat les propostes
que diferents grups federats

i coordinadores han fet arribar al jurat, en uns moments
en què tot el sector cultural
pateix els efectes de la pandèmia i s’ha de reinventar per
garantir el seu futur. L’acte de
lliurament dels guardons podrà seguir-se el dissabte 13 de
febrer a través del canal Youtube de la Federació de Grups
Amateurs de Teatre de Catalunya.
I quins són els guardonats?
El premi Arlequí a l’entitat o
grup amateur ha estat atorgat
al Grup d’Amics del Teatre
d’Ullastrell, GATU, d’Ullastrell. Creat el 1976 per una
colla d’amics d’Ullastrell i
units per l’afició al teatre, disposa de diferents seccions: els

Els Premis Arlequí son
un reconeixement a les
persones i institucions
que treballen a favor de
les arts escèniques no
professionals
adults, els joves, els gatets i
els minigatets. El seu darrer
espectacle creat i dirigit per
membres del grup, Bruna, ha
estat guardonat amb diferents
premis tant locals com nacionals.
El premi Arlequí a la persona
és per a Pep Vallès Sanmartí, per la seva “contribució
altruista a favor de les institucions de cultura popular, i
molt especialment el seu ajut
i col·laboració en la constitució i consolidació del grup de
teatre de l’Ateneu Igualadí, a
més del seu treball en bé del
teatre comarcal durant més
de cinquanta anys en diferents poblacions, grups, escoles, i centre penitenciari
de l’entorn”, diu el jurat. En la
categoria professional, el premi ha estat per a Montse Miralles, que inicia el seu camí
com a actriu el 1972, amb una
trajectòria també en la direcció escènica.
Pep Vallès es mostra profundament agraït per aquest reconeixement als 50 anys de la
seva vida dedicats a la direcció teatral, tant a Capellades,

com al Bruc amb el grup Per
què de Teatre o a l’Ateneu
d’Igualada amb els grups T
de Teatre, la Butaca i Comediants, així com també amb
el grup de teatre del Centre
Penitenciari de Brians.
El capelladí Pep Vallès ha
dedicat bona part de la seva
vida al món de la cultura, de
l’associacionisme, del teatre. Des de ben jove ha estat
implicat en diverses associacions: el Centre de joves,
l’escoltisme, la ràdio, Rialles/Xarxa, Saló de la Infàn-

cia, la Societat la Lliga, com
a director del Grup Teatral
de Capellades. Actualment
també dirigeix el grup TxTu
de l’Ateneu Igualadí. També
és el president de La Lliga de
Capellades, una de les entitats més antigues de Capellades i un punt vital de la cultura de la vila.
També ha donat classes de teatre a l’escola Fil-i-canya, a La
Tarima i a diferents centres escolars i ha compartit escenari
amb moltes persones del món
del teatre català. Enhorabona!

Diego Paqué presenta ASTERIA, el seu
sisè treball discogràfic, al Kiosk del REC
MÚSICA / LA VEU

E

scoltar Asteria, l’últim
treball discogràfic de
Diego Paqué, és com
posar-se un xiclet farcit de
maduixa àcida a la boca. La
dolçor i la suavitat rodona
d’uns temes esclata de frescor picant en altres. Un viatge
degustatiu per qui es permeti
l’audàcia de desprendre’s d’embolcalls uniformes.
Serà en la presentació, en
l’emblemàtic barri del REC,
on podrem retrobar-nos amb
l’essència pura del Diego més
proper i la seva entrega en els
directes.
‘Lo que ofrezco en mis conciertos lo hago disfrutando, desde
la algarabía hasta el llanto, sintiendo y sintiendo y ¡a surfear!’

-invita el músic a solcar acords
i emocions en la trobada del
proper 25 de febrer.
El músic-autor escull el barri
del Rec per a l’estrena del seu
sisè disc, el mateix entorn on
ha portat a terme la producció
completa i a més rodat, en els
seus carrers i edificis plens de
sentit, el vídeo oficial de presentació, INDRETPETITA,
que es pot veure en el seu Ca-

nal Oficial Youtube.
ASTERIA emergeix com un
treball primorós en el qual Diego Paqué ha estat immers des
de l’any 2017. Ofereix diversitat tant musical com lingüística i plasma la pluralitat de
l’autor al posar veu des d’una
poeta catalana a una erudita
iraniana.
‘La música que hago no se
contiene en un corsé ni en tendencias definidas -expressa el
músic-. Me siento agradecido
de reencontrarme con un auditorio vivo y lo que veo en sus
caras, cuando se estremecen,
gozan, emocionan…’
El 25 de febrer al Kiosk del
Rec, al presentar ASTERIA,
Diego Paqué compartirà el
seu art ‘que no es más que lo
que uno cree, en libertad’.
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4L3X 4LM1R4LL es descobreix com a artista amb un primer EP
El treball és el punt
de partida d’un projecte en solitari del
músic anoienc

MÚSICA / LA VEU

E

l músic i productor
Àlex Almirall ha publicat aquesta setmana
el seu primer treball discogràfic: «574Y1N6 H0M3»,
una carta de presentació del
seu particular projecte en solitari. Ell és sonòleg i compta
amb una llarga trajectòria de
col·laboracions amb artistes
de tota la comarca, com ara;
Pribiz, Red Pèrill, Black Kiss
Superstar, paunezz, Milton
Salazar o Enric Verdaguer,
entre altres. Aquesta vegada
però, les úniques col·laboracions del seu treball són
Dara Borrega, dissenyadora
de la portada i el tècnic i professor de l’ESMUC Ferran
Conangla que n’ha realitzat
el mastering, així doncs la
feina de compondre, interpretar, enregistrar i mesclar

El treball engloba una
diversitat d’estils musicals combinats de forma
homogènia

l’EP ha estat unipersonal.
No és habitual que en l’elaboració d’un treball discogràfic
hi intervinguin només tres
persones, però 4LM1R4LL
ha interpretat i gravat tots

els instruments que es poden escoltar al llarg del treball: veus, saxos (alto, tenor i
baríton), clarinet, trompeta,
flauta travessera, guitarres,
sintetitzador, teclats, baix

elèctric i bateries programades. L’EP està format per
onze cançons, entrellaçades
entre elles. És un viatge que
recorre diferents paisatges,
una de les característiques
que engloba el treball és la
diversitat d’estils musicals
combinats de forma homogènia. Les lletres, en anglès,
reflexionen sobre la importància de la música i el
temps: i com aquests dos elements es troben a la vida del
seu compositor. En una peça
4L3X es pregunta, «Is this
just about music? Is this just
about love?» expressant així
la seva necessitat de qüestionar-se la importància de la
música; o es recorda que ell
no malgasta temps, sinó que
inverteix el temps, «I don’t
waste time, I spend time».
Es pot dir que l’Àlex sempre
ha estat en contacte amb la
música: des dels 7 anys toca

el clarinet i des dels 15 que
va començar a actuar sobre
els escenaris recurrentment.
Amb 17 anys ja componia els
seus temes; però no ha estat
fins al 2021, amb 24 anys,
que ha decidit editar per primera vegada un treball amb
el seu nom. Ho ha fet al seu
estudi particular, sota el jardí de casa seva. Un indret
màgic que li ha servit de refugi durant el confinament,
període en què ha creat l’EP.
Actualment es troba acabant
els estudis a la vegada que ho
combina amb donar classes
d’instrument, altres projectes com b1n0 i Lali Begood;
i ara aquest nou camí en solitari que properament traslladarà al format de directe.

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més... amb motiu dels 90 anys de l’Agrupació Fotogràfica.
Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada

ANY 1925.
EL POPULAR I ELEGANT “QUIOSC BUSQUETS” DEL PASSEIG MOSSÈN CINTO
VERDAGUER.
Dades històriques d’Arxiu:
Quiosc-bar i de refrigeris ubicat cap al centre del Passeig Verdaguer, entre els carrers
de Sant Magí i de la Vida, segons els Arxius.
Història: Aquest quiosc, d’una estètica que rescatava elements modernistes i romàntics, va ser construït a l’any 1923 per l’arquitecte Francesc Mallofré (?) i va estar en
servei d’una concessió municipal en mans de Josep Busquets fins que va ser enderrocat
en temps de la Guerra Civil, sempre segons fons històrics.
Fotografia de retall d’una més gran, publicada com a postal.
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.
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“De mares i filles”, una fantàstica peça
teatral que t’arriba cor endins

S

eguint les mesures preses per a pal·liar els
efectes del coronavirus, Igualada va poder
gaudir de la funció “De mares i filles”, aquest
passat diumenge, 7 febrer, al Teatre Municipal
l’Ateneu, amb una posada en escena de la mà de
dues actrius d’excepció, Mont Plans i Annabel
Totusaus, que van arribar de debò al fons del cor
del públic assistent. Una fenomenal representació
escènica d’una obra
escrita i dirigida
per Paco Mir que ja
compta amb un llarg
i exitós recorregut
per diferents ciutats
de Casa Nostra.
A mode de sinopsi,
l’obra et posiciona
davant d’una mare
i una filla que es retroben a l’habitació
d’un hospital, on la
mare hi està ingressada, i després de cinc
anys sense mantenir
cap mena de relació.
Tot seguit s’estableix
una conversa forçada en la qual la filla
descobrirà aspectes
inversemblants de la
vida de la seva mare
i, també, de la seva
família, endemés de
reconèixer-se a ella
mateixa.
L’escenificació et situa davant d’unes
protagonistes que tenen notables aptituds per a la
comèdia i, alhora, són capaces d’ancorar-se al fons
del teu cor bo i desencadenant unes molt pregones
impressions emotives que van des dels riures i els
somriures fins a remoure’t les entranyes. Això és,
Mont Plans i Annabel Totusaus, respectivament
interpretant el paper de mare i filla, des de la primera seqüència et convoquen a endinsar-te dins
l’entrellat d’unes pretèrites trajectòries àdhuc sotmetent-te a uns imparables i sorprenents avatars

emocionals. Aquest retrobament de mare i filla,
després de tant de temps i a causa d’unes circumstàncies tristament desfavorables, aboca inequívocament a les dues dones a un a diàleg espontani,
però no gens absent de tibantor, que et passeja per
diversos episodis d’un període que hom considera,
encara, gloriós, l’època i el llegat del Maig francès.
Fora de bastidors. D’una entretinguda conversa

amb les dues actrius se n’obté que aquesta obra
és una oportuna invitació a descobrir els camins
personals de les vides d’una mare i una filla com si
les aguaitéssim des d’una espiell; tot a resultes de
la pròpia convocatòria de la mare amb la voluntat
de trencar un llarg distanciament –entre elles- en
saber-se en una situació de definitiva postració.
Un artificiós diàleg, doncs, posa en evidència els
camins de cadascuna, les seves fortunes i les seves
misèries. La figura de mare, que no va saber aten-

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Filòloga, historiadora i fotògrafa

dre suficientment la seva maternitat, s’identifica
amb aquelles dones –hippies i activistes- d’esperit
lliure i aventurer que, d’una manera u altra, van
participar entusiastament del context sociopolític
i cultural del Maig del 68; mentre que el perfil de
la filla posa en relleu aquelles dones endurides i
pragmàtiques -una funcionària d’alta escala professionalment- però que no se’n surten prou de la
gestió dels seus sentiments i les seves relacions. En summa,
una per l’altra, són
com unes perfectes
desconegudes, a les
quals, de fet, l’acte
del seu retrobament
esdevindrà un capítol, no per colpidor i
abans que sigui massa tard, resoltament
beneficiós.
Endemés, ambdues no han escatimat
elogis al text i a la
direcció de Paco
Mir, en el seu enginy
per a modelar uns
perfils humans tan
manifestos com són
possiblement tants
anònims universals,
els quals es van deixant veure al decurs
d’un encadenat de
revelacions personals. I, en aquesta
magnifica posta en
escena d’aquest director, definitivament, s’entreveu la transcendència de nodrir-se pas a pas d’uns
recuperats efectes dels llaços de sang així com del
fet de viure amb complaença aquell esperat raig
de sol que entra puntualment, dia rere dia, per la
finestra de l’hospital cap al capvespre. Tot plegat,
una autèntica espurna de vida ... Al cap i a la fi, no
es pot demanar res més després de tanta solitud.
FOTO: Carmel·la Planell
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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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Cinema a l’Anoia
El salvatge Oest

Dones i llibertat

Estrena • Noticias del gran mundo

Estrena • Papicha, sueños de libertad

REDACCIÓ/

E

stats Units, finals de la dècada de 1860. Durant els dies
posteriors a la Guerra Civil
nord-americana, el Capità Jefferson
Kyle Kidd (Tom Hanks) es guanya
la vida viatjant de ciutat en ciutat en
ple salvatge oest, llegint les notícies
del diari als locals de cada comunitat, majoritàriament analfabets. Kidd
acceptarà ajudar a rescatar Johanna
(Helena Zengel), una nena de 10 anys
que va ser segrestada i posteriorment
criada per la tribu índia Kiowa. La
seva missió serà portar-la de tornada
a casa amb els seus familiars. Junts,
lluitaran contra els obstacles de el viatge i contra una banda de criminals
que busquen segrestar la petita.
Aquest drama, dirigit per Paul Gre-

Famílies

REDACCIÓ/

A

lgèria, anys 90, una època en
què els grups terroristes dominen el país amb la intenció d’establir un Estat islàmic i arcaic.
Les dones resulten ser les més afectades i oprimides pels diktas primitius,
engrass, és l’adaptació de la novel·la que busquen prendre el control dels
News of the World de l’escriptora Pau- seus cossos i controlar el seu pas per
lette Jiles.
l’espai públic.

Enmig d’una frenètica cacera de dones, Nedjma (Lyna Khoudri), una
jove estudiant apassionada per la
moda, està decidida a federar a les
noies de la seva campus per organitzar una desfilada de moda que desafiï
a tots aquells que intenten frenar la
seva llibertat. Malauradament, la jove
descobrirà que, de vegades, la proclamació de la independència i la llibertat es paga amb la mort al seu voltant.

Cicle Gaudí • La boda de Rosa

RICARD FUSTÉ/

E

l dijous 18 de febrer, a les vuit
del vespre, a l’Ateneu Cinema i
dintre del Cicle Gaudí, el Cineclub presenta la producció del 2020
La boda de Rosa, dirigida per Iciar
Bollaín.
Des de la seva òpera prima Hola, ¿estás sola? o de la presentació del seu
llibre sobre Kean Loach, la directora
madrilenya ha estat un nom recurrent al Cineclub.
A La boda de Rosa, prescindeix, després de tota una dècada, de Paul La-

verty com a guionista. Sense treure
mèrits al treball del britànic, la voluntat de denúncia dels seus llibrets
havien propiciat cert cansament en
els darrers films de Bollaín. Aquí, es
desempallega de la càrrega dramàtica –però no de la voluntat crítica- i
construeix, amb l’ajuda d’Alicia Luna,
amb qui també havia signat Te doy
mis ojos (probablement la seva millor
pel·lícula), una comèdia, molt divertida, amb un punt de partida una mica
surrealista, tot i que a Àsia ja hi ha
dones que es casen amb si mateixes.
La protagonista, excel·lentment inter-

Ateneu Cinema
Igualada
NOTICIAS DEL GRAN MUNDO
Dv: 19:15
Ds: 17:00
Dg: 19:15
Dc: 19:00

pretada per Candela Peña, no troba
una solució millor per emancipar-se

d’una família massa absorbent. Tot
plegat, però, no resultarà senzill.

Casal
St. Martí de Tous

EL CHICO (REESTRENA)
Ds: 19:30
Dg: 17:15

EL HIJO DE JEAN
Ds: 17:30
Dg: 17:30

LA BODA DE ROSA
(Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

PAPICHA, SUEÑOS DE LIBERTAD
Ds i Dg: 19:05
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Les millors Sèries

It’s a sin, els estralls de la Sida als 80
És una de les sensacions d’aquest inici d’any. La vida de tres joves homosexuals i una noia al Londres dels anys 80,
l’aparició de la SIDA i l’homofòbia que va comportar, fins i tot per part de la família i amics.

S

e’n parla molt a les xarxes, i, més enllà del tema,
es tracta d’una producció molt ben aconseguida. It’s a
Sin (És un Pecat), que evoca el
títol d’una coneguda cançó del
grup britànic dels vuitanta Pet
Shop Boys, és una minisèrie de
5 episodis creada per Russell
T. Davies (Queer as Folk, Years
and Years) al voltant de quatre
joves en el Londres dels anys
80.
La ficció se centra en l’aparició
i el contagi massiu de la SIDA
i l’homofòbia que va comportar i que la va provocar, aportant tanta llum com a drama a
una època i un conflicte a què
mai li donarem la suficient importància: tot i que té un ànim
entusiasta i vitalista, no rebutja
mostrar la mort i el menyspreu
que van patir les víctimes de la
sida, fins i tot per part de les seves famílies i amics.
La sèrie narra la història de
tres nois homosexuals, Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas) i Colin
(Calum Scott Howells), que
comencen la seva nova vida a
Londres a principis dels anys
80. Allà es coneixen i fan amis-

Com arriba un a
infectar d’això? Què
s’ha de fer per no
contreure-ho? A quin
grup de la població
l’afecta? Preguntes
sense resposta que
van afligint als
protagonistes.
tat amb qui es convertirà en la
seva millor amiga, Jill (Lydia
West). No obstant això, el VIH
comença a fer estralls entre la
població i provoca els primers
casos de SIDA, quelcom que
influirà decisivament en les seves vides.
Estimar sense límits
Les amistats i vivències que
arriben a conrear entre ells,
els marquen de mil maneres
possibles, enmig d’una societat
que els marginava i els forçava
a amagar-se de la resta. Tothom donava per fet que calia
mantenir en secret l’homosexualitat; ja que podia implicar
acomiadaments fulminants,
arrestos policials, etc... Tot i

això, els protagonistes d’aquesta sèrie s’atreveixen a gaudir
de la llibertat d’estimar sense
límits, creant un món paral·lel
al seu voltant.
En aquest aspecte, té una estructura narrativa de 120 pulsacions per minut, una catarsi
emocional i sexual, que serveix
com avantsala del que poste-

Una minisèrie dura,
desoladora i que va
directa a cor de l’espectador. T’enlluernarà des del primer
minut per la seva
increïble trama i pels
seus genuïns
personatges
riorment passés.
Aquesta catarsi i llibertat juvenil que experimenten els
nostres protagonistes, acaba
sent trencada pel virus de
VIH. L’ambientació que exhibeix It‘s a Sin sense està molt
aconseguida, a l’igual que es
narra de forma molt d’acord
amb la realitat d’aquella època. Hi havia una confusió i
desinformació atroç, pel que
fa a la pròpia naturalesa de
VIH. Com arriba un a infectar d’això? Què s’ha de fer

䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀

per no contreure-ho? A quin
grup de la població l’afecta?
Són algunes de les preguntes
sense resposta que van afligint als protagonistes.
Aquesta estigmatització i
discriminació per part de la
societat majoritària cap al
col·lectiu, és un dels aspectes
principals que s’aborda en la
sèrie; ja que el VIH va servir
com la justificació perfecta,
per perseguir i castigar les
conductes homosexuals.
A la fi anem veient com va calant en aquest grup d’individus, la gran fal·làcia del càstig
que rep algú pel simple fet de
ser gai.
Una minisèrie dura, desoladora i que va directa a cor de l’espectador. T’enlluernarà des del
primer minut per la seva increïble trama, a l’igual que per les
seves genuïns i carismàtics personatges. Una de les sensacions
serièfiles d’aquest 2021, que ja
dona molt a parlar.

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀
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Dimecres de Cendra,
inici de la Quaresma
ESGLÉSIA / LA VEU

E

l proper dimecres, dia
17 de febrer, és dimecres de cendra, el dia
en que comença el temps quaresmal. Se celebrarà la missa
amb la imposició litúrgica de
la cendra a tots els fidels, signe penitencial, a les següents
hores i temples a Igualada:

- A les 8 del matí, a la Sagrada
Família i a les Carmelites.
- A les 9 del matí, a Santa Maria.
- A les 11 del matí, als PP.
Caputxins.
- A 2/4 de 8 de la tarda, a Santa Maria
- A les 8 de la tarda, a la Sagrada Família.

Maria Dolors Muntané Costa
Ens ha deixat el dia 10 de febrer de 2021 a l'edat de 67 anys.

Els teus familiars i amics et tindrem sempre present
en el nostre record i estima.
Recordarem per sempre més
això que tu ens has ensenyat,
discretament i sense voler-ho:
que la vida és dels qui estimen,
dels qui lluiten i cuiden
i dels qui diuen la veritat.
Els que ens quedem aquí
et prometem que ens cuidarem,
viatjarem, caminarem i ens trobarem
junts en una taula,
plantarem flors i et pensarem
per sempre.
Funerària Anoia, S.L.

Igualada, febrer de 2021

En el traspàs de Jordi Solé i Bonachina

A

vui he rebut la trista
notícia de la mort d’en
Jordi. A la vida hi ha
moments que un recorda a
certes persones, encara que directament no hi tingui una relació directa. Últimament van
desapareixent massa coneguts
i amics i m’estic convertint en
un especialista en necrològiques. Això és degut potser a
que l’edat ja et fa recordar tots
els que t’han deixat, i tenen alguna cosa per tu a valorar.
Jo d’en Jordi tinc records molt
dispars, des de les voltes pel
Mercantil, totes les maratons
des de Lourdes, les trobades
a l’estadi, les sortides dels dissabtes, els Sants Esteves, etc....
En fi, records. Però el que més
present tinc és la seva gran
dedicació a les persones malaltes i les trobades a l’Hospital d’Igualada, on ell feia de

visitador dels pacients i sempre tenia paraules amables i
d’ànims per als que més ho necessitaven. Era molt respectuós i sempre que jo entrava a
una habitació i ell hi era, em
demanava si es podia quedar
o sortir, però jo en aquells moments em pensava que la seva
feina era més agraïda que la
meva i sempre el feia quedar.
En fi, que persones així són i
seran molt necessàries, i més
en aquests tristos moments. Jo
personalment ho vaig trobar
molt a faltar quan em van jubilar i el dia a dia amb els malalts es va quedar en segon terme, per culpa de la burocràcia
(algun dia ho direm).
El seu gos i gran acompanyant
serà un, a part de la família,
dels que el trobarà més a faltar,
però és evident que, després
de l’escrit que he vist fet per

ell, i que m’ha emocionat, serem tots els que el vàrem tractar i conèixer, els que tindrem
un record i una oració per ell.
Això ho faré jo des del meu íntim pensament, i sé que també
serà compartit per tots els que
el van tractar i conèixer. Espero que allà on siguis segueixis
corrent i que ajudis a tots els
que estiguin desesperats i que
quan et trobis els que vas tractar i ajudar en els moments de
desesperança, t’abracin i t’ajudin a suportar la marxa massa
precipitada .
Una abraçada a tots els teus i a
tots els que vas ajudar. Els del
CAI sempre et recordarem,
i posarem la teva foto en el
nostre àlbum d’amics. Al cel
siguis.
Jordi Zapater, amic i
metge.

Canvis en el ritus a causa de la pandèmia
ESGLÉSIA / LA VEU

L

a Congregació per al
Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ha
publicat una nota en què explica la modificació de el ritus del Dimecres de Cendra,
adaptant-se a les mesures de
seguretat sanitàries establertes en aquest temps de pandèmia. Tal com es llegeix en

la nota difosa per la Congregació, “pronunciada l’oració
de benedicció de les cendres
i després d’aspergir-les, sense
dir res, amb l’aigua beneïda,
el sacerdot es dirigirà als presents, dient una sola vegada i
per a tots els fidels, la fórmula
del Missal Romà: «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli»,
o bé: «Recorda que ets pols i
a la pols tornaràs». Després,

el sacerdot es netejarà les
mans i es posarà la mascareta
per protegir el nas i la boca.
Posteriorment, imposarà la
cendra a aquells que s’acostin
a ell o, si és oportú, s’acostarà
als fidels que estan drets, romanent al seu lloc. Així mateix, el sacerdot prendrà la
cendra i la deixarà caure sobre el cap de cada un, sense
dir res “.

SANTORAL
Febrer

Bonaventura Orpinell Giralt
Morí cristianament el 24 de gener a l'edat de 91 anys

La seva muller Josefina, la seva filla Montserrat i els seus néts Roger i Marc
estan molt agraïts pel suport i totes les mostres de condol rebudes.

12: Eulàlia; Gaudenç o Gaudenci; Damià,
13: Benigne; Gregori II, papa; Maura; Gimer,.
14: Ciril; Metodi; Valentí; Antoni .
15: Faustí; Jovita; Geòrgia; Claudi de La Colombière .
16: Onèsim; Juliana; Honest; Porfiri.
17: Aleix Falconieri; Ròmul; Silví,
18: Simó; Eladi; Bernadeta Soubirous

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

Igualada, febrer de 2021

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Cloenda del pessebre de
la família Josefina

La religiosa més gran d’Europa guanya
la lluita contra la covid-19
SOCIETAT / LA VEU

S

or André, religiosa de les
Filles de la Caritat, és la
persona més gran d’Europa i la segona persona més longeva del món, i en aquests dies
ha guanyat la lluita contra el
coronavirus als 117 anys d’edat.

ESGLÉSIA / LA VEU

E

l dia 2 de febrer, festa
de la presentació del Senyor, va tancar les seves
portes el pessebre de la família
Josefina a la parròquia de Fàtima. Des d’aquí volem agrair
tots aquells que ens han visitat
i que ens han ajudat a fer possible aquesta il·lusió Vilasecana
amb la que vam començar un

any jubilar preparant el desè
aniversari de la presència dels
Missioners de Sant Josep a Catalunya. Ha estat una experiència única a la ciutat d’Igualada,
malgrat la situació sanitària de
la COVID19 que vivim; hem
comptat amb moltes visites i
considerem que tot plegat ha
sigut un èxit.
“Endavant, sempre endavant,
doncs ho vol Sant Josep”

La germana André viu a la residència Sainte-Catherine-Labouré a la ciutat de Toulon
(França), on va passar estricta
quarantena després de donar
positiu a la malaltia el 16 de
gener passat. La religiosa va
ser una dels 81 residents que
va contraure la malaltia i, se-

gons ha assenyalat al diari local
Var Matin, “ni tan sols em vaig
adonar que estava infectada”. El
portaveu de la residència, David Tavella, ha indicat que sor
André no va tenir por del virus, però sí que es preocupava
per la salut dels altres residents
interns.

Ramon Monroig Grimau
Va morir a Mexic el día 9 de febrer a l'edat de 76 anys

La família no t'oblidarem mai.
El pas del temps no esborrarà el teu somriure que en nostre cor has deixat gravat.

Igualada, febrer de 2021

Missa mensual en
llengua anglesa
ESGLÉSIA / LA VEU

D

emà dissabte 13 de
febrer, 6è diumenge
del temps ordinari,
com cada segon dissabte de
mes, a 2/4 de 5 de la tarda es
celebra una missa en llengua
anglesa a la capella del Sant
Crist de la basílica de Santa
Maria d’Igualada. A l’inici de
la celebració es cantarà “In
the Lord I’ll be ever thank-

ful”. Durant l’ofertori es cantarà “I am sure I shall see the
goodness of the Lord” i en el
moment de la comunió “Jesus
Christ, Bread of Life”, tots ells
cants de Taizé. En la proximitat de la festivitat de la Mare
de Déu de Lourdes, se li dedicarà el cant “As I kneel before
you” en finalitzar la celebració. El salm del dia és “You
are my refuge, O Lord; you fill
me with the joy of salvation.”.

En record de:

Francisca Casanova Queral
Ha mort cristianament a l’edat de 89 anys, a Deltebre, el dia 7 de febrer.
El presbiteri i els fidels de la diòcesi de Vic expressen el seu condol al seu Bisbe, Mons.
Romà Casanova, i a la família en la mort de la seva mare.
La missa exequial tingué lloc el dia 8 a la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Deltebre.
A la diòcesi de Vic se celebrarà una missa funeral a la Catedral de Vic dissabte dia 13 de
febrer, a les 11 del matí.
Febrer de 2021

En record de:
En record de:

Sr. Ramon Passola Torrent
Soci de l'Associació veïnal de Sant Jaume Sesoliveres

La Junta i la resta de l'entitat s'uneixen al dol
de la família per aquesta sentida pèrdua.
Igualada, 8 de febrer del 2021
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Joan Martínez Riba
Morí cristianament el dia 9 de febrer, a l’edat de 80 anys.

Els teus estimats: fill i jove, nets, germà, cosins i amics sempre et recordarem.
La família agraeix les mostres de condol i amistat rebudes.
La cerimònia de comiat es va celebrar ahir dijous,
a les 10.00 h a l’Oratori de Funerària Anoia.

Igualada, febrer de 2021
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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

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

DIVENDRES 12:
JUVÉ
Av. Montserrat,
27
De dilluns a divendres
de
9h
a
14h
i
de
15h
a 20h
DISSABTE13:
Dissabtes de 9h a 14h
ESTEVE
Rbla. Sant Isidre 11
Igualada
Av. Països Catalans,
101

DR. JORDI GRAELLS

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
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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

www.dentaligualada.com
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

EDUARD DARBRA
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

Tel. 699
65
A partir
del68
dia9601/06/19
canviarem les quotes,

eduarddarbramagri@gmail.com

conseqüentment a les properes publicacions
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.
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

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

MésPasseig
endavant
també modificarem la imatge
Verdaguer, 110
93
804
12
02
però deIGUALADA
moment hauríeu de canviar:
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

20,97€ per 21,26€

DIUMENGE 14:
TORELLÓ
P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 15:
ADZET
Av. Barcelona, 9
DIMARTS 16:
SECANELL
Òdena, 84
DIMECRES 17:
MISERACHS
Rambla Nova, 1
DIJOUS 18:
BAUSILI
Born, 23

PATROCINAT PER:

34,12€ per 34,60€
• 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).

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per
donar-vos la conformitat.

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Espai patrocinat per:

Gerents AXE THROWING VALHALLA
Divendres, 12 de febrer de 2021

“Allibera la tensió i l’estrès acumulat
amb aquesta nova i excitant activitat”
Som dos germans nascuts a Piera que sempre em tingut una devoció bastant friki sobre la cultura
nòrdica, activitats folklòriques, la muntanya, etc; I des de fa uns quants anys ens havia interessat
formar una empresa on la gent pogués gaudir d’alguna cosa “peculiar” a la vegada que única i la
veritat és que estem molt orgullosos d’ampliar la llista de centres on es pot practicar el llançament
de destrals.

D

’on ve aquest nom tan llarg d’AXE
THROWING VALHALLA? Axe en anglès
és destral, throwing (llençar) i Valhalla?

la gent pugui gaudir d’aquesta activitat amb seguretat,
a més de la preparació del propi equip que ens assegurem que absolutament ningú pugui sortir malferit.

La traducció literal seria: llançament de
destrals Valhalla. Valhalla, en la cultura nòrdica és el
saló on gaudeixen aquells que s’han guanyat la seva
presència en ell, acompanyant als déus nòrdics on cada
nit festegen a la manera més “vikinga” possible. Com
a frikis de la mitologia escandinava, volíem fer un lloc
ambiental amb aquest estil, on només els més valents
s’atreveixen a entrar (picada d’ullet).

Quines mesures de seguretat teniu per a prevenir ensurts amb les destrals?

Quins orígens té aquest hobbie?
El fet de llançar destrals prové de molt abans de l’era
del víkings, entre els segles VIII i XI, qui a més de
fer-les servir per a caçar o recol·lectar, també les feien servir en les batalles. És una activitat que amb el
temps es va anar perdent tot i que es mantenia a les
zones més rurals d’alguns països com Noruega o Canadà. Com a activitat de d’oci es va iniciar a Canadà farà
uns 20 anys, i va néixer una comunitat que va créixer
d’una manera exagerada fins que actualment existeix
la WATL (World Axe Throwing League); una lliga internacional on competeixen equips de tot el món.
És perillós?
Per suposat que no. Està tot molt ben pensat per a que

A més d’una formació ben impartida per part de
l’equip, les instal·lacions estan fetes a consciència per
protegir a tothom que sigui dins del local. Si es segueixen bé les instruccions tothom pot gaudir d’aquesta
activitat.
Les destrals tallen, són reals, o estan tractades per
evitar talls o ensurts?
Les destrals són reals i estan esmolades. L’experiència
és totalment real i per aquest mateix motiu ens prenem
molt seriosament el tema de la seguretat i les normes.
Per practicar aquest hobbie es necessiten nocions
d’algun altre esport?
No, és una activitat que tothom vincula molt al tir
amb arc o als dards, però la mecànica, funcionament,
eines... són totalment pròpies d’aquest esport.
Es practica amb grups o individualment?
Es pot practicar individualment, parelles i grups. Pots
venir amb amics per demostrar qui és el més víking del

grup. Venir sol per superar els teus propis límits o fins
i tot és ideal per a una primera cita o per sorprendre a
la teva parella o al teu millor amic o amiga.
Què aconsegueix qui guanya? Al centre oferiu premis? Feu lligues?
El millor premi és l’honor de demostrar la teva habilitat amb la destral davant dels teus amics, família, parella, etc. Però si les condicions actuals ho permeten més
endavant tenim preparades unes quantes sorpreses
que no podem desvetllar encara.
Aquest hobbie està implantat a la comarca? O sou
els únics?
SOM ELS ÚNICS A TOTA LA CATALUNYA CENTRAL. Existeixen un parell de locals al Barcelonès,
Madrid i les Illes Canàries, però som els únics a la Catalunya central i estem situats al centre d’Igualada, a la
Rambla Nova, 5.
		Pia Prat Jorba @Pia Prat

Aquesta campanya electoral ha estat diferent. No s’han fet mítings d’exhibició de múscul polític i molts candidats han quedat tutelats per
l’ombra dels qui estan temporalment excarcerats, a l’exili, retirats, o vinguts de Madrid. No han faltat tampoc les misèries caïnites pels
espais electorals. I com sempre, atacs, desqualificacions, molt joc brut, fabulacions, mentides, mitges veritats i pocs programes. Diumenge hi haurà teatrals mesures de prevenció generades per la por als contagis, que afectaran horaris, membres de les taules, interventors,
apoderats, guàrdies, potser dificultats en la constitució de les meses, menys afluència de votants i molts més vots per correu. Un gran desplegament, per triar el govern pels propers quatre anys... que acabaran decidint els pactes postelectorals, que potser acabin aviat en noves
eleccions. El pregonat poder del poble i el respecte per les minories, cada dia ho té més difícil, perquè lamentablement, les decisions que
compten les acaben prenent uns pocs a qui, a vegades, ningú ha votat. Malgrat els desenganys, són molts els que segueixen empenyent sens
perdre l’esperança. No temen l’estaca en aquesta tasca quotidiana i permanent, que sostinguda per uns i altres, permet seguir avançant en
l’anhelat horitzó de llibertat, igualtat i fraternitat.

