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L’EDITORIAL

605 abraçades
A vui fa just un any que començava, pro-

bablement, el pitjor any de les nostres 
vides. Especialment a la Conca d’Òde-
na, on, des de llavors, 605 persones han 

perdut la vida a causa de la covid-19, la immensa 
majoria durant un confinament perimetral que ens 
ha fet molt mal. Físic, mental i econòmic. Però, per 
damunt de tot, el dolor 
més gran ha estat per a 
totes aquelles famílies 
que han perdut algú de 
casa. En moltes ocasi-
ons, moltes, sense ni 
tan sols poder acomia-
dar-se’n. El coronavirus, 
l’enemic enorme a qui 
ens enfrontem, no hi 
entén, d’abraçades. Però 
avui no hi volem renun-
ciar. Volem abraçar.
A tots i totes les que 
avui ja no hi són, i especialment per als més pro-
pers, dediquem avui una edició especial amb veus 
d’homes i dones que ho han donat tot per lluitar 
contra la covid-19 -el personal sanitari i l’essen-
cial- però també exemples de la moltíssima gent 
que ha hagut de tirar endavant els seus negocis, 

dempeus,  desitjant que demà sempre sigui millor que 
ahir. La demostració de la lluita dels que, de moment, 
hem tingut la sort de plantar cara al virus, és també el 
millor homenatge a tots els que, malgrat intentar-ho, no 
van poder fer-ho. És un consol inútil, segurament, però 
seria molt pitjor no haver estat capaços de seguir enda-
vant. Ara que sembla que es veu una tímida llum al fi-

nal del túnel, quan les 
dades, capritxoses -un 
dia donen un pas en-
davant i l’altre enrere- 
permeten albirar espe-
rances de tornar aviat 
a la vida “normal”. Ne-
cessitem mirar enda-
vant, però no podem 
oblidar. Mai sabrem 
per què la providència 
ens va situar precisa-
ment a nosaltres, a la 
Conca d’Òdena, a l’ull 

de l’huracà de la pandèmia aquells dies de març i 
abril de 2020. 
L’horror quedarà escrit per sempre a les pàgines de 
la Història, però, com deia el poeta, de les cendres, 
en farem llum. 
Ànims i abraçades a tots!  

El coronavirus, 
l’enemic enorme 

a qui ens enfrontem,
 no entén, d’abraçades. 

Però avui no hi volem renunciar. 
Volem abraçar.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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José Manuel Villarejo, excomissa-
ri de la Policia Nacional, ha dit “he 
tingut l’honor de treballar pel país i 
les clavegueres no generen merda, la 
netegen”

Felipe VI en la seva visita a les ins-
tal·lacions a Seat en Martorell per 
commemorar el 70è aniversari de 
l’empresa que “’esperit global, au-
daç i emprenedor de Catalunya és 
un exemple de l’actitud necessària 
en los temps de canvis en el mundo 
que viurem”.

Reyes Maroto, ministra d’Indústria, 
va dir durant el congrés de la fede-
ració d’indústria del sindicat UGT 
que “les negociacions amb SEAT es-
tan força avançades perquè la planta 

pugui fabricar un cotxe elèctric el 
2025, i que volen esperen comptar 
amb una planta de bateries a prop”. 

Luis Salaya, alcalde socialista de 
Càceres, ha dit que “la fàbrica de 
bateries de Seat, prevista prop de 
Martorell, Barcelona, no es nodri-
rà del liti de les mines  extreme-
nyes perquè no es permetrà que es 
condicioni i sacrifiqui novament el 
nostre futur pel desenvolupament 
industrial d’altres zones del país. 
S’han acabat els temps on es van 
condemnar a generacions d’extre-
menys i andalusos a una evolució 
i un progrés més lents per tal que 
altres  Comunitats Autònomes el 
tinguessin millor.”

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat a l’exili, ha dit que 
“pretendre resoldre qüestions es-
tructurals aprofitant una suposada 
feblesa parlamentària en un mo-
ment concret és d’una ingenuïtat 
perillosa. Els catalans mai no hem 
aprofitat l’experiència de les genera-
cions anteriors. Sempre s’ha volgut 
fer taula rasa i desacreditar els que 
no se n’han sortit en lloc d’extreu-
re’n aprenentatges que facin pòsit 

i aclareixin el camí. Les baralles ca-
ïnites són habituals en les minories 
oprimides, perquè és fàcil blasmar el 
company de viatge quan es fa difícil 
guanyar l’oponent i l’estratègia de la 
divisió ens condemna a una derrota 
permanent”

Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha dit 
que “s’ha d’escoltar la gent que pateix 
per l’actual situació social i econò-
mica i més quan el resultat del 14-F 
han fet un encàrrec d’autodetermi-
nació i amnistia amb una majoria 
política d’esquerres. S’ha d’actuar 
amb determinació, constància, es-
forç i generositat pet fer un govern 
fort i durador”

Salvador Illa, secretari d’organitza-
ció del PSC, ha dit que “tenim el dret 
i l’obligació moral de presentar-nos a 
la investidura.”

Toni Soler, periodista, ha dit que 
“Sánchez Llibre s’empara en el 90% 
del PIB per reclamar la legitimitat 
que nega al 52% de votants indepen-
dentistes. Curiosa manera d’enten-
dre la democràcia representativa i de 
confondre els interessos particulars 
amb el bé col·lectiu.”

Peatges 
incòmodes
Tenim clar quin tipus de societat vo-
lem, però no tothom té tan clar que per 
assolir determinades fites cal pagar uns 
peatges que no sempre són còmodes 
de pair. Així, molta gent exigeix ener-
gies renovables, però no està disposada 
a acceptar la contrapartida dels parcs 
eòlics. O volen molts més serveis so-
cials dels que se’ns ofereixen ara, però 
ja costa més d’acceptar la contraparti-
da d’haver de pagar més impostos per 
finançar-los. Tota acció positiva té la 
seva contrapartida negativa. Ara es rei-
vindiquen carrils bici a dojo, però quan 
el ciclista té necessitat d’agafar el cotxe 
o esdevé vianant es molesta quan veu 
que els ciclistes li prenen l’espai. Alguns 
barcelonins demanen que els dos tram-
vies de Barcelona quedin units per la 
Diagonal, però quan s’assabenten que el 
pressupost supera els dos-cents milions 
d’euros, comencen a dubtar si aquesta 
unió és tan necessària com alguns po-
lítics ens volen fer creure. Fa temps que 
reivindico que aquests diners es po-
drien utilitzar per fer habitatge social, 
que prou falta que ens fa, i no crec que 
ningú dubti que seria una inversió molt 
més profitosa que el caprici de la senyo-
ra Colau. No es pot tenir tot, i arriba un 
moment que s’ha de prioritzar, pres-
cindint de l’important per poder tirar 
endavant l’imprescindible. Aquesta és 
una de les feines del governant, priorit-
zar en les despeses i inversions, sabent 
que prengui la decisió que prengui serà 
criticat per una part de la societat, i fe-
licitat per l’altra.
Fa una setmana el rei d’Espanya va fer 
una visita de cortesia a la fàbrica Seat 
de Martorell. Allà es va trobar amb el 
president de Volkswagen, el president 
de Seat i altres alts directius del grup. 
Però a banda del major Trapero, en 
aquell acte no hi havia cap represen-
tant del govern català. Va ser una gran 
equivocació, pròpia de governants in-
experts, ja que aquesta absència podria 
comportar conseqüències negatives 
per a Catalunya. Es pot entendre que 
a Aragonès i companyia els vingués 
costa amunt saludar al visitant del país 
veí, però si més no tenien l’obligació de 
fer els honors als dirigents de l’empresa 
alemanya. Era el peatge que havien de 
pagar, ser presents a l’acte, i després 
ningú els hagués impedit explicar-ho, 
és a dir, que no eren allà pel visitant de 
Madrid sinó pels dirigents de l’empresa 
automobilística més important de Ca-
talunya. Els governants tenen l’obliga-
ció de pagar aquesta mena de peatges, 
per més incòmodes que siguin. I si no 
estan disposats a pagar-los, valdria més 
que es dediquessin a una altra cosa.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Ara fa un any, l’esclat de la pandè-
mia i el tancament perimetral de 
la Conca d’Òdena ens va trasbal-
sar la vida. Una pandèmia que 

malauradament es va endur centenars de vi-
des, i no podem deixar de pensar en elles i les 
seves famílies. 
Hem assistit a la superposició d’una crisi eco-
nòmica, ecològica, democràtica, sociopolíti-
ca, i també sanitària. La pandèmia ha eviden-
ciat els desequilibris de gènere, la feblesa del 
nostre estat del benestar, com d’essencials són 
les tasques de cura i hem fet pinya amb tots 
aquells treballadors que van estar a l’altura 
del moment transcendental que vivíem; com 
a societat els hem d’estar infinitament agraïts. 
A nivell institucional al territori també es va 
fer un pas crucial: vam sumar esforços a l’“A-
liança per la Conca” els set Ajuntaments de 
la Conca d’Òdena i una quinzena d’entitats, 
institucions i agents socials i econòmics del 
territori, entre ells els dos sindicats majori-
taris a la comarca que signem aquest article: 
CCOO i UGT. Estem convençuts que tocava 
unir esforços per afrontar plegats els reptes 
de la Conca d’Òdena. I per nosaltres el repte 
principal que tenim ara mateix és construir 
consensos amplis de mirada llarga que per-
metin la creació d’ocupació estable, amb drets 
i de qualitat. La concertació territorial és ara 
més important que mai.
La setmana passada es feia públic l’informe 
d’atur del mes de febrer, amb unes dades de 
nou molt preocupants que mostren com la 
crisi derivada de la pandèmia segueix des-
truint llocs de treball arreu del país. A l’Anoia 

ja són 9.100 les persones aturades, una taxa 
del 15’4%. El 40% del aturats i aturades de 
Catalunya no reben cap prestació. Davant 
d’aquestes xifres, cal adoptar mesures, i el que 
falta ara mateix a la Conca d’Òdena són llocs 
de treball dignes per pal·liar l’atur que pateix 
el nostre jovent, les dones i les persones atu-
rades de llarga durada. 
A la Conca d’Òdena tenim la sort de ser un 
territori ple d’oportunitats. La proximitat 
amb Barcelona i els principals eixos de co-
municació i telecomunicacions el fan un lloc 
atractiu per la inversió d’empreses. Aprofi-
tem-ho! Les darreres dècades hem comprovat 
com, amb els recursos propis del territori, es 
fa impossible crear suficients llocs de treball, 
cal diversificar l’activitat econòmica i atraure 
noves empreses per generar llocs de treball 
directes i indirectes. I perquè vinguin noves 
empreses hem de transformar l’actual model 
productiu, reforçar la formació i qualificació 
professional, gestionar suficient sòl indus-
trial per poder acollir-les i cuidar el nostre 
entorn natural per integrar-lo en un model 
econòmic sostenible i inclusiu de futur. No 
és només una qüestió de quantitat sinó so-
bretot de qualitat; cal oferir sòl que reuneixi 
les condicions que puguin demanar aquelles 
empreses, responsables socialment i medi-
ambiental, que expressin un fort compromís, 
real i efectiu, amb les persones i amb el futur 
sostenible que permeti viure, treballar i gau-
dir a la Conca d’Òdena i l’Anoia. Volem feina 
de proximitat, volem feina Km0.
Durant el procés participatiu del Pla Direc-
tor Urbanístic d’activitat econòmica de la 

Conca d’Òdena impulsat per la Generalitat, 
el PDUAECO, ja vam defensar que era una 
bona oportunitat per reorganitzar l’oferta de 
sòl industrial i atraure empreses creant sòl 
de gran format, perquè creiem que disposar 
d’aquest sòl és una gran oportunitat per sortir 
de la crisi econòmica amb més i millor ocu-
pació a l’Anoia. I creiem que amb la implan-
tació de grans empreses es generarà un efecte 
tractor que permetrà l’ocupació de les parce-
l·les industrials de petit i mitjà format de què 
ja disposem. 
Pensem que per a les persones treballado-
res del territori és una bona notícia que el 
PDUAECO faci aflorar un sòl industrial que 
esperem que ben aviat pugui acollir activitat 
econòmica que generi llocs de treball de qua-
litat i amb drets.
Des dels sindicats demanem que s’aparquin 
les polèmiques de poc recorregut, basades 
en la falsa dicotomia entre creació de llocs de 
treball i protecció del medi natural: ambdues 
qüestions han de formar part de forma indes-
triable del desenvolupament social i econò-
mic de futur del territori. Ara toca implemen-
tar mesures urgents. Impulsar una agenda 
social post-pandèmia que doni certeses a les 
persones que pitjor ho passen i executar polí-
tiques que abordin les grans transformacions 
del moment -climàtica, digitalització i demo-
gràfica– dimensionant el sector públic i l’estat 
del benestar per revertir les desigualtats a fa-
vor d’un nou contracte social de justícia soci-
al, dinamisme econòmic i sostenibilitat. Ara 
és l’hora d’aplicar allò que hem après durant 
la pandèmia: a lluitar junts pel nostre futur.  
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El Pla Director de la Conca d’Òdena, 

una oportunitat per al treball digne
 i la cohesió social del territori

Què et semblaria que s’aprovés un passaport de 
vacunació per a poder viatjar?

 Bé 47,6%  Malament 52,4%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

ALFONSA SANTISTEBAN
coordinadora de CCOO Anoia

FRANCESC RICA
secretari general UGT Anoia-Alt Pene-
dès-Garraf
Membres de l’Aliança per la Conca
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

CARTA AGRAÏMENT 
HOSPITAL UNIVERSI-
TARI D’IGUALADA
Francesc Seuba

Benvolguts/des,
Recentment he tingut la desgràcia 
de perdre a la meva estimada Fina. 
Ella ha patit una metàstasi durant un 
any. Hem estat de metges, hospitals: 
Igualada, ICO (Bellvitge), Vall d’He-
bron... El procés ha durat gairebé bé 
un any! Patiment i lluita!
Explico això per poder explicar la 

nostra experiència sobre l’Hospital 
d’Igualada.
A la primera fase, en la qual li van 
haver d’administrar dues etapes con-
secutives de quimioteràpia, vam tenir 
la grata sorpresa de trobar-nos amb 
un equip de grans professionals i a 
més, cosa que a vegades no esperes, 
amb persones que sempre que ens 
han atès, ha sigut amb un afecte i una 
humanitat entranyables!
Dit això, en l’última etapa de la Fina, 
vam estar els dos hospitalitzats deu 

dies en una mateixa habitació perquè 
teníem la covid. Ella però es va morir 
al meu costat del càncer.
L’afecte, professionalitat, humanitat... 
que vam trobar aquí, no hi ha parau-
les per expressar lo acollits i cuidats 
que ens vam sentir. Tots uns grans 
professionals que es donen al malalt 
incondicionalment malgrat el dur 
que és treballar tantes hores amb els 
EPIS posats. Realment, vaig percebre 
que era un esforç sobrehumà que no-
més podia ser suportat per una vo-

cació sense límit per una professió 
tan noble com és cuidar dels altres i 
en contra de la pròpia salut, doncs la 
majoria acaben agafant la covid.
La meva experiència no pot ser mi-
llor i estic molt feliç de poder deixar 
el meu testimoni d’agraïment, admi-
ració i estima que vaig agafar a totes 
aquestes grans persones!
Moltes gràcies equip de l’Hospital 
d’Igualada!
No defalliu en una tasca tan bonda-
dosa i extraordinària.
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JOSEP M. CARRERAS

La perversió de les idees

V àrem passar molts 
anys lluitant per l’ad-
veniment de la demo-
cràcia, amb el con-

venciment que ens portaria la 
llibertat i amb ella una societat 
més justa. Però si ens haguessin 

jurat que arribaríem al punt on som ara, segura-
ment no ens ho hauríem cregut. 
Tècnicament som una democràcia en el sentit que 
hi ha votacions regulars per escollir els òrgans de 
govern. Però la democràcia no és només això. No 
són només les institucions o les lleis, sinó l’ús que 
se’n fa i com s’interpreten. I en aquest sentit, po-
dem dir que aquells ideals que s’han degradat fins 
a tal punt que ara i aquí és difícil demostrar que 
vivim en una societat democràtica.
La llibertat  d’acció ha portat a un grau de corrup-
ció escandalós, que ha empastifat des de les més 
altes instàncies del poder fins als que haurien de 
complir i fer complir les lleis de manera justa i 
imparcial. Avui és una entelèquia l’aforisme que 
“La llei és igual per a tots”. Només cal donar un 
cop d’ull als esdeveniments d’aquests darrers dies 

per comprovar el grau de democràcia que ens ha 
tocat viure.
¿Es pot dir democràtic un país que té com a cap 
d’Estat un defraudador, que ha demostrat no te-
nir escrúpols a l’hora d’arrambar amb els recursos 
del país? ¿És democràtic disposar de targetes sense 
control? ¿Es democràtic fer viatges arreu del món  
en avions privats sense que ningú controli cap des-
pesa? Com es justifica l’origen de la seva fortuna? 
En un pais democràtic hauria de donar comptes, 
però a l’estat espanyol se li posen a l’abast els mit-
jans necessaris perquè pugui evadir-se i continu-
ar portant una vida fastuosa que paguem tots els 
ciutadans. En dues ocasions l’emèrit ha aportat 
a Hisenda un total de més de 6 milions d’euros. 
Però ningú ha preguntat d’on sortien aquests 
diners, o quin percentatge representaven en re-
lació al capital corresponent. ¿És democràcia que 
per set vegades al Congrés dels Diputats s’impe-
deixi crear una comissió per investigar els negocis 
de l’emèrit? 
¿Què més ha de passar perquè el govern es deci-
deixi a actuar? Es passarà per damunt de qual-
sevol plantejament racional, però el cas es no 

ficar-se amb la monarquia perquè és sagrada i into-
cable. Per això els pobres desgraciats que s’han atre-
vit a criticar-la han anat a petar amb els ossos a la 
presó o a l’exili. En canvi si és un militar qui afirma 
que cal matar 26 milions de fills de puta pot estar 
tranquil perquè el Tribunal Suprem no considera 
que sigui una incitació a l’odi sinó una forma d’ex-
pressió en un ambient de camaraderia. Cas tancat.
¿És democràtic no fer cas del Tribunal de Justícia 
de la UE i impedir que l’eurodiputat Oriol Junque-
ras pugui exercir el seu càrrec? ¿No és venjança més 
que justícia el tracte que s’està donant als presos po-
lítics, a qui se’ls retira el tercer grau adduint que 
no s’han penedit dels seus actes? ¿Es democràtic 
portar a judici els membres del Consell que havi-
en de vetllar pel desenvolupament del referèndum 
del 2017?  ¿És democràtic tenir més de 3.000 casos 
oberts de persones que no varen fer més que voler 
votar?
S’han prostituït els valors fonamentals que hauri-
en de ser a la base de la nostra societat i en canvi, 
s’han posat al serveis d’interessos partidistes o fins i 
tot personals. Així les coses, com podem dir que la 
nostra societat és justa i democràtica? 

TEATRE DE L’AURORA

Excel·lent la campanya del Teatre de l’Aurora, “Hi ha gestos que 
deixen marca” dedicada al personal sanitari de la comarca, en 
agraïment a la seva gran tasca durant aquesta època tan dura.



En Pedro Sánchez és un 
triler. És un engalipa-
dor de fira sense cap 
escrúpol. Viu en cam-

panya electoral permanent i, 
és clar, això no li deixa temps 
per governar. Perquè governar 

és dirigir. Quan presideixes un govern, has de 
treballar per resoldre els problemes del país que 
governes, impulsant lleis, prenent mesures eco-
nòmiques efectives, planificant infraestructures 
que millorin la competitivitat.... 
Res de tot això fa l’inquilí de la Moncloa. Ans 
al contrari: deixa que els problemes s’eternitzin 
i per a evitar crítiques, responsabilitza la resta 
-especialment els seus aliats- de tots els proble-
mes i manté ben engreixada a base de subven-
cions i publicitat, a la premsa amiga, per estal-
viar-se crítiques.
No tinc una bola de vidre però em veig amb cor 
de pronosticar que quan s’hagi acabat el seri-
al de mocions de censura a Múrcia, Madrid i 
Castilla, quan Pedro Sánchez pugui presumir 
d’haver superat “la peor pandèmia de todos los 
tiempos”, convocarà eleccions generals per des-
fer-se dels partits que l’ajuden a mantenir-se en 
el càrrec.
És especialista en fer promeses que no pen-
sa complir. Un dia ve a Catalunya i anuncia la 
construcció d’una fàbrica de bateries a prop 
de SEAT i una hora després gent del PSOE ho 
desmenteix per mantenir captius els seus vots a 
l’Aragó i a Extremadura.

Sánchez practica una política de desgast dels 
seus aliats de Podemos als quals deixa sempre 
sense cobertura mediàtica i als quals no els 
deixa complir els seus compromisos electorals. 
Així desgasta al partit que sent minoritari al 
Gobierno de España, s’emporta totes les críti-
ques de la dreta. Tampoc ERC que li ha aprovat 
els pressupostos, surt ben parat amb l’engali-
pador d’en Sánchez. A la promesa incompler-
ta d’una taula de diàleg, hi suma la retenció de 
vacunes a Catalunya, sense importar-li que això 
costa vides de catalans. Em pregunto: algun ali-
at de Sánchez surt ben parat?
Fa mig any Sánchez va enviar a Catalunya al se-
cretari d’organització del PSC, destituint-lo de 
ministre de Sanitat, per promoure en “canvi” 
a la Generalitat. El missatge era el del retroba-
ment i la superació dels desacords. La realitat 
però l’estem veient dia si i dia  també: el PSOE 
vota al Parlament Europeu amb PP, C’s i Vox 
per a desposseir de la seva immunitat als tres 
europarlamentaris catalans. El mateix dia la fis-
calia anul·lava el tercer grau als presos polítics. 
El tan anunciat indult “para cerrar heridas” es 
contínuament ajornat i hores d’ara resta al ca-
laix de les promeses incomplertes.
Sánchez, des que va guanyar les eleccions ge-
nerals, que viu en campanya permanent. Una 
campanya que serà la més cara de la història. 
Cara en diners i en patiment. 

Pedro Sánches és especialista en fer 
promeses que no pensa complir i 

practica una política de desgast dels 
seus aliats de Podemos

BERNAT ROCA
@crossroads1815

La campanya més 
cara de la història

ITV
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Sempre hi ha espavilats! Al cap de 
poca estona d’haver plantat nous ar-
bres, arbustos i flors a l’avinguda Cata-
lunya, algú ja va sostreure’n algun per 
endur-se’l “gratis” cap a casa.

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

S ’ha publicat un estudi in-
teressantíssim sobre Els 
nous ravals igualadins 
(1745-1835) de Xavier 

Jorba i Serra. Fruit d’un treball 
metòdic i incansable, que algú 
tan poc constant com jo admira 
profundament, l’estudi ens per-

met entrar de ple en els noms i cognoms, els car-
rers, la vida quotidiana i l’espai, sobretot l’espai i 
la distribució de la terra a la Igualada dels segles 
XVIIl i XIX. Meravellat m’he endinsat en aquest 
món en creixement, amb un dinamisme econò-
mic que ja desborda els marcs de la vila murallada 
medieval i que ens 
permet entendre 
quan Igualada va 
començar a deixar 
de ser poble per 
començar a ser 
ciutat Apareixen 
nous carrers, ha-
bitatges, es mar-
quen fites, noves 
càrregues fiscals, 
i pots veure com 
es desplega davant 
dels teus ulls una 
comunitat en ex-
pansió a punt per 
començar la Re-
volució Industrial.  
Anys enrere, quan era estudiant d’Història, vaig 
començar el meu arbre genealògic, mercès a 
l’assignatura impartida a la facultat per Gerard 
Marí. Havia pogut remuntar els orígens de la 
branca Roca fins a la dècada de 1740. Vaig des-
cobrir que el cognom provenia d’un home que es 
deia Matheu Roca, barreter de professió en mo-
rir. Va néixer a l’Espelt el 20 d’agost de 1736 i va 
morir a Igualada el 3 o 4 de maig de 1805, pocs 
dies abans que Napoleó es cenyís la Corona de 
Ferro de Llombardia i es proclamés rei d’Itàlia a 
Milà i també era l’any de la batalla de Trafalgar. 

El seu fill Agustí Roca, també barreter va mo-
rir el 1807, molt jove, però el seu fill Joan Roca 
Thomas, nascut el 1805, el va sobreviure i com a 
teixidor d’indianes va començar una nissaga de 
teixidors i fabricants de gènere de punt que va 
durar generacions. Escrivim i expliquem història 
per evitar que la vida caigui en l’oblit ja que el 
temps passa i s’ho emporta tot, com ens va ense-
nyar Anna Comnè, princesa bizantina i primera 
historiadora de qui tenim coneixement. 
En Matheu era fill d’una família que pel que sem-
bla provenien originalment de Sant Jaume de 
Noya (Sant Jaume de Sesoliveres a Piera) i que 
havien vingut a viure a l’Espelt i Igualada. En 

Matheu va que-
dar orfe molt jove, 
amb sis anys, ja 
que el seu pare 
Joseph Roca va 
morir el 1742. Els 
testaments fami-
liars trobats ens 
permeten recons-
truir el drama fa-
miliar causat per 
les epidèmies de 
l’època: la mort 
dels pares i ger-
mans d’un nen de 
família humil que 
queda en tutoria 
dels seus tiets Jau-

me i Antoni, noms que he retrobat en el llibre de 
Jorba i Serra. 
Napoleó ja no hi és i nosaltres encara donem la 
tabarra. La història d’Igualada és la d’una cruïlla 
de camins, una terra d’acollida a la qual han ar-
ribat de fa anys gent d’arreu del món, impulsats 
per la necessitat de millorar les seves condicions 
de vida, enmig de dificultats: epidèmies, guerres, 
fams, els genets de l’Apocalipsi. No hi ha ciuta-
dania sense història ni memòria, cosmopolitisme 
sense localisme, ciutat sense poble. Nens i nenes 
d’Igualada que heretareu la terra... 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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L’ampliació del Dipòsit Controlat 
de Can Mata: un pas endavant cap 
a la descarbonització i el foment de 
l’economia verda del territori
El proper 21 de març, 
l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola realitzarà un 
procés participatiu sobre la 
possibilitat de l’ampliació 
del Dipòsit Controlat 
de Can Mata. Aquesta 
ampliació significaria 
un pas endavant cap a 
la descarbonització i el 
foment de l’economia 
verda del territori.

A dia d’avui les 
instal·lacions de disposició 
controlada de residus, 
com és el cas del Dipòsit 
Controlat de Can Mata, tot 
i trobar-se a la base de la 
jerarquia de tractament de 
residus, són fonamentals 
com a infraestructures de 
promoció de les polítiques 
de foment de l’economia 
circular. 

Així, els cànons aplicats 
sobre l’eliminació de 
residus esdevenen eines 
de gestió necessàries per 
accelerar el pas del teixit 
industrial i municipal cap 
a un model circular i de 
residu zero. 

Tanmateix,  les instal·lacions 
del Dipòsit Controlat de 
Can Mata compten amb 

infraestructures clau per 
assolir els objectius de 
reciclatge en els propers anys 
en incloure, en la mateixa 
unitat de gestió, modernes 
plantes de recuperació de 
materials com l’Ecoparc 
o la Planta de reciclatge 
d’envasos lleugers,  que són 
complementàries al dipòsit 
perquè garanteixen el 
tractament obligatori de les 
fraccions i la recuperació 
prèvia necessària per als 
materials valoritzables, en 
el mateix recinte i on hi 
treballen 146 persones en 
total. 

D’altra banda, el sistema de 
gestió utilitzat en el Dipòsit 
controlat Can Mata és molt 
exigent quant a la seva 
pròpia contribució a la 
recuperació i valorització 
dels residus, si ho 
comparem amb els sistemes 
de gestió tradicionals. Així, 
les exigències de valoritzar 
els propis subproductes 
generats en el dipòsit 
Can Mata com el biogàs, 
la utilització de matèries 
primeres procedents de 
reciclatge en les obres 
de condicionament del 
dipòsit, i l’ús d’energia 
verda com a font energètica, 

entre d’altres, són una 
mostra d’excel·lència en la 
gestió que situa al Dipòsit 
Controlat de Can Mata 
molt per sobre del mínims 
establerts en el marcs legals 
d’aplicació. 

Un exemple clar d’aquest 
compromís amb l’economia 
circular és que el Dipòsit 
Controlat de Can Mata té la 
xarxa d’extracció de biogàs 
més completa de tots els 
dipòsits controlats de residus 
de l’Estat, amb 347 pous 
d’aspiració i 17 estacions de 
regulació. Gràcies a aquesta 
xarxa cada any es capten 
40 milions de m3 de biogàs, 
per la qual cosa no només 
totes les instal·lacions del 
dipòsit poden autoabastir-
se d’energia, generant 
electricitat amb un motor 
de cogeneració, sinó que, 
a més a més, l’excedent 
es distribueix a la xarxa 
per alimentar a empreses 
locals d’aquesta energia i 
biocombustibles.

El sistema d’extracció, 
tractament i valorització 
del biogàs generat a 
Can Mata és un model 
pioner a tota Europa amb 
tecnologies d’avantguarda 
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que aconsegueixen produir 
energia i eco-combustibles 
a partir dels residus. Per 
tant, el propi abocador 
es converteix en una 
instal·lació de valorització 
enlloc d’una simple 
instal·lació d’eliminació 
de residus, alhora que 
contribueix a la reducció 
de la petjada ecològica 
i a l’estalvi d’emissions 
d’efecte hivernacle.

Aposta decidida per 
l’economia verda

Tot i les polítiques de 
reducció que preveuen 
una reducció important 
dels fluxos de residus i una 
disminució progressiva de 
les necessitats d’eliminació, 
el Dipòsit Controlat de Can 
Mata continua sent una 
infraestructura necessària 
per al tractament dels 

rebutjos per als quals 
actualment encara no 
existeixen solucions de 
circularitat i, per tal de 
tractar aquestes fraccions, 
necessita condicionar 
noves superfícies. Tot 
i aquesta necessitat, 
a la vegada s’han de 
clausurar un gran nombre 
d’hectàrees del dipòsit 
controlat en els propers 
anys i, per tant, recuperar 
nous terrenys actualment 
ocupats per l’abocador. 
Ara mateix, hi ha 17 Ha 
de dipòsit clausurades, o 
en procés de finalització 
de clausura, i 33 Ha més 
es clausuraran en dos 
anys. Això significarà, 
en primera instància i a 
curt termini, menys olors 
i menys molèsties per als 
veïns de la zona. 

A més a més, hi ha un pla 

de renovació verda dels 
terrenys clausurats a 30 
anys vista, destinant-los a 
la reforestació mitjançant la 
plantació d’oliveres, vinyes i 
zones enjardinades. Aquest 
procés ja ha començat amb 
la replantació de més de 
600 arbres els últims dos 
anys i hi ha l’objectiu de 
plantar 2.000 arbustives a 
finals d’aquest any 2021. 
De la mateixa manera, les 
superfícies clausurades 
són terrenys que obren 
la possibilitat de nous 
usos compatibles amb 
l’agricultura, ramaderia o 
les energies renovables.

D’altra banda, Can Mata 
també ha contribuït de 
manera activa a la millora 
dels camins rurals 
adjacents, i la recuperació 
de la Riera de Claret. 
Totes aquestes actuacions 

de millora del paisatge, 
que s’han de dur a 
terme majoritàriament 
en el propers mesos, 
constitueixen importants 
mesures de compensació 
i reducció de la petjada 
ecològica i de millora de 
la qualitat de l’aire.

Un altre factor també a 
tenir en compte en la cura 
del territori és la lluita 
activa contra els incendis 
forestals dels boscos 
adjacents. En aquest sentit 
s’ha construït al recinte de 
Can Mata una xarxa de 
cinc hidrants d’emergència, 
per si es dóna el cas d’una 
crisi forestal.

Els Hostalets de 
Pierola, referent en 
benestar a la comarca

El compromís del Dipòsit 
Controlat de Can Mata 
amb el territori no acaba 
amb les accions directes 
que hi fa, sinó també 
amb les compensacions 
econòmiques cap a 
l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, unes 
contribucions que han anat 

augmentant amb el temps, 
dels 1,97 milions d’euros 
el 2018 als 3,09 milions 
d’euros de l’any passat. 
Això també significa una 
font d’ingressos a les arques 
públiques. L’ampliació 
del Dipòsit Controlat de 
Can Mata significarà un 
increment de l’aportació 
fins als 3,6 milions d’euros 
en concepte de conveni 
urbanístic.

Importància per la 
història

I és que la vinculació actual 
de Can Mata amb el territori 
va molt més enllà de la 
compensació econòmica. 
També està contribuint 
de manera col·lateral a 
entendre i donar a conèixer 
el passat de la zona, ja 
que al seu recinte s’hi ha 
arribat a recuperar fins 
a més de 70.000 restes 
paleontològiques. Això 
ha suposat la posada en 
funcionament el Centre de 
Restauració i Interpretació 
Paleontològica (CRIP), tot 
un referent a Catalunya.
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Comptadors manipulats.

Detingut un 
anoienc per 
robar 31 mòbils 
del banc on feia el 
manteniment

El frau elèctric a Igualada de l’any passat 
equival al consum mensual de 8.000 llars

Els Mossos han detingut un 
home, de 44 anys i veí de l’Ano-
ia, que va arribar a robar 31 telè-
fons mòbils, valorats en 35.000 
euros i destinats a clients de l’ofi-
cina bancària on feia tasques de 
manteniment. Els investigadors 
van aconseguir identificar el 
presumpte autor dels furts, un 
treballador de manteniment de 
les oficines que, beneficiant-se 
de les tasques assignades i fent 
ús d’una clau mestra, aprofitava 
les feines a l’interior de les ofi-
cines per sostreure, al descuit, 
els terminals mòbils.
La investigació es va iniciar 
quan els Mossos van fer ins-
peccions administratives a em-
preses de compra-venda i van 
detectar diverses compres de 
terminals mòbils a un mateix 
particular. Les comprovacions 
van permetre detectar que tres 
dels mòbils havien estat denun-
ciats com a sostrets en oficines 
d’una mateixa entitat bancària 
de l’àrea de Barcelona. 
L’investigat havia sostret 31 te-
lèfons mòbils, precintats i de 
gamma alta, amb un valor de 
35.000€, i posteriorment, els 
havia venut, entre abril de 2018 
i març de 2020 a un establiment 
de Cornellà de Llobregat. L’au-
tor dels fets havia aconseguit 
18.400€ per les diferents ven-
des. Finalment, els investiga-
dors van detenir el 3 de març 
l’home com a presumpte autor 
d’un delicte continuat de furt 
i, posteriorment, l’arrestat va 
quedar en llibertat amb càrrecs. 

Igualada

Endesa utilitza ara la 
Intel·ligència Artificial 

per atrapar ràpidament 
als infractors

REDACCIÓ / LA VEU 

E l frau elèctric, especial-
ment a Endesa, la prin-
cipal companyia, és 

alarmant. Només l’any passat, 
a Igualada l’energia defraudada 
amb aquesta pràctica il·legal va 
ser de més de 2,1 milions de 
kilowatts hora any, l’equivalent 
al consum mensual de més de 
8.000 llars. Els casos de frau 
destapats en els darrers 5 anys 
ha suposat un increment del 
204% i l’energia defraudada un 
306%. Impressionant.
Ara, la introducció de la intel-
ligència artificial (IA) ha mar-
cat un abans i un després en la 
detecció de connexions irre-
gulars. I és que, en només tres 
anys (2018-2020), s’ha acon-
seguit detectar frau elèctric en 
una de cada dues inspeccions 
realitzades a tot l’Estat, una xi-
fra que duplica els registres de 
l’any 2017, que és quan la Com-
panyia va començar a aplicar 
tècniques de machine lear-
ning (aprenentatge automàtic) 
i deep learning (aprenentatge 
profund) per a detectar pèrdu-
es d’energia no tècniques.
La digitalització de la xarxa, el 
desplegament de sensors i la 
implantació dels comptadors 
intel·ligents fa que cada vega-
da s’obtingui més informació 
del funcionament dels equips 
de mesura i de la xarxa de mit-
jana i baixa tensió. D’aquesta 
manera, i mitjançant l’anàlisi 
de les dades, es poden arribar a 
detectar desviacions i compor-
taments anòmals que ajuden 

a orientar les inspeccions de 
manera més eficient, així com 
a augmentar el percentatge de 
frau detectat.
Durant el 2020 Endesa va de-
tectar a la demarcació de Bar-
celona més de 17.600 casos de 
connexions irregulars, la qual 
cosa suposa un increment del 
76% respecte fa 5 anys. I és que, 
al 2015, la xifra d’expedients 
oberts no arribava a 10.000. El 
motiu d’aquest increment es 
deu, en part, a l’èxit en la uti-
lització de noves tecnologies i 
d’eines d’anàlisi massiu de da-
des, així com a la multiplicació, 
en els últims anys, dels mitjans 
per combatre el frau.
Al llarg de l’any passat l’energia 
defraudada a les comarques de 
Barcelona amb aquesta pràc-
tica il·legal va arribar pràcti-
cament als 248 milions de ki-

lowatts hora any, l’equivalent 
al consum mensual de més 
918.000 llars.
L’aplicació de la intel·ligència 
artificial sobre les dades i la 
millora sistemàtica d’aquests 
models predictius, està perme-
tent a Endesa detectar de ma-
nera eficient tot tipus de fraus, 
tant en subministraments amb 
contracte en vigor, com en 
subministraments sense con-
tracte, des dels fraus tradicio-
nals (ponts, dobles escomeses, 
enganxaments directes, etc.), 
fins als més sofisticats (plaques 
amb circuits impresos inseri-
des en els propis comptadors). 
Així, s’aconsegueix detectar 
una gran quantitat de fraus i 
amb una precisió difícil d’ima-
ginar fa escassament uns anys.
Endesa segueix treballant per 
lluitar contra el frau elèctric 
per tres motius: perquè és il·le-
gal i suposa un delicte; perquè 
representa un perill per la se-
guretat i la integritat física de 
les persones, ja que una instal-
lació elèctrica manipulada pot 

provocar danys a qui l’estigui 
manipulant i a totes les perso-
nes que envolten i/o conviuen 
en l’immoble en qüestió, ja que 
té un potencial risc de provo-
car un curtcircuit, un incendi 
o explosió; i, per últim, perquè 
perjudica als altres, ja que quan 
es produeix una sobrecàrrega a 
la xarxa actuen el sistemes de 
protecció de seguretat –per 
evitar mals majors– i poden 
arribar a produir-se interrup-
cions del subministrament a 
aquells clients que tenen el ser-
vei contractat, pot malmetre la 
instal·lació de la finca i fa pujar 
el preu de la factura de la llum.
L’any passat, Endesa va rebre 
més de 21.000 notificacions 
de possibles fraus a Catalunya 
a través de la línia telefònica 
(800 760 20), la bústia de cor-
reu electrònic anomalias@enel.
com i el web endesadistribuci-
on.es/es/servicios/fraude/de-
nunciar-fraude.html. Els ciuta-
dans poden aportar, de manera 
confidencial, informació sobre  
anomalies i presumptes fraus. 

Biomassa ·  Climatització · Energies Renovables
C/ Alemanya, 47B · 08700 Igualada · 938048078 · info@frabel.net  www.frabel.net

El nou sistema “Air k are” 
per estufes de pèl.let o fusta

Distribuïdors i Pèl·let FARNERS. 

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.
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Sobre el polígon entre 
Igualada i Jorba: 

“Davant d’això anunciem 
que si no han sabut veure 
una oposició clara,  ara la 

començaran a veure”

REDACCIÓ / LA VEU 

E l jurat del Concurs 
de disfresses per ins-
tagram del Carnaval 

d’Igualada 2021, organitzat 
pel Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, format per Anna 
Baldomà, Mercè Gabaldon, 
Enric Martí, Ernestina More-
ra, Roser Pons, Jep Rabell, Sol 
Sànchez i Ada Jover, com a 
secretària, van escollir, com a 
fotos de disfresses finalistes, les 
detallades a continuació, pu-
blicades amb l’etiqueta #carna-
valigd2021 per instagram:
ADULTS: Kevin_marin, San-
drita_ita2, Gassogalindo, Ca-
aaarlafaine, Angelsto63, 9ro-
okiii.
INFANTIL: artivan21, Tro-
nada_family, Albertaguile-
ramontiel, ramonpuigvidal, 
centreobertigd, veronica_codi-
nachs_castro
FAMILIAR: artali.feta, annap-
vegan, emma.b.ll, sandragallar-
doco, anna.23_28, marc_307

Ja hi ha guanyadors del “concurs de 
disfresses” del Carnaval 2021

Les entitats contràries 
al Pla Director avisen: 
hi haurà més oposició

REDACCIÓ / LA VEU 

L es tres entitats que 
s’han posicionat con-
tràries al Pla Director 

d’Activitats Econòmiques de la 
Conca d’Òdena: Per la Conca, 
Unió de Pagesos i Salvem Can 
Titó, han dit la seva aquesta 
setmana en relació a la decisió 
del departament de Territori 
de la Generalitat de confiar la 
futura nova zona industrial de 
la Conca delimitada a l’entorn 
de l’aeròdrom i en el sector 
Igualada-Jorba.
Aquesta és la resposta de les 
tres entitats, redactada en un 
comunicat conjunt:
“• Que mirant el detall de les 
xifres de participació, parlar 
d’”alta implicació” no corres-
pon a la realitat. El comunicat 
parla de 1.300 participants, 
però no detalla que la immen-
sa majoria de “participants” 
són les 1.209 visualitzacions 
que han tingut els vídeos dels 
quatre seminaris que es van 
fer telemàticament. A l’hora 
de comptar participants reals, 
al document es reconeix que 
de participants únics n’hi va 
haver 129. 
• Que s’aprofita la presentació 
d’aquests resultats per anun-
ciar que es descarten dos dels 
quatre àmbits que estudiava el 
document d’avanç (Can Mo-
rera i Can Titó), com si es des-
cartessin a conseqüència del 
procés participatiu. La realitat 
és molt diferent: Can Morera 
estava descartat d’entrada per-
què això era un compromís 
adquirit per l’actual equip de 
govern d’Òdena, i el setembre 
passat l’ajuntament de Vila-
nova del Camí es va declarar 
contrari a fer un polígon a 
Can Titó quan va veure l’abast 
de l’oposició popular. 
• Que fent una barreja de va-
loració quantitativa i quali-
tativa de les aportacions, els 
redactors del document extre-

REDACCIÓ / LA VEU 

A quests dies s’han ins-
tal·lat 40 caixes niu a 
les zones arbrades de 

la ciutat. L’objectiu d’aquesta 
mesura és aprofitar la biodi-
versitat amb un doble objectiu. 
El primer és reequilibrar l’eco-
sistema afavorint la presència 
de pardals i mallerengues i re-
duint la presència de tórtores 
i tudons i, en menor mesura, 
de coloms. Tórtores i tudons 
són ara les espècies majorità-
ries en els parcs i jardins de la 
ciutat i causen molèsties per 
l’acumulació d’excrements. 
Afavorint la presència d’altres 
espècies que no causen molès-
ties com, sobretot, els pardals, 
s’espera augmentar la compe-
tència interespecífica; és a dir, 
que tórtores i tudons hagin de 
compartir amb altres espècies 
uns recursos que ara poden 
aprofitar en exclusiva i que 
així, a mig termini, es redueixi 
el seu nombre.
L’altre objectiu és lluitar de 
forma natural contra la proli-
feració d’insectes. A més dels 
pardals, que inclouen una 
important part d’insectes en 
la seva dieta, les caixes niu 
també es destinen a espècies 

uen unes conclusions esbiai-
xades. Per exemple, mentre 
que en la valoració general de 
la proposta hi ha una majoria 
d’aportacions posen en dubte 
la necessitat d’oferir més sòl 
industrial i volen que s’aturi el 
PDUAECO  fins que no s’hagi 
debatut el model econòmic, 
a les conclusions no se’n diu 
res i, en canvi, s’afirma que 
cal oferir parcel·les de gran 
format, una opinió que ells 
mateixos reconeixen que surt 
menys vegades en el procés 
participatiu.
• Que en una altra d’aquestes 
conclusions que no se sap d’on 
surten es diu que no hi ha una 
oposició clara a l’àmbit de Jor-
ba. Davant d’això anunciem 
que si no han sabut veure una 
oposició clara, ara la comen-
çaran a veure. 
De moment, Jorba Reflexio-
na ha plantejat la celebració 
d’una consulta municipal 
perquè els veïns del poble 
puguin manifestar-se sobre 
un projecte que tindria unes 
conseqüències tan impor-
tants i tan irreversibles. Per la 
Conca, Unió de Pagesos i Sal-
vem Can Titó faran costat a 
Jorba en la seva lluita perquè 
els jorbencs puguin decidir el 
seu futur. Però el projecte de 
polígon afecta molt directa-
ment el nucli de l’Espelt i el 
barri de Sant Jaume Sesolive-
res d’Igualada (on hi ha dos 
centres escolars), i també s’ha 
començat a despertar l’oposi-
ció dels seus veïns, que mai 
han estat informats directa-
ment pels seus ajuntaments”. 

que tenen una dieta majori-
tàriament insectívora, com 
les mallerengues, els sílvids i 
els túrdids. D’aquesta manera, 
s’espera contribuir a reduir la 
proliferació d’insectes que po-
den resultar molestos o cau-
sar perjudicis en l’arbrat viari 
i també poder reduir l’ús de 
pesticides necessaris ara per al 
seu control.
A més, aquesta actuació tam-
bé ha de permetre gaudir als 
usuaris de parcs i jardins de 
la presència d’aquestes aus, la 
qual fa guanyar valor natural 
a aquests espais. La presèn-
cia d’aus fa que els usuaris de 
parcs i jardins gaudeixin d’una 

millor salut emocional en po-
der gaudir dels seus cants i la 
seva observació.
S’han instal·lat cinc models 
diferents de caixes niu per 
cobrir, així, un major ventall 
d’espècies. El seguiment que 
es farà de l’ocupació de les 
caixes niu permetrà establir 
el percentatge d’èxit i també si 
els ocells mostren alguna pre-
ferència per un model concret 
o una orientació concreta de 
les caixes. En base a aquests 
resultats es faran les modifica-
cions que s’escaiguin.
El regidor d’Entorn Comuni-
tari i Cooperació, Fermí Cap-
devila, ha destacat que “aquest 
és un dels projectes per a l’in-
crement de la biodiversitat a la 
ciutat, i aquesta és una feina a 
voltes poc visible, però que té 
molta repercussió en la quali-
tat de vida i de salut dels igua-
ladins”. I ha afegit que l’actua-
ció “és un dels elements de la 
nostra política per mantenir 
i millorar el patrimoni verda, 
amb plans com el d’arbrat, i 
també la biodiversitat de la 
ciutat. Amb aquestes accions 
estem construint una ciutat 
amable i cada dia més sos-
tenible també en l’àmbit del 
medi ambient”. 

Instal·len 40 caixes-niu en 
zones arbrades de la ciutat

JOVE: Castellspallares (Miquel 
i Martí) Castellspallares (Xènia 
i Marcel).
Les fotos finalistes van obte-
nir un premi de 150 € cadas-
cuna. En el cas de la categoria 
infantil i jove, en forma de val 
de compra de material escolar, 
educatiu o lúdic per l’import 
esmentat.
Les fotos guanyadores del pri-

mer premi de cada categoria 
van rebre també un trofeu de 
mans del regidor de Promoció 
Cultural i Relacions Instituci-
onals, Pere Camps i Oviedo. 
Es tracta dels instagramers: 
kevin_marin, artivan21, artali.
feta i castellspallares.
Les fotos premiades seran pu-
blicades a les xarxes socials de 
@culturaigualada.



Treball lliura els 
primers certificats de 
professionalitat a les 
persones amb un 
problema de salut 
mental  
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La directora del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), Ariadna Rectoret, ha 
fet entrega dels certificats de 
professionalitat a les 34 per-
sones amb problemes de salut 
mental que l’any 2020 van par-
ticipar en un projecte pilot a 
Catalunya, que permet assolir 
una titulació oficial acreditant 
competències laborals adqui-
rides en el decurs de l’experi-
ència laboral. 
La directora del SOC ha as-
segurat que “l’acreditació de 
competències professionals fa 
la nostra societat més igualità-
ria i cohesionada” i ha destacat 
la importància de la iniciati-
va: “Socialment contribueix al 
desenvolupament professional 
i personal d’aquestes persones, 
facilita la inserció laboral i mi-
llora el rendiment en el lloc de 
treball. I econòmicament per-
met retenir el talent en l’em-
presa i facilita la rotació del 
talent dins del propi sector”. 
Rectoret també ha anunciat 
que aquest 2021 s’incorpora-
ran a les convocatòries obertes 
col·lectius amb altres capaci-
tats, que comptaran amb el 
suport de les pròpies entitats 
i dels tècnics i tècniques de la 
Generalitat.
A data d’avui s’han dut a terme 
dos pilots d’aquest projecte, en 
què les persones participants 
han pogut aspirar a dues titu-
lacions: Activitats auxiliars en 
vivers, jardins i centres de jar-
dinera i el de Neteja de super-
fícies i mobiliari en edificis i 
locals.  
Els Centres Especials d’Àu-
ria Cooperativa i de la Fun-
dació Àuriafil han participat 
d’aquesta experiència pionera 
a Catalunya amb un total de 
3 persones. Una aposta per un 
canvi de model en la forma-
ció professionalitzadora que 
garanteixi la igualtat i l’equi-
tat d’oportunitats. Els equips 
tècnics de les dues entitats 
han donat suport per orien-
tar, acompanyar i assessorar al 
llarg de tot el procés.
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E l Departament de Di-
namització Econòmica 
de l’Ajuntament, en el 

marc de la Xarxa Anoia Em-
prèn, i amb la col·laboració de 
l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic de la Diputació, 
proposa diverses activitats 
formatives per a l’acompanya-
ment de persones emprenedo-
res i la consolidació i el creixe-
ment d’empreses. Per motius 
de prevenció i atesa la situació 
sociosanitària actual, les acti-
vitats es realitzaran de manera 
virtual a través de les platafor-
mes Zoom i Teams.
El primer taller de formació, 
Ho estic fent bé? Els indicadors 
clau de gestió de la pime o au-
tònom, permetrà aprendre a 
mesurar el desenvolupament 
global de l’empresa a partir 
d’uns indicadors clau.
En el decurs de les sessions 
s’analitzarà què són els indi-
cadors clau de gestió, els seus 
àmbits, característiques i per 
a què serveixen; quins són els 
principals indicadors o KPI 
(Key Performance Indicators); 
com es calculen i com i quants 
indicadors triar.
El taller, adreçat a persones 
responsables de petites empre-
ses i persones autònomes, serà 
impartit per Sergi Cañellas de 
l’empresa D’Aleph Formación, 
SL. L’activitat té una durada de 
8 hores i es realitzarà els dies 
12, 14, 19 i 21 d’abril de 10 a 
12 h.
La segona activitat, Com nego-
ciar en contextos difícils, té per 
objectiu aprendre a negociar 
en un context on no tenim el 
rol de poder. En el decurs de la 
sessió s’analitzarà què és una 
negociació, com donar sensa-
ció de poder, la importància 
del MAAN (Millor Alternati-
va a un Acord Negociat), quin 
llenguatge fer servir a la nego-
ciació, com tenir autocontrol 
d’emocions en una negociació 
difícil, com detectar els trucs i 
tàctiques de pressió de l’altra 
part i, finalment, les 5 tècni-
ques de tancament en una ne-
gociació.
L’activitat està adreçada prin-
cipalment a autònoms i perso-
nal directiu i de vendes i anirà 
a càrrec de Mònica Mendoza, 
experta en l’àrea comercial i 
professora de la UAB, la UOC, 
EAE Business School i ESADE 
Alumni en l’àmbit del màr-

Nous tallers gratuïts 
per a emprenedors i 
empreses

Proposta d’Igualada 
Comerç per al Dia del Pare

REDACCIÓ / LA VEU 

Aprofitant la prope-
ra campanya del dia 
del pare, es posa en 

marxa una prova pilot des 
d’Igualada Comerç (Associa-
ció de comerciants d’Iguala-
da), que aglutina l’e-comerç i 
el repartiment a domicili.
Igualada e-comerç és el nom 
de la botiga de Marketpla-
ce que es posa en marxa 
aquest cap de setmana, per 
al comerç local d’Igualada 
Comerç. Hi haurà diferents 
propostes de regals per al dia 
del pare, les compres que es 
facin per aquest canal tin-
dran el repartiment (amb 
l’UBIC, l’e-bike d’Igualada 
Comerç) a domicili gratuït, 
el mateix dia 19. També es 
podrà incloure un missatge 
de dedicatòria.
La cobertura es farà a tot el 

queting i les vendes. La sessió 
té una durada de 5 hores i es 
realitzarà el dia 27 d’abril de 9 
a 14 h.
La tercera activitat, Com fer 
l’estudi de mercat de la teva 
idea de negoci, permetrà pro-
porcionar una metodologia 
que permet recollir totes les 
dades necessàries per facilitar 
la presa de decisions. Aques-
tes dades expliquen quina és 
la informació crítica, quines 
fonts d’informació estan dis-
ponibles i fan possible realit-
zar un anàlisi per tal de quan-
tificar el mercat, definir els 
nostres clients i poder prendre 
les mesures més adequades 
per determinar la viabilitat de 
la idea de negoci.
En el decurs de la sessió s’ana-
litzarà qui són els meus clients, 
què vol dir viabilitat (viabilitat 
legal, tècnica, econòmica, co-
mercial, financera i social); 
què vol dir la mida del mercat, 
quina és la mida crítica i mè-
todes per calcular la mida; i, 
finalment, les fonts d’informa-
ció per determinar on trobar 
la informació que necessito.
L’activitat està adreçada prin-
cipalment a persones empre-
nedores que tinguin un pro-
jecte o una idea empresarial o 
petites empreses que comen-
cin la seva activitat i anirà a 
càrrec d’Eulàlia Balañà, amb 
més de 20 anys d’experiència 
en la creació i consolidació 
d’empreses i especialitzada en 
la gestió comercial, estudis de 
mercat i màrqueting. La sessió 
tindrà lloc dia 3 de maig de 
9:30 a 14h.
Els tallers de formació són 
gratuïts i les places limita-
des. Podeu veure el programa 
complet dels cursos i forma-
litzar les vostres inscripcions 
a través de l’enllaç web www.
ignovaigualada.com/aula . Per 
a més informació, podeu con-
tactar amb IG-NOVA Tecno-
espai al 93 806 65 55.

municipi d’Igualada, a Santa 
Margarida de Montbui i Vi-
lanova del Camí.
Una manera diferent de re-
galar pel dia del pare. Propo-
sem sorprendre els pares re-
galant productes del comerç 
local i amb el repartiment a 
domicili. La botiga virtual es 
trobarà a www.comprakm0.
es o a l’App Compra Km0. 
S’anima als ciutadans a cele-
brar aquest dia tan especial 
aprofitant aquesta proposta.
Aquesta iniciativa pretén po-
tenciar el comerç local, inici-
ar-se en l’e-comerç i el repar-
timent a domicili. Una aposta 
d’adaptació i exploració dels 
nous canals de venda sense 
perdre l’essència del comerç 
de proximitat. Igualada Co-
merç ha comptat amb la part 
tècnica de comprakm0 i de la 
logística d’Anoia Riders, per 
garantir l’èxit.

 

Ja tens regal per al Dia del pare? 

Sorprèn-lo!! 
 

REGALA COMERÇ LOCAL 
 

I si vols, el dia 19 li portem a   
casa gratuïtament. 

POTS  COMPRAR  A L’E-COMERÇ  D’IGUALADA COMERÇ  A ON TROBARÀS  
PROPOSTES I OFERTES DELS NOSTRES COMERÇOS 

A MÉS DE PODER FER-LI UNA DEDICATÒRIA 

Informació: marqueting@igualadacomerc.cat / 609312254 / 93 805 14 19   

www.comprakm0.es/igualadacomerc.php 
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Avui, quart divendres 
de pregària al Sant 
Crist d’Igualada

Avui divendres dia 12 de març, 
a 2/4 de 8 del vespre, i a la Ba-
sílica de Santa Maria tindrà 
lloc el quart dels Misereres o 
Divendres de Pregària al Sant 
Crist d’Igualada, que enguany 
estan dedicats a la pandèmia 
de la covid 19, de la qual jus-
tament aquesta setmana fa un 
any que va començar a eviden-
ciar conseqüències força tràgi-
ques a la nostra ciutat.
En aquest quart Miserere es 
pregarà especialment per la 
gent que ha sofert més les con-
seqüències econòmiques que 
es deriven d’aquesta situació 
d’emergència sanitària. Per 
aquest motiu, presidirà la cele-
bració Mn. Eduard Flores, rec-
tor in solidum de la parròquia 
de Santa Maria i president de 
Càritas Anoia-Segarra, una de 
les entitats que en el seu dia a 
dia, lluita contra l’exclusió so-
cial originada per l’exclusió 
econòmica. Dirigirà els cants 
Florenci Oliva acompanyat a 
l’orgue per Lluís Victori, orga-
nista de la Basílica.
Enguany, i per motius de po-
der observar les mesures de 
distància en les celebracions, 
els Misereres que tradicional-
ment es celebraven a l’Esglé-
sia del Roser, s’han traslladat 
a  Santa Maria, que ofereix un 
espai molt més gran. Si algú 
per motius de salut no pot as-
sistir-hi presencialment, també 
pot seguir la cerimònia en di-
recte per Youtube.com, al canal 
“Santa Maria d’Igualada”.
El passat divendres, i davant 
una nombrosa assistència de 
fidels, tingué lloc la celebració 
del tercer dels Misereres, de-
dicat a les residències de gent 
gran, un dels col·lectius que ha 
patit més la pandèmia. Presidi-
ren la celebració els Pares Jose-
fins, ordre fundada per l’igua-
ladí pare Josep Maria Vilaseca, 
en honor del qual precisament 
el centre residencial més gran 
de la nostra ciutat porta el seu 
nom. 
Cal recordar que enguany es 
commemoren els 10 anys de 
presència dels Josefins a la 
nostra comarca.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament treballa 
des de l’any 2012 per 
dotar la ciutat d’una 

xarxa de cardioprotecció que 
cobreixi la major part possible 
del municipi. Amb aquest ob-
jectiu, s’ha anat incrementant 
el nombre de dispositius ins-
tal·lats i, alhora, s’ha treballat 
en l’àmbit de la formació, amb 
la voluntat que aquesta xarxa 
inclogui els vessants tecnolò-
gic i del coneixement.
Amb la recent incorporació 
de nous aparells, la xarxa in-
clou actualment més de qua-
ranta desfibril·ladors externs 
semiautomàtics, amb una 
dotzena de torres al carrer col-
locades de manera que pugui 
cobrir la major part possible 
de zones de la ciutat. La seva 

Més aparells de cardioprotecció en 
diferents llocs de la ciutat

REDACCIÓ / LA VEU 

J a es prepara la celebra-
ció del 26è aniversari del 
Centre Cívic de Fàtima. 

El regidor Fermí Capdevila ha 
explicat aquest dimecres que 
les activitats previstes l’any 
passat per commemorar els 
25 anys d’existència d’aquest 
equipament cívic es van ha-
ver de suspendre a causa de 
la pandèmia i que serà aquest 
any quan es podran dur a ter-
me, tot i les restriccions sani-
tàries, dues iniciatives per re-
cordar la trajectòria del centre 
i posar en valor la seva tasca 
al llarg d’aquest quart de segle.
Així, el regidor d’Entorn Co-

Bohigas, entre els 
millors 50 vins als 
Estats Units, segons 
una revista 
especialitzada

La prestigiosa revista america-
na Wine&Spirits Magazine ha 
creat la seva llista anual dels 
50 millors vins que, en una 
edició marcada per la pandè-
mia, aquest any s’ha anomenat 
“Wines that worked in 2020” 
(Vins que van funcionar al 
2020). El Top 50 de s’ha definit 
a través d’enquestes realitzades 
a 133 restaurants d’Estats Units 
que han recomanat els vins que 
més han funcionat en els seus 
establiments durant el 2020. El 
celler odenenc Caves Bohigas 
apareix per primera vegada en 
el seu Top 50 amb el Cava Bo-
higas Brut Reserva i el vi blanc 
Xarel·lo.
Ambdós productes “tenen 
molt èxit en el mercat ameri-
cà, ja que als Estats Units hi ha 
una tendència molt clara cap 
el cava Brut més que no pas 
el Brut Nature, com passa al 
mercat Nacional i del Xarel·lo 
agrada el seu caràcter afruitat” 
explica Maria Casanovas, di-
rectora i copropietària de Ca-
ves Bohigas.
Entre tots els cellers escollits, 
tan sols n’hi ha 5 d’espanyols. 
Cal destacar la posició de Bo-
higas entre cellers de gran 
prestigi com Álvaro Palacios 
o R.Lopez de Heredia. I entre 
xampanys francesos com Veu-
ve Clicquot o Dom Perignon.
Una altra revista americana 
rellevant també ha recomanat 
Bohigas. Es tracta de la revista 
Food and Wine, que fa una se-
lecció de “14 vins assequibles 
per beure durant tot l’any” 
on recomana el Cava Bohigat 
Brut Reserva com a vi espu-
mós per prendre durant tot el 
dia, des de l’hora del “brunch” 
fins a la “happy hour”. 

distribució es va fer a partir 
d’un estudi elaborat amb l’ajut 
de l’empresa CardioSos i amb 
el suport del Grup de Docèn-
cia de Reanimació de l’Hospi-
tal d’Igualada. Els equips estan 
instal·lats la via pública, en es-
coles i en la pràctica totalitat 
dels espais municipals.

El regidor d’Entorn Comu-
nitari i Cooperació, Fermí 
Capdevila, destaca la volun-
tat d’anar completant aquesta 
xarxa de cardioprotecció i in-
sisteix en la importància de la 
formació que ajudar a la sensi-
bilització i a la capacitat per a 
l’ús dels desfibril·ladors.

El Centre de Fàtima prepara els actes 
del 25 aniversari, suspesos el 2020

munitari i Cooperació ha 
anunciat que s’està elaborant 
un vídeo en què es mostraran 
les imatges de la remodelació 
interior i exterior que s’ha dut 
a terme a l’edifici, a més de fer 
un repàs gràfic d’aquests 26 
anys que ja porta en funcio-
nament. El vídeo inclou breus 
entrevistes a diverses persones 
vinculades al centre que per-
meten copsar la visió d’alguns 
dels usuaris, membres de les 
entitats que hi estan més vin-
culades (Associació de Veïns 
de Fàtima, Casal d’Avis de 
Fàtima, Confraria de Fàtima 

i Virgen del Rocío), a més de 
les vivències dels talleristes 
més antics del centre.
D’altra banda, el dissabte 27 
de març al matí es dur a terme 
“un tast d’activitats del centre” 
en format virtual, que pretén 
ser un recordatori de “la colli-
ta pròpia” que es feia cada any, 
en què els alumnes acompa-
nyats dels professors feien una 
mostra del que havien aprés. 
A través del canal Youtube 
dels equipaments cívics tots 
els ciutadans que vulguin po-
dran gaudir de les següents 
activitats: activitat física per a 
la gent gran, a càrrec de Teresa 
Torrents; activitat “Fit gipsy 
dance”, a càrrec de Dolores 
López; Dansa oriental, a càr-
rec de Silvia Carreras; “Gim 
music”, a càrrec de Judit Llo-
rach, i Zumba, a càrrec de Ro-
cío Olmedo. En acabat, com a 
fi de festa, el grup de ball de 
la Dolores López tancarà el 
programa amb una actuació 
en directe dedicada al 26è ani-
versari del Centre Cívic.
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Descobreix el cicle 
integral de l’aigua 
amb Aqualogia!
A Aigua de Rigat ens comprometem amb les persones i el desenvolupament 

sostenible. Sabem que el futur del planeta està en mans dels més petits i per 

això impulsem projectes com Aqualogia.

Un programa educatiu gratuït per als cicles d’educació primària dels municipis 

on operem, que apropa el cicle integral de l’aigua als alumnes i promou la 

conscienciació mediambiental.

Aquest curs, el programa es digitalitza per garantir l’accés a tots els continguts 

interactius ja sigui des de l’aula o des de casa.

Els docents que estiguin interessats en realitzar aquesta 

activitat al seu centre poden tramitar la seva sol·licitud 

a través del següent formulari:

https://www.aiguaderigat.cat/ca/aqualogia

Compromesos amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible
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REDACCIÓ / LA VEU 

H a esclatat una nova 
picabaralla entre 
PSC i ERC al Con-

sell Comarcal, la qual cosa 
demostra la continuïtat d’una 
mala maror que es va inici-
ar, especialment, arran de les 
darreres eleccions munici-
pals, quan els moviments del 
PDeCAT (llavors Junts) van 
originar un canvi de soci en el 
govern, a l’estil del que també 
va succeir a la Diputació. Es-
querra es va veure a l’oposició 
i això no va caure gens bé a les 
files republicanes.
Ara, ERC ha qüestionat en 
un comunicat la contractació 
del nou gerent del Consell 
Comarcal, Cristóbal Avilés 
García, qui, segons els repu-
blicans, cobrarà 59.036’04€ 
anuals, i considera que hi ha 
“indicis d’endollisme” ja que 
Avilés és membre del PSC, ha 
estat assessor als ajuntaments 
de Viladecans, Sant Boi de 
Llobregat i de Sant Vicenç dels 
Horts mentre hi governava el 
PSC. Alhora ERC apunta que 
“s’ha disparat” la despesa amb 
“càrrecs de confiança” i cri-
tiquen el pacte del PDeCAT 
amb el PSC al Consell ja que 
“respon als interessos de par-
tit”.
Des d’ERC també expliquen 
que “aquest membre del PSC 
ha estat membre de diverses 

Nova picabaralla entre d’ERC amb el govern PDeCAT-PSC 
del Consell Comarcal, ara per la contractació d’un nou gerent

El popular copilot Luís 
Moya, a Servisimó

MARIA MOIX / LA VEU 

L’ex-copilot de ral·lis 
Luis Moya ha fet una 
visita a la capital ano-

ienca per mostrar i explicar 
les novetats del nou model 
elèctric ID.4 de Volksvagen. 
Moya treballa juntament 
amb la marca alemanya des 
de fa gairebé 10 anys i actu-
alment participa activament 
als cursos de Volkswagen 
Driving Experience, una es-
cola de conducció que comp-
ta amb vehicles elèctrics.
Moya ha assegurat que “els 

candidatures del partit, com 
a l’any 2007, que es va presen-
tar a les eleccions municipals 
sota la candidatura del PSC a 
Viladecans, a l’any 2011 que 
es va presentar a Oliola, a les 
municipals del 2015 va encap-
çalar la candidatura de Ger 
(La Cerdanya) i finalment a 
l’any 2019 va presentar-se a la 
candidatura de Valdetormo 
(Teruel), a part de ser també 
vicepresident del Consell de la 
Igualtat del PSC. 
Els independentistes pensen, 
en relació al Consell Comar-
cal, que “això sembla més una 
agència de col·locació d’amics 
que no pas una administració 
pública al servei de la gent”. En 
aquesta línia els republicans 
apunten que “el pacte entre el 
PDeCAT i el PSC no respon 

als interessos de la gent i ge-
nerals sinó a interessos parti-
culars i de partit en benefici 
d’uns pocs”.  
ERC Anoia també explica que 
“la despesa amb càrrecs de 
confiança s’ha disparat, ja que 
en l’anterior mandat no n’hi 
havia cap i actualment el go-
vern del PDeCAT i el PSC han 
col·locat a la Sra. Carla Suárez 
amb un salari de 33.600€”. Al-
hora apunten que “la retribu-
ció que perceben els membres 
del govern del Consell Co-
marcal del PDeCAT i el PSC, 
més els càrrecs de confiança 
i la retribució del nou gerent 
ascendeix a 310.636,04 € anu-
als, una xifra que considerem 
desproporcionada i que és 
incomprensible en la situació 
actual de dificultat econòmica 
amb la que es troba la gent”.
Finalment els republicans con-
sideren el pacte del PDeCAT 
i el PSC al consell Comarcal 
com “el pacte de la vergonya” 
i asseguren que “nosaltres no 
serem còmplices d’aquesta 
manera de fer política”.  
Òbviament, a les files del PSC 
i del PDeCAT els va faltar 
temps per a respondre a ERC, 
afirmant que veuen “amb sor-
presa que ERC menteixi sobre 
la contractació del nou ge-
rent”. Per al govern comarcal 
“no és cap càrrec de confian-
ça, és una figura contemplada 
per la llei dins l’organització 
de qualsevol Consell Comar-
cal i que en aquests moments 

estava vacant pendent de con-
vocar-se”.
El govern comarcal denuncia 
que “ERC faci ús de la menti-
da i no expliqui que el procés 
de contractació s’ha fet mit-
jançant un procés de selecció 
obert i públic on s’hi ha pogut 
presentar tothom qui ha vol-
gut i que ha estat comandat 
majoritàriament per tècnics i 
funcionaris del Consell”, i ex-
pliquen que “al darrer ple” es 
va posar a disposició d’ERC 
tota la informació “però no 
l’han sol·licitat ni l’han volgut 
consultar. No els interessa ex-
plicar ni saber la veritat per-
què els espatllaria el titular”.
El govern comarcal del PDe-
CAT i PSC (malgrat que ofi-
cialment encara sigui JxCat i 
PSC, producte de la constitu-

ció del nou mandat de l’or-
ganisme el 2019) diu que “és 
molt poc habitual que una 
figura de gerent sigui con-
tractada a través d’un procés 
de selecció obert i públic, ja 
que en altres institucions es 
nombra directament a dit. 
Això ha passat, per exemple, 
a l’entitat pública AMTU que 
ha nomenat a dit l’alcalde de 
Castellolí Joan Serra, d’ERC, 
pel càrrec de gerent”.  El go-
vern demana als republi-
cans que “la frustració per 
no governar el Consell Co-
marcal no faci que perdi les 
formes de fer política i que 
deixi d’apostar per la menti-
da constant”, i recorden que 
“amb les seves mentides po-
sen en qüestió la feina dels 
tècnics del Consell”.

vehicles elèctrics no són el 
futur sinó que són el present”. 
En aquest sentit, Volkswa-
gen i la resta de marques 
del mercat estan disposades 
a pagar per les infraestruc-
tures necessàries per posar 
a la disposició de la societat 
estacions de càrrega. Moya 
diu que “després de reunions 
i propostes està en mans del 
govern donar llum verda a 
les marques per iniciar el 
projecte que en un futur 
comportaria una major vi-
sibilitat i viabilitat dels cot-
xes elèctrics”. 
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Són alumnes en centres 
de 2n cicle d’infantil, 

primària, secundària i 
d’educació especial

Demà dissabte, nova 
Bicicletada 
Reivindicativa per la 
mobilitat sostenible
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Demà dissabte 13 de març, 
a les 11:30h, tindrà lloc la 5a 
bicicletada  reivindicativa per 
reclamar que Igualada sigui  
una ciutat amb una mobilitat 
sostenible i segura.    
La bicicletada és gratuïta i 
oberta a tothom. El punt de 
trobada i sortida 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 me-
sures oportunes. 
L’objectiu d’aquestes bicicle-
tades mensuals, es reclamar 
una mobilitat sostenible i se-
gura dins la ciutat d’Igualada 
i rodalies. Les bicicletades 
reivindicatives tenen lloc un 
cop al mes, i són organitza-
des pel col·lectiu Ciclistes 
Urbans d’Igualada i Igualada 
pel Clima (Fridays for Fu-
ture Igualada), i en aques-
ta ocasió s’hi afegeix també 
2Rodes Escola de Ciclisme 
Igualada, entitat que vol po-
tenciar l’esport femení.

REDACCIÓ / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia ha atorgat 2.115 
ajuts, amb un pressu-

post d’1,7 milions d’euros, 
en ajuts individuals per a la 
utilització del servei escolar 
de menjador a alumnes esco-
laritzats en centres de segon 
cicle d’educació infantil, edu-
cació primària, secundària de 
jornada partida i d’educació 
especial, en centres públics i 
concertats de la comarca de 
l’Anoia.
La vicepresidenta de Serveis 
a les Persones, Carme Zara-
goza, explica que “el progra-
ma de beques menjador és 
dels més grans que gestiona 
el Consell i fa un ampli servei 
a molts infants i les seves fa-
mílies. Les dades de les ajudes 
atorgades mostren com grà-
cies a aquestes beques molts 
infants de la comarca poden 
accedir al servei de menjador 
escolar, un servei que a més 
de garantir la seva alimenta-
ció també representa un espai 

El Consell atorga més de dues mil beques 
menjador per valor d’1,7 milions d’euros

d’educació i interrelació amb 
altres alumnes fora de la clas-
se”.
De les ajudes atorgades, 1.758 
són del 70%/dia, 334 ajuts del 
100%/dia fins a un màxim 
de 6,33 euros, i 23 ajuts per a 
alumnes d’educació especial. 
A aquestes beques menjador 
hi podien optar els alumnes 
matriculats el curs 2020-21 en 
un centre educatiu de l’Anoia, 
faci ús del servei de menjador 
escolar, no li correspongués la 
gratuïtat i no estigui en acolli-

ment residencial. També calia 
que la renda màxima familiar 
anual de l’any 2019 no superes 
els topalls que s’especificaven 
en les bases de la convocatò-
ria.
Les beques son atorgades pel 
Consell Comarcal i sustenta-

des econòmicament pel De-
partament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya qui 
garanteix la dotació econò-
mica per cobrir els ajuts del 
70% o bé del 100% en aque-
lles sol·licituds que complei-
xin els requisits exigits. Per les 
restriccions de la Covid-19, el 
darrer any també s’ha ampliat 
el nombre de monitors i vet-
lladors que garanteixen el 
funcionament del servei i 
l’atenció als alumnes du-
rant el menjador escolar.
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Professionals especia-
litzats en formació, el 
coaching, ETTs, entre 
altres, afirmen que el 
teletreball ha vingut 
per quedar-se, d’una 
forma més regulada 

i conciliadora

REDACCIÓ / LA VEU 

L a covid-19 ha posat so-
bre la taula nous reptes 
i noves maneres de tre-

ballar a les empreses i perso-
nes treballadores. Per abordar 
aquesta qüestió i detectar les 
necessitats que tenen les em-
preses anoienques en aquest 
sentit, la Unió Empresarial 
de l’Anoia va organitzar una 
trobada amb el col·lectiu de 
professionals especialitzats 
en l’àrea de recursos humans 
com la formació, el coaching, 
les ETTS, entre altres serveis 
relacionats en aquesta àrea.

Trobada a la UEA 
del sector
Durant la trobada, els profes-
sionals de recursos humans 
van destacar que en l’actuali-
tat, el seu rol agafava un paper 
important juntament amb el 
director de l’empresa. Un nou 
model on els responsables de 
l’àrea de recursos humans hi 
juguen un paper important: 
les seves funcions ja no es ba-
sen només en fer nòmines, al-
tes, selecció de personal... Sinó 
que a més, també s’ha trans-
format en acompanyar als lí-
ders i veure quines polítiques i 

El sector dels Recursos Humans de 
l’Anoia posa en valor el teletreball

Formació per fer classes 
virtuals en acadèmies
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Anoia compta amb 
més d’una setantena 
d’empreses dedicades 

als ensenyaments no reglats, 
d’aquestes 35 són d’Igualada. 
Totes aquestes acadèmies d’ex-
traescolars estan enfocades a 
l’ensenyament d’idiomes, arts 
plàstiques, dansa, informàtica 
i noves tecnologies, entre al-
tres especialitats. 
Aquest sector representa un 
dels puntals en l’ensenyament 
extracurricular i l’adquisició 
de competències tècniques, 
específiques i també transver-
sals dels nostres infants, joves 
i no tant joves.  
Conscients de la difícil situ-
ació que estan patint les aca-
dèmies que imparteixen for-
mació extraescolar tant per a 
nens, adolescents i per adults, 
l’Ajuntament d’Igualada i la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
han organitzat una formació 
que vol donar eines tècniques 
i comunicatives perquè els as-
sistents a les formacions vir-
tuals puguin treure el mateix 
profit que quan fan les classes 
presencials.
Aquesta formació va arrencar 
dijous passat, i té una durada 
de 16h i està impartida per ex-
perts de la Fundació Pere Tar-
rés. Es tracta d’una resposta i 
solució a les demandes i pro-
postes sorgides a la taula de 
treball de la qual formen part 
la majoria de les acadèmies 
d’extraescolars de la comarca. 

REDACCIÓ / LA VEU 

La comissió Dona, Talent 
i Formació de l’associa-
ció TICAnoia comme-

mora el Dia internacional de 
la Dona amb la promoció del 
certamen d’entrevistes Entre-
viSTEM per despertar voca-
cions sobre professions cien-
tífic-tècniques i visibilitzar el 
talent femení en l’àmbit de les 
STEM (Science, Technology, 
Engineering Mathemathics), i 
fer-ho de la mà dels nois i no-
ies de 10 a 14 anys que hauran 
de gravar entrevistes perio-
dístiques per apropar-nos les 
experiències en la trajectòria 

Aquesta taula es va crear a fi-
nals del passat any 2020 de la 
mà de la Unió Empresarial de 
l’Anoia i té com a principal ob-
jectiu compartir les problemà-
tiques i inquietuds comunes 
que té aquest sector i trobar 
solucions que les ajudin a su-
perar la situació generada per 
la covid-19.

Aposta conjunta 
per al talent
Una de les principals tasques 
en la situació actual de l’Ajun-
tament d’Igualada és donar 
suport als sectors econòmics 
més afectats i ajudar-los a es-
pecialitzar-se i adaptar-se a la 
situació actual i futura. 
Des de la UEA s’agraeix a l’ad-
ministració local el suport i 
l’escolta activa a les demandes  
dels diferents sectors econò-
mics. L’ensenyament d’activi-
tats extraescolars en format 
online és clau pel futur del 
nou talent de l’Anoia, i la seva 
existència és imprescindible i 
fonamental, per aquest motiu 
es considera important la for-
mació de formadors. 

canvis s’han d’incorporar a les 
organitzacions perquè hi ha 
una transició cap a la huma-
nització d’empreses i persones 
treballadores.
En aquesta línia, van expo-
sar que la pandèmia obria la 
porta a una nova cultura em-
presarial, on pren importàn-
cia nous valors, hàbits i reptes 
i el creixement continu, cap a 
una humanització d’empreses 
i persones treballadores. 
A més, van fer especial èmfa-
si que els models d’organitza-
ció interna han d’evolucionar, 
pensant amb els treballadors 
i les seves necessitats, sobre-
tot per les noves generacions 
perquè tenen una altra men-
talitat. 

Avantatges i inconvenients 
del teletreball
Durant la pandèmia, el tele-
treball ha sigut clau per a mol-
tes empreses i persones treba-
lladores per poder realitzar la 
seva funció laboral -ja sigui 
pel confinament dur, la manca 
d’espais a l’oficina o la concilia-
ció familiar, entre altres aspec-
tes- i per tant, com a mesura i 
resposta de treballar a les em-
preses a causa de la covid-19. 
Els assistents van exposar els 
avantatges i inconvenients del 
teletreball. Com a avantatges, 
van afirmar que el teletreball 
facilita que hi hagi menys 

desplaçaments, l’optimitza-
ció del temps, poder assistir 
a més reunions, millora la 
conciliació familiar i que re-
sulta més econòmic per a les 
empreses. 
No obstant això, com a in-
convenients van explicar que 
s’ha de posar límits i establir 
horaris, poder separar la fei-
na de la vida quotidiana, la 
manca de contacte i relació 
amb totes les persones de 
l’equip i que el teletreball no 
està fet per a tothom, atès que 
hi ha persones que necessiten 
una rutina. A més, van des-
tacar que el teletreball sí ha 
vingut per quedar-se, però no 
de la mateixa manera que s’es-
tà utilitzant actualment, sinó 
d’una manera més regulada i 
conciliadora. 

Perfils que no es troben
Els experts en recursos hu-
mans van apuntar que tot i la 
situació dramàtica d’atur que 
assoleix la comarca, continua 
havent-hi perfils que cer-
quen les empreses i no es co-
breixen, i que en aquest sen-
tit, costa trobar el talent que 
busca en concret l’empresa, 
principalment, tècnics, pro-
fessionals del manteniment i 
perfils STEM (Ciència, Tec-
nologia, Enginyeria i Mate-
màtiques).
El perfil que cerquen les em-
preses no encaixen amb les 
persones i perfils acadèmics 
que estan disponibles. En 
aquesta direcció, els assis-
tents van afirmar que s’ha de 
formar al gruix de persones 
que estan a l’atur per cobrir 
les ofertes de feina, i cre-
ar sinergies i aliances entre 
les empreses i l’educació per 
incorporar aquests perfils al 
món laboral, reinventant-los. 

Els professsionals del 
sector a l’Anoia també 
alerten que els perfils 

que manquen a les em-
preses anoienques són 
tècnics i de manteni-

ment, així com també, 
perfils STEM  (Ciència, 
Tecnologia, Enginyeria 

i Matemàtiques)

TICAnoia promou un 
certamen per trobar les 
dones STEM

educativa i professional de les 
dones STEM del territori.
Inscripcions fins 
el 30 d’abril
Fins el 30 d’abril estan obertes 
les inscripcions tant per a les 
dones professionals STEM 
que vulguin aportar el seu 
granet de sorra en ser entre-
vistades, com per a les esco-
les que vulguin participar 
en el certamen inscrivint els 
seus grups d’alumnes de 5è 
i 6è de primària i de 1r i 2n 
d’ESO. Els grups guanyadors 
es coneixeran a partir del 15 de 
maig. 
Tota la informació disponible a: 
www.ticanoia.cat/entrevistem 
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A ra fa un any, els mu-
nicipis que formen 
part de la Manco-

munitat de la Conca d’Òdena 
(MICOD) van haver d’afron-
tar una situació inesperada i 
altament complexa de gestio-
nar: un tancament perimetral. 
La decisió va marcar un abans 
i un després al si de la MICOD, 
que ara fa balanç del que van 
suposar per la institució aque-
lles setmanes crítiques.
Els set alcaldes de la MICOD 
van tenir clar que s’havia de 
treballar conjuntament, i van 
reunir-se i comparèixer di-
àriament mentre va durar el 
tancament perimetral per co-
municar, amb transparència, 
tota la informació veraç de 
què disposaven. Totes les de-
cisions que es van prendre van 
ser fruit del consens i partint 
del fet que calia prioritzar la 
salut de les persones i protegir 
els col·lectius més vulnerables, 
i que això havia de ser compa-
tible amb mantenir l’activitat 
econòmica tant com fos pos-
sible.
Un any després, des de la 
MICOD es vol agrair a la ciu-
tadania de la Conca d’Òdena 
que hagués respost de mane-
ra exemplar i amb fermesa, 
solidaritat i responsabilitat. 
És precisament gràcies a l’ac-
titud de la ciutadania i dels 
seus representants que una 
situació que hauria pogut es-
tigmatitzar la Conca d’Òdena 
es va acabar convertint en un 
exemple de superació per a la 
resta del país.

Els fruits de la feina feta
Des del primer moment de 
confinament la feina de la 
MICOD es va centrar en 
aconseguir recursos de les ad-
ministracions per fer front a la 
situació de la pandèmia.
D’entrada es va prioritzar 
atendre la situació sociosani-
tària, garantint l’abastiment 
de mascaretes i l’atenció a les 
persones vulnerables. Mol-
tes d’aquestes accions es van 
fer en coordinació amb Creu 
Roja Catalunya.
El 22 de març de 2020 la 
MICOD va posar en marxa 
el portal Conca Connectada 
perquè les empreses confina-
des poguessin proveir-se en-
tre elles i compensar, així, la  
limitació de l’entrada de mer-
caderies al perímetre. La res-
posta va ser immediata i 130 

La MICOD fa balanç del primer any 
de covid a la Conca d’Òdena

Programa especial a 
Ràdio Igualada sobre el 
confinament de la Conca
REDACCIÓ / LA VEU 

R àdio Igualada eme-
trà, avui divendres, 
des del CAP Urbà i 

des de l’Hospital Universitari 
d’Igualada, l’especial “1 any 
del Confinament de la Conca 
d’Òdena”
L’emissora municipal es tras-
lladarà, al CAP Igualada Urbà 
i a l’Hospital Universitari 
d’Igualada, per donar veu al 
personal sanitari just el dia 
que farà un any del tanca-
ment perimetral de la Conca 
d’Òdena. Un any després, Rà-
dio Igualada escoltarà aquells 
i aquelles que van combatre el 
virus des de primera línia. Per 
començar l’especial, l’emissora 
es traslladarà davant les ins-
tal·lacions del CAP Urbà. La 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Premi Natividad Yar-
za convocat per l’Àrea 
d’Igualtat de gènere i 

LGTBI de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena (MICOD) 
ja té guanyadora. Es tracta de 
l’alumna Aina Carrique Bal-
cells, que s’ha endut el premi 
amb el treball “El llenguatge 
discriminatori vers les dones” 
de l’Institut Joan Mercader 
d’Igualada, amb una cerca que 
posa de manifest com l’ús del 
llenguatge és discriminato-
ri i invisibilitza les dones. El 
treball està fet a partir de di-
ferents entrevistes a persones 
referents i expertes sobre la 
temàtica i també identifica es-
tratègies per eliminar aquesta 
discriminació.
El premi va adreçat als treballs 
de recerca de Batxillerat dels 
centres educatius de la Conca 
d’Òdena, i el seu objectiu és 
promoure treballs de recerca 
que incorporin la perspectiva 
de gènere i per tant una visió 
crítica envers les discrimina-
cions de gènere.  Enguany, a la 
II edició del Premi Natividad 
Yarza es van presentar un total 
de 7 treballs, tots ells de relle-
vant interès. D’entre les temà-
tiques abordades s’han treba-
llat aspectes com ara les dones 
en el món del teatre, l’anàlisi 

empreses s’hi van subscriure 
com a usuàries.
D’altra banda, la MICOD va 
obtenir i gestionar ajuts per 
als col·lectius més perjudicats 
pel tancament. Al mes de ju-
liol signava amb el Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda 
de la Generalitat de Catalunya 
un conveni d’un milió i mig 
d’euros per a la reactivació 
del Comerç de la Conca. Dos 
terços d’aquest ajut –un milió 
d’euros- es van destinar a ajuts 
directes pels establiments de 
comerç i restauració; en total 
se’n van beneficiar 780 esta-
bliments. El mig milió restant 
es va destinar a diversos pro-
jectes, com ara la creació del 
portal concacomerç.cat per 
aquells negocis que no tenien 
plataforma de venda online 
–s’hi van registrar 266 comer-
ços dels diferents municipis de 
la Conca d’Òdena-. També es 
van dur a terme diverses cam-
panyes de sensibilització per-
què la ciutadania apostés per 
la compra local, com “Jo com-
pro a casa” o “Vens i vinc” de 
suport a la restauració. Final-
ment es va destinar 82 mil eu-
ros a entitats de comerç, i 317 
mil als Ajuntaments per dur a 
terme projectes de dinamitza-
ció del comerç municipal.

Pla de Xoc a la Conca
Fruit del treball conjunt dels 
set municipis, a finals d’any el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, a través del 
SOC, va presentar un Pla de 
Xoc per a la Conca d’Òdena 
amb un pressupost d’1 milió 
d’euros per a subvencionar 
projectes ocupacionals i de fo-
ment de l’activitat econòmica 
a la (concretament als muni-
cipis d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de 
Montbui i Òdena) per l’espe-
cial afectació econòmica que 

van patir amb el tancament 
perimetral del març i l’abril.

Aliança per la Conca
D’altra banda, des de la 
MICOD també es va impul-
sar la creació de l’Aliança per 
la Conca, que va tenir lloc el 
mes d’abril de 2020. Es tracta 
d’una iniciativa que agrupa els 
set ajuntaments de la Manco-
munitat (Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, la Pobla de 
Claramunt, Jorba i Castellolí) 
i una quinzena d’agents soci-
oeconòmics del territori. L’ens 
treballa per abordar conjun-
tament els reptes de la Conca 
i es reuneix amb periodicitat 
per impulsar iniciatives i de-
batre aspectes d’interès comú, 
com per exemple el projec-
te de Pla Director urbanístic 
d’activitat econòmica de la 
Conca d’Òdena, que té un am-
pli consens dins de l’Aliança 
per la Conca. Així doncs, tan 
la pròpia Aliança com l’hàbit 
de treballar de manera con-
junta i consensuada és un dels 
aprenentatges adquirits que la 
MICOD creu que perduraran 
passada la pandèmia.
Finalment, des de la MICOD 
s’alerta que, tot i que amb el 
pla de vacunació se supera-
rà l’emergència sanitària, hi 
haurà encara molta feina per 
abordar les conseqüències so-
cials i econòmiques de la pan-
dèmia, i caldrà seguir treba-
llant amb unitat com s’ha fet 
aquest darrer any i canalitzant 
tots els ajuts que es puguin 
aconseguir de les diverses ad-
ministracions. En aquest sen-
tit, per aquest 2021 la MICOD 
ha signat amb la Diputació de 
Barcelona un Pla de reactiva-
ció per a la Conca d’Òdena, 
que inclou ajuts per al comerç 
per valor de 250 mil euros, en-
tre d’altres actuacions.

carpa de l’emissora municipal 
estarà ubicada just davant el 
CAP, i allà coneixerem el pa-
per que va jugar l’atenció pri-
mària durant el confinament.
A partir de les 09:40h la unitat 
mòbil de Ràdio Igualada  es 
traslladarà a l’entrada princi-
pal de l’Hospital Universitari 
d’Igualada. Des de la carpa de 
l’emissora municipal parlarem 
amb el seu personal sanitari. 
L’especial començarà a les 
08:00h i s’allargarà fins les 
11:00h. Per la carpa de Ràdio 
Igualada passaran els verita-
bles protagonistes de la lluita 
contra la Covid, en definiti-
va, tots aquells i aquelles que 
aplaudíem des dels balcons.
El programa es podrà escol-
tar a través del 103.2 FM i a 
radioigualada.cat 

Aina Carrique, premi 
Nativitat Yarza de 
recerca de gènere

de llibres feministes, les dones 
i la festa de Reis d’Igualada, la 
representació de les dones en 
l’obra de Lorca, la violència de 
gènere i l’anàlisi del gènere en 
les lletres de cançons, a més 
del llenguatge discriminatori 
vers les dones, que ha resultat 
guanyadora amb unes puntu-
acions força ajustades.
La comissió avaluadora ha 
estat conformada per Fina 
Vilarrubias i Mercè López, 
tècniques d’ensenyament dels 
ajuntaments d’Igualada i La 
Pobla de Claramunt, Èlia Pa-
lomas, representant de Dones 
amb Empenta, Àngels Farrús, 
professora de l’Institut Mont-
bui, Marisa Soler, professora 
de l’Institut Pere Vives i Mi-
reia Prat, agent d’igualtat de 
gènere de la MICOD.
El premi, valorat en 1000€, 
serà entregat el proper diu-
menge 14 de març en un acte 
organitzat per l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt.



Aquell dijous 12 de 
març al vespre, la 

Conca d'Òdena va viu-
re l'inici d'un daltabaix: 
un confinament inèdit 

a Catalunya, 
de la nit al dia
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E l 12 de març de 2020 al 
vespre compareixien 
públicament la conse-

llera de Salut, Alba Vergés, i 
l’aleshores conseller d’Interi-
or, Miquel Buch, per anunciar 
que el Govern de la Generali-
tat havia decidit signar una re-
solució on es declarava el con-
finament perimetral per a la 
regió de la Conca d’Òdena. En 
concret, la mesura afectava els 
municipis d’Igualada, Santa 
Margarida de Montbui, Òde-
na, Vilanova del Camí, que en 
conjunt sumen una població 
d’unes 70.000 persones.
La decisió venia motivada ar-
ran del conegut com a "brot 
d’Igualada" que va provocar 
que, en determinats moments, 
hi haguessin més de 400 pro-
fessionals sanitaris aïllats, ja 
sigui perquè eren positius de 
covid-19 o perquè havien estat 
contactes directes. De fet va 
ser el dia 9 de març, que l’Hos-
pital va anunciar oficialment 
que havia detectat els primers 
casos de coronavirus al centre. 
Pel que fa al nombre de morts, 
es va passar d’una mitjana de 
dues defuncions diàries a la 
Conca d’Òdena a una quin-
zena. “Vam incrementar les 
defuncions en un 200% en un 
mes i mig. Teníem por a col-
lapsar-nos i no donar a l’abast”, 
relata el gerent de la Funerària 
Anoia, Jaume Gabriel.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, recorda que van ser 
moments “molt complicats” 
i temien que la ciutat pogués 
quedar estigmatitzada. Però 
creu que “més que un estigma, 
el que ha quedat és un exem-
ple”. Té clar que el territori 
va ser “referent d’una gestió 
acurada d’una crisi sense pre-
cedents”. El batlle recorda que 
la gestió de la crisi l’ocupava 
entre 14 i 16 hores diàries: 
“Com a alcalde em vaig posar 
immediatament al capdavant 
de la gestió de la pandèmia, 
però com a persona ho vaig 
viure de manera molt emoci-
onal i va haver-hi moments en 
què les situacions personals et 
sobrepassaven”.

“Cada 12 hores ens entraven 
30 pacients a l’hospital”
L’Hospital d’Igualada, consi-
derat l’epicentre del brot a la 
Conca, va viure amb molta 
intensitat i tensió la crisi de 
la covid-19. El director assis-
tencial del centre, Jordi Mo-
nedero, relata que va haver-hi 
moments en què hi havia un 

Avui fa un any del confinament perimetral de la Conca

33% dels professionals de bai-
xa. “Cada 12 hores ens entra-
ven 30 pacients. La sensació 
era que no podíem absor-
bir-ho perquè ens arribaven 
molts malalts greus i teníem 
una capacitat de resposta 
molt disminuïda, ja que tení-
em una part important de la 
plantilla de baixa”, explica. De 
fet, Monedero diu que l’hos-
pital havia elaborat un pla de 
contingència per si eventu-
alment hi havia una situació 
de pandèmia, però admet que 
“en tres dies vam consumir 
les tres fases que contempla-
va el pla perquè ens va venir 
l’onada de cop”.
Monedero diu que en aque-
lla primera fase va haver-hi 
el component “heroic” dels 
professionals, però considera 
que, un any després “la situa-
ció ha passat factura”. “La gent 
està esgotada i, quan parlem 
de terceres o quartes onades, 
tothom es pregunta quan aca-
barà”. En aquest sentit, diu que 
la càrrega emocional va ser 
molt forta, ja que “després de 
jornades laborals de fins a 18 
hores els professionals havien 
de tornar a casa amb el perill 
de poder infectar la família”.
El director assistencial del 
centre creu que, degut a l’ex-
periència, l’hospital d’Igua-
lada està “un punt per sobre” 
en mesures de prevenció. 
“Després d’aquella experièn-
cia tan dolenta ara som molt 
exigents”, explica. Per exem-

ple, des de l’inici de la segona 
onada, ja van prohibir l’entra-
da d’acompanyants a l’hospi-
tal, mentre que molts altres 
centres sanitaris del país no 
van fer-ho.

“El 4 de gener serà una data 
històrica, es va administrar 
la primera vacuna a Iguala-
da”
Des de l’Atenció Primària 
també es va viure el ‘brot 
d’Igualada’ amb molta inten-
sitat i el servei es va haver de 
reestructurar de dalt a baix 
“d’un dia per l’altre”. La direc-
tora del Servei d’Atenció Pri-
mària (SAP) Anoia, Carme 
Riera, diu que van treballar, 
sobretot al principi, en una 
situació de “neguit, incertesa 
i desconeixement”. “Sovint 
se’ns titlla a l’ICS de lents o 
de tenir poca capacitat de 
reacció, però puc dir que du-
rant tots aquests mesos hem 
demostrat tenir molta ima-
ginació, capacitat de reacció 
i mobilització”. Riera admet 
que “cap dels plans de contin-
gència que teníem preparats 
va servir perquè va passar de 
la fase zero a la quatre en un 
tres i no res”.

La responsable del SAP Ano-
ia també posa en valor la fei-
na de tots els professionals. 
“Al principi teníem aquesta 
descarrega d’adrenalina, però 
mica en mica la situació va 
pesant perquè tots hem viscut 
situacions molt dures”. D’al-
tra banda, Riera diu que ara 
mateix la situació a la Primà-
ria és de “més tranquil·litat” 
i creu que l’administració de 
les vacunes ha sigut clau. “La 
data del 4 de gener serà his-
tòrica a Igualada perquè és 
quan es va administrar la pri-
mera dosi de la vacuna”.

Un dispositiu inèdit per als 
Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra te-
nen una llarga experiència en 
muntar dispositius, ja sigui 
d’emergències, de trànsit o de 
grans esdeveniments, però 
el de la Conca tenia dues ca-
racterístiques que el feien es-
pecial: havia de ser totalment 
impermeable, però s’havien 
d’establir uns canals ràpids de 
serveis d’emergència i abasti-
ment de la població. 
Així ho recorda Ramon Roig, 
cap de l’ABP Anoia, que con-
sidera que el pitjor van ser els 
dos primers dies abans que es 
declarés l’estat d’alarma gene-
ral: “No sabíem com reaccio-
naria la població de la Conca 
o si tindríem problemes d’or-
dre públic”. Tot i això, assegu-
ra que la ciutadania “va tenir 
un comportament de 10”.
Igual que els professionals 
sanitaris, Roig creu que els 
cossos policials també van te-
nir un “cost emocional molt 
gran”. “Ens venia gent dient 
que havien de sortir per anar 
a la Vall d’Hebron a fer-se un 
tractament o d’altres que havi-
en perdut un familiar, però no 
podies deixar passar a ningú”, 
recorda. Roig considera que, 
tot i que sempre es pot millo-
rar, “el dispositiu va funcio-
nar molt bé i va servir com a 
exemple per a posteriors actu-
acions del cos”.

Increment de l’atur i destruc-
ció del teixit empresarial
A nivell econòmic i empresa-
rial el tancament perimetral 
de la Conca i la posterior 
crisi de la covid ha tingut un 
fort impacte. En aquests mo-
ments la taxa d’atur a la Conca 
és superior als 4.000 aturats 
i, segons les dades de la Unió 
Empresarial de l’Anoia (UEA), 

s’han perdut un 6% d’empreses 
a tota la comarca. Tot i això, el 
president de la UEA, Joan Do-
mènech, creu que la pandèmia 
ha aconseguit que “a nivell po-
lític, social, econòmic i d’enti-
tats anem tots a la una”.
Domènech es mostra crític 
amb alguns aspectes de la ges-
tió de la pandèmia com ara 
les traves burocràtiques amb 
què s’han trobat les empreses 
o bé la gestió de les ajudes. 
En aquest sentit, creu que “la 
comunicació no ha estat a l’al-
çada ni tampoc la manera en 
què han arribat”. “No entenem 
que dos dies abans que expirin 
els ERTOS no sapiguem si es 
prorroguen o no”, lamenta.

Més persones en 
situació “límit”
La pandèmia també ha portat 
que moltes persones es trobin 
en situacions “límit” a la capi-
tal de l’Anoia. Així ho ha relatat 
la directora de Càritas Ano-
ia-Segarra, Montserrat Roca, 
que explica que moltes famílies 
s’han quedat sense cap ingrés. 
“Durant aquest temps han 
acudit a Càritas moltes per-
sones que feia temps que no 
veiem perquè treballaven en 
feines precàries i en el moment 
del confinament es van quedar 
sense ingressos”, relata. 
Roca creu que la situació ha es-
tat especialment dura per a les 
persones estrangeres que viuen 
en una situació irregular: “Si 
moltes famílies que viuen aquí 
la pandèmia ja els ha deixat al 
límit, imagineu-vos les perso-
nes que acaben d’arribar”.

L'Hospital va ser el 
centre del brot a la 

Conca, on es va viure 
una situació de tensió 
màxima que va durar 
molts dies. Molta gent 

va perdre la vida.
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9 de març �
Primers cinc casos de coronavirus a 
Igualada
Quatre d’aquestes persones es troben 
ingressades a l’Hospital d’Igualada i 
una cinquena, infermera del centre, 
es troba aïllada en el seu domicili. 
Són totes d’una mateixa família.

13 de març �
Confinament de 4 municipis de la 
Conca d’Òdena
Es restringeix l’entrada i sortida de 
persones de Vilanova del Camí, 
Igualada, Montbui i Òdena, en un 
termini que en un principi s’havia 
d’allargar 14 dies i n’acaben sent 24.

14 de març �
Es declara l’estat d’alarma
La mesura preveia, en un primer 
moment, limitar la circulació o per-
manència de persones en determi-
nades hores i llocs, requisar tempo-
ralment béns o imposar prestacions 
personals obligatòries. Més tard es 
passaria a un confinament total.

Març 2020

Un any de
covid a 
l’Anoia

MARC VERGÉS / LA VEU 

MARÇ ABRIL SETEMBREAGOSTJULIOLJUNYMAIG

6 d’abril �
S’aixeca el confinament perimetral de la Conca d’Òdena
Després que la Generalitat en fes la petició, el govern espanyol 
autoritzava l’aixecament d’aquest confinament perimetral. 24 
dies més tard ja no hi hauria controls a les entrades dels 4 muni-
cipis confinats. Això sí, es segueix amb un confinament total.

18 de maig �
S’entra en Fase 1 de la desescalada
Ho fa tota la comarca excepte Mas-
quefa, el Bruc i Cabrera d’Anoia, que 
encara haurien d’esperar una setma-
na més per començar la desescalada. 
Implicava l’obertura de terrasses al 
50% de capacitat i es permetrien les 
reunions de fins a 10 persones.

25 de maig �
El President Torra promet 1,5 M € 
per reactivar el comerç de la Conca
També s’anuncia que en aquelles 
ajudes que s’ofereixen al conjunt del 
país, els ajuntaments de la Conca 
tindrien puntació especial pels per-
judicis del confinament excepcional.

Abril �
Es complica la situació a les resi-
dències
El virus entra a les residències i la 
situació és crítica a les de Capellades, 
Vilanova i alguna d’Igualada. La gent 
gran és qui més desprotegida està del 
coronavirus.

15 de juny �
S’entra en l’última fase de la deses-
calada
S’eliminen les franges horàries per 
sortir al carrer i es permet la mobi-
litat a les regions que estiguin en la 
mateixa fase. També es flexibilitzen 
mesures a comerços, restauració i 
oci.

Juliol �
Edicions adaptades de l’EBF i l’Anòlia
El Festival de globus va ser un homenatge als sanitaris de la 
Conca d’Òdena, i és per això que el vol inaugural va sortir 
de davant de l’Hospital d’Igualada i no des del Parc Central 
com era habitual. A més, els passatgers eren una trentena de 
sanitaris; treballadors de l’Hospital i dels Centres d’Atenció 
Primària, entre d’altres equipaments de salut. Pel què fa al 
festival de música, es va fer amb restriccions d’aforament.

Agost �
Es suspenen la majoria 
de Festes Majors de la co-
marca
La majoria de municipis 
de la comarca decideixen 
no celebrar-les, entre ells 
Igualada. Les dades sani-
tàries al conjunt del país 
tornaven a augmentar 
després d’un parell de me-
sos estabilitzades

24 d’agost �
Es torna a prohibir la trobada de 
grups de més de 10 persones
Després d’uns mesos amb dades sa-
nitàries més o menys positives, des 
de mitjans d’agost va haver-hi un re-
punt de casos que va obligar a imple-
mentar noves restriccions. Algunes 
d’aquestes restriccions, a més d’altres 
que s’han afegit, encara són vigents a 
dia d’avui.
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14 de setembre�
Retorn a les aules després de sis mesos
Ho fa amb una nova escola pública a Igualada, l’Ateneu Igualadí, que 
deixa de ser concertada. El curs comença amb els dubtes de si hi haurà 
molts contagis a l’escola i com afectarà això al seu desenvolupament. Fins 
al moment, les escoles s’han demostrat com un espai segur.

24 d’octubre �
S’instaura el toc de queda a partir de les 10 de la nit
Es tracta d’una nova mesura per fer disminuir els contagis 
de coronavirus. Quatre mesos i mig després que s’im-
plementés, continua vigent i sembla que serà una de les 
darreres mesures restrictives a desaparèixer. 

30 d’octubre �
Torna el confinament municipal i 
bars i restaurants, tancats de nou
El Govern anunciava el confinament 
perimetral municipal de cap de set-
mana i el tancament de tota activitat 
cultural i esportiva, així com les ex-
traescolars. A més, es prohibien les 
entrades i sortides del territori català. 
També es prorrogava el tancament al 
públic de bars i restaurants, que ha-
via començat a mitjans d’octubre.

Novembre �
Fi de la segona onada
Les mesures restrictives impulsades a l’octubre frenen 
l’ascens de nous casos que s’havia produït i es tornen a 
estabilitzar les xifres.

Desembre i gener�
Festes de Nadal i Reis en petit 
comitè
Tot i que el Govern va relaxar lleu-
gerament les restriccions durant les 
festes nadalenques, moltes de les 
mesures seguien vigents. Els dinars 
familiars no podien superar les 10 
persones i no es van fer cavalcades 
de Reis. 

4 de gener �
Primera vacunada a l’Anoia
Els professionals sociosanitaris primer i les persones 
que viuen en una residència a continuació, són els 
primers col·lectius que reben la vacuna. És l’inici d’un 
procés llarg que acabarà amb tota la població vacunada

14 de febrer �
Eleccions enmig d’una pandèmia
Després de la inhabilitació del President 
Torra, un intent d’ajornament pel 30 de 
maig i una suspensió d’aquest ajorna-
ment per part dels tribunals, es celebren 
les eleccions al Parlament, d’on en sur-
ten escollits dos anoiencs, Alba Vergés i 
Jordi Riba

12 de març�
Les dades, un any després
Aquesta setmana fa un any de l’inici d’una situació que en alguns 
casos encara ens costa d’entendre. En aquest període, a l’Anoia 
han mort 606 persones per coronavirus i s’han detectat 8.372 
casos positius. Només en 7 municipis dels 33 de la comarca no es 
té registre de cap cas positiu en el que portem d’any.
Les xifres de l’atur tampoc són bones, i les últimes dades de des-
ocupats són les pitjors del darrer any, superant els 9.000 aturats i 
amb els pitjors registres dels darrers dotze mesos. 
En el costat positiu, des que el 4 de gener es va posar la primera 
vacuna, aquesta setmana ja s’havien vacunat 8.978 anoiencs amb 
la primera dosi (7.53% de la població anoienca), dels quals 3.258 
(2.73%) ja han rebut també la segona dosi.
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Jordi Puiggròs.- 
El teu cas va ser força medià-
tic... Ets de Moià, però treba-
lles al CAP d’Igualada, i vas 
decidir viure a la teva auto-
caravana cada dia, enlloc de 
tornar a casa. Explica’ns una 
mica com ho vas viure, què et 
deia la gent, i què va significar 
per a tu, pel fet de no voler 
contagiar la família?
Sí que va ser mediàtic, em van 
contactar molt coneguts agraint 
l’esforç que feia a títol personal, 
i a part generalitzat cap al per-
sonal sanitari. Era una fase molt 
inicial a Catalunya, i no sabíem 
cap a on aniria tot plegat. La 
Conca d’Òdena va ser l’inici, i 
per això es va confinar. Recordo 
algunes persones que en assa-
bentar-se pels mitjans de comu-
nicació, em van oferir casa seva 
per anar a dutxar-me, dinar... 
però per sort a l’autocaravana 
hi tenia totes les necessitats co-
bertes en aquest sentit.
Tenia sensacions contradictò-
ries. Per una banda, m’angoixa-

va no poder estar a casa meva 
i compartir la situació que vivia 
amb la família, però per l’altra, 
estava tranquil per no por-
tar-ho a casa. Era el que havia 
de fer, ja que al Moià, on hi visc, 
no hi havia casos.
No teníem informació prèvia 
de com tractar aquestes pneu-
mònies, l’auscultació era quel-
com diferent, ens vam haver de 
formar en la realització d’eco-
grafies pulmonars... tot plegat 
va fer aturar la manera de d’ac-
tuar en  l’atenció primària. Ens 
vam haver d’adaptar a les noves 
situacions que teníem davant.
T’imaginaves que la situació 
seria tan greu?
Inicialment sí que veia que era 
greu, ja que les pneumònies 
eren atípiques. No estàvem 
acostumats al degoteig cons-
tant de patologies respiratòries. 
Ens van muntar una carpa on 
atendre aquest tipus de patolo-
gia, i ens vam adaptar prou bé 
a fer el diagnòstic. Teníem la 
capacitat de fer Rx tòrax, ecos 

pulmonars, i les analítiques les 
teníem en unes 3 hores apro-
ximadament. Amb la valoració 
d’aquestes proves, podíem ori-
entar cap a un ingrés hospitala-
ri o cap al domicili amb control 
telefònic.
Confies que estem en la recta 
final gràcies a les vacunes?
Les vacunes ens han donat una 
mica d’esperança, una mica de 
llum al final del túnel. Ara els 
casos a les residències estan 
disminuint, el personal sani-
tari ja no pateix contagis com 
abans, els contactes estrets de 
casos positius ja no han de fer 
aïllament si estan ben vacu-
nats. Són qüestions que et fan 
pensar que tot millorarà en uns 
mesos si tot va bé, que podrem 
fer una vida relativament nor-
mal. Per aquest motiu és im-
portant que la gent es vacuni, 
per adquirir quan abans millor 
un percentatge elevat d’immu-
nitzats.
Hem de preparar-nos per si-
tuacions similars, vull dir, 

això de vacunar-nos un cop 
l’any, com passava ja amb la 
grip, acabarà essent “nor-
mal”?
Segurament el nostre organis-
me haurà de tenir dosis de re-
cordatori, segurament anuals. 
Però espero que les mutacions 
del virus no portin a que això 
duri molts anys.
Tot el que ha passat creus que 
ha reforçat la sensació que te-
nia la gent respecte l’atenció 
primària?

Ara el que es veu és que han co-
mençat a sortir patologies que 
abans estaven més controlades, 
a aguditzar-se. Pacients crònics 
mal controlats, descompensats,... 
per això estem fent més visites 
presencials que setmanes enrere, 
per tal de controlar-ho. Un altre 
aspecte que tenim a primària 
és coordinar les vacunacions. 
Tenim el problema del submi-
nistrament, que ens dificulta fer 
vacunacions massives amb poc 
temps. Esperem que això canvii.

“Viure a la meva autocaravana era el que havia de fer, perquè a 
Moià, on visc, no hi havia casos”
XAVIER MÁRQUEZ, infermer del CAP Igualada Urbà

Jordi Puiggròs.- 
Ara fa un any del confinament 
perimetral. Què et queda, 
en el sentiment i en el pensa-
ment, d’aquell 12 de març?
Queda un sentiment de sor-
presa inicial, de duresa per 
com tots vam haver d’afrontar 
una situació molt complica-
da i no esperada, de dolor per 
les persones que han perdut 
un familiar, de reconeixement 
de la vàlua humana de tots els 
professionals que han fet front 
a la pandèmia, i d’optimisme de 
cara al futur. 
A tots ens va agafar per sor-
presa. Quines mesures vau 
prendre en els primers mo-
ments?
Les primeres mesures van ser el 
tancament dels centres de dia, 
la reducció del servei d’atenció 
a domicili, la prohibició de les 
visites a la residència, i la prepa-
ració de plans de contingència, 
incloent l’adquisició d’estocs 
d’Equips de Protecció Indivi-
dual i productes de desinfecció 
que ens permetessin protegir a 
tot el personal. Els nostres pro-
fessionals van mostrar els seus 
valors i la seva professionalitat 

“El sistema no estava preparat per a una pandèmia com aquesta i a 
l’inici a la crisi no vam rebre l’ajuda que ens calia”
JORDI FERRER, gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada

en una situació molt difícil per 
a tots, fet que va ser clau per 
tirar endavant malgrat les difi-
cultats. 
És veritat que, en general, a 
les residències, us vau sentir 
abandonats o desatesos en la 
fase inicial de la crisi?
La realitat és que el sistema no 
estava preparat per una pandè-
mia com aquesta i a l’inici a la 
crisi no vam rebre l’ajuda que 
ens calia. Sol·licitàvem proves 
PCR per poder aïllar correcta-
ment als residents que tenien 
símptomes, però no se’ns facili-
taven ja fos perquè els protocols 
eren massa rígids, o perquè la 
capacitat dels laboratoris inici-
alment era molt limitada. Tot i 
que la teoria deia que podíem 
derivar cap a l’hospital a tots 
els residents que clínicament 
ho necessitessin, a la pràctica 
hi va haver tres setmanes en 
que això no funcionava així. 
Tampoc vam rebre EPIs de la 
Generalitat amb la rapidesa 
que era necessària, i vam haver 
d’espavilar-nos a comprar-ne a 
proveïdors, creant un equip de 
compra d’EPIs en què també hi 
participaven l’hospital i l’Ajun-

tament d’Igualada, que ens van 
ajudar molt. També vam comp-
tar amb particulars i empreses 
locals que ens van fer donaci-
ons i que ens van ajudar a tro-
bar proveïdors.
Lamentablement, a les resi-
dències en general la covid 
hi va entrar de ple i va morir 
molta gent. És evident que 
ningú no hi comptava, que 
passaria. La pandèmia ha can-
viat moltes coses, en el model 
de prevenció a les residències, 
o fins i tot en el model de gesti-
onar situacions així? Estarem 
més preparats en el futur?
En alguns aspectes sí que hem 
après tots, i estem més preparats 

per a futures pandèmies, però 
en altres aspectes observem que 
es mantenen rigideses o inefici-
ències al sistema de salut, que 
fan que no puguem ser tan àgils 
i efectius com voldríem en la 
resolució de problemes. Per po-
sar alguns exemples, s’hauria de 
permetre que els metges de les 
residències puguin prescriure 
oxigen a un resident sense que 
calgui anar sempre via l’atenció 
primària, s’hauria de conside-
rar als usuaris i treballadors 
dels centres de dia i del servei 
d’atenció a domicili com a per-
sones que necessiten proves i 
vacunes de forma no inferior 
a les que ho necessiten les resi-

dències, i els metges d’aten-
ció primària haurien de tenir 
sempre els mateixos criteris 
quan han de prescriure una 
PCR o un període d’aïllament 
a un treballador que ha estat 
contacte estret.
Noteu ja que gràcies a les va-
cunes els nostres avis i àvies 
ja no corren tant perill?
La gran majoria de les perso-
nes grans que atenem i dels 
nostres treballadors han do-
nat consentiment a la vacuna-
ció i ja han rebut les dues dosis. 
Això dona un cert nivell de se-
guretat i tranquil·litat, encara 
que no sigui al 100%, i esperem 
rebre aviat nous protocols que 
ens permetin desescalar les 
mesures restrictives que han 
dificultat la vida normal als 
nostres centres i serveis.
Ets optimista respecte l’opi-
nió de que la pandèmia ha 
entrat a la recta final?
Sí, estem millorant i la vacu-
nació progressivament donarà 
seguretat a capes més am-
plies de la població. Confiem 
que les noves variants del vi-
rus no espatllin la tornada a 
la normalitat.
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Jordi Puiggròs.- 
Els metges heu anat de bòlit 
des de fa un any amb la pandè-
mia. Ara que ho pots veure tot 
amb més perspectiva, després 
de tres onades de la covid-19, 
com ho has viscut? Quina con-
clusió en treus?
La veritat és que els sentiments 
són controvertits i estan en-
frontats. Per un costat, con-
vius contínuament amb la por 
d’una nova onada, tant per 
l’obertura de la situació social 
com per veure com responem 
els humans a les noves soques 
del coronavirus. Diria que la 
millor paraula, probablement, 
seria la d’incertesa, davant què 
ha de venir, amb molt respecte 
a què ha passat. Ha estat molt, 
molt fort. Ara són moments de 
recordar les setmanes de març, 
abril, i la veritat és que quan 
ho recordo o m’ho pregunten 
se’m posen els pèls de punta. 
La conclusió està clara, i és la 
resiliència de l’ésser humà, la 
capacitat d’adaptar-se, la que 
hem fet tots els professionals i a 
l’Atenció Primària jo crec que és 
remarcable. Vam haver de tan-
car la nostra feina habitual per 
posar-nos a atendre una situa-
ció pandèmica totalment des-
coneguda per a nosaltres. Vam 
aprendre a fer ecografies pul-
monars, a atendre els pacients 
des del desconeixement... 
Cal remarcar molt el treball en 
equip, ha estat fonamental. S’ha 
demostrat que la Primària és un 
equip de persones, des dels ad-

ministratius a la porta, passant 
per infermeria, treball social, 
farmàcia, medicina, pediatria. 
Recordo a les primeres setma-
nes com la nostra odontòlo-
ga, atenent al telèfon al taulell, 
perquè les seves tasques no les 
podia fer. Hem tingut la capa-
citat d’adaptar-nos i de reinven-
tar-nos.
T’imaginaves a l’inici que la 
situació seria tan greu?
Seré molt contundent, la res-
posta és no. I jo haig de reco-
nèixer que al principi del que 
estava passant a la Xina, deia 
que això seria una altra grip, 
com la Grip A, i que no passa-
ria res... No m’imaginava en cap 
moment la situació de gravetat 
que ens esperava per davant i 
després d’un any, que continu-
em immersos en una situació 
molt complexa.
Confies que estem en la recta 
final gràcies a les vacunes?
No som a la recta final, n’estic 
convençut. Diria que estem a 
mig camí, però sí que és cert 
que si hi ha alguna cosa que pot 
aturar el virus, són les vacunes. 
Hem de ser clars, són vacunes 
segures, que s’han fet ràpid per 
les circumstàncies i perquè tot-
hom ha sumat. Ens hem de va-
cunar tots els que podem, i en el 
moment en què podem. Segu-
rament tots voldríem que la va-
cunació anés més ràpid del que 
està anant, però les circumstàn-
cies són les que són. A la Primà-
ria, infermeria i administratius 
ho estan donant tot.

Hem de preparar-nos per situ-
acions similars, vull dir, això 
de vacunar-nos un cop l’any, 
com passava ja amb la grip, 
acabarà essent “normal”?
Crec que segurament s’hauran 
de fer vacunacions de recorda-
tori, però no sé com es farà, ara 
mateix no em veig capacitat per 
respondre. Espero i desitjo que 
situacions similars a la pandè-
mia no les tornem a veure. Al 
principi de tot es deia que això 
passava cada cent anys aproxi-
madament i que una persona , 
per la seva expectativa de vida, 
només vivia una pandèmia a la 
seva vida. Gent amb molta edat 
ja n’ha viscut dues, però espero 
que no ho tornem a veure més.
És evident que hi ha manca de 
metges a tot el país. Creus que 
s’hauria d’obrir més places 
universitàries? O tot és només 
un tema de condicions labo-
rals i de manca d’inversions 
des de les administracions?
Evidentment que hi ha manca 
de professionals. Probablement 
els números d’estudiants que 
podrien accedir a la carrera 
segurament s’haurien d’adap-
tar a les necessitats del país. És 
un tema que pertocaria a les 
universitats i als responsables 
polítics. Però és clar, això no 
és una solució a curt termini. 
És cert que hi ha professionals 
que decideixen no quedar-se, i 
marxar, evidentment tothom és 
lliure de decidir el que vol fer 
amb la seva vida professional, 
però segurament tot el relacio-

nat amb les infraestructures, la 
situació laboral del sector, tot 
això facilita que hi hagi gent 
que decideixi anar a llocs on 
no només estan millor remu-
nerats, sinó també més valo-
rats a nivell professional. I sí, i 
tant que cal molta més inversió 
pública en el sector de la salut 
en general.

Tot el que ha passat, creus que 
ha reforçat la sensació que te-
nia la gent respecte l’atenció 
primària?
Em costa molt de respondre 
això. Crec que nosaltres sí que 
tenim sensació que la Primà-
ria ha sortit reforçada, els que 
hem estat treballant durant tot 
aquest any. Ens hem esforçat i 
hem fet tot allò que hem pogut, 
i també ens hem deixat les ba-
nyes per atendre tot allò que no 
és covid, tant al CAP com en 
els domicilis. Hem intentat fer 
seguiment i diagnòstics nous 
amb la celeritat que podíem, i 
el CAP ha estat obert des del 
minut zero, fins i tot vam tor-
nar a obrir 24 hores al dia, tots 
els dies de la setmana. És cert, 
però, que no hem pogut fer 
l’atenció primària que nosal-
tres ens agradaria fer, la que hi 

havia abans de la pandèmia. I, 
sincerament, no sé si tornarà. 
Segurament hi ha una part de 
la població que pensa que hau-
ríem d’estar fent més primària 
No Covid, però no podem. La 
pandèmia ens ha destrossat la 
manera de fer les coses com 
les fèiem abans. De tota mane-
ra, a la Primària hem intentat 
atendre tota la població que no 
estava molt greu, i fer-ne el se-
guiment, tant presencial com 
telefònica. 
Crec que hi ha coses que tam-
bé han vingut per quedar-se, 
perquè la no presencialitat pot 
resoldre moltes coses. Ara bé 
l’hem de reorganitzar i veure 
com l’endrecem, és el que ens 
està costant més en aquests 
moments. Estem treballant en 
equip per veure com ens po-
dem tornar a obrir com equip 
d’Atenció Primària, perquè la 
gent ens vegi accessibles, com 
ho érem abans de la pandèmia. 
Però no ens hem d’enganyar, el 
virus continua estant en el nos-
tre dia a dia. Tot són vasos co-
municants, i la Primària sola no 
és res, com tampoc ho és l’Hos-
pitalària. Hem de treballar colze 
a colze i ho estem intentant.  

“Quan recordo la situació de fa un any 
se’m posen els pèls de punta”
DR. XAVIER CANTERO, metge de família del CAP Anoia

Jordi Puiggròs.- 
Crec que vas estar treballant 
a la carpa exterior del CAP 
Anoia. Ens pots descriure qui-
na era la teva feina, i com la 
vas viure?
La nostra feina a la carpa era 
intentar separar les persones 
amb símptomes susceptibles 
de covid de la resta, justament 
per intentar frenar un primer 
contagi. Jo principalment, in-
tentava coordinar la feina amb 
els meus companys d’Igualada, 
Montbui i Vilanova, i dels que 
anàvem quedant, perquè què-
iem com a mosques. Al final, 
dels titulars d’Igualada només 
vam quedar-ne dos. I teníem 
por, però sobretot vèiem por en 

“Teníem por, però sobretot vèiem por en els ulls de la gent”
IOLANDA ESTANY, administrativa del CAP Anoia

els ulls de la gent. I això ens feia 
amagar la nostra i tirar enda-
vant amb força.
T’imaginaves que la situació 
seria tan greu?
En un principi, no pensàvem 
que això fos una situació de tan-
ta gravetat. Però en 2-3 dies tot 
es va precipitar, i vam capgirar 
el CAP i tota la seva organitza-
ció en només dotze hores. Vam 
convertir-nos en lluitadors d’un 
enemic invisible. I vam passar 
a treballar jornades que sabí-
em quan començàvem però no 
quan acabàvem. Ara sí que sa-
bem del cert que la situació és 
gravíssima...
Confies que estem en la recta 
final gràcies a les vacunes?

Tenim molta confiança i espe-
rança en les vacunes. De fet, els 
primers dies d’aquestes, era com 
començar a veure una mica de 
llum...  Però és molt important 
que deixin organitzar el tema 
vacunes als professionals que 
estem a primera línia.
Les directrius que ens arriben 
sovint no s’adeqüen a la situació 
real que es viu a la Primària i al 
coneixement que tenim els pro-
fessionals dels nostres pacients.
Hem de preparar-nos per situ-
acions similars, vull dir, això 
de vacunar-nos un cop l’any, 
com passava ja amb la grip, 
acabarà essent “normal”?
No vull ni pensar que aquesta 
situació es pugui tornar a viure. 

Però si tot passa per normalit-
zar la vacunació contra la covid 
un cop l’any... benvinguda sigui. 

La gent necessita la normalitat...
Tot el que ha passat creus que 
ha reforçat la sensació que te-
nia la gent respecte l’atenció 
primària?
Jo crec que hem viscut i estem 
vivint un moment on s’ha vist 
que la Primària és primordial 
en la sanitat però era la gran 
desconeguda. Se li havia de 
donar el lloc i el reconeixe-
ment que calia. A l‘ICS, tenim 
uns professionals sanitaris i no 
sanitaris molt bons i molt pre-
parats, i un cop més ho han de-
mostrat i han estat a l‘alçada. Jo 
tinc admiració a tots els meus 
companys, a la feina feta, i a la 
que ens queda per fer, que és 
moltíssima ara mateix.
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Cristina Roma.-
Aquests dies fa un any que 
la pandèmia de covid-19 va 
obligar a tancar-ho tot. Com 
recordes aquell moment?
Doncs va ser un xoc. No m’ho 
acabava de creure. De fet re-
cordo que durant molts dies 
em llevava a mitja nit pensant 
que això de la pandèmia havia 
estat un somni, o un mal son. 
Va ser una parada tan brutal 
que va ser difícil d’assimilar. 
Abans de la pandèmia teníem 
la perspectiva d’uns mesos 
fantàstics, molts bolos, molts 
projectes, celebràvem els 20 
anys de companyia, teníem 
un calendari com mai. I de 
cop, tot es va acabar. Recordo 
molt neguit, por i incertesa, 
especialment per la feina. I 
també per la salut, però crec 
que menys, no sé perquè. No 
podíem treballar, les actuaci-
ons s’havien anul·lat totes. I al 
començament no podíem cre-
ar res nou, estàvem paralitzats, 
en shock. Va ser molt estrany. 
Amb el pas de les setmanes 
vaig anar valorant la calma i el 
temps que de cop podia dispo-
sar. El fet d’estar amb la famí-
lia, sense pensar en res més, va 
ser molt bonic. No pensava en 
el que passaria, vivia el present 
com mai he fet. I estic conten-
ta. Perquè he après molt de 
mi mateixa. A partir de maig, 
vam decidir que havíem de 

tirar endavant el Festival de 
Llegendes de Catalunya, i ho 
vam fer contra tot pronòstic. 
I sense cap mena de dubte per 
la confiança i l’esforç de la gent 
de Tous. Va ser molt bonic, i 
també molt bèstia. Van ser uns 
mesos molt intensos. Però es-
tàvem decidits a fer-ho, i a fer-
ho bé, amb seguretat. Volíem 
ser referents, estàvem farts de 
sentir que la cultura s’anul·la-
va. El Festival s’havia de fer, i 
es va fer. Va ser genial.

El món de la cultura heu 
hagut de lluitar molt per 
aconseguir demostrar que 
la cultura és segura. Tot i 
així encara no podeu estar al 
100% oberts. És viable?
El món de la cultura és un sec-
tor molt precaritzat, i aquesta 
crisi encara l’ha deixat més 
desprotegit. Tot penja d’un fil 
sempre, depenem de les bones 
intencions dels responsables 
de cultura. I en una situació de 
por i incertesa, aquest fet no 
ens ha ajudat gens. Necessitem 
una llei de teatre que garanteixi 
a tots els pobles de Catalunya 
una programació estable d’arts 
escèniques. És una reivindica-
ció del sector, una necessitat. 
El confinament municipal ha 
fet molt mal també. Necessi-
tem incentivar el sector, pels 
artistes, però també per al pú-
blic. Ara més que mai necessi-

tem la cultura. És un dret que 
no està ben regulat. És viable? 
Depèn. Nosaltres a la Casa del 
Teatre Nu ara només hi podem 
posar 25 persones, és del tot 
inviable, però més necessari 
que mai. Som uns romàntics i 
ho fem convençuts que és im-
portant seguir actius.

El públic està responent? 
Sí, molt. Nosaltres omplim tot 
el que fem a La Casa del Tea-
tre Nu. A les actuacions que 
fem arreu del territori també  
ve molta gent. Tenim més set 
d’espectacles que mai. El pú-
blic respon, perquè sap que la 
cultura és segura, i perquè ne-
cessitem trobar-nos i emocio-
nar-nos. Com a comunitat es-
tem molt tocats, i tenim molta 
feina a fer net. La por ens ha 
fet molt de mal, i el teatre ens 
ajuda a curar ferides, i a aixe-
car el cap altra vegada. Es evi-
dent que hi ha molta gent que 
encara té massa por per entrar 
a un teatre, tenim molta feina 
per endavant, però la farem.

Us heu sentit acompanyats 
per les administracions du-
rant aquest any en què heu 
anat passant per diferents 
fases?
Diria mentida si et digués que 
no. Ens han acompanyat, sí. 
Potser no tant com voldríem, 
això sempre passa oi? La cultu-

ra, com he dit abans, està molt 
precaritzada. Hi ha molts pro-
fessionals que tenen una situ-
ació laboral pèssima. No hi ha 
prou ajudes per a tots. La rei-
vindicació del 2%, que ja venia 
d’abans, és imprescindible. La 
llei de teatres també. Necessi-
tem posar les arts escèniques 
al centre de totes les comuni-
tats, de tots els pobles i ciutats. 
I això és fa amb legislació amb 
pressupost i amb voluntat. Ara 
mateix falten les tres coses. Per 
ser justa, diria que la voluntat 
arribaria fàcilment si hi fossin 
les altres dues.

Creus que quan es retorni 
a la normalitat el món de la 
cultura es podrà recuperar o 
haurà quedat molta gent pel 
camí?
Per desgràcia crec que hau-
rà quedat molta get pel camí. 
Aquesta crisis ens ha desubicat 
a tots una mica, o molt. Tam-
bé crec que ens aixecarem de 
sota les pedres, perquè la gent 
que es dedica a la cultura ho 
fa per passió, vocació i neces-
sitat. No sabem fer altra cosa. 

Per això acceptem aquesta 
precarietat de la que et parlo. 
Es trist, però som els primers 
que ho permetem. Perquè ens 
agrada la nostra feina. No ho 
sé, jo sóc optimista de mena i 
penso que en sortirem. Però 
no vull tornar a la normalitat 
que teníem abans. Vull tornar 
a una nova normalitat on les 
persones anem molt més al 
teatre, perquè n’hi ha a tots els 
pobles i ciutat amb una pro-
gramació excel·lent. On els jo-
ves queden habitualment per 
anar al teatre, i les famílies i 
les parelles i els grups d’amics i 
amigues gaudeixen de l’experi-
ència brutal que és veure una 
companyia d’actors i actrius 
que t’expliquen una història i 
t’emocionen, perquè no saps 
que carai et remouen per dins. 
La cultura et fa feliç. I la nova 
normalitat a la que espero que 
arribem és la de construir ple-
gats una comunitat més justa, 
empàtica i feliç. I necessitem 
nodrir-nos de la cultura per 
aconseguir-ho. Ja t’ho he dit 
que era optimista de mena. 
Però és possible, no creus?

“La cultura és segura i el públic està 
responent”
MARIA HERVÀS, actriu i productora teatral

“Els dies passats a l’hospital van ser una 
experiència molt dura”
JOSEP M. CARRERAS,  Llicenciat en Història i professor jubilat

Cristina Roma.- 
El Josep Maria va contraure 
la malaltia després d’una tro-
bada familiar. Va ser ingressat 
a l’Hospital d’Igualada on va 
estar aïllat des del 4 al 24 de 
gener del 2021.

Vas contraure la covid-19 i 
vas haver d’estar ingressat a 
l’hospital. Ha estat una ex-
periència molt dura?
Tot i que el meu estat no era 
molt greu i no vaig ser in-
gressat a la UCI, va ser una 
experiència prou dura per la 
qüestió de l’aïllament, atès que 
no podia ni tan sols sortir de 
l’habitació i havia de portar 

el suport d’oxigen. A més, el 
tancament altera el son. Pas-
sava molts dies en semi-vigí-
lia i les nits desvetllat.
 
La resposta per part de la 
sanitat pública, com la va-
lores?
L’actuació de la sanitat pú-
blica, almenys en el meu cas 
concret, va ser excel·lent. Si 
hagués de fer-ne una valo-
ració seria de 9/10, tant per 
l’atenció rebuda en tot mo-
ment, el tracte amb el perso-
nal sanitari, de gran professi-
onalitat i qualitat humana.

T’han quedat seqüeles de la 

malaltia?
No m’han quedat seqüeles 
importants, deixant de banda 
una sensació de cansament i 
debilitat general, però que de 
mica en mica es van  recupe-
rant.

Creus que les mesures apli-
cades pel govern enfront la 
pandèmia han estat les ade-
quades?
Cal tenir en compte que la 
pandèmia va agafar tothom 
desprevingut, a la majoria 
de països del món. Concre-
tament a Catalunya, crec que 
s’ha fet més del que s’ha po-
gut tenint en compte els mit-

jans de què es disposava i la 
pretensió centralitzadora de 
l’estat. Amb tot, crec que mai 
podrem agrair prou la dedi-
cació total i absoluta del per-
sonal sanitari que va fer tot i 
més per salvar vides.
 
Quines lliçons hauríem 
d’aprendre d’aquesta situa-
ció que estem vivint?

No puc entendre que hi hagi 
persones que neguin l’evidèn-
cia. Es tracta d’una mena de 
pesta negra en ple segle XXI 
per a la qual no estàvem pre-
parats. Donades les circums-
tàncies de globalització en 
què vivim, cal adonar-se que 
qualsevol cosa que passa a 
l’altre cap del món ens pot afec-
tar i per tant cal estar preparats.
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Cristina Roma.- 
Ara fa un any, d’un dia per 
altre, el govern va ordenar un 
confinament total, es va tan-
car tot. Com ho vàreu viure a 
l’escola?
Recordem perfectament aquell 
dimecres a la tarda-vespre. 
Just aquell dia, en la reunió de 
claustre, havíem parlat de la 
possibilitat que es tanquessin 
les escoles  i vam emplaçar-nos 
a parlar-ne la setmana següent. 
Només unes hores després, es 
feia la roda de premsa de la 
Consellera Vergés comunicant 
a tota la comunitat que les es-
coles d’Igualada i de la Conca 
quedaven tancades. A partir 
d’aquell moment van ser set-
manes molt intenses de tru-
cades i de reunions online per 
adaptar-nos a la “nova situa-
ció” i poder oferir als alumnes i 
famílies una escola adaptada a 
les circumstàncies. 

Aquest curs 2020-21 va co-
mençar amb molta incertesa 

sobre si les escoles havien 
d’obrir o no. Creus que ha es-
tat encertat obrir-les?
Durant els 3 mesos de confina-
ment -de març a juny- va que-
dar palès que l’escola presenci-
al no podia ser substituïda per 
l’activitat online, especialment 
en els cursos d’Educació Infan-
til i Primària. Apostar per obrir 
les escoles en les millors condi-
cions de seguretat possibles ha 
sigut un gran encert i ens ha 
permès fer escola durant dos 
trimestres sense gairebé cap 
incidència. Per tant, rotunda-
ment sí.

A nivell de Primària, són 
efectives i viables les classes 
online?
L’etapa de Primària acull alum-
nes de 6 a 12 anys i en aquestes 
edats és molt diferent fer clas-
ses a Cicle Inicial que a Cicle 
Superior. Evidentment, com 
més grans són, les sessions on-
line i el treball autònom és més 
viable. Però insisteixo que anar 

a l’escola va molt més enllà que 
les classes on hi ha un/a mes-
tre/a que fa unes propostes: 
relacions socials, els amics, el 
joc espontani, el contacte amb 
companys d’edats diferents, la 
creació de contextos diferents 
als familiars...I tots aquests as-
pectes no són ni viables ni efec-
tius online.

Creus que les mesures esta-
blertes per a les escoles són 
suficients i adequades?
Sembla que les mesures que 
s’han adoptat han estat efec-
tives. L’entorn escolar ha estat 
segur i en la gran majoria de 
casos que s’han detectat en les 
escoles pràcticament no hi ha 
hagut transmissió interna. 
Però per a les escoles adap-
tar-se no ha sigut senzill. En 
el nostre cas no hem rebut cap 
tipus de material: mascare-
tes, gel, termòmetres, mesu-
radors… I tot l’hem hagut de 
comprar amb recursos propis 
del centre. També hem adaptat 

espais polivalents com a espais 
d’aula i s’han fet petites obres 
per millorar-ne les condicions. 
El cost de tot plegat ha estat 
elevat, però estem contents 
perquè ha donat els seus fruits. 

Els nens i les nenes s’han 
adaptat bé al nou funciona-
ment de l’escola (ús de mas-
caretes, obertura i ventilació, 
poc contacte...)?
Ells s’han adaptat molt bé i han 
sigut un exemple per a tots els 
adults. Moltes situacions que 
pensàvem que serien proble-
màtiques després s’han viscut 
amb molta naturalitat. Tot i 
així, hem de ser conscients que 
aquestes mesures -especial-
ment aquelles que limiten les 
relacions socials- estan con-
dicionant el seu desenvolupa-

ment i que, en la mesura que 
sigui possible, hem de poder 
tornar viure l’escola tal i com 
la desitgem, en la seva màxima 
plenitud. 

Ara ja s’està vacunant el per-
sonal docent. Heu passat 
por?
Segurament hem viscut tot 
aquest procés amb molt de 
“respecte”. I no només pen-
sant en la vacunació. Cada 
docent i cada alumne i famí-
lia tenen les seves situacions 
personals i particulars i, en 
el centre educatiu, es reuneix 
cada dia un nombre molt alt 
de persones. Per sort, les me-
sures decretades han fet de 
les escoles espais segurs per a 
tots, docents i alumnes. I les 
vacunes en són un pas més. 

“Les mesures establertes han demostrat 
que l’escola és un espai segur”
JORDI ROJAS, mestre de Primària

Marc Vergés.-
En Jordi Solà i Xavier Vives, 
de TICAnoia i Disseny Igua-
lada, respectivament, van ser 
alguns dels impulsors de l’Es-
pai Malla, un projecte solidari 
que va abastir de material als 
centres sociosanitaris durant 
els primers dies i setmanes 
de confinament a la Conca 
d’Òdena.

Com decidiu crear l’Espai 
Malla?
El 16 de març ens va arribar 
que hi havia gent que estava 
fabricant respiradors i des de 
Disseny Igualada vam decidir 
enviar un correu electrònic a 
altres entitats i institucions i 
des de TICAnoia s’hi van afe-
gir incondicionalment. 
També s’hi van afegir Creu 
Roja i altres persones amb les 
ganes d’ajudar. A l’inici tení-
em dubtes de què carai haví-
em de fer. Primer pensàvem 
que es necessitarien un tipus 
de tecnologies que finalment 
vam veure que no calien i 
vam tirar per uns altres ca-
mins.

Com va ser la resposta de 
la gent un cop vau anunciar 
que iniciàveu aquest projec-
te solidari?
D’ençà que es va fer la crida 
d’impressores 3D van comen-
çar a sortir voluntaris i ens de-
manaven què podien fer per 
ajudar. I nosaltres, a l’inici, 
tampoc ho teníem molt clar, 
així que un dels principals ob-
jectius de l’inici era determi-
nar quines eren les necessitats 
dels centres sociosanitaris.

Imagino que la comunicació 
amb els centres sociosanita-
ris no devia ser fàcil...
Va ser complicat, perquè a 
l’inici no es donaven resposta 
pels canals oficials i vam aca-
bar tirant de contactes per-
sonals. A partir d’aquí vam 
començar a detectar les neces-
sitats. També rebíem inputs de 
coses que s’havien fet en altres 
països, sobretot Itàlia, i també 
circulaven diversos arxius per 
imprimir en 3D.
Un cop superats els dubtes so-
bre l’homologació o validació 
dels productes, el que fèiem 

era deixar-ho a la porta de 
l’Hospital i ells ho agafaven. 
El contacte estava molt limi-
tat. 
Quan va sortir la web va ser 
més àgil, ja que qualsevol cen-
tre sociosanitari que tingués 
qualsevol necessitat podia en-
trar al portal i fer la comanda. 

Quins són els materials que 
més vau produir?
Principalment vam produir 
viseres de protecció facial, 
obreportes i també tiretes per 
les gomes de les mascaretes. 
Tot això es podia imprimir en 
3D. Els voluntaris des de casa 
ho imprimien i totes podien 
ser entregades sense més. A 
excepció de les viseres, que sí 
que hi havia un component de 
manufacturació, que gràcies 
als voluntaris de la Creu Roja 
podíem avançar en aquest 
sentit.

Respiradors també en vau 
fabricar?
Sí, una secció que comandava 
en Toni Cuevas. En van fa-
bricar fins a 80, però aquests 

no es podien fabricar amb 
impressores 3D al ser un pro-
ducte més delicat. 
L’Espai Malla és un projec-
te que ha arribat per a que-
dar-se?
Sí, l’espai Malla va néixer arrel 
de la necessitat del confina-
ment, amb molts voluntaris 
disposats a col·laborar, supo-
so per aquest caire de retorn 
social. Un cop la situació es 
va anar “normalitzant”, l’equip 
creador de Malla vam creure 
que podíem buscar un camí 
per seguir aportant o for-
mant-se en aquestes tecnolo-
gies per poder participar en 

projectes que segueixin tenint 
un impacte a la societat. Ara 
ja estem constituïts com a as-
sociació i també s’hi ha afegit 
l’Ateneu, que ens permet un 
espai físic on desenvolupar 
aquest projecte.

Aquest projecte és una de les 
coses bones que ha sorgit de 
la pandèmia, no?
Alguns dels participants en el 
projecte comentaven que ha-
via estat com un regal. Poder 
fer aquest treball enlloc d’estar 
a casa tancat, capficat i sense 
poder fer res, donava sentit a 
aquells dies tan complicats. 

“L’Espai Malla va néixer arrel de la necessitat que teníem molts de 
col·laborar socialment durant el confinament”
JORDI SOLÀ I XAVIER VIVES, Espai Malla



Marc Vergés.- 
La Marta Olivé és la cap ter-
ritorial del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) de la 
Catalunya Central i durant el 
tancament perimetral n’era la 
sotscap.

Quin record tens de tot el que 
va passar ara just fa un any?
Com que aquest any ha estat 
tan frenètic, crec que fins ara 
no havia parat i m’havia pre-
guntat com em sentia. No hem 
tingut molt marge de descans, 
tot i que n’hi ha hagut, però 
sempre hem estat amb un rit-
me important de feina. 
El dia 12 va ser un trencament 
sobre les dinàmiques anteriors. 
Ens van avisar sobre el confi-
nament perimetral, però clar, 
ningú sabia exactament què 
significava tot allò. Els 2 o 3 
dies previs havíem començat a 
detectar un augment de casos 
sospitosos de covid i des de 
l’Hospital ja ens explicaven que 
la seva situació era més com-

plicada.
N’havíem sentit a parlar de la 
malaltia, evidentment, però 
fins llavors no era el nostre dia 
a dia. 

Com vau gestionar aquest 
tancament?
Vam creure que la millor ma-
nera de donar resposta a les 
emergències era fent-la direc-
tament des del centre de co-
mandament que vam instal·lar 
a Castellolí, sense que passes-
sin per la seu central com és 
habitual. Era un lloc estratègic, 
a prop del perímetre de tanca-
ment, però no dins, per facili-
tar que tothom que hagués de 
venir-hi no hagués de passar 
els controls.
Vam fer uns passadissos sani-
taris, amb una entrada al perí-
metre exclusiva per als vehi-
cles d’emergències. La idea era 
fer una gestió directa sobre la 
Conca.

Teniu dades dels serveis que 

vau realitzar durant aquells 
dies?
Els primers quinze dies, quan 
va haver-hi l’activitat més for-
ta, vam atendre 826 persones 
d’atencions primàries, és a dir, 
anar als seus domicilis, i vam 
fer 208 trasllats de sortida de 
malalts de l’Hospital d’Iguala-
da cap a altres centres.

Vau haver d’adaptar la vostra 
manera de treballar, imagino.
Sí, ens vam haver d’acostu-
mar a treballar amb els EPIs, 
a no tenir un tracte tan direc-
te amb els malalts, etc. A més, 
cal sumar-hi la incertesa del 
contagi, que els familiars dels 
malalts no poguessin acom-
panyar-los a l’ambulància o 
recordar d’apuntar un núme-
ro de telèfon dels familiars del 
pacient perquè sinó, un cop era 
a l’Hospital, es feia més difícil 
contactar amb la família. 

Com ho vau gestionar emoci-
onalment?

No va ser fàcil. Invertíem mol-
tes hores a la feina i quan arri-
bàvem a casa ens preocupava 
la nostra família, no contagi-
ar-los. 
Per intentar millorar la gestió 
emocional dels nostre equips 
vam muntar un suport psicolò-
gic per a nosaltres. Crèiem que 
si els sanitaris del SEM estaven 
bé psicològicament, l’atenció 
seria millor.
Cada dia venia un psicòleg i 
intentàvem que en un moment 
del dia cadascun dels equips 
pogués fer una parada per veu-
re com estaven i tinguessin una 
estona de descàrrega emocio-
nal. Crec que és una cosa que 
va funcionar molt bé.
Aquesta iniciativa la vam co-
mençar a la Conca d’Òdena i 
després es va anar estenent a 

la resta de Catalunya. Actual-
ment tenim més psicòlegs dels 
que hi havia a l’inici de la pan-
dèmia.

Què heu après durant aquesta 
pandèmia?
Crec que hem descobert la 
gran capacitat d’adaptació que 
tenim. I també crec que hem 
crescut en la capacitat de tre-
ball en equip. No només entre 
nosaltres, els equips del SEM, 
sinó amb la resta d’actors im-
plicats com l’atenció primària, 
els companys de l’Hospital 
d’Igualada, amb Mossos d’Es-
quadra i Policies Locals i quan 
va fer falta amb els Bombers 
també. 
Ara tenim molta més capaci-
tat de treball en xarxa per anar 
tots en la mateixa direcció. 

“Hem crescut en la capacitat de treball 
en equip ”
MARTA OLIVÉ, cap territorial de la Catalunya Central del SEM

Marc Vergés.-
En Xavi Borràs és el secreta-
ri tècnic del Consell Esportiu 
de l’Anoia. L’esport, com tot, 
també es va aturar i ara, a poc 
a poc, es va reprenent.

Qui forma part del Consell 
Esportiu?
Hi ha des de l’esport més es-
colar, d’educació infantil fins 
a batxillerats i formació pro-
fessional. També tenim rela-
ció amb l’esport popular, amb 
competicions de lleure.

Quin record tens dels pri-
mers dies de tancament?
Va ser força dur. D’avui per 
demà es van acabar totes les 
activitats esportives, tant de 
competició com d’entrena-
ments. Era una realitat que 
quedava molt lluny de les 
nostres expectatives, ho vè-
iem quasi impossible i fins 
el dia anterior a l’aturada no 
vam creure que pogués pas-
sar. 
Havíem de donar els missat-
ges correctes a tots els col·lec-
tius que formen part del món 

esportiu i que tenien relació 
amb el Consell Esportiu. Està 
clar que abans que cap altra 
cosa, el primer era i és la sa-
lut. 

Què és el que vau haver de 
fer?
Bàsicament adaptar-nos a les 
circumstàncies. Parlar amb 
tots els agents implicats i atu-
rar les competicions. A l’inici 
la gent pensava que seria una 
aturada que amb poc temps 
es podria tornar a reactivar, 
es pensava que al maig o juny 
ja tornaríem amb les compe-
ticions. 

Ha estat complicat gestionar 
tot aquest temps d’espera?
En el moment en què s’atu-
ra l’activitat, no ens quedem 
de braços plegats i mirem 
d’oferir el màxim d’activitat 
esportiva, ja sigui online o a 
l’aire lliure quan es va comen-
çar a permetre. 
Des de la Generalitat ja ens 
van avisar que al setembre 
tampoc es podria començar 
en unes condicions normals i 

és per això que teníem plans 
A, B, C i de totes les mane-
res possibles perquè en cas 
que es pogués començar la 
competició, ens poguéssim 
adaptar a les condicions que 
marqués la Generalitat.
A mesura que el Procicat 
anava allargant les restric-
cions per fer competicions, 
ho vam anar aparcant i vam 
centrar els esforços a gene-
rar altres activitats esporti-
ves fora de l’àmbit competi-
tiu.
En definitiva, el que volem 
és que es pugui fer esport 
per tots els beneficis que 
això comporta i que no ens 
quedem tancats a casa.

Quines activitats heu estat 
fent durant tot aquest any?
En tenim diverses, com la 
cursa popular que aquest 
any la vam adaptar, també 
hem tirat endavant l’activi-
tat “Som reptes, som joc”, en 
la qual un cop a la setmana 
el personal del Consell Es-
portiu va a un centre educa-
tiu per realitzar aquests rep-

tes. Tenim una classificació 
i els centres educatius ja ens 
pregunten si en cas de què 
torni la competició aquests 
reptes seguiran o no. També 
hem proposat una activitat 
de geocatching, en què es 
tracta de trobar una sèrie de 
“tresors “ per la natura a tra-
vés del telèfon mòbil. També 
creiem que aquesta es que-
darà. 
Hem elaborat circuits de 
cros a diversos municipis de 
la comarca. 
Ara mateix ens centrem en 
oferir activitat esportiva 
dins de l’horari lectiu per fer 

activitat esportiva a la natura.
També estem impulsant cur-
ses solidàries online.
Creieu que es podran repren-
dre les competicions escolars 
aquest curs?
Bàsicament el que volíem era 
reprendre els entrenaments en 
l’esport escolar, i ara ja és així. 
Es pot entrenar fora del grup 
bombolla de la classe. L’im-
portant és que els nens i nenes 
facin esport i a partir d’aquí 
tot el que pugui venir, ben-
vingut serà. Tenim ganes que 
es pugui competir, però no a 
qualsevol preu i sempre res-
pectant les mesures sanitàries.

“L’important és que els nens i nenes facin esport i, si més endavant 
es pot començar a competir, benvingut serà”
XAVI BORRÀS, Consell Esportiu de l’Anoia
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Pia Prat.- 
A l’inici de la pandèmia no es 
podien donar els noms dels 
que morien, ni fer funerals. 
Com ho vivien les famílies?
A l’inici de la pandèmia els 
protocols canviaven dia a dia. 
Tot i que el dia 12 de març la 
Conca queda confinada, no-
saltres seguim fent cerimònies 
fins el dia 20 de març. A par-
tir d’aquí tanquem el tanatori i 
atenem a totes les famílies mit-
jançant l’aplicació de “Whatsa-
pp”. Quant a les defuncions es 
seguien publicant a la nostra 
pàgina web. Si que és cert que 
donada la crescuda exponenci-
al de defuncions, l’actualització 
de la mateixa havia de ser molt 
prudent, i això implicava que 
les actualitzacions no es fessin 
dins el mateix dia. Per tant, sí 
que es podien donar els noms 
dels que morien, sempre amb 
autorització de la família i fent-
ho com sempre, publicant les de-
funcions a la nostra pàgina web. 

Sempre hi ha hagut discre-
pància entre els que oficial-
ment morien de covid i els que 
s’han mort “de més” durant 
aquest temps. Com ho heu 
viscut vosaltres i les famílies?
Les dades són complicades i 
han de ser rigoroses. Aleshores 
depenent de les fonts podien 

ser diferents. Arriba un punt 
que la mateixa Generalitat es 
posa en contacte amb les fune-
ràries perquè nosaltres fóssim 
la font oficial de les defuncions. 
Actualment seguim donant les 
dades i aquestes són les reals.

Quines directrius/ordres và-
reu rebre de les administraci-
ons?
Les ordres que anaven sorgint 
dia a dia eren genèriques, eren 
les que anaven sortint del Pro-
cicat. Una de les directrius que 
va afectar a les funeràries va ser 
la decisió de poder donar se-
pultura o incinerar abans de les 
24 hores de la mort. En aquest 
sentit ens va agilitzar la feina i 
aconseguir que no es desbordés. 

Una vegada autoritzades les 
exèquies es va produir el “dis-
tanciament social i les mesu-
res de prevenció. Que vàreu 
haver de fer?
Quan arriben aquestes mesu-
res, les defuncions ja són les 
normals i fins i tot per sota de 
les normals. Aleshores apli-
quem totes les mesures i tots 
els protocols que des del govern 
ens manen. Aprofitem per afi-
nar els nostres protocols i fer-
los més preventius i rigorosos. 
Pantalles, gel hidroalcòholic, 
ventilacions, i fins i tot instal-

lem una càmera termogràfica 
per detectar si algú entra al ta-
natori amb dècimes de febre. 
Les restriccions dels espais ens 
fan esmerçar esforços. Ins-
tal·lem una càmera per poder 
projectar en streaming totes les 
cerimònies i que ningú pugui 
quedar sense estar present al 
comiat del seu estimat. 

Encara no està “normalitza-
da” la situació. La vostra feina 
sempre ha estat lligada a la re-
flexió i la tristor del moment, 
quines diferències hi veieu 
ara?
Per bé que es parla de segona, 
tercera i possible quarta onada, 
a la comarca de l’Anoia, des de 
l’1 de maig i fins a data d’avui 
les defuncions són les nor-
mals. Ara mateix les residèn-
cies estan blindades, i cada dia 
hi ha més gent vacunada. En 
aquest sentit les defuncions, 
que són úniques i diferents, 
sempre portant adjunt aquests 
moments de reflexió i tristesa, 
però avui igual que sempre 
qualsevol familiar pot acomi-
adar-se del seu estimat de la 
mateixa manera que abans de 
l’inici de la pandèmia.

Les diferents administracions 
han barrejat la confidenciali-
tat amb les mesures sanitàri-

es i això ha creat una sensa-
ció d’engany o, si més no, de 
manca de transparència. Heu 
rebut indicacions precises de 
com s’havia de prestar el vos-
tre servei?
El nostre servei sempre ha estat 
dirigit per ASFUNCAT, l’As-
sociació de Funeraris de Ca-
talunya. I en aquest sentit les 
indicacions rebudes han estat 
sempre de caràcter general. 
No hem fet res més del que 
fem habitualment, utilitzant 
els protocols i restriccions de 
cada moment.

Han augmentat els serveis de 
crematori?
Durant els mesos de màxima 
mortalitat, els serveis de cre-
matori es van incrementar, 
bàsicament amb una finalitat: 
incinerar, perquè després del 
confinament, es pogués cele-
brar un petit comiat amb les 
exèquies de la persona finada 
presents. 

Com s’ha vist afectat el servei 
de vetlles als difunts?
Aquest servei es va deixar de 
prestar des de mitjans de març 
i fins a mitjans de maig. A par-
tir d’aquí, les sales de vetlles 
queden obertes amb les limi-
tacions de cada moment, però 
amb una caiguda del 50% per 
por a les trobades i a la interac-
ció social.

S’han incrementat els casos 
de morts fora del municipi 
(hospitals de fora) i trasllats 
a Igualada i d’Igualada a al-
tres llocs?
Durant els mesos de març, 
abril i maig,  es van traslladar  
pacients de l Hospital d’Igua-
lada a l’Hospital de Sant Cugat, 
desafortunadament  alguns  
d’aquests pacients acabaven 
morint, havent de ser  traslla-
dats a Igualada. En aquest sen-
tit sí que vam incrementar els 
casos de morts fora de la nos-
tra demarcació. 

“Les ordres que anaven sorgint 
eren genèriques, del Procicat”
JAUME GRABIEL, cogerent de Funerària Anoia

“Molts clients han valorat i ens han agraït l’esforç que hem fet, 
especialment els mesos més durs de la pandèmia”
JORDI VILARRUBIAS NAUDEILLO, gerent de Supermas.

Pia Prat.-
Hi ha hagut algun moment 
que heu tingut por de desa-
bastiment?
No, en cap moment. Des del 
primer dia de confinament, 
tots els nostres proveïdors 
ens van garantir el submi-
nistrament dels productes, 
només amb alguna excepció 
puntual. 

I la gent, per acaparar al-
gun producte?
Sobretot els primers dies hi 
va haver un gran augment de 
demanda d’alguns productes 
bàsics (paper higiènic, lle-
vat, farina, ous ....) però de 
mica en mica, a mesura que 
tothom anava veient que el 
subministrament estava ga-
rantit, es va regularitzar la 

situació.
Es va parlar molt de que 
faltava paper higiènic. Han 
canviat molt els hàbits de 
consum? En productes? 
Horaris? Enviar productes 
directament a les cases?
No entenem perquè la gent va 
voler acaparar tant paper hi-
giènic, però el cert és que va 
ser un dels productes puntu-
als que hem comentat que hi 
va haver desabastiment du-
rant els primers dies. 
Pel que fa al canvi d’hàbits 
de consum, la cistella de la 
compra ha canviat en alguns 
aspectes des del confinament. 
En passar més temps a casa, i 
amb les restriccions en la res-
tauració, es cuina més a casa i 
s’ha incrementat la demanda 
d’alguns productes concrets, 

com ara bases de pizzes, pas-
ta de full, massa brisa, llevat, 
alguns tipus de salses,  farines, 
espècies... S’elaboren més re-
ceptes a casa.
D’altra banda, durant el con-
finament, en un primer mo-
ment, també moltes persones 
van preferir venir a comprar 
al supermercat menys vegades 
i comprar més quantitat, per 
evitar així d’haver de sortir de 
casa. Un any després, veiem 
que la situació s’està normalit-
zant, i la freqüència de compra 
torna a ser més elevada, com 
abans, tot i que hi ha un per-
centatge que conserva l’hàbit 
de venir menys sovint i com-
prar més cada vegada.
Pel que fa a horaris, a causa 
del toc de queda i de la manca 
d’activitats fora de l’escola i de 

la feina, notem que els clients 
venen més d’hora, especial-
ment a la tarda. 
Respecte al servei a domicili, 
és un servei del qual hem dis-
posat sempre i que, en la pri-
mera fase del confinament, al 
març de 2020, es va disparar, 
aproximadament fins abans 
de l’estiu. Actualment s’està 
tornant a la demanda habitual 

d’aquest servei.
Com es garanteix que els ali-
ments estan lliures de virus? 
I els productes frescos que la 
gent toca amb les mans? 
La carn i el peix el serveix di-
rectament el personal, que va 
equipat amb guants, i per a la 
fruita i la verdura és obligato-
ri que els clients es posin els 
guants que els subministrem.
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Pia Prat.- 
La pandèmia ha deixat moltes 
empreses tancades. Els ER-
TOS han evitat el tancament. 
S’hi han acollit més les grans 
empreses, les petites o els au-
tònoms?
Efectivament, els ERTOs han 
mitigat l’impacte de la crisi en 
el mercat laboral. Gràcies a 
aquest instrument, l’ocupació 
ha registrat una caiguda infe-
rior a la del PIB i també menys 
pronunciada que en anteriors 
crisis. A l’abril es va registrar el 
màxim nombre d’ERTOs amb 
gairebé 1 de cada 4 persones 
treballadores afectades. A tan-
cament de febrer de 2021 hi ha 
unes 190.000 persones afecta-
des per ERTO a Catalunya (un 
5,7% del total d’afiliats). 
Les dades també ens mostren 
com el nombre d’empreses peti-
tes (aquelles fins a 5 assalariats) 
van reduir-se un 9,5% el 2020, 
mentre que en les empreses de 
més de 250 treballadors la re-
ducció va ser del 2,3%. 
Les pimes continuen domi-
nant el teixit empresarial cata-
là, representen el 99,8% de les 
empreses existents i el 69% del 
total d’ocupació. La dimensió 
de les empreses és important 
perquè aquelles més petites 
són més vulnerables en mo-
ments de xoc econòmic. A part 
d’afavorir la resiliència, la mida 
d’una empresa també és impor-

tant perquè hi ha una relació 
bidireccional entre dimensió, 
productivitat i internacionalit-
zació.

El retard en la vacunació fa 
que es retardi la recuperació 
econòmica?
El calendari de vacunació és 
una de les claus de la recupera-
ció econòmica. En primer lloc, 
cal posar en valor l’esforç que 
s’ha fet a nivell mundial per 
aconseguir desenvolupar una 
vacuna en temps rècord. La 
pandèmia ha posat de relleu la 
importància d’invertir en R+D 
i de tenir centres de recerca 
d’excel·lència. 
Sobre el ritme de vacunació, 
no només ve determinat per 
la capacitat del sistema sanita-
ri d’administrar vacunes (que a 
Catalunya és elevada) sinó que 
també depèn de l’agilitat en la 
compra i distribució. En aquest 
sentit, a Europa, la CE arriba a 
compromisos amb els produc-
tors de vacunes en nom dels 
estats membres. Hem vist com 
aquests compromisos en alguns 
casos s’han incomplert quan els 
productors no han servit la va-
cuna dins del termini establert, 
i això endarrereix la vacunació. 
La producció massiva de vacu-
nes és un repte que s’ha subes-
timat però comptem que en els 
propers mesos s’augmentarà la 
capacitat de producció i es po-

drà accelerar la vacunació.
Avui som més una economia 
de serveis que productiva. 

El turisme i tot el que l’envolta 
està molt tocat. Com veus el 
futur?
El sector de serveis és el que té 
més pes en l’economia catalana, 
amb prop d’un 75% del total. 
És un sector que en el període 
2014-2019 ha tingut un crei-
xement molt estable, a l’entorn 
del 3%. Es tracta d’un sector 
molt heterogeni que va des 
del comerç fins a les activitats 
TIC, passant per les finances i 
els professionals artístics. És un 
sector que ha anat guanyant pes 
en els darrers anys, igual que ho 
ha fet en els països del nostre 
entorn.
Quant al turisme, Catalunya 
compta amb un entorn i un 
clima privilegiats que ens fa 
atractius per als visitants inter-
nacionals. El turisme estranger 
va batre rècords durant el perí-
ode de recuperació 2014-2019, 
tant pel que fa al nombre de 
visitants internacionals com la 
seva despesa. 
El 2019 el nombre de turistes 
estrangers va der de 19,4 mili-
ons de visitants que van efec-
tuar a Catalunya una despesa 
de 21.325 M€. En comparació 
amb altres països europeus, a 
Catalunya predomina el “turis-
me receptor” (el que realitzen 

els no residents). Contrària-
ment, en països com Alemanya, 
el Regne Unit, França o Itàlia 
la despesa turística interna té 
molt més pes. Aquesta diferèn-
cia ha fet que el sector turístic 
català s’hagi vist especialment 
afectat per la crisi sanitària de 
la covid-19
L’Organització Mundial del Tu-
risme preveu que els fluxos tu-
rístics prepandèmia es puguin 
recuperar cap al 2023. El tu-
risme s’haurà d’adaptar al nou 
context en el qual el turisme 
sostenible i de proximitat gua-
nyarà rellevància. 

Hi ha qui veu que hem de tor-
nar a l’agroalimentari. Com ho 
veus en general i en concret per 
l’Anoia?
El sector agroalimentari és un 
dels sectors que millor ha aguan-
tat la crisi de la covid-19. A més, 
és un sector que ja tenia unes 
perspectives favorables a prin-
cipis del 2020 i que en termes 
generals sortirà reforçat d’aques-
ta crisi. Catalunya destaca per 
la diversitat i qualitat dels seus 
productes. Més enllà del sector 
primari, l’àmbit agroalimentari 

inclou la indústria transforma-
dora d’aliments i begudes i l’au-
xiliar. El sector del packaging, 
per exemple, és un sector amb 
un elevat potencial, com també 
ho és el de la gestió de residus 
alimentaris, que ajudarà a Cata-
lunya a transitar cap a l’economia 
circular. A l’Anoia, les indústries 
de productes alimentaris són un 
dels principals subsectors indus-
trials en termes de nombre d’em-
preses. Per a aquestes empreses, 
afrontar el repte de la sostenibi-
litat serà clau per guanyar com-
petitivitat.
D’altra banda, aquesta crisi ens 
ha ensenyat la importància de 
mantenir la seguretat alimen-
tària i abastir a la població d’un 
bé bàsic com és l’alimentació. En 
un context de mobilitat limitada, 
els consumidors hem optat pel 
consum de proximitat, és a dir, 
un consum més responsable. 
Aquest és un canvi d’hàbits que 
esperem que es consolidi quan la 
pandèmia estigui controlada.
A més, el sector agroalimentari 
actua com a motor de cohesió 
social i territorial, i pot ajudar a 
revertir el despoblament que vi-
uen algunes zones del país.

“La pandèmia de la covid-19 
ha generat un xoc sense precedents 

de l’economia catalana”, 
NATÀLIA MAS GUIX, Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat 

“Alguns dels locals estan tancats i 
hem hagut de deixar-hi de treballar i 

fer reajustaments econòmics”
MIGUEL PINEDA, Personal de neteja 

Maria Moix.-
Un dels sectors que s’ha vist 
més trasbalsat amb l’impac-
te de la pandèmia ha estat el 
de la neteja, el qual ha pas-
sat a ser essencial. Com us 
ha afectat l’esclat de la pan-
dèmia?
Alguns dels locals estan tan-
cats i hem hagut de deixar-hi 
de treballar i fer reajusta-
ments econòmics

Quins són els espais prin-
cipals en els quals treballeu 
actualment?
Ara mateix ens enfoquem 
més en comunitats, en blocs 
comunitaris. Pel que fa al 
tema dels parcs, el toquem 

molt poc, i a més, molts lo-
cals comercials han tancat o 
no estan oberts.

Entenc que en molts casos 
heu hagut de netejar espais 
que prèviament havien estat 
en contacte amb positius. 
Quines mesures de segure-
tat preneu per evitar conta-
giar-vos?
Portem guants d’un sol ús, 
mascaretes i esprai de pro-
ducte per eliminar el virus. 
Cada vegada que anem a una 
escala ens posem els guants, 
una miqueta d’esprai entre 
les mànigues i el cos... Inten-
tem que en cas que entrem en 
contacte amb el virus es mori 

i, sobretot, no contagiar d’una 
comunitat a una altra. 

Heu tingut alguna compli-
cació més enllà de la dismi-
nució de la demanda?
No, tot bé, hem anat a alguna 
comunitat que ens han trucat 
concretament per anar a des-
infectar perquè hi ha hagut 
algun veí que ha estat infectat, 
però prenent les mesures de 
protecció no hi ha hagut pro-
blema, la gent en general és 
amable.

Us heu vist amb l’obligació 
d’acomiadar personal?
No, per sort en el cas de la 
meva empresa som tres i no 

hi va haver la necessitat d’aco-
miadar a ningú, sí que hi ha 
hagut reduccions d’algunes 
hores. 

Com us han afectat les res-
triccions de la Generalitat?
Al principi hi va haver una 
setmana que no sabia si podia 
treballar o no. Hi va haver un 
temps que hi havia llocs que 
no podíem netejar, ens va aga-

far desprevinguts i no ens po-
díem traslladar ni a la Pobla.

Com valores el futur dins 
la teva professió? A curt i a 
llarg termini.
A curt termini més o menys es 
va mantenint la feina, però a 
llarg termini hi ha clients que, 
si no reben els ingressos, mol-
tes comunitats el que fan és 
netejar ells mateixos.
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MANEL PLA, Empresari del sector de la restauració

Maria Moix.- 
Com us ha afectat l’esclat de 
la pandèmia al sector de la 
restauració? 
Nosaltres tenim un grup de 
restauració, tenim un res·
taurant que està als afores 
d’Igualada que es diu Seso·
liveres. Abans de la pandè·
mia hi oferíem dos tipus de 
serveis, un era un restaurant 
diari i l’altre un espai per es·
deveniments. La pandèmia 
va començar just abans d’una 
boda, evidentment es va anul·
lar.
Davant d’aquesta situació 
vam posar tots els treballa·
dors en ERTO. Una cosa són 
els cobraments, però el con·
cepte ERTO ha funcionat, ens 
hem mantingut vius gràcies a 
l’ERTO a dia d’avui. Ens hem 
endeutat molt més del que 
podíem.
Aleshores hem hagut de re·
accionar. El primer que vam 
fer és una pàgina nostra on jo 
podia vendre menjar a domi·
cili. Es va activar una mique·

ta, hi posàvem el menú del 
dia i te’l portàvem a casa.
Ens hem anat adequant a les 
mesures del PROCICAT, les 
quals les anuncien cada 15 
dies amb la qual cosa la gestió 
és molt difícil. Hem fet molt 
pocs guanys. El mes de juny, 
juliol, agost i setembre se’n 
van fer uns quants i després 
ja van tornar a caure. Per Na·
dal nosaltres sempre teníem 
un esdeveniment important 
que era el Cap d’Any i aquest 
any vam fer una gestió per·
què la gent pogués tenir el 
Cap d’Any a casa. Vam fer un 
menú a domicili, el mateix 
que haguérem fet aquí, però a 
casa i va anar molt bé.

Com us heu adaptat a la nova 
realitat? Veig que en el vostre 
cas heu optat per digitalit-
zar-vos.
Nosaltres vam fer un acord 
amb Anoia Riders amb qui 
vam fer tots els repartiments 
de Nadal, donant suport a una 
petita empresa igualadina i va 

ser un treball excel·lent. Ara 
també han vingut els de Glo·
vo, però Igualada no és una 
ciutat cosmopolita.
Cada dia canviem els plats i 
els menús de la pàgina web i 
la gent ho pot veure, ens hem 
posat al dia en aquest sentit.

Com us han afectat les res-
triccions de la Generalitat? 
El confinament municipal, 
comarcal...
El municipal va ser una bu·
fetada espectacular, venia no·
més la gent d’Igualada. Quan 
es va obrir el comarcal hi va 
haver una mica més de movi·
ment, estem esperant el pro·
vincial. Tenim molts clients de 
Barcelona i d’altres llocs de la 
província.
Amb el tema de l’horari hi ha 
el problema, bars és una cosa 
i restaurants una altra. Al bar 
entres, surts, fas el cafè, es·
morzes... És molt més actiu, 
han de tenir una vigilància 
més alta perquè poden te·
nir un nivell de contagi més 

alt. Si ells ho fan bé no hi ha 
problema. Als restaurants és 
molt diferent, la gent arriba i 
seu. L’espai ha de ser molt més 
gran, molta gent no vol anar 
als restaurants perquè alguns 
no posen els espais necessaris 
entre taula i taula. Nosaltres 
tenim l’espai a favor nostre, 
pots arribar en cotxe, arribar a 
la taula, menjar i marxar i no 
tenir cap moment de contac·
te amb ningú, és molt òptim. 
A nosaltres ens és igual mitja 
hora més, nosaltres el que ne·
cessitem és que deixin venir 
més gent.

Com valores el futur? Tant a 
curt com a llarg termini.
A curt termini has de treba·
llar com una formiga, valorar 
les despeses adequades i ne·

cessàries, valorar que estiguis 
content amb el teu servei... 
Fer un treball molt exhaustiu 
i molt concentrat, fer la des·
pesa necessària, oferir nous 
productes, generar expectati·
ves noves. La pandèmia ens ha 
demostrat que no hem estat a 
l’altura ni a la tecnologia ne·
cessària, i la poca alçada dels 
polítics de tots els nivells, no 
es posen a la pell del ciutadà. 

Què heu après? Amb què us 
quedeu?
Amb la gent que tinc al costat, 
amb l’equip, els clients perquè 
t’ajuden moralment i et fan 
sentir bé. Jo crec que hi haurà 
un retrobament moral entre 
tots, hem d’entendre a tothom. 
Em quedo amb la part huma·
na, no la tècnica.

“Tal com estan les coses, les classes 
online són l’opció més responsable i 

viable”

LAURA PARÉS, Estudiant de Traducció i Interpretació a la UPF

Maria Moix.- 
Com va ser l’esclat de la pan-
dèmia a l’àmbit universita-
ri? Recordes l’últim dia de 
docència amb normalitat? 
Penso que va ser una mica 
caòtic, és a dir, ni els alumnes 
ni els professors ens pensàvem 
que arribaria a aquest extrem 
tot això. L’últim dia de classe 
va ser interessant, jo vaig deci·
dir anar·hi el dia 12, tot sabent 
que al ser d’Igualada potser 
era un risc, però crec que no 
n’era massa conscient. I en el 
meu cas ens va caure el con·
finament amb exàmens. Per 
tant, els professors van haver 
de digitalitzar·ho tot i alguns 
directament ens van avaluar 
amb la feina que portàvem 
feta durant el curs perquè no 
sabien massa què fer.

Com fas les classes actual-
ment? Presencialment o vir-
tualment?
Aquest trimestre les he fet 
totes online, però a partir del 
tercer trimestre ens han dit 

que serà semipresencial. Les 
classes en què normalment 
som més alumnes les farem 
online i les que són de grups 
reduïts seran presencials.

Quins avantatges i quins in-
convenients té cada opció?
Doncs per mi, al ser d’Igua·
lada, l’avantatge més gran de 
l’opció online és el fet que no 
m’he de desplaçar, perquè les 
hores que perdia abans amb 
el trajecte ara les puc aprofitar 
per fer feina. També és molt 
útil per a la gent que treballa, 
ja que poden demanar als pro·
fessors que gravin les classes. 
Però personalment, preferei·
xo la presencialitat. Fer·ho tot 
online fa que estiguis a casa 
gairebé les 24 hores del dia du·
rant 5 dies a la setmana i perds 
tot el tema social que t’aporta 
la universitat. A més a més, 
sovint els professors creuen 
que no treballem prou i ens 
donen molta més feina que si 
fos presencial, cosa que ens fa 
tenir encara menys temps per 

evadir·nos o sortir de casa.

Creus que el nou format és 
una forma de conciliació o 
un que pot afectar la salut 
mental? T’ha afectat?
Doncs penso que per a moltes 
persones sí, però també crec 
que si no ho has triat d’inici, 
pot ser molt difícil. És a dir, 
si jo hagués decidit anar a la 
UOC seria diferent, perquè jo 
mateixa hauria decidit que la 
millor opció per mi és fer·ho 
des de casa, o perquè la feina 
no em permet cap altra opció, 
però per moltes de nosaltres 
no és el cas. També penso que 
la docència no està del tot ben 
adaptada. Els professors i pro·
fessores estan acostumades a 
la presencialitat i comenten 
molt sovint que tant de bo po·
guéssim tornar·hi, en comptes 
de pensar maneres de fer les 
classes online molt més pro·
ductives i fàcils per tothom. 
Llavors, tal com he dit abans, 
penso que sí que pot afectar a 
la salut mental, ja que perso·

nalment m’ha afectat. Pels jo·
ves la vida social és molt im·
portant, i quan no estàvem en 
la situació de pandèmia, de 
vegades, no en teníem massa 
com a estudiants, però només 
el fet d’anar a la universitat i 
veure als nostres companys 
ja era positiu, i això ara no 
ho tenim. Ara anem a classe, 
fem deures, estudiem, i algu·
nes, treballem des de casa, tot 
ho fem al mateix lloc, el lloc 
on després també descansem 
o passem l’estona. I aquesta 
monotonia es fa bastant dura.

Quina creus que és la mi-
llor solució davant aquesta 
problemàtica?
Penso que és molt difícil so·
lucionar aquest problema 
ara mateix perquè tal com 

estan les coses, les classes 
online són l’opció més res·
ponsable i viable. Tot i això, 
crec que es podrien donar 
moltes més ajudes als estudi·
ants, no donar tanta càrrega 
de treballs, enregistrar totes 
les classes, ja que en el meu 
cas, alguns professors s’hi 
neguen, inclús en casos on la 
majoria dels alumnes ho han 
demanat per temes de feina. 
També crec que estan molt 
centrats en quan podrem 
tornar a fer classes presen·
cials, en comptes de pensar 
com fer millor les classes on·
line, podrien fixar·se en com 
ho fan les universitats que ja 
són online d’entrada i pren·
dre exemple, i segurament 
tant l’alumnat com el profes·
sorat aniríem molt millor.

“El confinament municipal va ser una 
bufetada espectacular”



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Projectes TractorsEl bitcoin 

Els interessos dels diners estan 
al 0%, els bancs cobren co-
missions per tenir diners en 
un compte.

Arribat aquest punt, un es pregunta a 
on posar els estalvis? A més dels clàs-
sics: totxo; or; borsa; bons de l’Estat... i 
les criptomonedes? 

La més coneguda és el bitcoin, i a 
ella em referiré. Va ser creada el 2009 
per un grup autodenominat Satoshi 
Nakamoto, del qual ningú coneix 
la seva identitat (encara que sona a 
japonès!).

Els senyors de bitcoin basen la 
rendibilitat amb la llei de l’oferta i 
la demanda, diuen que l’oferta està 
limitada a 21 milions de monedes 
bitcoin, en porten 18 i ½ de venudes 
fins ara.  La demanda ha anat superant 
l’oferta amb escreix, de tal manera 
que el valor inicial  d’un  bitcoin el 
2009, quan va sortir al mercat,  era = 
0; actualment 1 de març de 2021 a les 
08:20, un bitcoin val  37.623,69 €. 

Arribat aquest punt, si busquem la 
rendibilitat del bitcoin, qui comprés  
100€ l’1 de gener del 2010 i els hagu-
és venut el novembre de 2013, el valor  
hagués sigut de 120.000.000 € (bit2 
me), rendibilitat que es por calcular 
a la web: https://99bitcoins.com/if-i-
invested-in-bitcoin/. Brutal!

Els del bitcoin han creat una mone-
da sense cap actiu que la garanteixi, 
l’única garantia és que diuen que no hi 
haurà  més dels 21 milions de bitcoins 
al mercat.  Si com ara la demanda no 
para, el bitcoin anirà pujant de preu, 
en diuen un actiu “deflacionista”, do-
nat que no pot augmentar el número 
de monedes al mercat.
Les monedes oficials tampoc no hi 
ha cap actiu que les garanteixi, les 

garanteixen els reguladors, els Bancs 
Centrals,  limitant o fent moneda,  de-
penent de les necessitats dels estats, si 
en fan el valor baixa, si no en fan puja 
(aquí esta la diferència amb el bitcoin), 
i d’aquesta manera procuren controlar 
la inflació.  Abans les monedes oficials  
estaven garantides per la quantitat d’or 
que l’estat en qüestió tenia, per passar 
després al dòlar amb el compromís 
que els Estats Units garantissin el dò-
lar amb or, però el 15 d’agost de 1971 
en sobrepassar els dòlars emesos el va-
lor en or del qual disposaven, Richard 
Nixon va declarar la inconvertibilitat 
del dòlar en or. D’aquesta manera els 
senyors de bitcoin han fet la seva mo-
neda com un sistema  alternatiu que 
no és manipulable ni pels estats ni pels 
Bancs Centrals, sinó que està en mans 
de la ciutadania.

Les compres de bitcoins per les empre-
ses s’han disparat, sent l’última la de Tes-
la, que ha anunciat la compra de 1.500 
milions de dòlars. Tot plegat fa que la 
cotització del bitcoin estigui en màxims 
històrics, pel que cal preguntar-se si 
és moment de comprar-ne: “...muchos 
inversores creen que ya es tarde para in-
vertir en Bitcoin. Nada más lejos de la 
realidad: Los modelos matemáticos ubi-
cant su cotización en $288.000” (El País 
Financiero)

Dit tot això, també és bo saber què 
en diuen el Banc d’Espanya i la Co-
misión Nacional del Mercado de Va-
lores: “…la complejidad y la falta de 
transparencia las convierten en una 
apuesta de alto riesgo”.  

 “No está claro que las cosas vuelvan ser como antes cuando el virus 
esté controlado.”

Europa ha d’incrementar la seva sobirania tecnològica i #Catalunya està 
ben posicionada per acollir el disseny i prototipatge d’un xip europeu, 
basat en propietat intel·lectual europea. Aquest és un dels projectes + 
destacats de l’informe del @govern  sobre els #NextGenerationEU

Pere Prat
Empresari
@pere_prat

El Mobile preveu fins a 50.000 assistents i exigirà una prova negativa per 
entrar. La GSMA “tira endavant a tota velocitat” amb les dates previstes, 
però amb el compromís d’adaptar-se “a qualsevol canvi”

“Entre tant “projecte tractor”, la petita i 
mitjana empresa i els autònoms, s’adonen que, 
com sempre, costarà molt que ens “donin res” 

“Els del bitcoin han creat una moneda 
sense cap  actiu que la garanteixi”

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Economista, mare de tres nens i actualment Secretària 

d’Economia del Govern de la Generalitat
 | Secretary of the Economy, Government of Catalonia 

Josep Soriguera 
Advocat ICB. Director de Iuris Trivium Advocats
josepsoriguera.advocat@icab.catl

A la cimera Ibèrica de l’oc-
tubre del 2020 a Guarda 
(Portugal) es van reunir 
els primer ministre por-

tuguès Antoni Compte i el president 
del govern Pedro Sánchez. Allà varen 
acordar l’explotació conjunta de les 
mines de liti de San José de Valdefló-
rez (Cáceres) que s’estenen terra en-
dins a Portugal, país que ja té la mina 
més gran d’aquest mineral a Europa, 
a la frontera amb Galícia. Aprofitant 
l’avinentesa van  explicar que aquest 
projecte, que utilitzaria fons euro-
peus, s’integrava en un de més gran i 
de cadena de valor completa, per un 
import inicial de 3.750 milions d’eu-
ros,  on estava prevista una fàbrica de 
bateries a Espanya. Seat feia el des-
envolupament industrial del cotxe 
elèctric, Iberdrola la xarxa de punts 
de recàrrega i Telefònica els plans de 
mobilitat segura en l’àmbit de trans-
formació digital. 

Ni allà, ni ací,  no es va explicitar on 
es pensava instal·lar la planta de pro-
ducció de bateries, que són pesades i 
millor que estiguin situades prop de 
la de producció de vehicles. Recor-
dem que hi ha plantes d’assemblatge 
de cotxes a Vigo (Citroën), Valladolid 
(Renault), Pamplona (abans Mercedes 
i ara Volkswagen), Figueruelas (Opel), 
Almusafes (Ford), Martorell (Volks-
wagen) i hi havia hagut la de Nissan, 
que ara tanca a Barcelona. La indús-
tria de l’automoció a Espanya ocupa la 
segona posició a Europa i la novena a 
tot el món, representa el 10% del PIB 
estatal, el 18% de les exportacions es-
panyoles i ocupa a 650.000 de manera 
directa i prop de dos milions de mane-
ra indirecta. 

L’estat està fent molts esforços per 
aglutinar el major número d’empre-
ses al voltant d’aquest projecte, inclo-

ent-hi la indústria auxiliar, conscient 
de la importància per al futur industri-
al i de la necessària aprovació europea. 
Aquesta setmana han dit que també 
s’hi ha afegit La Caixa i que ja està en 
marxa la inversió publicoprivada. 
 
En la visita reial a Martorell d’aquesta 
darrera setmana, veus interessades hi 
ha volgut veure, la decisió que aques-
ta planta s’instaŀli “prop de Martorell”. 
La reindustrialització de la planta de 
Nissan sembla encallada, tot i que hi 
havia un grup xinès molt interessat, 
precisament en una planta de bateries 
per a cotxes elèctrics. Ara es demanen 
750.000 m² i no hi ha espais disponi-
bles. Desitgem que s’acabi fent a Cata-
lunya, però també podria donar-se el 
cas que sigui una nova maniobra polí-
tica i no es faci al Principat, per “culpa 
dels catalans i el seu govern”. Només 
cal veure les pressions a Seat perquè 
canviï la seu social, com Foment i Pi-
mec demanen “centrar-se” cridant que 
“ja n’hi ha prou” o el que ha dit l’alcal-
de de Càceres.

Entre tant “projecte tractor”, la petita 
i mitjana empresa i els autònoms, 
s’adonen que, com sempre, costarà 
molt que ens “donin res” i que el millor 
que es pot fer es centrar-se en innovar, 
créixer i tractar de sobreviure en 
aquest entorn tan canviant, on tothom 
intenta portar l’aigua al seu molí.   



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#156 Genar Esteve Gatnau @genar.esteve
 FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Nil Solé @_jomateix98

guuuuuuus :) @olguuuuuuus

Arià Paco @entusiasmat

Toni Olivé @toni_olive

Dones amb Empenta @DonesAmbEmpenta

Marc Castells @marccastells

Mireia Prat @suellenieta

Fem xarxa! Si volem una societat orgullosa de les 
seves entitats de lleure, cal cuidar més els projectes 
educatius de l’associacionisme educatiu. Quin or-
gull! #descongelemellleure #igualada

Jo només vull que tothom qui es vesteixi de feminista 
avui, recordi que l’any té 365 dies.

Hi ha un efecte estudiat i conegut segons el qual, 
un pic votes algú, comences a valorar millor les 
seves accions i ser més indulgent amb els seus pe-
cats. Com per justificar-te a *tu*. Ho dic per si el 
festival de justificacions ad hoc us fa tanta gràcia 
com a mi.

Si rehabilitem els pisos buits del centre i els omplim 
de vida i si no comprem tant per Internet, potser 
algú s’animarà a reobrir els comerços #habitatge 
#fuckAmazon #plantabaixa

Concentració @traca_igualada #8M2021 a la 
plaça de l’Ajuntament d’Igualada. Amb la veu 
meravellosa de l’Elisa Mas, guitarra del Camil 
Castellà, lectura del manifest i la Irina d’intèrpret 
signes. En defensa dels nostres drets i per la igual-
tat real, lluita feminista

Un escàndol i una vergonya @Europarl_CAT. Tot 
el suport @KRLS, @toni_comin, @ClaraPonsati. 
Us volem a casa!

Dia per lluitar i per exigir. Per visibilitzar i reivin-
dicar. I dones en plural, DONES des de totes les 
diversitats. I demà, i la setmana que ve, i el mes 
que ve. CARAI

www.veuanoia.cat

21 3 Ja hi ha guanyadors del 
concurs de disfresses del 
Carnaval d’Igualada

Detingut un anoienc per 
robar 31 mòbils del banc on 
feia el manteniment 

Entren en vigor els nous 
horaris a la restauració i 
l’ampliació d’aforaments a 
universitats, gimnasos i lleure

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

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

Sóc nascut a Agramunt, un poble referent 
en endolcir nostre país. Fa una dècada vaig 
anar a Barcelona, on vaig convertir-me 
en farmacèutic. Gràcies a la meva feina, 
he treballat en tres continents. Fa 6 anys 
vaig arribar a Igualada, i des del primer 
confinament, hi visc.
 
Sóc una persona molt positiva, m’encanta 
rodejar-me de bones persones. La meva vida 
és viatjar, fer esport i compartir moments 
amb qui estimo. Cada situació és diferent, 
m’agrada adaptar-me i ser feliç. Sinó ara, 
quan?
 
Fa sis anys vam obrir la nostra Farmàcia 
a Les Comes on ens sentim com a casa. 
Actualment tinc la meva pròpia Farmàcia a 
Collbató. A casa treballem cada dia, gaudint, 
valors clau en qualsevol èxit.

 Agrupament Escolta Torxa  

@aetorxa_igd
Ajuntament d’Igualada     

  @ajigualada

         

Parc Agrari Conca d’Òdena 
  @parcagrari_co

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
M’agradaria que tothom pogués tenir una vida digna, lliure i amb oportunitats. I, sobretot, salut.

INSTAGRAM
1. Ajuntament d’Òdena @odenacat
2. Joan Gual @gualescala
3. Enric Riba @enricriba
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Aquest darrer any, amb l’arri-
bada a casa nostra de la pan-
dèmia que ens ha trastornat 

la vida i ha sacsejat els esquemes so-
cials i econòmics de la nostra socie-
tat, hem sentit, i sentim cada dia, no-
tícies sobre la fatalitat que aquest fet 
ha comportat a la nostra economia. 

Aquest darrer mes hi ha hagut unes eleccions, amb la 
seva campanya i la constant precampanya, amb un re-
sultat molt favorable a la independència, i també hem 
sentit i sentim cada dia notícies sobre la fatalitat que 
aquest fet ha comportat a la nostra economia.
Enmig d’aquest escenari pessimista, em vull fer ressò 
d’una notícia econòmica de fa pocs dies, segurament 
poc comentada i que algun mitjà de la premsa eco-
nòmica estatal titula “Catalunya augmenta les seves 
exportacions agroalimentàries” i “Catalunya agafa el 

lideratge de les exportacions alimentàries a l’Estat es-
panyol”.
No caldria dir res més. Però crec que ens interessa ser 
conscients que el sector agroalimentari és el motor de 
l’economia catalana i que és el que més creix en la si-
tuació de crisi generada per la pandèmia. La potència 
d’aquest sector es recolza en unes produccions agrà-
ries sovint comptabilitzades amb un valor afegit baix, 
però que són la base que subministra aquest motor de 
l’economia.
Sovint, aquesta base productiva és menystinguda i 
oblidada, ja sigui minvant el valor del sòl agrari o ig-
norant el valor del treball de la pagesia. La intenció 
constant d’urbanitzar centenars d’hectàrees a la con-
ca d’Òdena i la brutal aparició de projectes de parcs 
solars fotovoltaics en sòl rústic, que amenacen milers 
d’hectàrees a tot Catalunya, en són un bon exemple.
Produïm cereal, animals i purins i fems. Som una 

economia circular i de proximitat que abasta la po-
tent indústria transformadora propera. Produïm frui-
tes, hortalisses, etc. Som una economia circular i de 
proximitat que assegura l’abastament alimentari a les 
nostres llars. A Unió de Pagesos sempre hem defensat, 
i continuarem fent-ho, la importància de l’espai agrari 
i la feina de la pagesia.
Sovint, o sempre, aquesta activitat amb aquest valor 
té lloc a les àrees rurals de Catalunya. En aquests mo-
ments de crisi i de sacsejada social i econòmica, les 
zones rurals tendim a ser oblidades o desplaçades per 
decisions preses des de punts de vista més urbans. 
El tancament parcial de consultoris locals com el de 
Tous, o la manca d’inversió en escoles rurals com la 
d’Òdena en són un exemple. Però viure-hi també es 
un privilegi; per això, a Unió de Pagesos sempre hem 
defensat, i continuarem fent-ho, la vida a les zones ru-
rals, la seva gent i les seves necessitats.

El valor de la pagesia i del sòl agrari
 Joan Vidal, coordinador comarcal de l’Anoia d’Unió de Pagesos

CONCA / LA VEU 

Dimarts 9 de març, es 
va presentar el Parc 
Agrari de la Conca 

d’Òdena. Es tracta d’una inicia-
tiva publicoprivada que té com 
a objectiu ser l’eina de dina-
mització socioeconòmica que 
faciliti el consum i producció 
Km0 a la comarca, tot gene-
rant una economia al voltant 
d’allò que s’inicia al territori i 
potenciant un model agroali-
mentari basat en la qualitat i la 
proximitat. El Parc Agrari, que 
coordina el Consell Comar-
cal de l’Anoia i a nivell tècnic 
compta amb la participació 
del Col·lectiu Eixarcolant, l’in-
tegren els ajuntaments de 15 
municipis, productors agraris 
i ramaders, comerciants i res-
tauradors de la Conca, a l’espe-
ra que s’hi incorpori també el 
sector turístic. 
En l’acte de presentació que es 
va fer a la Tossa de Montbui, el 
vicepresident primer del Con-
sell Comarcal, Jordi Cuadras, 
afirmava que “amb la creació 
del Parc Agrari de la Conca 
d’Òdena deixem de teoritzar 
sobre la importància del km0 i 
el consum local i passem a l’ac-
ció tot posant a disposició del 
territori i la ciutadania l’eina 
que ha de facilitar l’aplicació 
real de tots aquests conceptes 
que la pandèmia i l’emergència 
climàtica han posat, més que 

mai, de relleu”.
Des del Col·lectiu Eixarco-
lant, Marc Talavera destaca 
que “l’objectiu general del Parc 
Agrari és afavorir el desenvo-
lupament d’un model agroali-
mentari basat en la qualitat i la 
proximitat que sigui resilient al 
canvi climàtic i poc depenent 
del mercat global. Que fomen-
ti la transformació de les ma-
tèries primeres mitjançant el 
desenvolupament de l’agroin-
dústria arrelada al territori i el 
desenvolupament d’activitats 
econòmiques dinamitzadores 
associades a l’activitat agrícola, 
i que faci accessible per a tota 
la població una alimentació 
equilibrada i de qualitat ba-

sada en productes locals. Cal 
que tota la cadena de valor que 
s’inicia en la producció local 
sigui un motor econòmic que 
generi ocupació de qualitat en-
torn el sector agroalimentari i 
totes les activitats associades: 
restauració, comerç, agroin-
dústria i turisme. Cal construir 
un model en el qual com a 
consumidores i consumidors, 
tinguem clar a què estem con-
tribuint”
En representació dels muni-
cipis que formen part de la 
iniciativa, l’alcalde de San-
ta Margarida de Montbui,           
Schummi Juárez, referma que 
el Parc Agrari “és una apos-
ta pel territori i per allò que 

ja tenim: consumidors amb 
consciència pel Km0, produc-
tors implicats, comerços que 
venen producte local i restau-
rants que ja el tenen a les seves 
cartes. Aquesta eina és la ma-
nera d’estructurar tot això que 
ja existeix, impulsar-ho amb 
molta més força i fer possi-
ble que es multipliqui perquè 
consumir producte Km0 de la 
Conca sigui fàcil i accessible 
a tothom, fent possible així la 
dinamització social i econò-
mica del territori”.

Projecte amb 15 municipis
La creació del Parc Agrari 
de la Conca d’Òdena és un 
projecte que va començar a 

gestar-se a l’any 2018 i inclou 
15 municipis: Argençola, Ca-
pellades, Carme, Castellolí, 
Copons, Jorba, Igualada, la 
Pobla de Claramunt, la Torre 
de Claramunt, Òdena, Orpí, 
Rubió, Sant Martí de Tous, 
Santa Margarida de Montbui 
i Vilanova del Camí. En con-
junt abraça una superfície de 
372,18 km2 i una població 
de gairebé 81.000 habitants. 
Aquesta àrea presenta, doncs, 
les característiques idònies 
per a la creació d’un Parc 
Agrari, ja que presenta un 
territori eminentment agrí-
cola però amb un important 
nucli de consumidors.
En una primera fase de desen-
volupament del projecte, ja 
s’ha creat la pàgina web www.
parcagrarico.cat on hi ha tota 
la informació i on d’aquí a 
unes setmanes es preveu acti-
var la plataforma  de compra 
en sinergia amb productors  i 
comerços locals. 
Paral·lelament també s’ha cre-
at l’associació que agrupa els 
productors agraris i ramaders 
participants a la iniciativa i 
s’està acabant d’estructurar la 
participació dels comerços i 
restaurants que també en for-
men part. Al llarg del 2021 es 
definirà el pla d’actuacions 
que ha de regir el Parc Agrari 
de la Conca d’Òdena a mitjà i 
llarg termini, per anar dotant 
de contingut i recursos l’eina.

Neix el Parc Agrari de la Conca d’Òdena
Es tracta d’una eina de dinamització social i econòmica per a promoure el consum i producció Km0
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MONTBUI / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’Ajun-
tament de Santa Mar-

garida de Montbui, el cens 
actualitzat d’activitats i esta-
bliments del municipi, un do-
cument elaborat amb la base 
de dades de l’aplicació infor-
màtica Gestor d’informació 
d’Activitats (GIA) i que conté 
tots els establiments, tant pú-
blics com privats, que hi ha al 
municipi.
D’acord amb el treball, al mu-
nicipi hi ha censades un to-
tal de 307 activitats, el gruix 
principal de les quals, el 34,9 
%, corresponen al sector ser-
veis, seguit pel 21,2% amb 
65 activitats comercials i el 
18,9 % classificades com a al-

tres, que inclou dipòsits LGP, 
magatzems, antenes i apar-
caments. També hi ha censa-
des 28 activitats d’hostaleria 
i restauració que configuren 
el 9,1% del total. La resta, 
amb un 6,8 % corresponen 
a activitats industrials i un 
4,9% d’activitats de caràcter 
agroindustrial.
El cens també fa referència a 
la incidència ambiental glo-
bal del total de les activitats 
del municipi, que és força 
baixa, ja que el 53,7 % del 
conjunt són activitats de baix 
risc o innòcues. Altres 52 ac-
tivitats, que suposen el 16,9 % 
del total, es classifiquen a l’an-
nex III de la Llei 20/2009 de 
prevenció i control ambiental 
de les activitats (PCAA), que 
són les que estan sotmeses al 

Actualització del cens d’activitats i 
establiments del municipi 

règim de comunicació a l’ad-
ministració, i cinc activitats 
classificades a l’annex II, que 
són aquelles sotmeses al rè-
gim de llicència ambiental. Al 
municipi no hi ha cap activi-
tat inclosa a l’annex I, que son 
les de règim d’avaluació d’im-
pacte ambiental i autorització 
ambiental.
A banda de la informació 
de cada activitat relativa a 
la seva classificació per inci-
dència, sector i estat de lega-
lització, s’inclouen també les 
seves característiques a més 
d’una fotografia i les seves 
coordenades, el que permet 
bolcar aquesta informació 
al Sistema d’Informació Ge-
ogràfica (SIG) que utilitzi 
l’Ajuntament i poder-lo actu-
alitzar  fàcilment mitjançant 
la mateixa aplicació GIA.
Amb aquest cens l’Ajunta-
ment montbuienc disposa 
ara d’una eina per millorar 
la gestió diària administra-
tiva de les activitats i també 
permet que totes les àrees 
implicades de l’Ajuntament 
tinguin a la seva disposició 
una base de dades conjunta 
de manera que puguin treba-
llar de manera més transver-
sal, coordinada i estratègica 
afectant a àmbits tals com 
urbanisme, medi ambient o 
promoció econòmica. 

MONTBUI / LA VEU 

Dijous passat va ser a 
Montbui el Diputat 
Delegat de l’Àrea d’Ac-

ció Climàtica de la Diputació 
de Barcelona, Xesco Gomar. 
L’objectiu de la visita del dipu-
tat va ser comprovar el fun-
cionament de la caldera de 
biomassa de l’Espai de Salut i 
Esport Mont-Àqua, que va en-
trar en funcionament a finals 
de l’any passat. 
El diputat va ser rebut per les 
autoritats locals, encapçala-
des per l’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez. També hi van assistir el 
regidor de Serveis Municipals, 
Medi Ambient, Urbanisme i 
Habitatge Adrià Castelltort i 
el també regidor montbuienc, 
Josep Lechuga. Durant la tro-

bada, les autoritats van mos-
trar la seva satisfacció per un 
projecte que referma l’aposta 
de les administracions locals 
per fer front al canvi climà-
tic, apostant per les energies 
renovables. 
Cal recordar que  la caldera de 
biomassa abasteix el complex 
esportiu municipal, i es cal-
cula que reduirà 152’2 tones 
anuals d’emissions de CO2. 
La instal·lació disposa d’una 
sitja d’estella amb capacitat 
per a 100 m³ i d’un magatzem 
per assegurar dues setmanes 
de funcionament.
Les obres van tenir un cost de 
211.941,66€ i es van fer en el 
marc del projecte “Biomassa 
pel clima”, finançat pel fons 
europeu FEDER i la Diputa-
ció de Barcelona.

Visita del Diputat d’acció 
climàtica a la instal·lació 
de la caldera de biomassa 

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui ha iniciat l’estudi per 
implantar un nou siste-

ma de gestió de residus. 
Els resultats oficials que 
l’Agència de Residus va publi-
car l’estiu de 2020 mostraven 
que Santa Margarida de Mont-
bui era un dels quatre munici-
pis que pitjor reciclaven de la 
comarca de l’Anoia, reciclant 
un 25% dels residus que recull. 
Aquests resultats mostren que 
s’està lluny d’assolir els objec-
tius europeus de reciclatge, els 
quals plantejaven un reciclatge 
del 50% per a l’any 2020. 
Des de l’Equip de Govern mu-
nicipal recorden que “cal re-
vertir aquesta tendència, tant 
per una qüestió de compro-
mís amb el medi ambient com 
per assolir un nivell de costos 
assumible pels veïns del mu-

nicipi...” . També assenyalen 
que “el sistema de recollida de 
residus a Montbui ha quedat 
obsolet, disposem d’un servei 
molt antic, que difícilment 
resol les necessitats dels veïns 
i veïnes. Cal apostar per un 
model de futur com els siste-
mes de recollida porta a por-
ta o contenidors intel·ligents, 
que garanteixen uns bons ni-
vells de reciclatge”. 
El nou estudi, que el realit-
zarà la consultora especialit-
zada Vermican, iniciarà els 
treballs realitzant enquestes a 

diferents veïns i a les activitats 
econòmiques municipals per 
conèixer la seva generació de 
residus i els hàbits de gestió. 
Amb aquesta informació s’ava-
luaran diferents alternatives de 
servei per tal d’acabar definint 
un sistema de gestió de residus 
òptim per cada barri. 
Els resultats de l’estudi es 
trametran de forma oberta al 
veïnat, per tal de que en pu-
gui conèixer els resultats i es 
participi de forma activa en 
la presa de decisions a la so-
lució a implementar.

Montbui estudia un nou sistema de 
gestió de residus

CARNISSERIA 
 XARCUTERIA 

AVIRAM

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

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS 
ELECTRODOMÈSTICS, 

SOSTRES EN FUSTA, ALUMINI 
MOBLES DE CUINA A MIDA

C/ Concepció 7 - Igualada
Telèfon 93 804 18 50 - Mòbil 669 450 486

MOBLES DE CUINA A MIDA

cuinoxigualadamanresa mobiliari_cuinox
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
i els altres ajuntaments 
de la Conca d’Òdena 

afectats pel tancament peri-
metral que va començar el 13 
de març del 2020 han signat 
amb la Generalitat de Cata-
lunya el ‘Conveni de col·labo-
ració d’agrupació d’entitats de 
Mesures urgents d’Ocupació 
pel Tancament Perimetral’. En 
concret, segons la distribució 
consensuada amb els ajunta-
ments d’Igualada, de Vilano-
va del Camí i de Santa Marga-
rida de Montbui, Òdena rebrà 
un ajut  de 54.558,17 euros 
que els destinarà a polítiques 
de contractació, foment de 
l’ocupació i formació laboral.
El projecte integrat s’execu-
ta mitjançant una agrupació 
d’entitats, en què totes elles 
tindran la condició de bene-
ficiàries. En la sol·licitud de 
subvenció, es determina qui-
na és l’entitat que liderarà el 
projecte, segons capacitat i 
experiència en la implemen-
tació de projectes de políti-
ques actives d’ocupació, que 
en aquest cas serà l’Ajunta-

ment d’Igualada. 
A banda de les diverses me-
sures adreçades al conjunt 
de Catalunya, aquest conveni 
vol reforçar les ajudes per a 
aquells territoris que han pa-
tit mesures de confinament 
severes, causades per tanca-
ments perimetrals, les conse-
qüències dels quals han estat 
especialment desfavorables en 
Ocupació. El Govern conside-
ra que aquests municipis de 
la Conca d’Òdena necessiten 
d’un impuls especial i urgent 
per evitar que aquesta situa-

Òdena rebrà més de 50.000 euros de la 
Generalitat per pal·liar els efectes del 
tancament perimetral

ció es converteixi en crònica i 
crítica.
Aquestes Mesures Urgents 
d’Ocupació pel Tancament 
Perimetral són una línia de 
subvenció de caràcter ex-
traordinària i urgent per fer 
front a les conseqüències de 
la COVID-19 en el mercat de 
treball, en aquells territoris 
de Catalunya que han estat 
afectats pel tancament peri-
metral. A la Conca d’Òdena 
en rebran Igualada, Vilanova 
del Camí, Òdena i Santa Mar-
garida de Montbui.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena i 
el Consell Comarcal de 
l’Anoia han impulsat 

l’organització d’un nou curs 
d’alfabetització en català 
adreçat a persones immigra-
des que o bé no estan alfabe-
titzades en la seva llengua o 
bé desconeixen l’alfabet llatí.
El curs que va començar el 
passat 2 de març té una du-
rada de 45 hores i es impar-
tit amb la col·laboració de la 
Fundació Sociocultural Atlas 
a l’Espai Cultural i Recreatiu 
del municipi d’Òdena.

El programa té com a ob-
jectiu promoure la iniciació 
en la lectura i l’escriptura 
en català, millorar les seves 
competències lingüístiques 
afavorint un procés de crei-
xement i desenvolupament 
personal i espais de partici-
pació de persones immigra-
des.
Aquesta formació vol con-
tribuir a la plena integració 
del col•lectiu de persones 
nouvingudes que resideixen 
a Òdena afavorint la parti-
cipació dels joves migrats 
sols que resideixen al centre 
d’acollida de Can Aguilera.

L’Ajuntament i el Consell 
Comarcal promouen un 
curs alfabetització en català

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
acabarà aquest primer 
trimestre de 2021 les 

obres d’arranjament de la Ca-
seta del Manco per tal que 
els veïns de l’Espelt la puguin 
utilitzar com a sala polivalent. 
Després s’iniciarà un procés 
participatiu entre els veïns del 
nucli per decidir quin ús se’n 
farà. El projecte de rehabilita-
ció de l’espai va començar al 
mandat anterior, l’any 2018, a 
partir d’un projecte redactat 
el 2009. L’actuació es va ini-
ciar per poder dotar el nucli 
de l’Espelt d’un espai per a ús 
temporal de les associacions i 
entitats locals, i de la comuni-
tat de l’Espelt en general.
La Caseta del Manco es troba 
situada a la confluència entre 
el carrer de Joan Mercader i 
el carrer de Baix i té una su-
perfície útil de 47,88 m² que 
compta amb una sola sala dià-

fana de dimensions reduïdes.
Per la rehabilitació de la Ca-
seta del Manco s’ha treballat 
seguint tres fases. Una pri-
mera en la que es van dur a 
terme el conjunt d’actuaci-
ons d’adequació de l’entorn 
i els accessos. La segona va 
consistir en afegir un mòdul 
annex per allotjar-hi el sani-
tari i adequar l’interior de la 
caseta. I finalment, la tercera 
fase va incloure tota una sèrie 
d’actuacions amb l’objectiu 
de  millorar les condicions de 
confort i comoditat d’aquest 
nou espai. Les obres han su-
posat una inversió final de 
44.911,09 euros finançades 
per la Diputació de Barcelona.
Entre els punts favorables a 

l’habilitació d’aquest espai 
hi ha el fet que la es trobi si-
tuat en un punt a tocar del 
nucli antic i equidistant en-
tre aquest i el sector Ponentí, 
de manera que els possibles 
usuaris tindrien gran facilitat 
d’accés. Segons el projecte, 
les dimensions reduïdes de la 
construcció també propicien 
l’autogestió o la participació 
de les entitats i associacions 
en la gestió d’aquest espai 
conjuntament amb l’Ajunta-
ment d’Òdena. 
A aquest espai multifuncional 
s’hi podrien desenvolupar ac-
tivitats similars a les que ja es-
tan duent a terme els diversos 
col·lectius de l’Espelt, podria 
ser un lloc de reunió i troba-
da ciutadana, es podria fer 
servir com a ludoespai per a 
infants acompanyats de fami-
liars, com a casal jove, o com a 
espai per acollir xerrades i ta-
llers organitzats per l’Ajunta-
ment d’Òdena, entre d’altres.

Òdena consultarà amb els veïns i veïnes de l’Espelt quin ús 
volen donar a la Caseta del Manco

L’Ajuntament ha arran-
jat aquest espai com a 

polivalent i ara iniciarà 
un procés participatiu
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un grup de dones de 
Vilanova del Camí 
han gravat un vídeo 

per commemorar el 8M. Ha 
estat un encàrrec de la regi-
dora d’Igualtat Laura Pavón a 
l’artista vilanovina Sheila Gra-
dos que des de l’escola Artístic 
ha creat una cançó original 
“Mujeres bonitas” i que ha 
comptat amb la participació 
d’un bon grup de dones per 
posar veu i rostre a aquesta 
iniciativa
Com afirmen des d’Artístic, 
“les dones hem hagut de su-
perar tot tipus d’obstacles i 
vivim en lluita constant pels 
nostres drets”. Avui, afegei-

xen, “adaptant-nos a la situ-
ació i als nous obstacles”, tot 
referint-se a aquest any de 
pandèmia, en què les dones 
han patit les conseqüències 
d’una manera molt més crua 
i directa, tant en l’àmbit pro-
fessional o laboral, com en el 
personal. 
El projecte ha estat elaborat 
amb molta il·lusió per Artís-
tic espai de dansa música i 
teatre. La dedicació i el tre-
ball han donat com a resultat 
una cançó original de Sheila 
Grados amb les veus d’algu-
nes alumnes. 
Rosalba Sánchez i Ermy Gon-
zález li han donat ritme i vida a 
aquest vídeo que des de dilluns 
circula a les xarxes socials.

Un grup de dones prota-
gonitza un treball musi-
cal amb motiu del 8M

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El grup municipal soci-
alista ha presentat una 
moció amb motiu del 

Dia Internacional de les Do-
nes que ha estat aprovada per 
unanimitat de tots els grups.
Laura Pavon - Ple ordinari 
marc2021 (6)
Laura Pavón (PSC) fa lectura 
de la moció
En el text es comprometen a 
treballar per l’avenç de la so-
cietat cap a la igualtat real, 
rebutjant qualsevol retrocés 
en drets i llibertats per a les 
dones, i treballant en el marc 
de les competències de l’Ajun-
tament per garantir la coedu-
cació, la igualtat laboral, la 
conciliació i la corresponsa-
bilitat.
També es mostra la voluntat 
de donar solucions a la crisi 
econòmica i social provoca-
da per la pandèmia de la Co-
vid-19 a qui més ha patit les 
conseqüències, les dones. De 
fet el lema de Nacions Unides 
per a aquest dia ha estat “Per 
un futur igualitari al món de 

la covid-19”. 
Aquesta pandèmia ha posat 
en relleu com les crisis, una 
vegada més, afecten de dife-
rent manera dones i homes 
no només des de l’àmbit de la 
salut, sinó també en l’àmbit 
econòmic i social (amb més 
atur, més precarietat i menys 
conciliació). 
La moció també situa al cen-
tre de l’agenda política, l’eco-
nomia de la cura i el reconei-
xement social i econòmic dels 
treballs vinculats, realitzats 

El Ple vilanoví es compromet a 
treballar per la igualtat real

majoritàriament per dones. I 
és que la pandèmia ha deixat 
en evidència la fonamental 
contribució de les dones en 
sectors precaris, però essen-
cials com són el de cures o 
neteges. 
El text aprovat pel Ple vila-
noví també insta el Govern 
de la Generalitat a compro-
metre’s en la lluita contra la 
violència masclista i aprovar, 
amb els recursos necessaris, 
un Pacte català contra la vio-
lència masclista.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Les regidories de Cultu-
ra i Festes han sumat 
esforços per oferir a la 

ciutadania una àmplia ofer-
ta de propostes cultural per 
gaudir aquesta primavera. El 
programa, que es desenvolu-
parà durant els mesos de març 
i abril, inclou una desena d’ac-
tes per a tots els públics que 
es faran a Can Papasseit, amb 
reserva d’entrada i aforament 
limitat.
Carlota Silva i Eva Vadillo 
regidores de Cultura i Festes, 
respectivament, han treballat 
plegades per oferir aques-
ta agenda amb la voluntat 
d’anar recuperant, poc a poc, 
la normalitat i l’accés a la cul-
tura sense deixar de banda la 
seguretat. Els actes que s’han 
programat a Can Papasseit 
respecten totes les mesures 
del PROCICAT: aforament 
limitat, distància de seguretat, 
ús de gel hidroalcohòlic i obli-
gació de portar mascareta i de 
signar el full d’autoresponsa-

bilitat.
Les regidores han cregut im-
portant incorporar en aquesta 
agenda cultural els actes que 
es van haver de suspendre 
en motiu de les restriccions 
covid. Eva Vadillo assegura 
que en la mesura del possible 
continuaran donant suport al 
sector perquè si bé la Cultura 
és important també ho és la 
supervivència d’artistes i em-
preses.
L’Agenda Cultural de Prima-
vera s’obrirà aquest dissabte 
amb un espectacle musical 
per reviure els 70, 80 i 90. Una 
actuació coral, explica la regi-
dora de Cultura Carlota Silva, 
que aplegarà a l’escenari dife-
rents artistes locals com Sheila 

Grados, Laia Esquinas, Jésica 
Fernández, Javi Mancebo, Da-
vid Polo i Sergio Velasco.
L’acte començarà a les 19:00 h 
i com tots els que s’han pro-
gramat en el marc de l’Agen-
da Cultural és gratuït malgrat 
que s’haurà de passar a recollir 
l’entrada prèviament per Can 
Papasseit. L’horari de conser-
geria és de dilluns a divendres 
de 16.00 a 20:00 h i dijous i 
dissabtes de 10:00 a 13:00 h.
La proposta per a l’endemà 
diumenge 14 de març, s’adreça 
al públic familiar. Isaac Jurado 
aproparà la màgia als infants 
en un espectacle on  la parti-
cipació i el divertiment estan 
assegurats. L’acte començarà a 
les dotze del migdia.

Un espectacle musical per reviure els 
70, 80 i 90 obre l’Agenda Cultural de 
Primavera 

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

Pg. d’Aurèlia Capmany, 15 
Tel 93 803 31 75 
Vilanova del Camí

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia ha obert 
el termini perquè els 

residents al municipi puguin 
demanar una reducció de la 
taxa per a la recollida, trac-
tament i eliminació d’escom-
braries i altres residus sòlids 
urbans per a l’any 2021. Les 
sol·licituds s’han de presentar 
a les oficines municipals fins 
el 31 de març de 2021.
Poden sol·licitar-ne una re-
ducció del 75% els col·lectius 
que compleixin els següents 
requisits: que visquin en ha-
bitatges amb residents pen-
sionistes sense altres béns ni 
propietats propis, que visquin 
sols amb uns ingressos men-
suals bruts iguals o inferiors a 
950 euros, o en el cas d’habi-
tatges amb més d’un resident 
que els ingressos bruts con-
junts mensuals siguin iguals o 
inferiors a la suma d’un salari 
mínim interprofessional (950 
euros) més la meitat d’aquest 
salari per cada resident.
D’altra banda, també poden 
optar a aquesta reducció del 
75% de la taxa els sol·licitants 
que visquin sols que acredi-
tin la condició de disminució 
igual o superior al 65% sen-
se altres béns ni propietats 
propis i amb ingressos bruts 

mensuals iguals o inferiors a 
950 euros, o habitatges amb 
el cap de família en situació 
d’atur i sense subsidi amb fa-

miliars a càrrec que no comp-
tin amb ingressos propis i 
que no disposi d’altres béns 
ni propietats propis.

Noves reduccions
L’Ajuntament, amb la recent 
modificació de les ordenan-
ces fiscals, ha afegit la possi-
bilitat de demanar noves re-
duccions per ampliar els ajuts 
a les persones en situació de 
risc o de vulnerabilitat. Així 
podran sol·licitar una reduc-
ció del 50% aquells resident 
sque no superin el límit dels 
3.800 euros bruts mensuals i 

Vallbona obre el termini per demanar 
reduccions de la taxa de recollida 
d’escombraries

que obtinguin 2 punts a l’in-
forme de valoració social. Per 
atorgar aquests punts es valo-
rarà d’una banda la situació 
familiar: 1 punt per famílies 
amb 3 o 4 fills, 2 per famílies 
amb més de 5 fills, 1 per a fa-
mílies monoparentals, 1 per a 
qui tingui familiars a càrrec i 
1 per a persones soles majors 

de 65 anys.
També es pot demanar la re-
ducció per raons sociofamili-
ars com la salut, amb 0,5 punts 
per a qui tingui una disminu-
ció física, psíquica o sensori-
al, toxicomanies o malalties 
cròniques greus; i també per 
raons relacionades amb l’ha-
bitatge, com els 0,5 punts per 
barreres arquitectòniques in-
teriors o exteriors o els 0,5 per 
manca de condicions d’habi-
tabilitat. Les famílies de segui-
ment per part de Serveis Soci-
als Municipal també compten 
amb 0,5 punts.

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui ha iniciat l’estudi 
per implantar un nou 

sistema de gestió de residus. 
Els resultats oficials que 
l’Agència de Residus va pu-
blicar l’estiu de 2020 mostra-
ven que Santa Margarida de 
Montbui era un dels quatre 
municipis que pitjor recicla-
ven de la comarca de l’Anoia, 
reciclant un 25% dels residus 
que recull. 
Aquests resultats mostren 
que s’està lluny d’assolir els 
objectius europeus de reci-
clatge, els quals plantejaven 
un reciclatge del 50% per a 
l’any 2020. 
Des de l’Equip de Govern 
municipal recorden que “cal 
revertir aquesta tendència, 

tant per una qüestió de com-
promís amb el medi ambient 
com per assolir un nivell de 
costos assumible pels veïns 
del municipi...” . També as-
senyalen que “el sistema de 
recollida de residus a Mont-
bui ha quedat obsolet, dispo-
sem d’un servei molt antic, 
que difícilment resol les ne-
cessitats dels veïns i veïnes. 
Cal apostar per un model 
de futur com els sistemes 
de recollida porta a porta o 
contenidors intel·ligents, que 
garanteixen uns bons nivells 
de reciclatge”. 
El nou estudi, que el realit-
zarà la consultora especialit-
zada Vermican, iniciarà els 
treballs realitzant enquestes 
a diferents veïns i a les activi-
tats econòmiques municipals 
per conèixer la seva genera-

ció de residus i els hàbits de 
gestió. 
Amb aquesta informació 
s’avaluaran diferents alterna-
tives de servei per tal d’aca-
bar definint un sistema de 
gestió de residus òptim per 
cada barri. 
Els resultats de l’estudi es 
trametran de forma oberta al 
veïnat, per tal de que en pu-
gui conèixer els resultats i es 
participi de forma activa en 
la presa de decisions a la so-
lució a implementar.

Montbui estudia un nou sistema de 
gestió de residus

La modificació de les or-
denances amplia l’ajut a 
persones en situació de 
risc o en vulnerabilitat

S’avaluaran diferents 
alternatives de servei 

per tal d’acabar definint 
un sistema de gestió

 de residus òptim

MONTBUI / LA VEU 

Durant els darrers dies 
han començat els 
treballs de cara a ga-

rantir el manteniment de la 
Franja Perimetral de la Urba-
nització de la Mallola de Santa 
Margarida de Montbui. (fran-
ja perimetral). Les franges de 
protecció perimetral són uns 
treballs d’aclarida forestal que 
obligatòriament han d’envoltar 
les urbanitzacions, els nuclis 
urbans, els edificis aïllats i les 

instal·lacions en contacte amb 
el bosc. 
En aquestes franges s’ha d’eli-
minar gairebé tot el matoll i 
tallar part dels arbres per re-
duir la força dels incendis i 
dificultar que arribin als habi-
tatges. Han de mesurar com a 
mínim 25 metres d’amplada i 
han d’estar lliures de vegetació 
seca i amb els arbres podats i 
aclarits.
Els treballs van a càrrec de l’em-
presa Gil Forestal SL, i tenen un 
cost aproximat de 5.000 euros.

Tasques de manteniment 
de la franja perimetral de 
La Mallola

MONTBUI / LA VEU 

Fins el proper 31 de març 
està obert el termini de 
presentació d’originals 

per al 12è Concurs de Contes 
“Castell de La Tossa”, certa-
men organitzat per la regi-
doria de Cultura de l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui.
En aquest concurs hi po-
dran participar totes aquelles 
obres de tema lliure, escrites 
en català o castellà. Han de 
ser inèdites i cada concur-
sant podrà presentar fins a 
dos originals. 
S’estableixen diferents cate-
gories: una categoria infantil 
1 ( de 6 a 9 anys); categoria 
infantil 2 ( de 10 a 13 anys), 
categoria juvenil (de 14 i 18 
anys) i categoria general (per 
a majors de 18 anys). 
La forma per fer el lliura-
ment dels contes serà a tra-
vés del correu electrònic cul-
turamontbui@gmail.com 
Al correu s’haurà d’adjun-
tar el conte en format PDF 
sense cap dada personal. A 
l’assumpte haurà de posar 

‘’Concurs de contes Castell de 
la Tossa’’ i la categoria a la què 
es presenta el relat. 
Les dades personals s’hauran 
de facilitar al cos del missat-
ge i caldrà indicar-hi: nom i 
cognoms, DNI, adreça, po-
blació, telèfon de contacte i 
correu electrònic.
El conte ha d’estar escrit amb 
lletra Arial 12 a doble espai i 
amb un màxim de 5 pàgines. 
El termini per presentar els 
originals serà el 31/03/2021. 
Els guanyadors/es es com-
prometen a recollir el premi 
o bé delegar en algú. La com-
posició del jurat es donarà a 
conèixer durant la celebra-
ció del lliurament de premis 
que es realitzarà el proper 22 
d’abril a Mont-Àgora. 
Els premis a les obres premi-
ades seran un lot de llibres 
per als guanyadors de les 
categories infantil 1 i 2; un 
premi de 150 euros pel gua-
nyador de la categoria juve-
nil i de 100 euros pel segon 
classificat, i premis de 200, 
150 i 100 pels tres primers 
classificats respectivament 
de la categoria general. 

Presentació d’originals 
al 12è concurs de contes 
“Castell de la Tossa” 
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies es canvi-
arà l’avet de l’entrada 
del CAP-Capellades 

perquè ha crescut desmesu-
radament i està provocant 
danys amb les arrels.
En el seu moment, ja fa anys, 
l’arbre es va plantar dins una 
jardinera de xapa corten. 
Amb el temps ha anat crei-
xent tant que les arrels han 
anat fent camí fins arribar a 
perforar un tub d’aigua po-
table que passa per allà, cosa 
que va provocar la inundació 
del soterrani del CAP. Para-

l·lelament, ha crescut tam-
bé en alçada i les fulles em-
bruten la teulada del mateix 
consultori.

Se substitueix l’arbre de l’entrada del 
CAP-Capellades

La previsió és substituir aquest 
arbre per un arbust, que per 
les seves característiques no 
arribi mai a créixer tant.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

A partir d’aquest dime-
cres 10 de març, els 
veïns i veïnes de Vall-

bona d’Anoia podran gaudir 
d’un nou punt de recollida i/o 
retorn de llibres del bibliobús. 
Serà a les oficines municipals 
de l’Ajuntament de dilluns a 
divendres de les 8 del matí a 
les 3 del migdia. 
Amb aquest nou servei, els 
usuaris i usuàries del Biblio-
bús no caldrà que esperin el 
dia de visita del bibliobús per 
a retornar els llibres prestats 
i de la mateixa manera, tam-
poc hauran d’esperar que ar-
ribi el bibliobús per a recollir 
el llibre sol·licitat en préstec.
El mètode de sol·licitud de 
préstec seguirà sent el mateix: 
a través del telèfon 616988352 
o de l’adreça electrònica b.
montserrat@diba.cat.  En el 
moment de recollida del lli-

bre caldrà ensenyar el DNI o 
el carnet de la biblioteca ha-
bitual. 
El servei habitual de bibliobús 
seguirà amb normalitat, amb 
el mateix horari i punt d’esta-
cionament. Així cada 15 dies, 
els dimecres a la tarda de les 
15.30 hores a les 17.30 hores 
al carrer de les escoles.

Vallbona estrena un nou punt de reco-
llida de préstec de llibres del Bibliobús 

El bibliobús és una veritable 
biblioteca mòbil que, con-
venientment equipada amb 
les actuals tecnologies, pot 
prestar unes funcions equi-
parables a les de les biblio-
teques tradicionals, ja que a 
través del catàleg col·lectiu 
dona accés al fons bibliogrà-
fic de tota la Xarxa.

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
ha aprovat de manera 
definitiva els comptes 

públics per a l’any 2021, que 
ascendeixen a 13,8 milions 
d’euros. Es tracta d’un pres-
supost ambiciós i social que 
vol estar al costat dels col·lec-
tius més vulnerables i garan-
tir una bona gestió de la crisi 
sanitària i econòmica provo-
cada per la COVID-19. En 
aquest sentit, el govern local 
ha decidit no incrementar la 
pressió fiscal a la ciutadania i 
reforçar la neteja i desinfec-
ció dels equipaments muni-
cipals i escoles. Així mateix, 
són també una prioritat la 
seguretat i el manteniment 
de la via pública amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat 
de vida dels veïns i les veïnes 
de la vila. El govern local fa 
també una aposta important 
per les polítiques socials i per 
garantir l’educació i la igualtat 
d’oportunitats. En aquest sen-
tit, al llarg d’aquest curs 2020-
2021, el transport escolar serà 
gratuït i s’obrirà una convoca-
tòria d’ajuts per al transport 
destinats al jovent que faci 
estudis postobligatoris. 
Invertint en serveis i equipa-
ments

Aquest 2021, les inversions 
pressupostades inicialment 
sumen un total d’1,57 milions 
d’euros. Entre els principals 
projectes hi ha les millores 
previstes al Camp Municipal 
de Futbol, amb l’adequació del 
mur de contenció i el canvi de 
la gespa, que es troba en mal 
estat des de fa anys. Altres in-
versions seran la urbanització 
del carrer del Parc, una obra 
llargament reivindicada pels 
veïns i les veïnes de la zona; 
l’ampliació del cementiri, que 
permetrà donar resposta a la 
demanda existent; i la cons-
trucció d’un Bump Track, un 
circuit a l’aire lliure del qual 
podrà gaudir el jovent alhora 
que practica esport. També 
començaran de manera imme-
diata obres d’asfalt, inicialment 
en els llocs més urgents, com 
l’Avinguda Igualada, carrer la 
Plana, carrer Òpera de Can 
Claramunt i dos trams de la 
carretera de Piera a Can Martí, 
i es preveu millorar l’asfalt més 
endavant en altres carrers de la 
vila. 
Els comptes públics per aquest 
exercici han comptat amb els 
vots favorables de Junts, PSC-
CP i AED-ECG, l’abstenció 
de PP i Cs i els vots en contra 
d’ERC i CUP-AMUNT.

Un pressupost més social 
i preparat per afrontar 
l’època postcovid a Piera

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa

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

Aquesta setmana Cape-
llades posa al centre 
una mirada en clau de 

gènere, coincidint amb el 8M.
El mateix dilluns s’ha obert 
una exposició amb 21 imatges 
de diferents perfils de dones 
treballadores. Les fotografies 
de gran format s’han penjat 
dels balcons del centre de la 
vila com a acte d’honoratge 
per les tasques que desenvo-
lupen ja sigui tant en el treball 
productiu com en el treball re-
productiu.
Aquestes imatges també es po-
den veure a la pantalla de la Bi-
blioteca El Safareig durant tota 
la setmana.
La regidora d’equitat, Ade-
la Morera, valora en positiu 
la celebració ja que “des del 
Consell municipal de dones i 
persones LGTBI va sorgir la 
necessitat de retre honoratge 
a les dones i varem creure que 
el 8 de març era una bona data 
de tret de sortida. El projecte 

s’anirà desenvolupant al llarg 
de l’any amb diverses accions. 
Enguany de nou hem pogut 
comptar amb l’adhesió dels 
comerços a la campanya que 
llueixen el pack lila als seus 
aparadors mostrant la seva 
sensibilitat vers les desigualtats 
de gènere. El 8M, és una data 
sorora que aplega diversos 
col.lectius en l’organització de 
diferents accions, com els pi-
quets informatius i lectura del 
manifest que van tenir lloc per 
part del Comitè de Vaga femi-

Capellades viu el 8M

nista, és el resultat del treball 
en xarxa que fem i com diu el 
lema d’enguany Juntes Impara-
bles hem sortit al carrer ”.
El dilluns també Capellades es 
va sumar a la convocatòria de 
vaga feminista. Durant el matí 
es va passar de manera infor-
mativa pels diferents espais de 
la vila i a les 12 del migdia es va 
fer la lectura del manifest més 
d’una setantena de persones de 
públic.
Al vespre, la Cinglera del Ca-
pelló va estar il·luminada de 
color lila.
A banda de les propostes 
d’aquesta setmana cal recordar 
que a finals de mes es farà tam-
bé dues xerrades més.

Punt lila a la Biblioteca El Sa-
fareig de Capellades
Tal i com ja és costum dels 
darrers anys la Biblioteca El 
Safareig ha preparat un punt 
d’interès lila, coincidint amb el 
8M. Habitualment s’ha acom-
panyat d’un conte també en 
clau de gènere, però enguany 
encara no es poden fer activi-
tats a l’espai.
A l’entrada, però, s’ha ubicat 
aquest centre d’interès amb 
totes les novetats que s’han 
adquirit darrerament. S’hi 
pot trobar novel·la, assaig, 
contes i biografies.

CAPELLADES / LA VEU 

Fins el 21 de març es pot 
visitar al Mirador del 
Museu Molí Paperer de 

Capellades una exposició amb 
algunes de les obres guanyado-
res del Concurs de Pintura Rà-
pida Joan Campoy.
A Capellades fa més de 3 dè-
cades que es fa el Concurs de 
Pintura Ràpida Joan Campoy. 
Les obres guanyadores de les 
diferents categories, tal com 
s’estableix a les bases del Con-

curs, queden en propietat del 
consistori.
Aquest any, coincidint amb el 
Mercat Figueter, s’ha organit-
zat una mostra amb algunes 
d’aquestes obres. Un recorregut 
per les obres premiades ens per-
metrà fer una mirada pels ra-
cons més pintats i icònics, veure 
amb uns altres ulls paisatges fa-
miliars enfocats des de diverses 
perspectives i descobrir també 
indrets insospitats. L’exposició 
es pot visitar de 10:30 a 13 ho-
res, de dilluns a diumenge.

Exposició d’obres del 
Concurs Joan Campoy

CAPELLADES / LA VEU 

Es tracta d’un Geòfon, 
aparell que permet es-
coltar el soroll que fan 

les canonades, identificar so-
rolls normals de circulació, 
i així tot escoltant els sorolls, 
identificar la fuita d’aigua.
L’aparell consta d’una colum-
na de mesura, connectada a 
un aparell lector, que pot por-
tar dos tipus de micròfon, en 
funció del terreny. La piqueta 
serveix per als terres tous i la 
ventosa per als durs. Després, 

el lector envia el senyal als au-
riculars de l’operari.
L’empresa subministradora ha 
fet aquesta setmana una sessió 
formativa amb un cas real de 
fuita. Els operaris han pogut 
trobar el possible punt de fui-
ta en menys de 10 minuts. En 
obrir el paviment s’ha identi-
ficat el punt exacte de la fuita.
Amb aquest nou aparell els 
responsables de la gestió mu-
nicipal de l’aigua podran re-
duir els temps de recerca de 
fuites, i permetrà que les ava-
ries es solucionin més aviat.

L’Ajuntament compra un 
aparell per localitzar les 
fuites d’aigua

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
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El pròxim 21 de març, 
fruit de l’acord de totes 
les forces polítiques del 

consistori, se celebrarà la con-
vocatòria sobre l’ampliació 
del Dipòsit Controlat de Can 
Mata. Algunes de les dades 
principals són les següents:
- Per votar cal estar empadro-
nat als Hostalets de Pierola 
abans del 6 de novembre del 
2020 i tenir 16 anys o més.
- La pregunta, amb respos-
ta binària (SÍ vol dir ampliar 
abocador i NO vol dir no am-
pliar l’abocador) serà: ¿Estàs 
d’acord que l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola aprovi 
inicialment la modificació de 
les Normes Subsidiàries de 
planejament que ha de per-
metre ampliar el Dipòsit Con-
trolat de Can Mata?

- El sistema de votació serà 
únicament presencial (no es 
podrà votar per correu ni te-
lemàticament)i amb les me-
sures sanitàries semblants i 
les meses que es van utilitzar 
el passat 14F (auditori Cal 
Figueres i local social Serra 
Alta).
- El calendari de campanya 
programa els actes previstos 
a partir del 5 de març amb la 
intervenció informativa de la 
pròpia administració pública 
i, posteriorment, els partida-
ris del sí i del no, altres agents 
implicats, l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, 
partits polítics, etc.
Aquest calendari inclou tam-
bé una jornada de participa-
ció exclusivament veïnal (par-
ticulars i entitats/Inscripcions 
a partir del 10 de març) i un 

El 21 de març tindrà lloc el procés participatiu sobre 
l’ampliació de l’Abocador de Can Mata als Hostalets de Pierola

debat entre l’empresa explo-
tadora i la plataforma per al 
tancament. Els actes es faran 
presencialment a l’auditori 

Cal Figueres amb accés li-
mitat (reserves per l’App) i 
es podran seguir, també, pel 
canal Youtube municipal. Les 

persones que vulguin interve-
nir des de casa podran fer-ho 
a través de la plataforma Jitsi 
(meet.jit.si/consulta21m).

HOSTALETS DE P / LA VEU 

L’11 de març del 2020 
l’efecte del coronavi-
rus entra de ple als 

Hostalets de Pierola amb els 
primers casos detectats al 
municipi. S’ajorna el ple pre-
vist per aquell dia i l’equip de 
govern es reuneix d’urgència 
per prendre les primeres me-
sures i seguir la informació 
que alertava del confinament 
immediat a la conca d’Òdena 
i de les escoles dos dies des-
prés. 
Ara fa un any que es conei-
xíem els primers casos de 
Covid-19 als Hostalets de 
Pierola i s’aplicaven els pri-
mers confinaments personals 
a l’equip mèdic i el tancament 
del consultori per contacte 
estret. Els primers mesos van 
ser especialment durs amb el 
traspàs de veïnes i veïns que 
va trasbalsar la comunitat.
El tancament de les escoles, 
de molts serveis, el confina-
ment total fins ben entrat el 
maig, etc. ens van fer viure 
una etapa inimaginable fins 
aquell moment. La Guàrdia 
Municipal felicitant els més 
petits el dia del seu aniver-
sari, la tragèdia de no poder 
acompanyar les famílies en el 
comiat dels qui ens deixaven i 
un poble amb els carrers buits 
van ser determinants per pa-

rar la primera onada.
Després d’haver-ho d’ajor-
nar una primera vegada, l’11 
d’octubre es va poder fer un 
acte d’homenatge al parc de 
Cal Ponsa. Va ser un record 
necessari però incomplet ja 
que encara seguim patint la 
pandèmia i des de llavors, 
lamentablement, la xifra ha 
augmentat fins a arribar a les 

L’impacte de la pandèmia després d’un any, als Hostalets

27 persones que ens han dei-
xat en aquest any.
Un 11 de març després, als 
Hostalets de Pierola hem in-
tegrat mesures de confina-
ment territorial i toc de que-
da, horaris restringits en els 
bars i els actes públics amb 
aforament limitat, ús de mas-
careta i control de temperatu-
ra. El format telemàtic també 

s’ha imposat en el seguiment 
dels actes oficials i el teletre-
ball ha agafat força en bona 
part de l’atenció al públic i en 
les reunions.
L’arribada de les primeres va-
cunacions a l’equip sanitari, 
a la gent gran, sectors vul-
nerables, equip docent i la 

intenció, des de Salut, d’anar 
ampliant les dosis fins a acon-
seguir la immunitat majorità-
ria fan preveure que, mica en 
mica, hi hagi una desescalada 
considerable en les restricci-
ons i es pugui recuperar l’ac-
tivitat habitual al llarg dels 
pròxims mesos.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

PROFESSORS NADIUS

MATRÍCULA GRATUÏTA
Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 IgualadaAv. Barcelona, 5  IGUALADA 

Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA



“És veritat que hi ha 
uns municipis que 

també tenen unes afec-
tacions, i també tenen 
unes altres compensa-
cions. Són justes? I el 

que rebem nosaltres, és 
just? No ho sé, la ve-

ritat. Els convenis són 
de fa temps, i és en què 

estem treballant”

Gerard Parcerisas, alcalde dels Hostalets de Pierola
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Gerard Parcerisas és 
l’alcalde dels Hosta-
lets de Pierola. Go-

verna el municipi en coalició 
amb Junts pels Hostalets.

En el programa electoral ja 
figurava que voldríeu por-
tar a una consulta popular 
l’ampliació de l’abocador. 
Creieu des del govern muni-
cipal que aquest era el camí?
No m’agrada parlar gaire, de 
promeses, però és el que por-
tàvem tots en el programa 
electoral. Des d’ERC pensà-
vem que qualsevol ampliació 
de l’abocador havia de pas-
sar per consultar als veïns, i 
d’una manera similar també 
ho pensaven el grup de Junts 
pels Hostalets, que és el grup 
amb qui formem coalició de 
govern. Nosaltres, com a go-
vern, no ens posicionem, ni a 
favor ni en contra.

La llei no permet que una 
consulta sigui vinculant. 
Vosaltres respectareu el re-
sultat que sorgeixi de la vo-
tació?
Evidentment. Nosaltres ens 
hem cenyit a la Llei 10/2014 
sobre Consultes Populars no 
referendàries, però igual-
ment no s’entendria que sor-
tís un resultat amb el 55, 60 
o 90 per cent a favor d’una 
posició, i nosaltres féssim el 
contrari. Farem allò que di-
gui el poble. Hi ha tres exem-
ples en els darrers anys en 
processos similars a Catalu-
nya, nosaltres ens hem basat 
en l’Ajuntament de Santpe-
dor. Van fer una consulta so-
bre les vaquetes, els coneguts 
correbous. Va sortir que no, 
el resultat no era vinculant, 
però el govern municipal va 
fer el possible perquè fos vin-
culant, a través de la voluntat 
política i de l’acció de govern.

S’ha escrit moltíssim sobre 
l’abocador de Can Mata, 

“Si es tanca l’abocador, la porqueria ens la quedem 
nosaltres. La tindrem aquí per sempre”

i sempre s’ha parlat molt 
més en contra que a favor. 
Aquesta instal·lació que tan 
influeix en el dia a dia dels 
hostalatencs, és un tema re-
corrent que sorgeix en ter-
túlies de sobretaula?
Bé, són instal·lacions con-
trovertides, és clar. Tenen els 
mateixos requisits per a que 
s’atorguin els permisos am-
bientals que una petroquí-
mica, o d’altres encara més 
complexos. No estem parlant 
d’una petita indústria. Tenen 
aspectes positius, i d’altres de 
negatius, no ho hem amagat 
mai. És normal que generi 
debat i traspassa, per temes 
visuals i d’olors, el terme mu-
nicipal dels Hostalets de Pie-
rola. És una evidència. Hem 
de ser capaços d’explicar-ho 
tot, no només nosaltres ma-
teixos, sinó fent venir tots els 
actors que tècnicament sàpi-
guen explicar-ho millor que 
nosaltres. 
Això és el que intentem fer 
en aquesta campanya, per 
això ho explicarà l’empresa 
Ferrovial, la plataforma que 
està en contra de l’amplia-
ció, la Universitat Politècni-
ca de Catalunya (UPC) -que 
ha fet estudis- o l’Agència de 
Residus de Catalunya, veïns, 
o els ajuntaments que són 
presents a la Comissió de Se-
guiment. Ho hem intentat fer 
de la millor manera possible i 

que tothom tingui el màxim 
d’informació al seu abast i 
pugui decidir lliurament.

Feu una campanya molt po-
tent, amb força activitats.
Hem intentat assimilar 
aquest procés a un d’electo-
ral, convencional. Per això 
hi ha una campanya que va 
començar el dia 5, i s’acabarà 
el 19 de març. Tothom tindrà 
la seva oportunitat per expli-
car els seus arguments, tant 
a favor com en contra. Hem 
dissenyat una campanya per 
blocs, siguin del sí, o del no. 
També hi haurà dies de po-
sicionaments neutres, com 
des de l’Ajuntament, que vam 
iniciar la campanya amb un 
primer posicionament sobre 
la pregunta i el funcionament 
de la campanya, i també amb 
un caràcter informatiu sobre 
l’ampliació, quantes hectà-
rees afecta i quina vida útil 
tindrà, què suposa un canvi 
de normes subsidiàries i com 
és el procediment legal per 
rebre una autorització ambi-
ental.
També vam explicar què su-
posa tenir o no, l’abocador 
als Hostalets de Pierola. Hi 
ha un dia en què la UPC ha 
d’explicar en què han consis-
tit el seus estudis sobre emis-
sions, compostos orgànics 
volàtils, tant de l’Ecoparc 
com de l’abocador.

Si enlloc d’un abocador, els 
Hostalets de Pierola tingués 
Port Aventura en uns dels ex-
trems del terme municipal, 
creus que els municipis de 
l’entorn també es queixari-
en? Vull dir, tot és per les pu-
dors, o també és pels ingres-
sos econòmics que teniu?
No crec que sigui un tema 
d’enveja... Amb tots els res-
pectes, però si es tanca l’abo-
cador, la merda ens la quedem 
nosaltres. La tindrem aquí per 
sempre. Si es clausura, està 
clar que els efectes baixen en 
picat. No passarien cami-
ons, a Esparreguera estarien 
més tranquils, no hi hauria 
pudors, a Masquefa estarien 
també millor, perquè parlem 
d’una explotació oberta... Però 
la porqueria quedaria als Hos-
talets de Pierola. 
És clar que hi ha unes com-
pensacions econòmiques, que 
des que estic al govern sempre 
les he explicat. Obertament. 
És veritat que hi ha uns mu-
nicipis que també tenen unes 
afectacions, i també tenen 
unes altres compensacions. 
Són justes? I el que rebem no-
saltres, és just? No ho sé, la 
veritat. Els convenis són de fa 
temps, i és en què estem tre-
ballant.

Seria més difícil gestionar els 
Hostalets, a partir d’ara, si 
no hi hagués abocador?

És evident. En números ro-
dons, el 50% dels ingressos de 
l’Ajuntament venen a través 
dels ingressos per la gestió 
dels residus, de l’Ecoparc i de 
l’abocador. Seria una sotraga-
da important. També és igual 
de cert que la majoria dels 
ajuntaments del país no tenen 
un abocador, i el sol surt igual 
cada dia. Els Hostalets s’ha 
acostumat a un nivell pressu-
postari com si fóssim un poble 
de sis a vuit mil habitants, no 
dels tres mil que som. Hi ha 
gent per tot: qui diu que amb 
això podem tenir més estruc-
tura i qui pensa que és una 
barbaritat. 
Opinions de tots els colors i 
gustos, i nosaltres hem de ser 
prou hàbils d’explicar on som 
ara i d’on venim. Farem un re-
sum dels darrers 30 anys a ni-
vell pressupostari municipal, i 
des de l’inici de les compensa-
cions, amb un creixement que 
no ha anat d’acord amb la de-
mografia. 

Què en pensen, els partits 
polítics del poble?
Just avui i el cap de setmana 
serà el torn dels partits amb 
representació política, perquè 
hi diguin la seva. Avui serà 
el torn de Junts pels Hosta-
lets, demà de Sumem-PSC, i 
diumenge d’ERC. Serà el mo-
ment de posicionar-se a favor, 
en contra, o bé de parlar de 
llibertat de vot, que també se’n 
parla en el si dels partits.

“El 50% dels ingressos 
de l’Ajuntament venen 
a través dels ingressos 
per la gestió dels resi-
dus, de l’Ecoparc i de 
l’abocador. Seria una 
sotregada important. 
També és igual de cert 

que la majoria dels 
ajuntaments del país no 
tenen un abocador, i el 
sol surt igual cada dia”

Club Basquet Igualada, 40 anys. 1980-2020
Compra anticipada fins el 21 de març

Tota la informació a 
www.clubbasquetigualada.cat

Ja a la venda el nou llibre del CBI!
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“Quan els abocadors 
es clausuren per estar 
plens, aquest impacte 
visual es recupera. Les 
olors desapareixen. En 
el cas dels Hostalets, 60 

hectàrees ja estan en 
disposició de clausurar 
abans del 2024, que és 
part de l’abocador de 

30 anys enrere”

Antoni Aliana, director regional de Ferrovial Servicios a Catalunya

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A ntoni Aliana és el mà-
xim responsable a Ca-
talunya de la branca 

de l’empresa Ferrovial que es 
destina als serveis, que inclou 
la gestió dels residus. Coneix 
de primera mà tot allò que 
succeeix amb la consulta dels 
Hostalets de Pierola, i explica 
el posicionament de l’empresa 
en aquesta entrevista.

Per a Ferrovial, què represen-
ta aquesta consulta popular?
Crec que intenta apel·lar al 
sentit democràtic de decisions 
transcendentals que s’han de 
prendre des de l’Ajuntament 
dels Hostalets. El fet de tenir 
un dipòsit controlat que està 
operatiu des de fa 30 anys, 
comporta decisions d’aquest 
tipus. És cert que les empreses, 
fins ara, i no només als Hosta-
lets sinó en general, han ges-
tionat aquestes instal·lacions, 
diria, amb poca transparència, 
en el sentit de no ensenyar les 
activitats que s’hi desenvolupa-
ven, i en el fons no hi ha res a 
amagar. 
Són activitats molt de tipus 
industrial, amb un gran con-
tingut tecnològic que normal-
ment són desconegudes per 
part de la ciutadania. Fins ara 
no es consultava a la ciutada-
nia, però el fet de fer-ho ara és 
un repte, que a nosaltres ens 
interpel·la i ens obliga a expli-
car exactament les activitats. 
Ho veiem com un fet positiu. 
No hem d’amagar res i, de fet, 
tenim als Hostalets de Pierola 
un dels dipòsits controlats més 
ben gestionats d’Europa. Ens 
agrada que la gent ho sàpiga.

Per què és necessària l’ampli-
ació? Perquè el que hi ha no 
dona per més, o perquè és mi-
llor que buscar un altre lloc?
Els dipòsits controlats són ins-
tal·lacions que tenen un im-
pacte en el territori allí on se 
situen. Habitualment han evo-
lucionat d’antigues instal·la-
cions que moltes eren il·legals 
i, de mica en mica, han anat 
incorporant nous sistemes tec-
nològics i de gestió, i s’han le-
galitzat. 
El fet d’ampliar-los forma part 
de l’estratègia de gestió de resi-
dus a nivell nacional. La Gene-
ralitat té un esquema que, en 
primer lloc, intenta reduir el 
nivell de residus que generem 

“Tenim als Hostalets un dels dipòsits controlats 
més ben gestionats d’Europa”

entre tots. En segon lloc, inten-
tar aprofitar el màxim de ma-
terials i recursos que generen 
derivats d’aquests residus, i en 
tercer, intentar portar als dipò-
sits controlats el menor volum 
possible de residus. 
Encara ara estem en una situ-
ació que, tot i que els índex de 
reciclatges s’han incrementat, 
no som capaços d’aprofitar 
tots els residus que generem, 
per tornar-los a posar dins el 
cicle productiu. Això fa que 
encara necessitem dipòsits 
controlats. Hi ha objectius de 
la Unió Europea molt ambici-
osos, de manera que arribi als 
dipòsits el 2030, només el 10% 
dels residus que generem, i en 
aquesta línia estem treballant. 
Els volums que arribin seran 
cada cop menors. Però encara 
ara estem en aquesta línia de 
transició cap a la reducció, i 
per tant és necessari ampliar el 
dipòsit que tenim als Hostalets.

Què els diria, als veïns d’Es-
parreguera o Masquefa que 
habitualment es queixen de 
males olors, o de les conse-
qüències de tenir un aboca-
dor tan a prop, sense poder 
disposar dels “privilegis” que 
tenen els veïns dels Hostalets 
de Pierola?
Doncs que en bona part tenen 
raó.  Els efectes secundaris pel 
fet de tenir un dipòsit controlat 
ineludiblement repercuteixen 
en els termes municipals de 
la vora... Hem signat convenis 
de col·laboració amb aquests 
municipis, perquè d’alguna 
manera es beneficiïn de forma 
directa d’algunes ajudes, o al-
guns ingressos addicionals que 
poden tenir pel fet de tenir un 
abocador al terme del costat. 
Però per a mi l’important és en-
tendre que tot això forma part 
d’un sistema integrat de gestió 
a nivell de Catalunya, i el fet de 
que en algun lloc s’hagi de po-
sar un dipòsit controlat, igual 
que en algun lloc s’ha de posar 
una depuradora, o una central 
nuclear, doncs evidentment al 
final això comporta molèsties 
i inconvenients... Nosaltres, 
com a empresa, el que inten-
tem és minimitzar aquests im-
pactes, i això s’aconsegueix fent 
una gestió òptima, diria quasi 
excel·lent, des del punt de vista 
tècnic i tecnològic de la pròpia 
activitat. Això és el que fem, 
i així ho avalen les més de 50 
inspeccions que cada any te-

nim i que intentem passar de 
forma satisfactòria, però evi-
dentment aquest impacte visu-
al, d’olors o en el medi natural, 
està present. També és cert que, 
quan els abocadors es clausu-
ren quan estan plens, aquest 
impacte visual es recupera. Les 
olors desapareixen. 
En el cas dels Hostalets, estem 
en un moment en què 60 hec-
tàrees ja estan en disposició de 
clausurar abans del 2024, que 
és part de l’abocador de 30 anys 
enrere. Estem fent ja els pro-
jectes per fer-ho. Són gairebé 
tres quartes parts de l’abocador 
existent, que és el que es veu 
des dels municipis confron-
tants. Llavors l’impacte visual 
es minimitzarà molt. Ja s’estan 
plantant arbres. A més, tota la 
superfície plana de la part su-
perior del dipòsit s’hi van plan-
tar les vinyes, perquè aquest 
era el compromís que teníem 
amb el propietari dels terrenys.  

A l’Anoia ja hi ha molts mu-
nicipis que estan fent la re-
collida de residus “porta a 
porta”. Es parla que es vol 
iniciar a mig termini a Barce-
lona. Això també influirà en 
el fet que el dipòsit controlat 
aguanti més temps, o que tin-
gui menys trànsit i pudors?
Totalment. El que origina les 
pudors, bàsicament és la matè-
ria orgànica en descomposició. 
El problema del “porta a porta” 
és que és un sistema de recolli-
da més car perquè obliga a fer 
una recollida manual i també 
implica un canvi cultural i de 
mentalitat en els ciutadans, 
perquè han de separar els seus 
residus. Portem uns anys que 
estem estancats en els percen-
tatges de reciclatge, a l’entorn 
del 30-40%, i no aconseguim 
superar aquesta barrera. 

L’única manera de saltar-la 
és com succeeix per exemple 
a Osona, o en “porta a porta” 
està molt implementat, i s’arri-
ba a xifres del 60%. Aquest és 
el camí, però és un sistema car, 
i has d’estar disposat a pagar-lo, 
i també comporta un canvi en 
els hàbits dels ciutadans. Lla-
vors, el que es treu del conte-
nidor gris, el de la “Resta”, és 
la matèria orgànica que la gent 
no separa. Ara mateix, el 40% 
del contenidor gris a Barcelona 
és matèria orgànica que podria 
anar al contenidor marró. 
Crec que això ho aconsegui-
rem, i crec que caldrà fer-ho de 
manera coordinada amb tots 
els municipis, perquè sinó aca-
ba passant que hi ha ciutadans 
que carreguen al cotxe la bros-
sa i la llencen al poble del costat 
que no fa el “porta a porta”. Si 
es fa bé, el volum de tones que 
acabarà en un abocador serà 
molt més baix i els percentat-
ges de recuperació seran molt 
més alts. Les olors seran pràc-
ticament nul·les, perquè no hi 
haurà matèria orgànica.
 
Ferrovial ha complert amb 
l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i amb els seus ciu-
tadans en les compensacions?
Els sistemes de compensació 
formen part d’acords que ne-
gocien els ajuntaments amb els 
diferents operadors, i jo diria 
que l’Ajuntament dels Hos-
talets té un conveni molt bo, 
quant a generador de recur-
sos. Altra cosa és quin ús se’n 
fa, d’aquests recursos, a què es 
destinen, si a despesa corrent, 
o a inversió, o a subvencions. 
Nosaltres aquí no hi entrem, 
això és cosa de l’Ajuntament. 
Puc dir que el que rep els Hos-
talets de Pierola són molts 
diners, un volum important a 

nivell de gestió pública. 
Ara bé, s’ha de ser conscient 
que els dipòsits controlats al-
gun dia s’acabaran, no es po-
den anar ampliant de forma 
indefinida. Per tant s’han de 
buscar alternatives des de la 
gestió pública a la dependèn-
cia d’una sola entitat com pot 
ser un dipòsit controlat. La 
part positiva és que aquestes 
alternatives existeixen, i en 
el mateix món de la gestió de 
residus. Avui és un sector en 
plena expansió. Tot el que té a 
veure amb l’economia circular i 
la incorporació dels residus en 
els processos productius neces-
sita de plantes de processament 
i de tractament. 
Ferrovial té 19 plantes, en 
aquest sentit. Per exemple,  les 
que recuperen l’alumini de les 
llaunes i el converteixen en là-
mines a través d’una foneria, i 
tornen a incorporar-se als pro-
cessos de producció. El mateix 
amb els plàstics PET. Aviat tots 
els envasos, per normativa, 
hauran de ser de material re-
ciclable, i bé que caldran em-
preses per fer aquesta feina. Un 
lloc ideal per crear plantes així 
és als Hostalets, al voltant d’un 
dipòsit controlat. Els residus, 
quan menys viatgin, millor. 
Això també ajudarà a l’Ajunta-
ment a generar ingressos.

Com explicareu tot això als 
ciutadans dels Hostalets de 
Pierola?
Intentarem explicar de forma 
molt transparent què fem, con-
vençuts que ho fem bé i amb 
totes les garanties de seguretat 
i de salut, minimitzant l’impac-
te que aquest tipus d’activitats 
tenen tant en el medi ambient 
com en la salut i benestar de les 
persones.  Explicarem també la 
contribució que això suposa a 
l’ajuntament i com la gent se’n 
beneficia de manera indirecta.
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Carles Bou, portaveu de la Plataforma “Tanquem Can Mata” 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Plataforma veïnal 
“Tanquem Can Mata” 
porta molt temps orga·

nitzant activitats per denunciar 
les males olors, els problemes 
de trànsit i altres males conse·
qüències que comporta l’aboca·
dor. En parlem amb el seu por·
taveu, Carles Bou.

Es tracta d’una instal·lació 
polèmica de sempre, que ha 
portat moltíssimes queixes, 
no només de veïns de part dels 
Hostalets, sinó sobretot de 
municipis confrontants. Vos-
altres representeu el referent 
del posicionament en contra 
d’aquest abocador. La consul-
ta imagino que per a la plata-
forma era necessària?
És una bona iniciativa, real·
ment és un tema que afecta el 
nostre futur i de les properes 
generacions, i veiem amb molt 
bons ulls que l’Ajuntament hagi 
fet aquest pas de donar poder a 
la gent per decidir com volen 
enfocar el futur del poble

Quines són les raons fona-
mentals perquè, des de fa 
temps, esteu en contra del 
propi abocador i de la seva 
ampliació?
Bàsicament, lluitem contra el 
model de gestió de residus. No 
ens sembla lògic que, allò que 
no sabem com reciclar, com 
reutilitzar, com gestionar, ho 
acabem enterrant. Això ens 
genera cert neguit, preocupa·
cions... com quines afectacions 
té això envers la salut, o quines 
afectacions tindrà en el nostre 
territori, i com ens està afectant. 
Reclamem més transparència, 

“Per a nosaltres, el “NO” és la certesa que no 
s’ampliarà l’abocador”

perquè és una instal·lació per 
desgràcia que ha estat envolta·
da de molta opacitat. Sí que ara 
veiem una voluntat d’obertura, 
de fet es vam reunir amb la di·
recció de l’abocador fa uns dies. 
Creiem que hi ha alguna cosa 
que no ens acaben de transme·
tre. Per això reclamem el canvi 
de model de gestió de residus,i 
el tancament d’aquestes instal·
lacions.

Quan parleu de canvi de mo-
del. Què voleu dir?
Hi han diverses iniciatives, 
com pot ser la llei Catalana de 
Residu Zero o residu mínim, 
perquè per desgràcia avui en 
dia tecnològicament el residu 
zero no existeix, i n’hem de ser 
conscients. Però sí que volem 
treballar amb una millor gestió, 
amb una revalorització, i tancar 
el cercle de l’economia circular, 
i que no hi hagi tantes deixalles 
que acabin en un abocador.

L’empresa, com dius, reco-
neix errors del passat, però al 
mateix temps també diu que 
l’ampliació comptarà amb el 
fet que avui dia hi ha norma-
tives europees que s’han de 
complir, o que cada dia hi ha 
més municipis que reciclen 
millor, com amb el sistema 
del “porta a porta”, i que això 
influirà molt de cara al futur. 
Coincidiu amb això?
Sí. Qualsevol política que vagi 
en la línia de reduir la quanti·
tat de residus que acaben en un 
abocador ens beneficia perquè 
fa que hi hagi menys aboca·
ments, valgui la redundància. 
Però també hem de dir que això 
són promeses molt condicio·
nades a un canvi de model de 

gestió de residus a Barcelona, 
a que es redueixi la quantitat 
de tones... Per a nosaltres, el 
“NO” és una certesa, és a dir, si 
decidim tancar l’abocador o, en 
aquest cas, dir no a l’ampliació, 
sabem a què ens atenem, sabem 
cap a on anem. El “SÍ” està ple 
de condicionants, hi ha moltes 
incerteses.

Com plantegeu la campanya 
per aquests dies?
Estem en contacte amb associ·
acions de caire nacional i local, 
per donar·nos suport perquè 
puguin venir ponents externs, 
amb un panell de gent compro·
mesa i experts en temes medi·
ambientals i de salut, en gestió 
de reciclatge... i a part exposar 
els nostres motius i que hem de 
posar en valor el territori. No 
ens enganyem, un abocador fa 
perdre valor al nostre territori, 
i no únicament de valor eco·
nòmic, sinó també de llegat, 
és a dir, quin model volem de 
territori. La idea és exposar de 
forma més clara possible, amb 
diversitat d’opinions i d’experi·
ències, perquè també estem en 
contacte amb altres associaci·
ons d’altres abocadors del país, 

que ja han passat per una con·
sulta popular i han aconseguit 
guanyar aquesta consulta. Vo·
lem que ens expliquin com ha 
canviat el model del seu poble 
un cop han dit que “NO” a una 
ampliació o a un abocador.

Si no hi ha abocador, s’acaben 
un munt d’ingressos als quals 
els Hostalets està acostumat. 
A l’hora de sospesar-ho, és mi-
llor no tenir un abocador que 
un poble amb més recursos 
públics?
Sí. Què volem posar per davant 
del nostre llegat: la nostra salut 
o els nostres calés? És la pre·
gunta eterna. Entenc la situació 
de l’Ajuntament i la dificultat de 
reconduir aquesta situació eco·
nòmica, però també hem d’ana·
litzar com hem arribat a aquest 
punt, i veure que actualment 
l’Ajuntament dels Hostalets està 
segrestat per aquests ingressos. 
És més, és pràcticament invia·
ble si no tingués aquests ingres·
sos... Si els ciutadans decidim 
que no volem l’abocador ells el 
que han de fer és proposar so·
lucions, i reconvertir el seu mo·
del de poble. És cert que tenim 
molts serveis que un poble de 

3.000 habitants no podria te·
nir,  però també tenim moltes 
carències. No tenim un polies·
portiu, no tenim piscina d’hi·
vern... Estem preparant amb 
dades extretes de l’Idescat, 
com d’altres municipis com el 
nostre organitzen el seu pres·
supost. De la mateixa manera 
que l’Ajuntament farà una ex·
posició numèrica, nosaltres 
també en farem una. Es pot 
viure sense un abocador, però 
és qüestió d’implicar·se i fer·ho.

Creieu que Masquefa i Espar-
reguera és injust que no par-
ticipin en la consulta? La Llei 
és molt clara en aquest punt.
És injust. Nosaltres proposem 
que aquesta consulta es fes a 
tots els municipis afectats, i 
s’arribés a un pacte. Entenem 
que legalment està circums·
crit al municipi dels Hostalets, 
però realment els perjudicats 
som tots, no és un problema 
que entengui de fronteres, 
perquè si fos així Masquefa i 
Esparreguera no patirien pro·
blemes de trànsit, d’olors... Són 
els efectes col·laterals d’aquest 
abocador.

Ara mateix quines són les 
conseqüències i riscos que 
considereu té l’abocador?
El que principalment percep 
la gent són episodis de males 
olors, però Esparreguera té un 
trànsit de camions molt elevat. 
Amb dades del 2019, entraven 
140 camions cada dia a l’abo·
cador, és un trànsit pesat im·
portant per una carretera que 
no és d’àmbit nacional. Això 
també genera molèsties, sorolls 
i sovint accidents, emissions de 
CO2... El tema de la salut ens 
preocupa, i sobretot que ningú 
hagi volgut fer un estudi sobre 
l’impacte de la salut en les per·
sones, o dels animals. Sempre 
diem el mateix, si algú està se·
gur que no és perillós, que ho 
demostri. I doncs, per què no 
ens ho han demostrat? És una 
mica l’analogia que li podri·
es fer als motors dels cotxes. 
Als anys noranta les norma·
tives anticontaminació eren 
molt laxes, i avui dia tenim 
zones de baixes emissions, les 
normatives han evolucionat, 
i això és perquè sabem que els 
motors dels cotxes no són bons 
per a la salut. Reclamem, doncs, 
que s’apliqui una política similar 
amb el control dels efectes col·la·
terals d’un abocador.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

Des de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajunta-
ment de Calaf, encar-

regada de la gestió del porta a 
porta a Calaf, es va organitzar 
una exposició a la plaça dels 
Arbres per tal que la ciutadania 
pogués veure alguns dels mate-
rials que s’estan adquirint per a 
la futura implantació d’aquest 
nou sistema de recollida do-
miciliària previst per aquesta 
primavera del 2021.
Un dels elements que va cri-
dar més l’atenció, va ser el 
nou camió per realitzar la re-
collida porta a porta, un mo-
del Renault D18 amb caixa 
Olympus de Ros Roca de 8 m 
de logitud, 2,5 m d’amplada, 
3,5 d’alçada i amb capacitat de 
16 m3. Aquest vehicle farà la 
major part de la recollida del 
municipi i serà l’encarregat de 
transportar els residus a les di-
ferents plantes de tractament.
També es va mostrar el vehi-
cle utilitari complementari, 
un cotxe elèctric amb bateries 
de liti, model Goupil G4 que 

disposa d’una caixa basculant 
i té unes mesures de 3,5 m de 
longitud, 1, 2 d’amplada i 1,9 
d’alçada.  Aquest vehicle farà la 
recollida als carrers més estrets 
pels quals no pugui accedir el 
camió d’escombraries i s’utilit-
zarà per a la realització de les 
tasques pròpies de la brigada.
D’altra banda, també es va ex-
posar el lot amb els diferents 
cubells que s’entregarà de for-
ma gratuïta a totes les llars:
- Cubell airejat de 10 L per l’or-
gànica.
- Cubell tancat de 20 L per l’or-
gànica amb xip.
- Cubell tancat de 40 L pel pa-

Exposició pública del nou camió i altres 
materials per al porta a porta a Calaf

per i cartró amb xip.
- Cubell tancat de 40 L pels en-
vasos amb xip.
- Cubell tancat de 20 L per la 
resta amb xip
Finalment, també es va apro-
fitar l’acte per resoldre dubtes 
sobre els propers passos i ter-
minis per a la futura implan-
tació. Tot i que encara no s’ha 
concretat una data, està previst 
començar la recollida domici-
liària abans de l’estiu durant els 
mesos de primavera.
Prèviament, s’enviarà una carta 
casa per casa amb els dies de les 
xerrades informatives, dates de 
recollida de materials, etc.

CALAF / LA VEU 

Després que el 2020 
s’hagués de suspen-
dre la quarta edició 

dels Jocs Florals a causa de la 
pandèmia, enguany, l’Ajun-
tament de Calaf recupera 
la inciativa i ha convocat la 
cinquena edició d’aquests 
premis literaris.
En aquesta edició, les cate-
gories, disciplines i premis a 
què es pot optar són:
- FLOR NATURAL
Subcategoria Cicle Inicial
Subcategoria Cicle Mitjà
Subcategoria Cicle Superior
Disciplina: lliure
Premi: 50 euros en llibres 
i/o material escolar per cada 
subcategoria
- FLOR NATURAL
Subcategoria 1r., 2n., 3r. i 4t. 
ESO
Subcategoria Batxillerat
Disciplina: lliure
Premi: 50 euros en llibres 
i/o material escolar per cada 
subcategoria
- VIOLA D’OR (A partir de 
18 anys)

Disciplina: poesia
Premi: 150 euros
- ENGLANTINA D’OR (A 
partir dels 18 anys)
Disciplina: prosa
Premi: 150 euros
Les obres s’han de presentar 
a través del correu electrònic 
jocsfloralscalaf@gmail.com 
fins al 4 d’abril a les 14h.
El lliurament de premis es 
realitzarà en un acte orga-
nitzat per l’Ajuntament du-
rant la celebració de la Diada 
de Sant Jordi 2021 el dia 23 
d’abril a la tarda a la plaça 
dels Arbres.
El jurat del premi estarà for-
mat per persones expertes 
en l’àmbit de la filologia, el 
periodisme i/o l’escriptura i 
serà l’encarregat de determi-
nar els textos guanyadors de 
cadascuna de les categories o 
declarar-lo desert si és consi-
dera oportú.
L’organització es reserva 
el dret de modificar algun 
paràmetre d’aquestes bases 
en funció del context de 
pandèmia o circumstància 
sobrevinguda.

Nova edició dels Jocs 
Florals de Calaf

MASQUEFA / LA VEU 

Masquefa deixa en-
rere un 8M i un 
cap de setmana en 

què les activitats lúdiques i 
reivindicatives per a comme-
morar el Dia Internacional de 
les Dones han estat les grans 
protagonistes, gràcies a la im-
plicació de veïns i entitats.
Les diferents propostes im-
pulsades per la nova Regido-
ria d’Igualtat de l’Ajuntament 
i el teixit associatiu local han 
comptat amb una alta parti-
cipació malgrat el context de 
pandèmia, i des del consistori 
es vol agrair públicament la 
implicació de la població en 
una diada que enguany, més 
que mai, ha esdevingut d’es-
pecial rellevància. I és que el 
8M d’aquest 2021 posava l’ac-
cent en com la Covid-19 ha 
fet paleses les greus discrimi-
nacions que encara s’exercei-
xen sobre les dones, i aposta-
va per a seguir lluitant perquè 
aquesta crisi no suposi un pas 
enrere en cap dels avenços 
socials que s’han assolit els 
darrers anys.

Isis Abad, regidora d’Igualtat, 
explica que “la valoració que 
fem del seguiment d’aquest 
8M a Masquefa i La Beguda 
Alta és molt positiva”, i desta-
ca que “les diferents propos-
tes que hem celebrat ens han 
permès comprovar de prime-
ra mà que la lluita segueix 
ben viva i que cada cop són 
més les persones sensibilitza-
des al respecte”.

Neix la nova Regidoria 
d’Igualtat
Dilluns, 8 de març, el Casal 

La reivindicació de la igualtat i el 
feminisme lideren el 8M a Masquefa

de Joves va esdevenir l’epi-
centre de l’activitat del Dia 
Internacional de les Dones. A 
la tarda l’equipament va aco-
llir la presentació oficial de 
la nova Regidoria d’Igualtat 
de l’Ajuntament, encapçalada 
per la regidora Isis Abad, i 
que compta amb Pilar Iriga-
ray com a delegada. I amb-
dues, juntament amb l’alcalde 
de Masquefa, Xavier Boquete, 
també van ser les encarrega-
des de dur a terme la presen-
tació i la lectura del manifest 
institucional del 8M.

MASQUEFA / LA VEU 

Al llarg dels darrers 
dies s’han començat 
a executar les obres 

d’arranjament i habilitació de 
noves voreres a El Maset en 
el marc del pla d’urbanització 
d’aquest sector impulsat per 
l’Ajuntament de Masquefa des 
del passat any 2019.
Aquesta actuació concreta 
està sent assumida pels veïns 
amb l’objectiu de reduir els 
costos de l’obra i garantir que 
la població fa front a menys 
quotes d’urbanització. Així, 
en les reunions prèvies a l’ini-
ci dels treballs, l’Ajuntament 
va demanar als residents que 
totes aquelles finques que no 
tinguessin les voreres fetes les 
poguessin anar realitzant al 
llarg dels pròxims sis mesos. 
Amb tot, en aquelles finques 
que no tinguin la vorera feta 
passats aquests sis mesos el 
consistori passarà a fer-les 
previ cobrament dels costos 
als propietaris de les mateixes. 

El model de panots que s’ha 
d’utilitzar és de 20x20x3 cm.
En aquest sentit, el consisto-
ri ha constatat que la majo-
ria de residents d’El Maset ja 
estan executant aquests tre-
balls i vol enviar un missatge 
d’agraïment a tota la població. 
Enrique Gómez, regidor d’Ur-
banisme, explica que “el pla 
d’urbanització està a punt de 
finalitzar. I ho farà amb més 
d’un any d’antelació sobre el 
calendari previst. I això és 
gràcies al compromís que han 
demostrat des del principi tots 
els veïns, que s’han bolcat en el 
projecte per a aconseguir tenir 
una urbanització amb millors 
condicions d’accessibilitat”.
A principis d’aquest mes de 
març s’han començat a exe-
cutar les darreres connexions 
del nou clavegueram que que-
den pendents, la de l’avinguda 
Pineda i la del carrer Piera; i 
posteriorment s’iniciarà l’as-
faltat dels carrers, actuació 
amb la qual es donarà per fi-
nalitzat el projecte.

En marxa la construcció 
de les noves voreres de la 
urbanització El Maset
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S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

En motiu del Dia Inter-
nacional de la Dona, 
l’Ajuntament de Sant 

Martí Sesgueioles va presentar 
el cartell i el microrelat gua-
nyadors del concurs organit-
zat amb l’objectiu de comme-
morar el 8M.
El cartell guanyador va ser de 
l’ Elna Narbona i el microrelat 
escollit, de l’Anna Cantacorps. 
Les obres guanyadores es van 
decidir a través d’un jurat, que 
va valorar totes les composici-
ons sota anonimat.
El cartell va ser valorat per Ju-
dith Font, docent en Educació 
infantil i perfil en Educació vi-
sual i plàstica, i Anna Lavado, 
fotògrafa immobiliària i d’in-
teriors especialista en “Home 
Staging”. El microrelat va ser 
valorat per l’Antonio Llobet, 
docent en Ciències Socials i 
Pedagogia Terapèutica i Logo-
pèdia, i Mireia Arso, fotògrafa 
i editora gràfica de la Regió 7 i 
digitalitzadora.

Premis km.0 per posar en va-
lor l’emprenedoria
A través dels lots de premis 
que s’oferien, l’Ajuntament 
va voler donar visualització a 

persones del poble que apor-
ten alguns dels serveis essen-
cials a la població, com ara el 
servei de fisioteràpia o el de la 
nutrició, així com artesans/es 
que estan impulsant els seus 
propis projectes d’artesania 
amb productes sostenibles, de 
proximitat i fets a mà (masca-
retes, sabons, etc).
Amb això, es va voler desta-
car la seva emprenedoria en 
temps de crisi i posar en valor 
la seva tasca.

Sant Martí Sesgueioles, mu-
nicipi feminista
Sant Martí Sesgueioles és mu-
nicipi feminista. Amb aques-
ta declaració, es fa palès el 
compromís municipal amb el 
feminisme, com a motor de 
canvi que ens ha de permetre 
el ple exercici dels drets de les 
dones en tots els àmbits de la 
vida.
L’Ajuntament destina energi-
es i recursos per incorporar 
la perspectiva feminista en 
totes les seves accions per tal 
de derrocar les desigualtats en 
tots els àmbits i des de les se-
ves arrels.
Un exemple n’és la composició 
de l’Ajuntament, amb una for-
ta presència femenina.

Microrelats i cartells per 
commemorar el dia de la 
dona a Sant Martí Sesgueioles

MONTMANEU / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’ajun-
tament de Montmaneu 

l’estudi de l’eix viari que s’es-
tructura al voltant del nucli 
urbà del municipi integrat pel 
carrer del Prat, el carrer de la 
Panadella i el carrer Major, que 
creua tot el nucli d’oest a est. 
L’objectiu de l’estudi és L’Ajun-
tament donar sortida a la vo-
luntat de l’Ajuntament  de mi-
llorar la urbanització d’aquest 
eix per fer-lo més segur, acces-
sible i saludable pels vianants.
Actualment, aquest eix pre-
senta un paviment en al estat, 
amb voreres desiguals que no 
compleixen amb la normativa 
d’accessibilitat. Així mateix, la 
prioritat és pels vehicles en tot 
el recorregut, incloent-hi les 
places i gairebé i no es disposa 
d’espais de verd urbà en tot el 
traçat.
El treball proposa actuacions 
encaminades a recuperar l’es-
pai públic per a l’activitat de 
la ciutadania, reduint l’espai 
per als vehicles, incremen-
tar la presència de verd urbà 
i potenciar els desplaçaments 
sostenibles i saludables dins el 
nucli.

Per tal de facilitar eines a 
l’equip de govern per a la presa 
de decisió sobre les futures ac-
tuacions a fer i facilitar la pla-
nificació de la inversió, l’estudi 
fa una estimació dels costos 
d’inversió per trams de tot l’eix. 
Així, el cost de les actuacions 
al nucli de Montmaneu està 
comprès entre els 96.260 euros 
i els 333.600 euros, segons el 
tram i la qualitat dels acabats.
D’altra banda, al nucli de la 
Panadella, cal renovar el pavi-
ment del carrer. El treball in-
clou una memòria valorada de 
la millora d’aquest paviment 
que està calculada en 17.400 

Estudi d’urbanització de l’eix urbà de 
Montmaneu i la Panadella

euros.
Aquesta acció de la Diputació 
de Barcelona respon als Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) números 3 
“Salut i benestar” i 9 “Indús-
tria, innovació i infraestruc-
tures”. Els 17 ODS van ser 
proclamats per l’Assemblea 
General de Nacions Unides 
el 25 de setembre de 2015 i 
formen part de l’agenda glo-
bal per a 2030. La Diputació 
de Barcelona n’assumeix el 
compliment i desplega la seva 
acció de suport als governs 
locals de la província d’acord 
amb aquests ODS.

CALAF / LA VEU 

Aquest diumenge 14 de 
març a les 18.30 hores 
arriba una nova pro-

ducció de la Xarxa de Teatres 
d’Ateneus de Catalunya i Els 
McGregor Teatre al Casino de 
Calaf. L’obra titulada ’36 pre-
guntes que faran que t’enamoris’ 
és una comèdia romàntica es-
crita i dirigida per Pere Anglas 
inspirada en experiment que 
el psicòleg canadenc Arthur 
Aron va fer el 1997 sobre com 
es genera la intimitat. No farà 
falta gaire estona perquè l’Aura 
(Lara Correa) i el Roc (Xavier 

Alomà) s’adonin que ells dos 
no tenen res en comú. És més: 
no se suporten. Però, tot i això, 
es presten igualment a partici-
par en l’experiment sociològic 
al qual s’han inscrit voluntàri-
ament. Hauran de sotmetre’s a 

36 preguntes que els portaran a 
intimar l’un amb l’altre.
Davant les noves mesures de 
seguretat i prevenció davant la 
covid-19 cal comprar les en-
trades 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 gene-
ral de 12 euros; i al mateix dia, 
per als socis és de 13 € i per al 
públic en general 15 €. 

Una nova producció de la XTAC 
arriba al Casino de Calaf

unió
EMPRESARIAL
DE L’ANOIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA

1) Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
2) Presentació memòria 2020 i projectes previstos 2021 

3) Presentació de l’estat de comptes del 2020 
i pressupost 2021

4) Torn obert  de paraula

Dia: Dimarts 23 de  març de 2021
Hora: 18:00 única convocatòria

Format on line: La reunió es farà a través de la 
plataforma Zoom, per aquest motiu cal con�rmació 

d’assistència al correu uea@uea.cat

·Canvi i instal·lació 
de panys i 
bombins

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524
tevibc@gmail.com

www.tevicerrajeros.com
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Nova derrota per la mínima del CF 
Igualada masculí
FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 1
SANTFELIUENC FC 2

Els igualadins rebien els 
del Baix Llobregat amb 
la intenció de sumar 

els màxims punts possibles 
en aquest tram final de la pri-
mera fase.
L’inici del duel va ser molt bo 
per part dels locals, que van 
disposar de dues grans ocasi-
ons a les botes de Martí i Lu-
que. La falta de punteria i una 
espectacular aturada del por-
ter visitant, van evitar el gol.
Des d’aquell moment, el par-
tit va entrar en un moment 
d’intensitat per part dels dos 
equips, sense control. La 
pressió alta visitant, incomo-
dava la sortida de pilota dels 
blaus. No hi havia gaires oca-
sions. Es veien aproximacions 
per banda, dels dos conjunts.
Però en moltes ocasions, el 
futbol són dinàmiques i a 

punt d’arribar al descans, un 
rebot a l’àrea de Romans, li 
va caure al davanter visitant, 
que va obrir el marcador. Una 
mala sort increïble.
A la represa, l’equip de Car-
los López es va bolcar a l’atac 
i tot i disposar de constants 
ocasions, el gol no arribava. 
Això va fer que cada cop fos 
més complicat treure un bon 
resultat. I més, quan en un 

córner, els visitants van fer el 
segon gol.
Calia creure-hi i tenir la sort 
de cara. Gimeno va retallar 
distàncies i l’equip va seguir 
insistint fins al final, però és 
va tornar a repetir la histò-
ria de sempre. Mereixements 
sense premi.
Aquest cap de setmana els 
blaus visitaran el camp del lí-
der, el CE Europa.

FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 1
CE SANT GABRIEL 3

Partit exigent el que 
van tenir les blaves en 
aquesta jornada da-

vant un equip que es trobava 
per sobre a la classificació i 
contra qui ja van empatar al 
partit d’anada. Les locals es 
volien refer després de 4 par-
tits sense conèixer la victòria 
davant d’un equip molt sòlid 
en defensa.
El partit no podia començar 
millor, ja que després que Ari 
forcés un córner a la prime-
ra jugada ho aprofitaria Ber-
nadí rematant sola al primer 
pal avançant a les blaves al 
marcador. L’alegria no dura-
ria gaire, ja que al minut 10, 
les visitants empatarien el 
partit després d’una centrada 
lateral. Durant la resta de la 
primera part es veurien apro-
ximacions dels dos equips on 
les visitants tindrien les oca-
sions més clares, però gràci-
es a una gran actuació d’Aina 
s’arribaria amb l’empat a 1, al 
descans.
Hi hauria dos canvis al des-
cans: entrarien Júlia i Mar 
per Ari i Esther, buscant més 
control de la pilota. Tot i així, 
la segona part no podia co-
mençar pitjor quan, al minut 
48, les visitants s’avançarien 
de penal després de dos er-
rors clars en la sortida de pi-

lota de les blaves. Aquest gol 
deixaria tocades a les iguala-
dines. Cinc minuts més tard, 
el Sant Gabriel faria el tercer, 
a la sortida d’un córner.
No obstant, amb l’entrada 
de Pauli i Núria per Berna-
dí i Jana es veuria una versió 
més ofensiva i es generaria 
més perill a la porteria rival. 
Als darrers minuts es veurien 
dues accions negatives pels 
interessos locals, primer amb 
l’expulsió (més que rigorosa) 
de Marta Cubí, després d’una 
doble groga molt qüestionada 
a la banqueta blava. Però sens 
dubte, la nota més negativa la 
donaria la sortida de Mar del 
camp amb un aparent mal de 
coll i un fort mareig per culpa 
d’una mala caiguda deixant a 
l’equip amb 10 al no tenir més 
canvis disponibles.
El partit acabaria amb el re-
sultat d’un a tres, favorable 
a les visitants i, deixaria una 
sensació d’inquietud a les 
anoienques que veuen com 
els hi costa retrobar-se amb el 
triomf.
Aquest dissabte visitaran l’Es-
tadi Olímpic de Terrassa.

Segueix la mala ratxa del 
CF Igualada femení

BÀSQUET / LA VEU 

Un dels objectius que 
la Junta directiva 
entrant del CB Igua-

lada es va marcar l’any 2018 
va ser recuperar la memòria 
del club. Malgrat tenir una 
trajectòria de quaranta anys, 
el CBI no tenia cap tipus d’ar-
xiu històric, ni documental ni 

fotogràfic. Es va iniciar una 
recerca molt intensa que ha 
durat molts mesos, en que la 
resposta de la gent aportant 
documentació i fotos ha estat 
decisiva. 
Gràcies a això, el llibre “Club 
Bàsquet Igualada, 40 anys” 
avui ja és una realitat.
Un llibre sobre el passat i el 
present del club, explicats 

a través de 40 conceptes de 
bàsquet, amb records que 
reconstrueixen la memòria 
dels quaranta anys de vida del 
club, des del 1980 fins el 2020. 
Un llibre sobre la història del 
club però també sobre el pre-
sent i el futur. 
Aquesta setmana ha sortit ja 
a la venda el llibre, que s’ha 
de comprar anticipadament, 
ja que s’imprimeix sobre co-
manda. S’entregarà la set-
mana del 19 d’abril, per Sant 
Jordi. Els interessats poden 
accedir a la pàgina web del 
club www.clubbasquetigua-
lada.cat, on trobaran tota la 
informació per comprar-lo. 
La presentació del llibre tin-
drà lloc al mes d’abril, durant 
la setmana de Sant Jordi, en 
un acte del que s’informarà 
properament.

El CB Igualada publica un llibre sobre 
els quaranta anys de l’entitat

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

lletradasilvia@gmail.com
Tel. 93 803 49 36

c/Castellfollit, 3 Igualada

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
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

REUS DEPORTIU 5
IGUALADA RIGAT 2

I el titular no és una ma-
nera de parlar. 4 dels 5 
gols del Reus van ser en 

contres, un aspecte que el 
arlequinats no van tancar bé 
en aquest partit. I tampoc es 
pot dir que tinguessin gens ni 
mica de sort. El 3 a 0 a falta de 
30 segons per a la mitja part. 
La blava a Ton Baliu just quan 
l’equip reduïa esperançadora-
ment diferències amb el 4 a 
2… 

Un 4 a 0 massa difícil de re-
muntar
L’IHC va plantejar una defen-
sa mixta amb un marcatge in-
dividual de Marc Palau sobre 
Àlex Rodríguez. Palau, que 
és tota una garantia defensi-
va, va fer una molt bona feina 
però l’equip va perdre massa 
boles i quan corre, el Reus és 
letal.
Precisament Rodríguez es va 

apuntar el primer gol. Va ser 
en una acció desafortunada 
amb un rebot a la frontal de 
l’àrea reusenca que va propi-
ciar una contra que el de Sant 
Hipòlit va aprofitar per obrir 
el marcador. Era el minut 14 
i 7 minuts més tard el Reus 
va augmentar la diferència 
amb una altra contra que, en 
aquest cas, va resoldre Salvat 
amb un tir al primera pal. 
La jugada decisiva va arribar 
a falta de 30 segons pel des-
cans, quan els igualadins van 
perdut una altra bola a mitja 
pista i Bancells va fer el tercer.
Només començar la segona 
part Felipe va marcar el 4 a 0, 
també en una transició. Tot 
semblava decidit però els “ri-
gats” van tirar d’orgull . Tety 
Vives va aprofitar el rebot a 
la tanca després d’un tir per 
fer el 4 a 1 i Palau va rematar 
des de dins de l’àrea el 4 a 2. 
L’equip semblava que entra-
va al partit. Fins i tot va tenir 
dues bones oportunitats per 
fer el 4 a 3.  Però una targe-
ta blava sobre el capità Baliu 

va trencar la remuntada. Tot 
i que l’Elagi va aturar la FD, 
en el temps d’inferioritat els 
reusencs van fer el definitiu 
5  a 2. 

Ajornat els partits contra 
el Lleida i el Vic per la Co-
vid-19
El partit Igualada-Lleida cor-
responent a la jornada núme-
ro 23 de la pròxima jornada 
ha quedat ajornat per un cas 
de civd al vestidor arlequi-
nat. Un jugador de la plantilla 
igualadina va tenir símpto-
mes dilluns i dimarts va do-
nar positiu en antígens i per 
PCR.
Seguint el protocol establert 
pel Procicat, un cop detectat 
el cas positiu, es va comuni-
car la situació a les autoritats 
sanitàries i a la Federació. La 
resta de l’equip i cos tècnic 
van quedar confinat a casa 
seva.
La mesura provocarà l’ajor-
nament també del partit de 
la 24a jornada de l’Ok Lliga 
contra el Vic.

Tot a la contra

CICLISME / LA VEU 

El ciclista igualadí Xa-
vier Fernández renova 
un any més amb l’equip 

uruguaià ALAS ROJAS de 
Sta Lucía amb el qual va es-
tar competint el passat febrer 
de 2020 a la volta per etapes 
“49° Rutas de América” per 
carreteres uruguaianes abans 
que per culpa de la covid es 
tanquessin les fronteres i 
l’igualadí s’hagués de quedar 
a l’Uruguai fins a finals de ju-
liol, quan va tornar a Catalu-
nya. 
Aquí va poder participar als 
Campionats de Catalunya, als 
Campionats d’Aragó i a les 3 
últimes Grans Clàssiques del 
calendari català en un any re-

tallat al mínim.
Aquest 2021 l’igualadí enfoca 
una temporada incerta però 
amb la motivació de seguir 
vestint els colors de l’equip 
que el va acollir a l’Uruguai i 
amb ganes de poder obtenir 
un bon rendiment aquesta 
temporada, que comença el 

proper març a Sabadell i que 
visitarà la comarca de l’Anoia 
el proper 9 de maig de 2021 
amb la Gran Clàssica d’Ode-
na (cursa que va ser anul·lada 
la temporada passada per la 
pandèmia) on espera poder 
tornar a competir per les car-
reteres de casa.

L’igualadí Xavier Fernández renova 
amb l’ALAS ROJAS

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Aquest dissabte dia 13 
s’havia de disputar la 
sisena edició del Ral-

li Vila de Bellpuig, primera 
prova del campionat català 
de terra. Els seus organit-
zadors, WRC Management, 
l’han ajornat per la covid per 
una nova data de moment 
per decidir.
El que sí que es disputarà el 
segon cap de setmana d’abril 
serà el Ral·li Catalunya His-
tòric, organitzat pel RACC 
amb la base de la prova si-
tuada a Salou. Constarà de 
dues etapes totes elles d’as-

falt, a la tarda del divendres 
dia 9 d’abril i al llarg del dis-
sabte. 
El dimarts dia 30 d’aquest 
mes de març hi haurà el tan-
cament d’inscripcions. Entre 
les inscripcions que actual-
ment ja s’han fet, hi ha la de 
l’equip de la KMC format per 
la pilot barcelonina Tere Ar-
madans i la copilot igualadi-
na Anna Vives amb VW Golf 
GTI. Entre les gestes aconse-
guides per Armadans i Vives, 
hi ha guanyar la Copa de Fè-
mines del Ral·li Monte-Carlo 
Històric l’any 2016, fita aques-
ta fins ara mai assolida per cap 
femení català ni estatal.

Ajornat el Ral·li Vila de 
Bellpuig de demà dissabte

BTT / LA VEU 

Igualada té previst orga-
nitzar aquesta primavera 
quatre activitats espor-

tives per mantenir la con-
sideració de ciutat referent 
en l’àmbit del BTT. Així ho 
anunciat aquest dimecres la 
regidora d’Esports, Patricia 
Illa, que ha indicat que, a 
banda d’una nova edició de 
la Volcat, que es disputarà de 
l’1 al 4 d’abril, també s’ins-
tal·larà un circuit permanent, 
que podrà ser utilitzat per les 
escoles. L’Ajuntament posarà 
a la seva disposició les bici-
cletes perquè l’alumnat pu-
gui practicar el BTT seguint 
estrictament els protocols de 
desinfecció. El circuit estarà 
obert del 24 de març al 7 de 
maig i per a tot el públic i a 
partir del 7 d’abril per a les 
escoles.
La tercera activitat serà la 
Crono individual Ciutat 
d’Igualada, que es disputarà 
el dissabte 24 d’abril a la tar-
da en un circuït que ha estat 
utilitzat i dissenyat durant el 
confinament per esportistes 
aficionats al btt. I aquell ma-
teix cap de setmana també 
s’organitzarà el Campionat 
Social de Biketrial.

Patricia Illa ha destacat que 
el fet de ser Ciutat Europea 
de l’Esport 2019 va perme-
tre fer moltes actuacions i 
inversions en l’àmbit dels 
equipaments esportius i que 
aquesta política “és compa-
tible amb la promoció de 
la pràctica esportiva a l’aire 
lliure, perquè Igualada tam-
bé disposa d’espais com el 
Parc Central, l’Anella Verda 
o el Kalistènia, i organitzem 
esdeveniments com la Urban 
Running o la cursa popular, 
que l’any passat es va adap-
tar a un circuit urbà que va 
ser molt ben acolllit per les 
escoles”.

Primavera esportiva
El Departament d’Esports 
de l’Ajuntament ha obert 
inscripcions per a la Prima-
vera Esportiva, una activitat 
que s’organitza cada any per 
Setmana Santa perquè els in-
fants puguin practicar diver-
sos esports de manera lúdica 
i recreativa al complex de les 
Comes. El programa, que 
també inclou activitats aquà-
tiques a la piscina, preveu 
rotacions diàries de diferents 
disciplines esportives, amb 
activitats adaptades al proto-
col dictaminat pel Procicat.

Igualada referma 
l’aposta pel BTT 
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ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del CAI Petro-
miralles, Marta Galló, 
va assolir la medalla de 

Bronze en el Salt de Llargada, 
al 48è Campionat d’Espanya 
Sub-20 en Pista Coberta de 
dissabte i diumenge a Ante-
quera (Màlaga). 
Hi participaren 4 atletes del 
CAI, entre els atletes estatals 

capdavanters nascuts els anys 
2002 i 2003, assolint una me-
dalla de Bronze i tres llocs de 
finalista en les proves respec-
tives. Els participants compli-
ren les restriccions i mesures 
de seguretat corresponents, 
per la pandèmia de la Co-
vid-19. 
Marta Galló era 3a i Bronze 
en el Salt de Llargada, amb 
un millor intent de 5,81 m., 
igualant la seva millor marca 
personal. 
Aitor Caldito era 6è en el Salt 
de Llargada, amb un millor 
intent de 6,99 m. Pol Roca era 
7è en el Salt d’Alçada, amb un 
millor salt de 1,90 m. i i Laia 
Planas era 7a en alçada, amb 
1,60 m. assolint els 3 atletes 
places de finalista.

Marta Galló, bronze en 
llargada al Campionat 
d’Espanya Sub-20

ATLESTIME / LA VEU 

Dissabte i diumenge 
passat, 6 i 7 de març, 
es van dur a terme al 

Palau Sant Jordi de Barcelona, 
les proves corresponents als 
Campionats de Catalunya de 
les categories Sub-18 - Sub-
16 i Sub-14 en pista coberta, 
amb una nombrosa partici-
pació d’atletes catalans, i amb 
les restriccions i mesures de 
seguretat corresponents per 
la pandèmia de la Covid-19.
Hi participaren un nombrós 
grup d’atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles/Jocnet, 
amb una brillant actuació 
global, assolint 11 medalles 
en total: 6 d’Or i 5 de Bronze, 
i diversos llocs de finalista en 
les proves respectives. A més, 
les rellevistes de 4 x 400 m. 
Sub-18 fem. assoliren un nou 
Rècord d’Igualada Absolut 
indoor. El CAI va ser 4t per 

clubs en Sub-18, pel que fa a 
la puntuació global dels seus 
atletes, entre 51 clubs classi-
ficats.

6 Medalles en categoria Sub-
18 i Rècord d’Igualada en 
Relleus 4 x 400 m.f.
Els atletes del CAI Petromira-
lles protagonitzaren diumen-
ge, una brillant actuació als 
36è Campionat de Catalunya 
Sub-18 en Pista Coberta, al 
Palau Sant Jordi. 
Hi participaren 10 atletes del 
CAI, assolint un total de 6 
medalles:  3 d’or i 3 de Bron-
ze, a més d’un nou Rècord 
d’Igualada en Relleus 4 x 400 
m. femení, diversos llocs de 
finalista, i preparant-se al-
guns atletes per al Campionat 
d’Espanya Sub-18 del proper 
cap de setmana a Barcelona.  
El CAI va ser el 4t club per 
puntuació global dels seus at-
letes, amb 48 punts, entre 51 

clubs classificats. 
Les medalles d’Or foren per 
a Carla Bisbal, campiona de 
Catalunya en els 800 m. llisos, 
amb 2’14”89. Per a Aina Eber-
lé, campiona de Catalunya en 
el salt d’alçada, amb 1,56 m.  i 
per a l’equip de relleus del CAI 
de 4 x 400 m. format per Car-
la Bisbal - Aina Eberlé - An-
drea Gil i Judit Navarro, que 
amb  4’10”35, assoliren un 
nou Rècord d’Igualada Abso-
lut, millorant els  4’13”27 de 
les mateixes atletes, del 27 de 
febrer. 
Les medalles de Bronze fo-
ren per a Ian Alves, 3r en el 
salt de perxa, amb 4,00 m., 
mateixa marca que el 2n clas-
sificat. Núria Moix també va 
ser 3a en el pes amb 11,55 m. 
i Aleix Camats, 3r en el pes 
amb 13,09 m., seguit d’Albert 
Gil, 4t amb 12,69 m.  Guim 
Morcillo era 8è en el pes amb 
11,44 m. i Alba López era 
10a global en els 60 m.ll. amb 
8”20. 

3 Medalles per al CAI al 
Campionat Sub-16 
Els atletes del CAI Petromi-
ralles/Jocnet Rubén Sánchez i 
Mar Buchaca, assoliren 3 me-
dalles, 2 d’Or i 1 de Bronze, 
als Campionats de Castalu-
nya Sub-16 en PC, disputats 
dissabte al Palau Sant Jordi de 
Barcelona, amb la participa-
ció de 7 atletes del CAI. 
Van sobresortir les actuacions 

de Mar Buchaca, campiona 
de Catalunya en 60 m.ll. amb 
7”86, i Bronze en 300 m.ll. 
amb 41”82, marques perso-
nals de la igualadina. També 
cal ressaltar el campionat de 
Catalunya en salt de llargada 
assolit per Rubén Sánchez, 
amb 6,11 m., i el seu 4t lloc 
en els 60 m.ll. amb 7”49, mar-
ca personal.
Jana Planell era 4a en perxa, 
amb 2,54 m., prova en la que 
era 10a Irene Solsona, amb 
2,24 m.  Ferran Sagrera era 
10è en el pes, amb 10,52 m. 
i Ares Giménez 10a exaequo 
en salt d’alçada, amb 1,34 m.  
Oriol Alonso es va retirar per 
lesió en els 1.000 m.ll., en pa-
tir una caiguda.

2 Medalles per al CAI al 
Campionat de Catalunya 
Sub-14  

11 medalles per als atletes del CAI als Campionats de Catalunya 
Sub-18, Sub-16 i Sub-14 en pista coberta

També dissabte es va portar a 
terme en la mateixa instal·la-
ció  la Jornada final del Cam-
pionat de Catalunya Sub-14 
indoor. Hi participaren 6 at-
letes del CAI Petromiralles/
Jocnet  classificats a la jorna-
da prèvia de la setmana an-
terior, assolint 2 medalles, 1 
d’Or i 1 de Bronze, i diversos 
llocs de finalista.
Van sobresortir  les actuaci-
ons de Jordi Pastor, campió 
de Catalunya en pes amb 
11,57 m., i el 3r lloc -Bron-
ze- exaequo de Laia Cerro 
en salt d’alçada amb 1,39 m.  
Aleix Sánchez era 4t exaequo 
en alçada, amb 1,34 m. i 12è 
en llargada amb 3,64 m. Alex 
Guillén era 8è en els 2.000 
m.ll. amb 7’21”13.  Etna Tor-
ras era 9a en perxa, amb 2,05 
m., seguida d’Àneu Morcillo, 
10ª amb 1,90 m.     

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra  691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      
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TEATRE / LA VEU 

Els fets polítics de final del 
2017 han servit al dra-
maturg Jordi Casanovas 

per a escriure Alguns dies d’ahir. 
L’espectacle sobre una família 
que conversa i se sincera enmig 
dels mesos políticament més 
convulsos de la nostra història 
recent es podrà veure al Teatre 
Municipal l’Ateneu diumenge 
14 de març, a les 7 de la tarda. 
L’obra està interpretada per 
Míriam Iscla, Abel Folk, Mar-
ta Ossó i Francesc Cuéllar i la 
dirigeix Ferrant Utzet, que ens 
recorda que “els personatges 
són de ficció, però els fets que 
els trasbalsen les seves vides els 
coneixem perfectament perquè 
també els vam viure”. L’especta-
cle té un preu entre els 15 i els 20 
€ amb descomptes per a diver-
sos col·lectius. Els joves fins als 
25 anys poden comprar l’entra-
da a cinc euros. Venda d’entra-
des a taquilla del Passatge Vives, 
els dijous d’11 a 13 h i de 18 a 
20 h i una hora abans de cada 
espectacle, també al web teatre-
municipalateneu.cat. 

Alguns dies d’ahir
La família Font, que viu en 
una població a uns trenta 
minuts de Barcelona i de poc 
més de deu mil habitants, veu 
sacsejada la seva quotidianitat 
a partir dels fets polítics que 
succeeixen a Catalunya du-
rant els mesos de setembre, 
octubre, novembre i desembre 
de 2017. La Rosa, el Jaume i 
els seus fills, la Laura i el Jo-
fre, es retrobaran al menjador 
de casa seva en cinc ocasions. 
Cinc “dies després”. Cinc dies 
posteriors a moments que 
van marcar aquells mesos. 
En aquestes cinc jornades, 
compartiran els dubtes, les 
preguntes, els anhels i els pati-
ments que els va provocant tot 
allò que se succeeix als carrers.
Al voltant de la taula, tots ells 
aprendran a comprendre els 
pensaments i les postures dels 
altres, faran tot l’esforç possi-
ble per conversar i per enten-
dre’s, i hauran de trobar la ma-
nera de perdonar les faltes i de 
guarir les ferides que els hagin 
produït tots aquests dies dins 

d’aquest llarg viatge emocional 
i polític.
Per a Utzet, l’obra ens convida: 
“a submergir-nos en el nostre 
passat més recent per entendre 
com vam sentir, com ens vam 
comportar i què vam dir-nos 
els uns als altres durant aquells 
dies que, com deia el Jordi Bor-
ràs, duraran anys. Es tracta de 
reviure i revisar no pas la His-
tòria amb majúscules, sinó la 
història, la de les persones”.

L’equip
Jordi Casanovas és dramaturg, 
director d’escena i fundador de 
la companyia i la Sala Flyhard.
Ha escrit una trentena llarga de 
textos entre els quals destaquen 
Un home amb ulleres de pasta 
(2010), Pàtria (2012), Una his-
tòria catalana (2013), Ruz-Bár-
cenas (2014),
Vilafranca, un dinar de festa 
major (2015), Idiota (2015), 
Port Arthur (2016), Mala broma 
(2018), Jauría (2018), La dansa 
de la venjança (2019), La reali-
tat no és suficient (2019), Alguns 
dies d’ahir (2020) i Sopar amb 
batalla (2020), entre d’altres.
Ha rebut nombrosos premis, 
entre els que destaquen el Pre-
mio Max 2020 al millor espec-
tacle teatral per Jauria, Premi 
Butaca 2016 al millor text te-
atral per Vilafranca, un dinar 
de festa major, Premi Ciutat de 
Barcelona de teatre 2012 per 
Pàtria, entre molts d’altres.
Ferran Utzet és actor i direc-
tor de teatre. Entre els darrers 
espectacles que ha dirigit des-
taquen Sopa de Pollastre amb 
Ordi d’Arnold Wesker (2018. 
Premi Butaca al millor mun-
tatge), Dansa d’Agost de Brian 
Friel (2016. Premi Butaca al mi-
llor muntatge), Un obús al cor 
de Wajdi Mouawad, codirigit 
amb Oriol Broggi (2016), entre 
d’altres. Col·labora regularment 
amb la companyia La Perla 
29. Ha impartit cursos i tallers 
al Col·legi del Teatre, a la Sala 
Beckett i a la Casona.
Míriam Iscla és actriu i guio-
nista i fundadora de les T de 
Teatre. Ha participat en mun-
tatges com Abans que es faci 

Reflexions sobre l’1 d’Octubre a ‘Alguns dies d’ahir’, 
al Teatre Municipal Ateneu

fosc dirigida per Pep Pla, Temps 
Salvatge de Josep M. Miró al 
TNC, Troyanas i Només són do-
nes dirigides per Carme Porta-
celi, Dona no reeducable i El rei 
Lear dirigides per Lluís Pasqual 
o Barcelona de Pere Riera en-
tre molts altres. Ha participat a 
diverses produccions de TV3, 
Antena 3 i Tele 5.
Abel Folk és actor i director i 
l’hem pogut veure, recentment, 
en espectacles com L’electe de 
Ramon Madaula, Jane Eyre di-
rigida per Carme Portaceli, La 
Bête dirigida per Sergi Belbel, El 
llibertí dirigida per Joan-Lluís 
Bozzo, Desclassificats dirigida 
per Pere Riera, Agost dirigida 
per Sergi Belbel. Ha participat 
a nombroses sèries de TV3, 
Antena 3 i Televisió Espanyo-
la. Com a actor de cinema ha 
treballat amb directors com 
Woody Allen, Bigas Luna, Jo-
sep Maria Forn, Ventura Pons o 
Berlanga.
Marta Ossó és actriu i a la dar-
rera dècada ha participat en 
muntatges com Un refugi indie 
de Pau Miró, L’onada d’Ignació 
Garcia May, La rosa tatuada i 
El quadern daurat dirigides per 
Carlota Subirós, Blasted de Sara 
Kane i a les sèries de Pau Freixas 
Sé quien eres i Cites. 
Francesc Cuéllar és actor i di-
rector i l’hem pogut veure a di-
verses propostes de teatre com 
Livalone que ell mateix dirigí, 
M’hauríeu de pagar dirigida per 
Jordi Prat i Coll, MiliKK dirigi-
da per Marc Angelet, Arma de 
construcción masiva i Los ban-
cos regalan sandwicheras dirigi-
des per Sílvia Ferrando. També 
a diverses sèries de TV3 i TVE.

LLIBRES / LA VEU 

Avui, en el marc de la 
9a edició de FineArt 
Igualada, les fotògra-

fes Sandra Balsells i Nuria 
López Torres ens presentaran, 
en primícia, el llibre Pande-
mia, miradas de una tragedia.
Una obra formada per les fo-
tografies de 26 professionals 
de referència a nivell interna-
cional (13 dones i 13 homes), 
espanyols i llatinoamericans, i 
que té l’objectiu de crear una 
memòria documental i visual 
sobre la crisis sanitària univer-
sal actual. El llibre és el reflex 
d’instants i mirades de la ma-
jor catàstrofe que ha assolat 
el món de forma global en el 
segle 21.
La finalitat d’aquest projecte 
és recaptar diners per ajudar 
a familiars de fotoperiodistes 
que han perdut la vida a causa 
de la covid-19, mentre cobrien 

la pandèmia a diferents països 
del món, i que es troben en risc 
d’exclusió social.
El registre està format per les 
obres de Rodrigo Abd, Car-
menchu Alemán, Guillermo 
Arias, Óscar B. Castillo, San-
dra Balsells, Felipe Dana, Fa-
biola Ferrero, Cristina García 
Rodero, Ricardo García Vila-
nova, Diego Ibarra Sánchez, 
Andoni Lubaki, Isabel Muñoz, 
Darcy Padilla, Pablo Piovano, 
Juan Manuel Castro Prieto, 
Anita Pouchard Serra, Moi-

sés Saman, Gervasio Sánc-
hez, Sylvia Izquierdo, Laura 
León Gómez, Nuria López 
Torres, Jacky Muniello, Santi 
Palacios, Víctor Peña, Lorena 
Velasco, Susana Vera. Incluye 
un prólogo del fotógrafo Enric 
Martí.
Aquesta activitat serà a les 
19:00 h, a l’Adoberia Bella, amb 
aforament limitat i seguint les 
mesures d’higiene i segure-
tat. A més, es retransmetrà en 
directe a través dels perfils de 
FineArt a Instagram i Youtube.

Presentació del llibre “Pandemia, 
miradas de una tragedia”
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TEATRE / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el Teatre de l’Aurora 
presenta Xavi Cas-

tillo News! de Pot de Plom 
Teatre, un espectacle definit 
per l’actualitat en clau de co-
mèdia.
Amb la sàtira i l’humor habi-
tual de la companyia valen-
ciana Pot de Plom, l’humo-
rista Xavi Castillo reflexiona 
sobre l’escenari al voltant de 
les últimes notícies del món 
que ens envolta. Un espec-
tacle canviant i amb grans 
dosis d’improvisació que se’n 
riu del que ens volen explicar 
cada dia les grans portades 
informatives.
Xavi Castillo i Pot de Plom 
tornen al Teatre de l’Aurora, 
després d’haver-nos fet riure 
amb espectacles com Con la 
iglesia hemos topao o Canvi 
Climàtic Circus Show.

Horari i venda d’entrades 
de Xavi Castillo News!
Les representacions de Xavi 
Castillo News! tindran lloc 
divendres 12 i el dissabte 13 
de març a les 20 h i el diu-
menge 14 de març a les 19 h.
Després de la funció de di-
vendres, els espectadors 
podran compartir les seves 

“Xavi Castillo News!”, sàtira directa 
sobre l’actualitat política i social, 
aquest cap de setmana a l’Aurora

opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 16 € i 13 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció.

CULTURA / LA VEU 

El proper dilluns dia 
15, a l’AUGA es farà 
una sessió dedicada al 

Dakar 2021. Serà amb Arnau 
Mateu i Salat, que parlarà de 
les seves experiències en la 
passada edició del Dakar
El Dakar 2021 que tingué 
lloc a Aràbia Saudita, te-
nia una bona representació 
d’anoiencs, entre ells hi ha-
via l’igualadí Arnau Mateu, 
conegut com a Willy Foxx, 

molt conegut a les xarxes 
com a influencer,  pels seus 
vídeos  que podeu veure al 
seu canal de Youtube, en 
aquesta edició del Dakar ha 
estat el comunity manager de 
l’equip Rieju.
L’Arnau va poder viure en 
primera persona les experi-
ències del Dakar i ens les ex-
plicarà en un bon documen-
tal.
El podreu seguir, com es fa 
darrerament, a través del Ca-
nal Taronja a les 6 de la tarda.

El Dakar des de dins, amb Arnau 
Mateu, a l’AUGA

HISTÒRIA / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada ha enlles-
tit la digitalització dels 

programes de la Festa Major 
d’Igualada que es conserven 
a la Col·lecció Local, des del 
1851 al 1989. Des d’ara gaire-
bé un centenar de programes 
ja es poden consultar en línia 
i a text complet al dipòsit digi-
tal Trencadís (http://trencadis.
diba.cat), la web on es van pen-
jant i actualitzant els fons locals 
digitalitzats que es conserven a 
les biblioteques de la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona. La digitalització 
d’aquesta col·lecció ha estat 
possible gràcies a una subven-
ció de la Diputació.
Aquesta actuació permet apro-
par a tothom aquest important 
patrimoni cultural de la ciutat, 
un petit tresor que permet veu-
re l’evolució de costums i ritu-
als al llar de gairebé un segle i 
mig de vida igualadina. Així, el 
primer programa festiu és del 
23 d’agost de 1851 i es titula 
«Programa de las Fiestas que 
tendran lugar los días 23, 24 y 
25 de agosto en la villa de Igua-
lada dedicadas a su patrón el 
apòstol S.Bartolomé». Aquest 
inclou curiositats com l’ordre 
dels balls que s’havien de tocar. 
En aquesta col·lecció hi ha al-
guns buits, com els anys de la 
guerra civil, de 1936 al 1939, en 
què no es van celebrar les festes 
o altres anys que la biblioteca 
no ha pogut trobar i conser-
var. Alhora, aquests programes 
contenen cròniques locals, ar-
ticles històrics d’interès i tam-
bé permeten fer-se una idea 

de l’evolució del disseny gràfic 
a casa nostra. Els programes 
originals es conserven a la Col-
lecció Local de la Biblioteca i 
igualment es poden consultar 
“in situ”.
Aquesta col·lecció s’afegeix als 
altres documents digitalitzats 
que la Biblioteca posa a l’abast 
de tothom a través del Trenca-
dís, un repositori que té com 
objectiu preservar i facilitar 
l’accés a aquelles col·leccions 
úniques i valuoses de les bi-
blioteques. Així, des de fa anys 
ja es poden consultar en línia 
tots els periòdics de la ciutat 
fins a l’any 1940, així com les 
capçaleres de periòdic «Igua-
lada» (1942-1997) i la revista 
«Vida» (1946-1998).

La Biblioteca digitalitza 
els programes de la Festa 
Major d’Igualada 

Es tracta dels progra-
mes de Festa Major 

des del segle XIX
 fins als anys 80 

FINEART



Truca’ns!
93 804 24 51

o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat

...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!

Subscripció 2x1 Comerços
78€/any 
Subscripció 3x1 Pack Famílies 
120€/any

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat

El dia del pare 
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MÚSICA / LA VEU 

Demà a les 7 de la tarda, 
l’Orquestra Terres de 
Marca oferirà el seu 

concert MÚSICA I POESIA 
al Teatre Municipal Ateneu. 
Organitzat per la regidoria de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada compta 
amb el suport del Departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat i l’Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de 
Barcelona. El concert dirigit 
per Daniel Mestre que inclou 
Les Illuminations de Benjamin 
Britten per a soprano i orques-
tra de corda op.18 sobre poe-
mes d’Arthur Rimbaud comp-
tarà amb la interpretació de la 
soprano Ulrike Haller. Vistes 
al mar per a orquestra de cor-
da sobre poemes de Joan Ma-
ragall d’Eduard Toldrà i Tres 
cançons arranjades per Aureli 
Vila: Cançó de bressol de To-
màs Garcés; Canticel de Josep 
Carner i Romanç de Santa Llú-
cia de Josep Maria de Sagarra 
acabaran de completar l’espec-
tacle musical.
En el seu conjunt, Les Illu-
minations és una observació 
al·lucinada de la realitat, amb 
algunes reminiscències mi-
tològiques, tot embolicat en 

complexes ambigüitats entre 
l’optimisme i la confusió, pa-
radoxalment a través d’imat-
ges fermament dibuixades 
per Rimbaud i potenciades 
musicalment pel compositor. 
Britten, sens dubte, es va sen-
tir profundament atret per la 
radical emoció, entre nostàl-
gica i bàrbara, dels textos i va 
trobar la música adequada per 
crear l’atmosfera de cada un 
d’ells.
Vistes al mar va ser estrenat 
pel Quartet Renaixement, en 
una de les darreres actuaci-
ons d’aquesta formació, el 31 
de maig de 1921 al Palau de la 
Música en un concert per l’As-
sociació d’Amics de la Música. 
També va ser guardonada amb 

el Premi Fundació Rabell de 
l’any 1920, posteriorment va 
ser arranjada pel mateix Tol-
drà per a orquestra de cambra,
Les Tres cançons de Toldrà 
corresponen a un període de 
fecunditat creativa que desen-
volupà entre 1914 i 1918 quan 
l’esclat de la Primera Guerra 
Mundial impedí continuar 
amb les gires per Europa del 
Quartet Renaixement. Can-
çons tan inspirades com el Ro-
manç de Santa Llúcia, Canti-
cel, Cançó incerta o cançons 
amb versos de Josep Maria de 
Sagarra (com Vinyes verdes 
vora el mar o Cançó de vela) i 
amb versos de Tomàs Garcés 
(com L’ombra del lledoner o 
Cançó de l’oblit), estan impreg-
nades d’un lirisme personal 
incomparable. Quan Sagarra, 
Garcés o Carner publicaven 
un llibre, amb qui Toldrà hi 
tenia una enorme amistat per-
sonal, li enviaven un exemplar 
perquè en fes cançons.
Les entrades, a 8 euros, es po-
den adquirir al web teatremu-
nicipalateneu.cat. També a la 
taquilla del Passatge d’en Vi-
ves, s/n, el dijous de 11 a 13 h i 
de 18 a 20 h, i una hora abans 
de l’inici del concert.

TEATRE / LA VEU 

Un any després de l’ini-
ci de la pandèmia i del 
brot de covid-19 a la 

capital de l’Anoia, el Teatre de 
l’Aurora presenta la campanya 
‘Hi ha gestos que deixen marca’, 
per agrair al personal sanita-
ri de l’Anoia la tasca realitzada 
durant tots aquests mesos de 
pandèmia.
A través del web del teatre es 
podran comprar entrades es-
pecífiques per als professionals 
de la salut. El teatre farà arribar 
aquestes invitacions a les direc-
cions del Consorci Sanitari de 
l’Anoia i del Servei d’Atenció 
Primària de l’Anoia de l’Institut 
Català de la Salut, entitats amb 
les quals el Teatre de l’Aurora 
coordina conjuntament aquesta 
campanya.
Aquestes entitats sanitàries lliu-
raran les invitacions als profes-
sionals, que en podran gaudir 
quan ho desitgin, al llarg de 
l’any. Per cada invitació que els 
espectadors donin, el Teatre de 
l’Aurora amb el suport dels pa-
trocinadors Grup Carles i Ul-
tramàgic, n’aportarà una altra.
El març del 2020 la Conca 

d’Òdena es va convertir en 
l’anomenada “zona zero” de 
l’expansió de la covid-19 a Ca-
talunya. Els professionals de 
la salut s’han posat a prime-
ra línia per combatre aquesta 
pandèmia. La gent va sortir 
als balcons per agrair la seva 
tasca. Però, amb el temps, els 
aplaudiments es van anar apa-
gant. Des del Teatre de l’Auro-
ra es vol reconèixer la feina i 
dedicació d’aquests professio-
nals de la millor manera que 
saben: amb teatre.

Col·laboradors de la campanya
‘Hi ha gestos que deixen mar-
ca’ és una iniciativa del Teatre 
de l’Aurora, amb el suport dels 
patrocinadors Grup Carles i 
Ultramàgic. La iniciativa no 
hagués estat possible sense la 
col·laboració del Consorci Sa-
nitari de l’Anoia que gestiona 
l’Hospital Universitari d’Igua-
lada i el CAP Igualada Nord, 
i el Servei d’Atenció Primà-
ria de l’Anoia. La campanya 
compta amb la col·laboració 
dels mitjans col·laboradors 
AnoiaDiari, La Veu de l’Ano-
ia, Ràdio Igualada, Canal Ta-
ronja i El Regió 7.

“Música i poesia”, concert amb 
l’Orquestra Terres de Marca a l’Ateneu

“Hi ha gestos que deixen 
marca”, campanya del Teatre 
de l’Aurora dedicada al 
personal sanitari

Precocinados La Bona Cuina, SL
Italia, 8 - Pol. Ind. Les Comes - 08700 Igualada (Barcelona)
info@bona-cuina.com - www.bonacuinaselecta.com

CANELONS
GOURMET

TRUCA’NS A FÀBRICA I ET PREPAREM LA COMANDA
PERQUÈ ELS PUGUIS RECOLLIR A LES NOSTRES INSTAL.LACIONS

938 044 834

PER UN NADAL DIFERENT, GAUDEIX DELS NOSTRES
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Demà dissabte 13 de 
març a les 19h la 
companyia Farrés 

Brothers i cia. presenta Orbi-
tal a L’Ateneu de Sant Martí 
de Tous. L’espectacle tracta les 
relacions humanes i la cièn-
cia, des d’una òptica poètica, 
i amb l’amor i l’humor com a 
elements importants.
La programació forma part 
del cicle Tous en Família, 
que es va reprendre el passat 
febrer i segueix aquest març 
amb la intenció que la cultura 
no defalleixi malgrat la situa-
ció sanitària que ja fa un any 
que vivim. El cicle està or-
ganitzat per l’Ajuntament de 
Tous i compta amb la col·la-

tres amics per fer-la real.
Un espectacle sobre les òrbi-
tes que dibuixem en el nostre 
dia a dia sense adonar-nos-
en. De la mateixa manera que 
un coet llençat a l’espai, que 

aprofita la rotació de la terra 
i entra en òrbita durant un 
temps, quan coneixem algú, 
entrem en òrbita amb aques-
ta persona i ens impulsa cap 
a trajectòries que on no hau-

Els Farrés Brothers presenten ‘Orbital’ a Sant Martí de Tous
ríem anat si no l’haguéssim 
conegut.
Farrés Brothers i cia
Farrés Brothers i cia. és una 
companyia de teatre creada 
el 2002 per Jordi Farrés, Pep 
Farrés i Jordi Palet que habi-
tualment proposa especta-
cles per a tots els públics. Els 
agrada tractar temes potents, 
des de punts de vista inusu-
als, de forma original i no 
moralitzant. Durant 18 anys, 
han creat 10 espectacles que 
han voltat per tota Catalunya 
i la resta de l’Estat. D’aquests,
Tripula (2013) els va obrir al 
mercat internacional. En to-
tal, unes 2.000 representaci-
ons. Després de La visita de la 
vella dama -el seu segon es-
pectacle per a adults, copro-
duït amb Temporada Alta i el 
Teatre Lliure, amb Vicky Peña
i Xavier Capdet com a pro-
tagonistes- tenien ganes de 
tornar a captar els ulls, orelles 
i cors de nens i nenes amb la 
seva darrera obra, Orbital.

LLENGUA / LA VEU 

Si us agrada escriure, 
aquest mes teniu l’opor-
tunitat de participar en 

un nou concurs de microre-
lats que ha organitzat l’As-
sociació Promotora de la 
Llengua Catalana (APLEC). 
En aquesta edició hi ha dos 

temes per escollir: “Aquell 
dia que ho va canviar tot” i “I 
si...?”. El concurs està obert a 
totes les persones majors de 
18 anys. Per participar-hi, 
cal enviar el relat (extensió 
màxima de 200 paraules), 
signat amb un pseudònim, 
a l’adreça de correu electrò-
nic tutriesaplec@gmail.com. 

Trobareu més informació al 
blog http://aplecaplec.blogs-
pot.com
Termini: podeu presentar els 
microrelats fins al 31 de març. 
Premi: 1r premi, 150 €; 2n 
premi, 100 €; 3r premi, 50 € 
+ val per un llibre.
Entrega de premis: el dia 23 
d’abril de 2021.

Torna el Concurs de Microrelats que 
organitza l’APLEC

Concert amb la Coral Càrmina als 
Hostalets de Pierola
MÚSICA / LA VEU 

Diumenge a les 7 de 
la tarda a l’església 
de sant Pere tindrà 

lloc un nou concert organit-
zat pels amics d la Música 
dels Hostalets de Pierola. En 
aquesta ocasió es comptarà 
amb la presència de la Coral 
Càrmina, amb David Malet a 
l’orgue i dirigida per Daniel 
Mestre que interpretaran una 
repertori de música religiosa 
de autors com Bach, Fauré i 
Dvorák.
Com és habitual en les darre-
res activitats i per tal de ga-
rantir la seguretat dels assis-
tents hi haurà control d’accés 

(anotació de nom, telèfon de 
contacte i població), desin-
fecció amb gel hidroalcohòlic 
i presa de temperatura. L’afo-
rament serà limitat segons les 

mesures sanitàries vigents i 
l’ús de la mascareta serà obli-
gatori en tot moment. Es re-
comana accedir-hi una hora 
abans del concert.

boració del Teatre Nu.

Abraçades i viatges
La Mariona, el Yuri i el Nil 
juguen a marcians. L’univers 
forma part del seu joc, tal 
i com tots formem part de 
l’univers. Un dia, les seves òr-
bites es perden la pista; i pas-
sen els anys. Ara són adults. 
La Mariona és a punt de fer 
realitat el somni dels tres: vi-
atjar de veritat cap a l’espai. 
Ella no vol marxar sense aco-
miadar-se; ells volen acomi-
adar-se abans no marxi. Es 
retrobin o no, la memòria es 
desperta, els jocs tornen i els 
astres tornen a fer constel·la-
cions impossibles. Orbital 
gira al voltant d’una abraçada 
pendent. I del llarg viatge de 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Periodista.  

Núm. de Col·legiació: 20.196

A L’Adoberia, “El meu Kintsugi”, o la més pura 
necessitat d’autoexpressió amb els fotografies 
de La Skimal (Isabel Flores)

“ El meu Kintsugi”, un altre dels 
reclams del FineArt 2021, és una 
sorprenent mostra constituïda  

per una sèrie de fotografies de La Ski-
mal (Isabel Flores), tractades digital-
ment amb el propòsit de retratar unes 
molt potents experiències de la seva 
pròpia vida; això és, és una invitació a 
descobrir el present i el passat a través 
de les seqüències viscudes arran d’una 
operació de cor. L’exposició ens acom-
panya a partir d’una radiografia sensi-
tiva, vista des dels seus mateixos ulls, 
per una seqüenciació de figures que li 
serveixen com a exercici terapèutic per 
anar més enllà de la presentació formal 
de la fotografia, avançant en una via 
d’escapament, molt ben definit en pa-
raules de la fotògrafa: “Una necessitat 
d’autoexpressió per a suportar i trans-
mutar, i un intent de curar aprenent 
a apreciar-me tal com sóc: trencada i 
nova, única, irreemplaçable, i en per-
manent canvi; en definitiva, tota una 
performance d’un episodi biogràfic”. 
Es tracta, doncs, d’autoretrats creats 
digitalment, a través de múltiples pas-
sos expositius i altres recursos digitals; 
i, posteriorment intervinguts amb pin-
tura i fil daurat per presentar-los des 
d’un plantejament de recomposició de 
les parts, en un format d’imatge on la 
llum travessi la fotografia i, aquesta, 
pugui ser observada des de dos punts 
de vista.
La mostra ens acompanya submer-
gint-nos per una realitat ben diferent 
i no gens convencional.  Així, les dis-
tintes seqüències presentades barregen 
el fet cronològic i l’aleatori, l’interactiu 
i el sensitiu; al capdavall tot un trans-
port de l’artista a despullar-se, lluny 
de visions i estètiques estereotipades, 
i deixant-se portar per la intuïció i la 

mirada des de la càmera connec-
tada al cor. “El meu Kintsugi” ens 
apropa a aquesta tècnica japonesa 
que tracta de reparar els trossos 
trencats amb cosits d’or, acollint-se 
a una procediment de recomposi-
ció -de la tradició oriental- que els 
concedeix bellesa a les cicatrius, en 
lloc d’amagar-les; i és en recompon-
dre-les que aquesta circumstància 
ens fa més fortes, més valentes i 
més especials a les persones.
Isabel Flores (Eivissa, 1982), altra-
ment La Skimal, és una fotògrafa, 
de la qual tota la vida ha girat al vol-
tant de la fotografia, emmarcant-se 
en la constant de les forces del yin 
i del yang, aquell principi filosòfic 
que li permet de donar curs har-
mònic als seus projectes personals. 
Reconeguda internacionalment pel 
seu genuí procés de creació a l’hora 
de captar i redefinir amb la seva mi-
rada el món i la cultura que l’envolta 
en cada moment; les seves fotogra-
fies són una enginyosa i elaborada 
creació en tots els aspectes, i deriven 
d’una curiositat insaciable en des-
cobrir el món i de la seva forma de 
comunicar-se amb ell, així com amb 
la seva pròpia vida, manifestant-se 
a través d’elles amb total naturalitat 
i transparència. Ara bé, una cosa 
que defineix la seva més pregona es-
sència i idiosincràsia és el que se’ns 
proposa per a aquesta ocasió amb 
la seva tan particular representació 
de si mateixa, tal com puntualitza 
amb aquestes paraules: “Per a mi les 
fotografies són experiències i inten-
to expressar-me amb elles amb ho-
nestedat, amor i audàcia. És la meva 
forma de vida, la meva forma d’in-
terpretar i enfrontar-me a la realitat”.
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Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada
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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.

PRINCIPIS DE 1930.
PORXADA I VOLTES DE LA HISTÒRICA (D’HERÈN-
CIA MEDIEVAL) TRAVESSIA DE SANT ROC, QUE VA 
ACOLLIR EL PRIMER MERCAT D’IGUALADA, AL-
TRAMENT ANOMENAT “PESCATERIES”.

Fotografia d’autor desconegut, possiblement d’algun Estu-
di o Taller  Fotogràfic.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a histo-
riadora.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

AGENDA

Dissabte a les 5 de la tarda i a les 8 del 
vespre al Casal

DIUMENGE 14  

MÚSICA 
Igualada 

Concert amb Milton Salazar. Després d’un 
temps sense treure música nova (dedicat 
a la composició, la producció i la tècnica 
vocal) torna amb un so renovat, influen-
ciat per la música d’autor, l’indie i el pop 
espanyol més actual
Diumenge a les 12 del migdia al Kiosk 
del Rec

TEATRE 
Igualada

Xavi Castillo News! és un espectacle definit 
per l’actualitat en clau de comèdia. Amb la 
sàtira i l’humor habitual de la companyia 
valenciana Pot de Plom, l’humorista Xavi 
Castillo reflexiona sobre l’escenari al vol-
tant de les últimes notícies del món 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

TEATRE 
Igualada 

“Alguns dies d’ahir”, de JOrdi Casanova. 
L’espectacle sobre una família que conversa 
i se sincera enmig dels mesos políticament 
més convulsos de la nostra història recent
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

DIVENDRES 12 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA  
Igualada

Presentació del llibre “Pandemia, mira-
das de una tragedia” a FineArt Igualada. 
Una obra formada per les fotografies de 26 
professionals de referència a nivell inter-
nacional com són Isabel Muñoz, Manuel 
Castro Prieto, Gervasio Sánchez o Sandra 
Balsells, entre altres. 
Divendres a les 7 de la tarda a l’Adoberia 
Bella

TEATRE 
Igualada

Xavi Castillo News! és un espectacle de-
finit per l’actualitat en clau de comèdia. 
Amb la sàtira i l’humor habitual de la 
companyia valenciana Pot de Plom, l’hu-
morista Xavi Castillo reflexiona sobre l’es-
cenari al voltant de les últimes notícies del 
món 
Divendres a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

DISSABTE 13

MÚSICA 
Igualada

“Mites i llegendes”, concert amb l’Orques-
tra Terres de Marca, la soprano Ulrike Ha-
ller i dirigit per Daniel Mestre
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu

TEATRE 
Igualada

Xavi Castillo News! és un espectacle definit 
per l’actualitat en clau de comèdia. Amb la 
sàtira i l’humor habitual de la companyia 
valenciana Pot de Plom, l’humorista Xavi 
Castillo reflexiona sobre l’escenari al vol-
tant de les últimes notícies del món 
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

TEATRE 
Sant Martí de Tous 

La companyia Farrés Brothers i cia. pre-
senta “Orbital”. L’espectacle tracta les rela-
cions humanes i la ciència, des d’una òpti-
ca poètica
Dissabte a les 7 de la tarda a la Casa del 
Teatre Nu

TEATRE 
Calaf 

El Mag Lari presenta “Una nit amb el Mag 
Lari”

TEATRE 
Calaf 

“’36 preguntes que faran que t’enamoris” 
és una comèdia romàntica escrita i dirigi-
da per Pere Anglas. Nova producció de la 
Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya i 
Els McGregort
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Ca-
sino

MÚSICA 
Els Hostalets de Pierola 

Concert a càrrec de la Coral Càrmina. .In-
terpretaran una repertori de música religi-
osa de autors com Bach, Fauré i Dvorák.
Diumenge a les 7 de la tarda a la parrò-
quia de Sant Pere

MÀGIA 
Vilanova del Camí 

Espectacle de màgia a càrrec d’Isaac Jura-
do.
Diumenge a les 12 del migdia a Can Pa-
passeit

DILLUNS 15

XERRADA
Igualada 

“El Dakar des de dins” a càrrec de l’Arnau 
Mateu i Salat, que ens parlarà de de les se-
ves experiències en la passada edició del 
Dakar. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda pel Canal Ta-
ronja



FINEART / EXPOSICIONS  (del 26 de febrer al 21 de març)

ARTESANIA
de M. Teresa Costas
Art fet a mà per decorar la casa, per 
vestir-se, per a la lectura, per rega-
lar...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

AMNISTIA ARA!
Instal·lació simbòlica per denunciar 
la repressió que estem vivint. L’ex-
posició es va poder veure per pri-
mer cop a la plaça de Catalunya de 
Barcelona el 16 d’octubre de 2020, 
coincidint amb el tercer aniversari 

de l’empresonament del president 
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 
De l’1 al 12 de març a la seu d’Òm-
nium Cultural Anoia

SIMONE DE BEAUVOIR, 
FEMINISTA
I ESCRIPTORA
Un trajecte per la vida i l’obra de Si-
mone de Beauvoir, filòsofa i escrip-
tora. Simone de Beauvoir ha estat 
una de les figures més destacades 
del canvi social i simbòlic protago-
nitzat per les dones i el feminisme
Del 7 de març a l’1 d’abril al vestí-
bul de la Biblioteca Central

FINEART A LA XARXA
Fotos triades del concurs de fotogra-
fia FineArt a Instagram durant tot 
l’any. 
Llegim...? Llibreria

PREMI CIUTAT D’IGUA-
LADA DE CREACIÓ
ARTÍSTICA
La col·lecció guanyadora de l’edició 
del 2020 ha estat “Boira”, de Diego 
Pedra Benzal.
Mercat de la Masuca

MI KINTSUGI
Isabel Flores
Viatge creatiu i terapèutic que va 
més enllà del format formal de la fo-
tografia. 
L’Adoberia

MUSEUS
D’ALTRES TEMPS
Diego Pedra
Segons l’autor: “Les fotografies estan 
realitzades amb la incorporació de 
fotos antigues, de familiars, en con-
textos actuals com paisatges, mu-
seus, ruïnes, etc.. 
L’Adoberia

LIFTINGS
DE POLAROIDS
Albert Porres
Les fotos són fetes amb càmeres Po-
laroid SX-70 i 600SE. Un cop la foto 
està seca, intento fer un traspàs de 
la gelatina, posant-la sobre un paper 
aquarel·la, diu l’autor. 
Museu de la Pell

NARCÍS DADER, MÉS 
ENLLÀ DEL TESTIMONI
A còpia de fixar, durant anys, una 
llarga sèrie de moments fugaços s’ha 
construït una mena de registre de 
la quotidianitat, que ara esdevé una 
eina de reflexió sobre una època i un 
país. 
Museu de la Pell

FOTOGRAFIA
CONTEMPLATIVA
Nalanda Miksang
La fotografia contemplativa és una 
pràctica que ens ajuda a reconèixer 
la percepció abans que hi intervin-
gui qualsevol pensament 
Museu de la Pell

SIMETRIES
DE L’EIXAMPLE
Oscar Xarrié
Aquesta sèrie neix a partir d’una 
deriva per l’Eixample i l’observació 
de les façanes dels seus edificis.
Museu de la Pell

INTERIORS
Xavier Manrique
Volia fer un petit viatge. Sense male-
tes.
I... vaig sortir. Cap al lloc on ja havia 
estat, sense ser-hi del tot. i intervin-
gui qualsevol pensament 
Museu de la Pell

EL QUE NO ES VEU
Jesús Montañana
Capta la nostra atenció fotografiant 
els llocs precisos on es van cometre 
homicidis per violència masclista a 
Espanya 
Museu de la Pell

ESPAI CLOS
Guillem Torné
Una aproximació a la cosmologia de 
la representació visual. 
Museu de la Pell

BITTER, SWEET, SOFT
Bernat Millet
La resiliència del poble sahrauí.. 
Museu de la Pell

MIRALLS I PAPALLONES
Cristòfol Casanovas
Un projecte artístic que indaga en la 
metamorfosi de la pedra, en ser al-
legoria i transformació. 
Museu de la Pell

TIME NOT LIVED
Gemma F. Cerezo
Avorrida dels convencionalismes i 
el de sempre, en aquest projecte in-
tento emular antigues fotografies, 
fugint d’allò formal i desterrant la 
nitidesa,. 
Museu de la Pell

LES PASSEJADES
DEL CONFINAMENT
Carmen Dacal
Durant els minuts d’aquelles passe-
jades ens abandonàvem a una altra 
realitat, lluny d’aquell malson. 
Museu de la Pell

CESPEDOSA
Juan Manuel Castro Prieto
Al llarg de quatre dècades l’autor ha 
anat construint amb les seves imatges 
un discurs introspectiu que ha acabat 
conformant tot un recorregut per la 
seva memòria i els seus somnis.. 
Museu de la Pell

HOMENATGE
A LA FEMINITAT
Manel Puigcerver
el cos femení és aquell lloc on la 
llum i les ombres canten, i la nostra 
obligació és la de saber escoltar i fo-
tografiar aquest cant.. 
Portal del Llevador

CINEMÀTIQUES
Rubén Torras
Les sèries que presenta són un qua-
dern de viatges que ens condueix en-
vers una recerca de naturaleses ver-
ges. Una exploració gràfica de mons 
en constant mutació.
Artèria

VARIACIONS SOBRE 
LA GRAVETAT DEL LLOC
Israel Ariño i Clara Gassull
Fonent els llenguatges de l’escultura 
i la imatge, vivint el bosc o extra-
ient-ne elements, s’explora el lloc 
com a eix de vinculació emocional.
Sala Municipal d’exposicions

MONS IMPOSSIBLES
Marijose Cueli
Si vas al bosc i veus els troncs de 
Basajaun, veuràs la meva foto. No 
he tret ni posat res, excepte aïllar el 
motiu de l’entorn perquè l’especta-
dor pugui veure el que veig jo..
Rectoria de Santa Maria

TTAKUN
Jaione Garcia Santesteban
Aquest projecte sorgeix com una in-
vestigació visual, sobre l’origen de 
la txalaparta, que és un instrument 
musical basc, d’origen molt antic i 
desconegut.
Rectoria de Santa Maria

70è TROFEU PELL
L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, 
des del 1945, organitza uns dels pri-
mers concursos nacionals de foto-
grafia de l’Estat espanyol..
La Teneria

RETRATS DE FAMÍLIA
Montserrat Pallàs
Els primats de diversos zoològics 

i espais naturals han estat els meus 
models
Biblioteca Central

NIL BLANC
Ana María Robles
Mostra sobre la vida dels Mundari, 
pastors nòmades del Nil..
Adoberia Bella

MONS EN MINIATURA
Manuel Moraleda
 mons en miniatura que componen 
aquest puzle, anomenat vida o histò-
ria, del quals tots formem part.
Adoberia Bella

LA RESPOSTA
Oriol Roura
Discurs visual dels esdeveniments 
ocorreguts arran de l’aplicació de la 
sentència del Tribunal Suprem als 
presos polítics catalans.
Adoberia Bella

L’HORA QUIETA
Laia Puig
El recorregut anímic cap a l’abstrac-
ció i la foscor, quan tot es desintegra 
i només queden espurnes de color 
difuminades
Adoberia Bella

XXVI BIENNAL 
INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFIA
DE L’ESPORT
50è aniversari de Fotosport.
Adoberia Bella

EXPOSICIONS
ESCOLARS
L’Escorxador

ALTRES EXPOSICIONS
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Cinema a l’Anoia
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Tota la informació de la teva comarca en un clic

Amb Denzel Washington i 
Rami Malek
Estrena •  Pequeños detalles

REDACCIÓ/ 

Deke, un xèrif adjunt del comtat 
de Kern, Califòrnia, s’aparella 
amb Baxter, un xèrif de Los 

Angeles per atrapar un assassí en sèrie. 
La capacitat de Deke per adonar-se de 
les “petites coses” és inquietantment 
precisa, però la seva disposició a eludir 
les regles envolta a Baxter en un dile-
ma punyent. Mentrestant, s’ha d’en-
frontar a un fosc secret del seu passat. 
Little Things és un thriller sobre crims, 
dirigit per John Lee Hancock (El nova-
to, Un sueño posible) amb un reparti-
ment encapçalat per Denzel Washin-
gton (Fences, El vuelo), Rami Malek 
(Bohemian Rhapsody, Mr. Robot), i 
Jared Leto (Escuadron suicida, Dallas 
Buyers Club) com a assassí en sèrie.

Ateneu Cinema 
Igualada

Casal
St. Martí de Tous

PEQUEÑOS DETALLES
Dv: 19:30
Ds: 19:30 
Dg: 19;30
Dc: 17:00

LA DONA IL·LEGAL
Ds: 17:30

MARTIN EDEN
Dg: 17:30

MADAME CURIE
Dg: 19:25

RAYA I L’ÚLTIM DRAC
Ds: 16:45 (català)
Dg: 16:45 (castellà)

TERRA DE TELERS 
(Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

Memòria de les colònies
Cicle Gaudí •  Terra de telers

RICARD FUSTÉ/ 

El dijous 18 de març, a les vuit del 
vespre, el Cine-club presenta, a 
l’Ateneu Cinema i dintre del Ci-

cle Gaudí, la producció del 2020 Terra 
de telers, dirigida per Joan Frank Cha-
ransonnet.
Després de Pàtria (2017), Charanson-
net s’endinsa novament en la nostra 
història i, a través del personatge de la 
Julieta i de la vida en una colònia tèx-

til a on ella arriba amb només sis anys, 
mostra el procés d’industrialització i 
els canvis en la nostra societat des de 
l’any 1921 en què arrenca l’acció fins a 
la crisi del sector als anys vuitanta.
Una ficció d’indubtable valor docu-
mental narrada amb rigor i sensibi-
litat. El personatge de la Julieta està 
interpretat per quatre actrius d’acord 
amb l’edat que representa en cada mo-
ment: Gala Charansonnet, Laia Díaz, 
Alba López i Montse Ribadellas

Científica i pionera
A Tous •  Madame Curie

REDACCIÓ/ 

Pionera. Rebel. Geni. Radioacti-
ve és la història real i increïble 
de Marie Sklodowska-Curie 

i el seu treball guanyador de el Pre-
mi Nobel que va canviar el món per 

sempre. A mesura que descobreix 
elements radioactius prèviament des-
coneguts, aviat es torna terriblement 
evident que la seva investigació po-
dria conduir a aplicacions en medi-
cina que permetrien salvar milers de 
vides, però també a usos en la guerra 
que podrien destruir milions d’elles.
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La sèrie té intensitat 
pels quatre costats 
portant al límit tant 

als seus personatges 
com a l’espectador. 
Aquesta pressió a la 
qual el director sot-

met tant als protago-
nistes com a l’espec-
tador obre la història 
de múltiples formes. 

Es tracta d’una minisèrie de 
sis episodis que podeu veu-
re a Movistar. Sis antiavalots 
executen un problemàtic des-
nonament al centre de Ma-
drid, però el desallotjament es 
complica i passa una tragèdia. 
Un equip d’Afers Interns de la 
Policia serà l’encarregat d’in-
vestigar els fets, davant dels 
quals els sis policies podrien 
enfrontar-se a una acusació de 
greus conseqüències. 
El grup d’agents busca una 
sortida pel seu compte, com-
plicant encara més la situació. 
La jove Laia Urquijo, una de 
les agents d’Afers Interns, s’ob-
sessiona amb el cas i comença 
a investigar, descobrint a poc a 
poc molt més del que mai ha-
gués imaginat...
M’aventuro a dir que possi-
blement sigui la millor sèrie 
de TV espanyola de l’any, sis 
capítols de 50 minuts, que 
amb un ritme frenètic ens 
introdueixen en una trama 
policíaca amb certes dosis de 
thriller.
Era d’esperar que estant Ro-
drigo Sorogoyen darrere de la 
càmera no defraudaria i no-
vament amb la seva destresa 
i amb els seus virtuosos plans 
seqüència ens explica una his-
tòria amb guió d’ell i la seva 
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Les millors Sèries

Veure com treballa la “Brimo” de la Policia Nacional ha esdevingut la sèrie thriller més vista del 2020 a Espanya, i 
acaba de rebre el premi Feroz a la millor de l’any

col·laboradora habitual Isabel 
Peña.
Tots els actors aporten un rea-
lisme molt bo, amb personat-
ges molt creïbles i ben defi-
nits. Vicky Luengo interpreta 
fenomenalment a la Laia, una 
policia d’afers interns menuda 
però d’empenta, una investi-
gadora nata que veu alguna 
cosa tèrbola en el desallot-
jament d’un habitatge on ha 
mort una persona. Completen 
el repartiment Raul Arevalo, 
Alex Garcia, Roberto Alamo, 
Hovik Keuchkerian, Raul Pri-
eto i Patrick Criado.
A l’igual que en El Reino es 
destapen corrupcions de tota 
mena i Sorogoyen ens mos-
tra unes forces policíaques de 
gent dura i agressiva, però al-

hora molt vulnerables davant 
de certes regles que moltes ve-
gades és impossible no creuar.
Hi ha fins i tot un gest de 
complicitat al famós expoli-
cia Villarejo, un tipus que ho 
controla tot a l’ombra i que és 
capaç de negociar secrets amb 
qualsevol que li reporti bene-
ficis.
La investigació interna divi-
dirà a el grup i començaran 
els problemes personals, així 
anirem coneixent a tots en les 
seves vides fora de el cos. 
La sèrie té intensitat pels qua-
tre costats portant al límit tant 
als seus personatges com a 
l’espectador. Es detecta un dels 
trets estilístics que imprimeix 
Sorogoyen a la sèrie: situar la 
càmera molt a sobre dels ac-
tors per elevar encara més la 
intensitat que transmeten les 
imatges, primer per intentar 
aconseguir que l’espectador si-
gui senti un membre més de el 
grup d’antiavalots. Aquí no hi 

ha cap intent de blanquejar la 
que potser és la unitat policial 
més odiada per la societat, ja 
que tot va més orientat a que 
la immersió de l’espectador si-
gui total en el que passa.
Un cop ha aconseguit això, 
Sorogoyen va relaxant de mica 
en mica aquesta pressió a la 
qual sotmet tant als protago-
nistes com a l’espectador per 
anar obrint la història de múl-
tiples formes. D’una banda, 
es permet conèixer millor a 

aquests sis antiavalots, oferint 
un acostament creïble a cada 
un d’ells. Cap és un dimoni 
però tampoc un àngel i a les 
particularitats de la seva vida 
professional s’uneix la seva re-
alitat personal, amb la majoria 
d’ells en una situació que no 
resulta precisament envejable.
No obstant això, és cert que la 
sèrie busca oferir un dibuix de 
tots ells -bona prova d’això és 
que cada un dels capítols està 
titulat a partir de el nom de 
cada un dels sis-, però l’interès 
de la sèrie no és tant un desno-
nament que acaba en tragèdia 
com escalar el problema més 
enllà del que feia olor de ca-
tàstrofe abans que comencés.
Fins i tot els actors amb pa-
pers secundaris broden els 
seus papers i les subtrames 
que sobre el paper podrien 
ser menys interessants encai-
xen de meravella en el con-
junt. Una sèrie impecable.

Possiblement sigui 
la millor sèrie de TV 
espanyola del 2020, 

sis capítols de 50 
minuts, que amb un 
ritme frenètic ens 

introdueixen en una 
trama policíaca

 amb certes dosis 
de thriller.

Antidisturbios, acció i més acció
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

SANT MIQUEL DEL 
CASTELL DE QUERALT

SANT ESTEVE 
DE FERRIOLS

El municipi de Bellprat

E l municipi de Bellprat 
(33.95 km2 ) es troba 
al sud-oest de la co-

marca de l’Anoia. Limita al 
NE amb Sant Martí de Tous, 
al SE amb Santa Maria de 
Miralles, Santa Coloma de 
Queralt (la Conca de Barbe-
rà ) al NW, les Piles de Gaià 
a l’Oest i Pontils al SW.
S’estén pels sectors que con-
formen els altiplans de Santa 
Coloma de Queralt, estant el 
terme travessat per la serra 
de Queralt, amb el punt on 
s’alça el Castell de Queralt, 
atenyent els 851 m.
L’any 2020 vivien a Bellprat 

64 persones.
La història de Bellprat va 
lligada al castell de Queralt, 
centre històric del municipi. 
D’aquest castell ja en tenim 
referències en el segle X. El 
petit poble de Bellprat es va 
formar al voltant de l’església 
de Sant Salvador, cap al se-
gle XVI. Cap a la fi d’aquell 
segle eren només deu cases 
agrupades i 8 masies espar-
ses. Aquest nucli més antic, 
format pel carrer Major, la 
plaça de l’església i els car-
rerons del costat, manté en 
gran mesura el seu aspecte 
original. 

Algunes cases han estat res-
taurades, sempre amb en-
cert, tot conservant el seu 
aire antic i l’harmonia del 
conjunt.
Segons la divisió provinci-
al que es va fer el segle XIX 
Bellprat va passar a incorpo-
rar-se a la província de Bar-
celona, separant-se de Santa 
Coloma de Queralt després 
de molts segles de pertànyer 
a la mateixa baronia.
L’economia de Bellprat ha 
estat sempre agrícola, essen-
cialment cerealista, acompa-
nyada de la cria d’animals de 
granja.

Aquesta construcció està vinculada al castell de 
Queralt. Les primeres notícies documentals de 
l’església de Sant Miquel de Queralt apareixen 
l’any 1088, malgrat que no fou mai parròquia, 
sinó que restà únicament com a capella del cas-
tell. A inicis del segle XIII la branca principal 
de la família Queralt va patir greus dificultats 
econòmiques i la sort de Sant Miquel va anar lli-
gada a la del castell, que a la baixa Edat Mitjana 
es va abandonant.
Avui de l’església només en resta el mur de po-
nent, coronat per un campanar d’espadanya 
amb una sola obertura. De l’única nau, així com 
de l’abis, se n’ha perdut qualsevol rastre. Des del 
lloc on s’alcen les restes de l’església, situades a 
l’extrem occidental del castell, se’ns ofereix una 
impressionant panoràmica.
Avui en dia tot el recinte del castell es troba molt 
malmès, però encara és evident gran part del 
perímetre emmurallat, així com murs sencers 
de la zona residencial, testimonis d’una cisterna 
i zones destinades a estables, corrals i pallisses.

Emplaçament: Circulant per la carretera B-220, 
en sentit Santa Coloma de Queralt, entre els 
quilòmetres 7 i 8, a la dreta de la carretera hi 
trobarem una sortida indicada.

L’església romànica de Sant Esteve de Ferri-
ols fou construïda a la darreria del segle XII, 
inicis del XIII. Era situada en una vila rural, 
documentada des de l’any 1194. La planta de 
l’església, avui sense culte, és d’una nau rectan-
gular sense distinció amb el presbiteri. Al mur 
de migdia hi ha un contrafort afegit i a l’in-
terior dos arcs de mig punt descarreguen els 
paraments de la paret nord. La coberta de la 
teulada és d’un sol pendent. 
També coneguda popularment sota l’advocació 
de Sant Blai, aquesta església és un exemple de 
la cristianització d’un antic lloc de culte pagà 
de tradició ancestral constatat a les inscultures 
que hi ha al davant. El conjunt està configurat 
per una xarxa d’unes trenta cassoletes i regue-
rons comunicats entre sí. La seva significació 
podria estar relacionada amb un lloc propici 
per a la celebració de cerimònies socials o d’al-
gun tipus de culte. Es poden considerar, doncs, 
incloses dins de l’anomenat art rupestre esque-
màtic, amb una cronologia entre la darreria 
del tercer mil·lenni i el segle VI aC. És possible 
que aquest antic lloc de sacrifici fos utilitzat de 
nou en època medieval amb un altre sentit més 
propi del cristianisme, per exemple com a base 
d’un antic banc destinat a rentar els difunts, 
costum funerari habitual a l’alta edat mitjana.

Emplaçament: Camí que surt de la carretera 
de la Llacuna a Sta Coloma de Queralt, km, 2.

Les primeres notícies de Sant Jaume de Bell-
prat les hem de situar entre el 1025 i el 1050, 
ja que apareix citada en una llista de parrò-
quies del bisbat de Vic. Sant Jaume de Que-
ralt va exercir de parròquia fins al segle XV 
en què es convertí en sufragània de la nova 
parròquia de Sant Salvador de Bellprat, situ-
ada al pla.
L’església, d’origen romànic, actualment es 
troba en perill d’esfondrar-se. Al llarg de la 
història ha sofert importants modificacions 
que han variat la seva estructura originària. 
Per les seves característiques respon als mo-
dels de les esglésies romàniques del segle XI, 
d’una sola nau capçada per un absis semicir-
cular i campanar d’espadanya al mur de po-
nent i porta al de llevant.
Els murs exteriors són decorats amb actua-
cions cegues i bandes llombardes. A l’interi-
or de l’església hi ha encaixonada a la paret 
una imposta decorada amb elements vegetals. 
Aquesta decoració és característica de l’Edat 
Mitjana i té una llarga tradició que abasta des 
de l’època preromànica fins al segle XIV. 

Emplaçament: Camí que surt de la carretera 
de la Llacuna a Santa Coloma de Queralt, km, 
7,700

FONTS: Patrimoni Cultural DIBA; “Esglésies Romàniques de l’Anoia” (Josep-Vicenç Mestre Casanova/La Veu); “Rutes per l’Anoia, història i art” (Pau Llacuna i Teresa Mascó /La 
Veu); Ajuntament de Bellprat / Turisme Alta Anoia

SANT JAUME
DE BELLPRAT

Ajuntament
de 

Bellprat



Març
12: Innocenci I, papa; Maximilià; Bernat; Teòfanes, .

13: Roderic;  Salomó; Patrícia; Ramir . 
14: Arnal; Matilde ;Florentina,.

15: Madrona; Ramon; Lluïsa de Marillac   
16: Agapit; Heribert; Ciríac; Abraham.

17: Patrici ; Josep d’Arimatea 
18: Ciril de Jerusalem; Salvador d’Horta 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Igualada, març de 2021

Teresa Queraltó Solà
En el 5è aniversari de la mort de:

El teu record perdurarà per sempre entre nosaltres.
Els que t’estimàvem no t’oblidarem mai.

ACS

que ens va deixar el 12 de març de 2016

Joaquim Solé i Llorach

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

Els qui us hem estimat mai us oblidarem.

Morí el dia 27 de març de 2003

18è aniversari de

Igualada, març de 2021

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

4t aniversari de

ESGLÉSIA / LA VEU 

Un any més les parrò-
quies de l’Arxipres-
tat Anoia-Segarra 

s’uneixen a aquesta iniciativa 
de pregària de les “24 hores 

per al Senyor” que convoca 
cada any el papa Francesc 
durant el temps quaresmal. 
Els horaris seran els se-
güents, tenint en compte que 
enguany no es podrà realit-
zar de nit a causa del confi-
nament nocturn: 
Divendres dia 12:
D´11 a 18h: Pares Caputxins.
De 16,15 a 17,15h: Llar del 
Sant Crist (només per la co-
munitat religiosa i els resi-
dents).
De les 18 a les 20h: Parròquia 
de Sant Jaume de Calaf.
De 19,30 a 20,30h: Basílica 
de Santa Maria d’Igualada 
(coincidint amb el Miserere).
Dissabte dia 13:
De 8 a 9h: Carmelites.
De 9 a 12h: Parròquia de 
la Sagrada Família, amb la 
participació dels següents 
grups, de 10 a 11h, Emaús i 
Frater. D’11 a 12h, Adoració 
Nocturna i Legió de Maria.

24 hores per al Senyor

ESGLÉSIA / LA VEU 

El proper dissabte 13 de 
març, 4rt diumenge de 
Quaresma, 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 ce-
lebració es cantarà “Nothing 
can trouble”. Durant l’ofer-
tori es cantarà “God is for-
giveness” i en el moment de la 
comunió “Jesus Christ, Bread 
of Life”, tots ells cants de Taizé. 
El cant de sortida serà “Do not 
be afraid”. El salm del dia és “O 
let my tong cleave to my mouth 
if I remember you not.”. 

Missa mensual en 
llengua anglesa

SOLIDARITAT / LA VEU 

El dia 6 de febrer, les 42 Cà-
ritas de la diòcesi de Vic van 
ser convocades per a tractar 
temes vitals per al 2021: les 
accions estratègiques de l’en-
titat, la gestió econòmica i un 
projecte de gran importància 
per a Càritas com és la gestió 
del tèxtil.
Una vuitantena de persones 
s’hi van connectar telemàti-
cament i van tenir l’oportuni-
tat de dir la seva opinió i de-
batre els punts de l’ordre del 
dia. Hi va haver quatre punts
que es van presentar per a 
l’aprovació per part dels re-
presentants de les parròquies; 
punts que es van aprovar per 
una àmplia majoria, entre ells 
el pressupost per al 2021.
Pel que fa als objectius per al 
2021, hi ha previst realitzar 
38 accions relacionades amb 
Acció social, Desenvolupa-
ment institucional, Comuni-
cació i Economia. Es destaca 
el treball que s’està fent per a 
marcar els objectius del nou 
Pla diocesà 2021-2024, l’ela-
boració del pla de formació, 
la renovació de la web dio-
cesana, el nou model d’aco-
llida i d’acompanyament, 
l’adequació dels programes 
d’infància, persones grans i 
habitatge, i la implementació 

d’un nou model econòmic i 
comptable i de captació de 
recursos.
Pel que fa a la gestió econò-
mica, es va aprovar el pres-
supost per al 2021 per un 
import de 2.206.576 €, el 70% 
dels quals provenen de fons 
privats. D’aquest pressupost, 
el 90% es dedica a Acció so-
cial: acollida i acompanya-
ment, inserció sociolaboral, 
inclusió social i habitatge. En 
aquest apartat també s’apro-
va dedicar 200.000 € del fons 
Modolell per a desenvolupar 
projectes d’infància i gent 
gran a la comarca d’Osona a 
través de les seves Càritas.
Finalment, pel que fa al Tèx-
til, es constata que és una 
línia de treball cada dia més 
important per a Càritas. És 
important per la creació 
llocs de treball que suposa, 
per la reducció de l’impacte 
ambiental que comporta el 
seu reciclatge (el tèxtil és la 
segona indústria més conta-
minant del planeta) i per la 
dignificació del lliurament 
de roba a les persones neces-
sitades. Càritas augmentarà 
els punts de recollida de roba 
a través de nous contenidors 
i té previst obrir quatre boti-
gues durant aquests pròxims 
anys a Manresa, Igualada, 
Ripoll i Vic.

Càritas Diocesana 
aprova el pressupost i els 
objectius per al 2021
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Els artistes la reclamen als espectadors i els jutges la imputen als 
col·laboradors / 2. Mirada de baix, però amb insistència d’ull. No passarà mai per catòdic / 
3. L’eterna còpula. Raure amb tota l’extremitat. Llavor d’aglà / 4. Fa caure el responsable de 
Montserrat. Sebolleix al soterrani / 5. L’avi el penjà a la paret, el pare el va deixar a taula i 
natros ens l’hem embutxacat. El seu és un afer greu / 6. Al cor de la Pura. Escarxofat en son 
segon mandat pontifici. El mànec de la paella / 7. Delegació de Mercabarna a casa. Anada 
de tornada / 8. Anèmones gens boniques. No els tastessis, que són animals de closca / 9. 
Enganxeu manifestament. Sia desordenat / 10. Aquella falta de cocció que altera tant en 
Curro. Afilada, esmolada / 11. A la panxa del bou. Exposes la pel·lícula al sol aviam si pren 
mal de cap. En plena boda / 12. Ostento un ventall d’importació. Si citaré re?: no, si vaig 
d’esquena i sense rumb / 13. Enemic del sabadellenc de fa molts i molts anys. L’anglesa de 
cor d’hostessa.

VERTICALS: 1. Ésser de la creació que s’ha anat convertin en nen. Punt de trobada de 
la lluna i el peix / 2. Vocals campiones. Ajuda a superar el llarg camí fins al sopar. Símbol 
en vaga / 3. Pintura de paret impossible de penjar. És capaç de seguir el promès per tot el 
desert / 4. Ruc com era, es va fer famós precedint-ne un que deia que era jo. Orgull com-
partit per militars i mafiosos / 5. 50, 50 i 500. Per a ells, els mesos de l’estiu són els majors. 
Marxa de Bellcaire / 6. I entra a Ivars. Segons com reposti li sortirà un insecte. Con mal-
mès / 7. Put com una mala cosa, però la mare la troba d’allò més bufona. És un afer de sial 
/ 8. Substància per adobar perquè és astringent i ascendent. Mentre sa mare el buscava la 
mainada s’hi trencava de riure / 9. Esquivada pels capots dels funcionaris. El vehicle nou 
hi queda de seguida / 10. Creen addicció. Planta perpètuament en trajecte. La cosa pública 
/ 11. Admirat per son color i defugit per sa olor. Maternitats d’aus / 12. Aflaquides per la 
malaltia, potser travessades com Jesucrist.

passatemps
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Troba les 7 diferències
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          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

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

A partir de dijous
 obrim per sopar 

totes les nits de la setmana

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?  
De dijous a diumenge migdia

938 03 18 64

Obert migdies 
 de dimecres a diumenge
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S

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 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

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

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva,

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

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

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·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

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

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

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 12: 
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

 DISSABTE 13:  
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 14:  
BAUSILI

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

SECANELL
Òdena, 84

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 15:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMARTS 16:  
 MR SINGLA

Pujadas, 47

DIMECRES 17:  
BAUSILI

Born, 23

DIJOUS 18:  
CASAS V.
Soledat, 119



BIO MÈDIC capil·lar a Igualada
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Exemples de casos reals

Lidia Cabeza Soteras
Perruquera i especialista en pròtesis capil·lars.

Som un centre especialitzat en perru·
ques i tractament per a la caiguda del 
cabell. El Centre va néixer amb l’ob·
jectiu de poder oferir a Igualada i la 

seva comarca un servei que, fins aquell mo·
ment no s’oferia a la ciutat.

El centre està situat al centre d’Igualada, al car·
rer Sant Simplici, número 23. L’establiment està 
format per una perruqueria:  Soteras Estilistes, 
un negoci familiar amb més de 50 anys de re·
corregut i el centre Bio Mèdic Capil·lar. Consta 
de dos espais ben diferenciats a fi de poder do·
nar als nostres clients i clientes un servei perso·
nalitzat i amb la màxima discreció. 

Bio Mèdic Capil·lar Igualada és un centre es·
pecialitzat a donar solucions per a qualsevol 
problema de calvície. Realitzem tractaments 
personalitzats per a qualsevol anomalia capil·
lar, donem solució en cas de quimioteràpia, 
de poc volum de cabell i alopècies. Oferim 
diferents tipus de serveis:

• Perruques sintètiques i naturals
 per a casos de quimioteràpia o alopècia.

• Pròtesis parcials de cabell.

• Servei de manteniment i cura 
de les perruques.

• Tractaments personalitzats 
per caiguda de cabell.

PERRUQUES SINTÈTIQUES I NATURALS:
La perruca de cabell natural, la perruca de 
cabell sintètic i la pròtesi capil·lar a mida de 
cabell natural són les nostres solucions a la 
caiguda del cabell provocat pel tractament 
de quimioteràpia. Disposem d’un ampli es·
toc amb perruques de cabell natural i perru·
ques de cabell sintètic, amb gran varietat de 
colors i mides de cabell. Totes elles de molta 
qualitat, molt lleugeres, de gran comoditat, 
totalment transpirables i amb tots els penti·
nats per adaptar·se a tothom perfectament.

Una de les nostres solucions és la pròtesi capil·
lar a mida de cabell natural o sintètic. Consis·
teix en realitzar una pròtesi d’acord a la forma 
del cap, tipus de cabell, color del cabell i tipus 
de pentinat. El resultat és mantenir la mateixa 
imatge d’abans mentre duri el tractament. La 
pròtesi a mida de cabell natural permet fer vida 
normal: practicar qualsevol esport, banyar·se, 
dormir·hi...

A Bio Mèdic Capil·lar Igualada estem especi·
alitzats amb més de 5 anys en assessorament a 
persones que es troben en aquesta situació. 
Per això hem adaptat el nostre centre perquè 
tingui la intimitat i sensibilitat necessària. Ate·
nem en una cabina privada.

Donem hores concertades per explicar les di·
ferents solucions i sobretot, ho fem sense cap 
compromís.

DIAGNOSI CAPIL·LAR
Fem estudis sobre l’estat del cuir cabellut: Der·
mograma. També fem un estudi del creixement 
actual del cabell per estudiar possibles casos de 
desnutrició i caiguda: Tricograma. Si el teu ca·
bell està sec, espatllat, sense color o fins i tot 
estàs patint caiguda del cabell o tens el cuir 
cabellut sensible, la consulta del teu perruquer 
expert determinarà el tractament ideal per 
tractar i cuidar en profunditat les teves necessi·
tats. Disposem d’una àmplia gama de produc·
tes adaptats a cada cas.



Josep Peralba /  
Director del departament tècnic de Peralba

Soc Josep Peralba, membre de la família. El meu pare Florián va fundar, el 1975 a Berga, l’empresa 
Comercial Peralba. Soc enginyer i actualment, a més de ser part de la direcció de l’empresa, soc el 
Director del Departament Tècnic.

Qui sou Comercial Peralba? 

Som una empresa familiar on treballem tres ge-
neracions. Comercial Peralba la va fundar al 1975 

el meu pare Florián Peralba Gallego, que va obrir un ma-
gatzem de distribució de Roca Calefacció a la nostra lo-
calitat, Berga.

L’activitat es va diversificar amb l’ampliació de la cartera 
de productes i l’empresa va créixer ràpidament fins a con-
vertir-se en l’actual Comercial Peralba SA l’any 1988. 

Quant temps fa que esteu establerts a Igualada?

Ja fa més de 30 anys que estem a Igualada. Vam anar am-
pliant les zones d’expansió i vam anar obrint delegacions 
al territori de Catalunya i Andorra fins a dia d’avui que 
tenim 10 punts de venda. I Igualada va ser la primera de-
legació que vam obrir fora de Berga: vam obrir al 1991 la 
delegació i al 1999, ens vam traslladar a la nau actual.

Quins productes troben els instal·ladors a la vostra em-
presa?

Actualment, treballem amb cinc branques de negoci prin-
cipals per donar servei als nostres clients: climatització, 
electricitat, aigua, bany i electrodomèstics. Disposem de 
5.000 m2 de magatzem logístic amb material de les mi-
llors marques. En total, més de 25.000 productes en estoc 
cosa que garanteix un servei ràpid i eficient.

Quines són les marques més destacades amb què tre-
balleu?

Treballem sempre amb marques referents del sector, fet 
que garanteix la qualitat i servei dels productes que distri-
buïm. Disposem d’un ventall de marques amplíssim! Baxi, 
Roth, Grundfos, Concept, Multitubo, Grohe, Hitachi... A 
la nostra pàgina web, podeu veure el llistat de marques 
que comercialitzem.

Oferiu assessorament tècnic propi als vostres clients?

Si, i és un dels valors identitaris de la nostra empresa des 
dels seus orígens. Disposem d’un equip de nou enginyers 
i realitzem projectes diversos amb les últimes tecnologies 
en estalvi energètic, respecte per al medi ambient i confort 
màxim per als usuaris.

Donem suport als nostres clients i assessorem les obres de 
principi a final. Se’ns dubte, és un valor afegit també perls 
instal·ladors ja que posem a la seva disposició un equip 
d’enginyers per acompanyar-los en els seus projectes.

També oferiu servei de formació?

Estem en un sector on constantment hi ha novetats. I és 
imprescindible la formació continuada per poder oferir 
les darreres novetats. I aquestes formacions són bàsiques 
tant per al nostre personal, com per als nostres clients. 
De forma habitual, els oferim jornades tècniques, demos-
tracions... Prova de la importància que li donem és que 
disposem de sales de formació a diferents delegacions.

Els vostres clients són professionals del ram o també 
ateneu clients particulars?

Per la tipologia de productes que oferim, els nostres 
clients majoritaris són els professionals. 

Teniu servei de repartiment propi de material?

Disposem d’una flota de transport propi, fet que ens per-
met distribuir el material demanat pels nostres clients 
amb 24-48 hores.

Des que, fa un any, va començar la pandèmia de co-
vid-19 heu notat un augment de demanda de material 
de tractament d’aire? I d’algun altre tipus de material?

Arran de la pandèmia han canviat els hàbits i pautes de 
consum de tots.  Destaca la preferència creixent pel pro-
ducte de proximitat, la compra de productes saludables de 
forma conscient (aquí inclouríem tot el material de trac-
tament d’aires), una aposta per la incorporació de la digi-
talització així com la inversió en la millora dels habitatges 
tenint en compte l’estalvi energètic i l’ecologia.

És molt difícil predir quins canvis quedaran arrelats i con-
tinuaran en un futur i quins hàbits nous, adquirits com 
a resposta a la crisi, desapareixeran. Però el cert és que 
a nivell d’empresa, ja fa molt anys que compartim molts 
d’aquest valors, apostant per l’ecologia, l’eficiència i  el 
confort.

  

  “Com no pot ser d’altra manera” s’ha convertit en una frase de moda. Successora del “sens dubte” o “evidentment” que utilitzen aquells que 
volen imposar la seva veritat i justificar les seves actuacions. Utilitzada pels que defensen “evidències”, sovint fetes de covardies i interessos 
particulars dels que, entestats en les seves idees, prediquen sense deixar lloc a la discrepància i no accepten ni discussions, ni alternatives. 
Alguns dirien que estan “com un llum” i no precisament per ser un far i guia dels altres perquè, quan són al capdavant d’administracions 
i sent part del teixit que governa el país, acostumen a fer discursos utilitzant abastament aquests recursos retòrics, quan tothom sap que 
sempre hi ha  diferents maneres de fer les coses. Però ells “Com no pot ser d’altra manera” creuen que han d’aparentar determinació per 
reforçar la seva imatge. “Evidentment” ells no tenen dubtes, però el seu “lideratge” no acaba resolent els problemes dels ciutadans. Malau-
radament, darrera la seva “seguretat i solvència”,  sol amagar-se l’engany d’aquells febles, que busquen el poder per sentir-se importants i 
on poden gaudir d’una confortable vida de prestigi i reconeixement públic “que no podrien materialitzar d’altra manera”. 

“Des de sempre hem apostat per 
l’eficiència, l’ecologia i el confort 

com a valors d’empresa”

  Cristina Roma Cendra @crisroma67
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Espai patrocinat per:

Peralba, 
al servei del professional

Climatització
Aigua 
Electricitat
Bany
Electrodomèstics

www.peralba.com
Tel. 93 805 49 95

C. Alemanya, 33
Pol. Ind. Les Comes

08700 IGUALADA

més de 40 anys 
al teu servei.


