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L’EDITORIAL

Consultar el poble
E ls Hostalets de Pierola donarà, aquest cap 

de setmana, una lliçó de democràcia. La 
consulta popular sobre l’ampliació de l’abo-
cador de Can Mata, que ha tingut les últi-

mes setmanes un actiu moviment tant a favor com 
en contra, és una demostració prou clara de com 
l’administració, si vol, pot utilitzar les eines que li 
atorga la llei perquè el 
poble, sobirà, hi digui 
la seva. No és la primera 
vegada que, a la nostra 
comarca, es donen inici-
atives així, fins i tot en el 
cas d’un abocador, com 
la que es va fer fa anys 
a Castellolí. Amb tot, en 
aquesta ocasió pren una 
transcendència impor-
tant, perquè hi ha pros i 
contres prou sòlids com 
perquè el resultat  de les urnes sigui una incògnita.
En uns dies on es posa damunt la taula que les lleis 
no haurien de retallar ni la llibertat d’expressió ni 
la voluntat de decisió de la gent, més enllà del que 
estableixen les normes internacionals de drets de les 
persones i dels pobles, aquesta consulta als Hosta-
lets és una onada d’aire fresc. Per fortuna, tenim un 

instrument democràtic i democratitzador potent, 
que permet a la ciutadania exercir aquell dret de 
participació política tantes vegades escrit i tan po-
ques vegades exercit, a través de les consultes ciu-
tadanes i altres instruments de participació, que ja 
utilitzen amb èxit altres ajuntaments de la comar-
ca, com pressupostos participatius o les audiències 

públiques ciutadanes.
La valentia no rau no-
més en la voluntat de 
fer servir aquesta eina 
-que també- sinó, so-
bretot, de conver-
tir-la en vinculant, 
quelcom que només 
és en mans de l’auto-
ritat competent, en 
aquest cas el govern 
municipal. 
És reconfortant veure 

com als Hostalets han tingut la doble valentia de 
complir la promesa de fer una consulta, i de res-
pectar-ne el resultat. Aquí és on es nota de debò 
la lliçó que ens donen, aquest cap de setmana, els 
veïns dels Hostalets.
Voteu, i decidiu! 

La valentia no rau només en la 
voluntat de fer servir aquesta 

eina -que també- sinó, sobretot, 
de convertir-la en vinculant, 
quelcom que la llei no obliga.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Isabel Franco, líder de Cs a Murcia, 
es va alinear amb el PP en la baralla 
política de la comunitat i  va accep-
tar una vicepresidència en el nou 
govern autonòmic “Votarem en con-
tra de la moció que va presentar el 
nostre partit perquè estem obligats 
a respectar els ciutadans de la Regió 
i el compromís de servei que vàrem 
assumir fa dos anys” 

José Luís Ábalos, ministre de Fo-
ment i secretari d’organització el 
PSOE, va opinar com havien anat 
les actuacions d’uns i altres dient “la 
compra de tres trànsfugues a Múrcia 
s’ha gestat com una venda d’esclaus” 

Inés Arrimadas, líder de Cs, ha vist 
com la seva maniobra se li ha tornat 

en contra i que Isabel Díaz Ayu-
so, presidenta de la Comunitat de 
Madrid, reaccionés dient “convoco 
eleccions anticipades abans que em 
facin el mateix ací” i malgrat els re-
cursos del PSOE i Más Madrid, el 
TSJM ha donat la raó a la presiden-
ta de la Comunitat i hi haurà elecci-
ons el 4 de Maig.

Fran Hervías, qui va ser secretari 
d’organització de Ciutadans i que 
va construir el partit des del minut 
zero i fins ara senador designat pel 
Parlament d’Andalusia, renuncia a 
l’acta i ha dit  “Avui Ciutadans s’ha 
convertit en un partit que és part 
del problema i no de la solució i és 
una crossa del ‘sanchisme’, una ban-
da amb l’únic objectiu d’aniquilar el 
marc constitucional i que és incom-
patible amb la llibertat”

Edmundo Bal, portaveu de Ciuta-
dans al Congrés, ha denunciat que 
“el PP té una campanya en marxa 
per comprar voluntats i persones 
arreu d’Espanya”. Al seu parer, es 
tracta d’una “nova trama de corrup-
ció: han obert la caixa B i estan dis-
posats a pagar el que faci falta per 
comprar gent de Ciutadans”.

Laura Borràs, presidenta del Parla-
ment de Catalunya, en el seu discurs 
de pressa de possessió va dir “vinc 
a continuar la tasca que va deixar 
l’expresidenta Carme Forcadell” i va 
insistir en que “en el Parlament és la 
màxima expressió de la tossuda vo-
luntat de ser i de persistir d’un poble 
que no es vol submís de ningú i que 
no necessita ni accepta tuteles de cap 
mena per decidir lliurement com ha 
de regir el seu destí col·lectiu.”

Salvador Illa, president del PSC, va 
valorar “ha estat un discurs decebe-
dor, el conflicte polític amb Catalu-
nya esdevindrà crònic” mentre que 
Carlos Carrizosa, president de Cs 
recomanava “espero que el President 
Sánchez prengui nota del discurs 
d’avui i es repensi els indults”

Meritxell Serret, exconsellera 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
exiliada a Brussel·les, va presen-
tar-se per sorpresa al TS, asses-
sorada per Iñigo Iruín, penalista 
que ha actuat en defensa de molts 
abertzales,  per regularitzar la seva 
situació i va ser present en la pressa 
de possessió de la seva acta com a 
diputada al Parlament.

Per l’eliminació de 
la discriminació 
racial
El dia 21 de març se celebra el Dia 
Internacional de l’Eliminació de la 
Discriminació Racial. Aquell dia, ara 
fa 61 anys, la policia va obrir foc i va 
matar 69 persones que participaven 
en una manifestació pacífica contra 
les polítiques de segregació de l’Apar-
theid a Sud-àfrica. En record de la 
matança de Shaperville, l’Assemblea 
General de les Nacions Unides va 
proclamar aquest dia  instant a la 
comunitat internacional a incremen-
tar el seu afany per eliminar totes les 
formes de discriminació racial.  
El racisme existeix i pràcticament 
no es denuncia. El darrer estudi pre-
sentat pel Consell per a l’Eliminació 
de la Discriminació Racial o Ètnica 
confirma que només el 18% de les 
persones que han experimentat una 
discriminació per motius racials o 
ètnics ha presentat alguna queixa, 
reclamació o denúncia. Alhora cons-
tata que s’ha donat un augment de la 
discriminació en els àmbits de l’ha-
bitatge, l’educació, els establiments 
públics i el sanitari, mentre que ha 
disminuït en l’àmbit laboral i en el 
tracte policial. 
Així mateix, el discurs d’odi, tot i 
no ser un fenomen nou, actualment 
emergeix com una qüestió global que 
pren formes diferents (racisme, isla-
mofòbia, antisemitisme, masclisme) 
i que s’estén a través de diversos mit-
jans, arribant a fer-se viral gràcies a 
les xarxes socials i generant fractura 
social al seu pas. 
Des del Departament de Benestar 
Social i Atenció a la Ciutadania del 
Consell Comarcal de l’Anoia ens su-
mem a la commemoració d’aquest 
dia. Els actes de discriminació fona-
mentats en l’origen nacional o ètnic 
o el color de pell de les persones són 
encara vigents i, per aquest motiu, 
és necessari continuar treballant per 
a garantir l’exercici de les llibertats 
fonamentals de totes les persones 
en condicions d’igualtat. En el con-
text intercultural de la nostra socie-
tat, la por a l’alteritat i la construc-
ció d’identitats comunes esdevenen 
qüestions fonamentals a abordar si 
volem assolir una convivència har-
mònica i pacífica.
En aquest sentit, la recent aprova-
da Llei 19/2020 del 30 de desembre, 
d’igualtat de tracte i no-discrimina-
ció, pot esdevenir una oportunitat i 
una eina per a erradicar el racisme i 
la xenofòbia així com altres formes 
de discriminació a Catalunya.

CARME ZARAGOZA
Vicepresidenta de Serveis 

a les Persones del Consell 
Comarcal de l’Anoia
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M arç, marçot... Fa un any, quin 
panorama! Des del confina-
ment de la Conca d’Òdena 
estem immersos en un forat 

de color negre del qual ara sembla que co-
mencem a sortir. Permeteu-me, però, una 
expansió personal. Jo també vaig estar ma-
lalt de covid-19. Em «remeto» a la nit de 
l’ingrés a les urgències de l’hospital i, vist 
i viscut l’any transcorregut, penso en com 
ens n’hem anat sortint. Ara qualsevol «mo-
viment» hospitalari o esdeveniment social 
comença amb la verificació de la tempera-
tura i fins i tot amb una pcr...; aquella nit 
recordo amb astorament com més d’una 
dotzena de malalts (no tots de coronavirus) 
vam conviure en un espai molt limitat unes 
quantes hores amb les nostres angoixes i els 
nostres virus... I recordo l’esforç i la dedi-
cació excepcionals dels sanitaris i com els 
ho hem d’agrair. Ara, ja fa un any, portem 
mascaretes, guardem distàncies, ens ren-
tem mans a desdir, patim confinaments, 
ens identifiquem en bombolles... fins a 
la vacuna que ha d’acabar amb el malson 
d’aquest any de vida que ens han robat. To-
quem ferro!
La política, un altre forat negre. Per cert 
que no tractaré de política espanyola, ho 
dic perquè, tot i reconèixer la importància 
dels esdeveniments d’aquests dies protago-
nitzats pels partits espanyolistes i que ens 
poden arribar a «esquitxar», no entraré 
en els tripijocs i les interioritats coneguts 
i esbombats amb desmesura pels «nostres» 
mitjans.
Un forat negre, en què estem instal·lats, 
que no marxa ni amb lleixiu. Vam votar i 
vam guanyar, cridàvem quan l’1-O; ara ja 

ha fet un mes que hi hem tornat: a votar 
i guanyar. Guanyar, què? I per a què? Són 
dues preguntes molt simples aparentment, 
però a la política catalana, ja ho sabeu, tot 
és diferent i pren la traça d’una «dimensió  
desconeguda», com de forat negre. Els uni-
onistes segur que tenen la cosa ben clara: 
sou, ens diuen, el que sou, una autonomia 
i us ofusqueu, ens tornen a dir,  «a jugar el 
partit» com si no ho fóssiu. Per tant, conti-
nua l’unionista rabiüt,  que no es tornin a 
repetir els excessos del passat recent, que es 
governi per a tots els catalans; aquest man-
tra sempre hi és, mentre que no volen veu-
re, per exemple, que l’espoli fiscal de cada 
any des de fa ni se sap ens empobreix a tots 
els catalans, a tots, fins i tot els qui no ho 
volen ser malgrat l’adreça postal del DNI.
Després del 14F, i d’acord amb els progra-
mes electorals i manifestacions repetides 
pels partits, vull creure que hi ha la deter-
minació de treballar per superar el moment 
de crisi i per avançar cap a l’assoliment de la 
Independència... En aquest sentit un servi-
dor aplaudeixo l’elecció de la Presidenta del 
Parlament: Laura Borràs ha estat escollida 
a partir d’acords entre els tres partits inde-
pendentistes i això és una bona notícia. La 
successora de Forcadell ha de ser -ja ho ha 
manifestat- garantia d’un Parlament lliure i 
independent on s’ha de fer valer els setan-
ta-quatre diputats sobiranistes.
Encara som, però, sense Govern, em temo, 
immersos en baralles entre els nostres i  
instal·lats en aquesta mena de forat negre 
que és l’autonomisme, del qual ens hem de 
desempallegar.  Vet ací la gran missió de 
la legislatura. Subscric un article de Car-
les Castellanos (*):on diu, entre més coses: 

«(...) què n’hem de fer de les institucions 
autonòmiques? (esperant que els partits 
independentistes les sàpiguen encarrilar). 
(...) han de servir sobretot per a ajudar a 
l’alliberament del poble català: defensar els 
interessos populars en la greu situació de 
crisi que ens ofega; i preparar les condici-
ons per al reforçament de les institucions 
republicanes. I no han de fer el  joc, de cap 
manera ni en cap circumstància, a la re-
pressió de l’estat monàrquic espanyol.».  La 
qüestió, segurament la qüestió central a re-
soldre per part del Govern que encapçalarà 
Pere Aragonès, haurà de consistir a acordar 
els independentistes com s’afronta la crisi 
que vivim (flanc social) i la superació de 
l’autonomisme (flanc nacional), aquesta rè-
mora o forat negre del qual fa temps que el 
president Quim Torra ens té «avisats». Val 
a dir tantes vegades com calgui que amb-
dós flancs i objectius són indestriables si 
ens avenim i convencem que l’autonomia 
no serveix per a garantir el benestar dels 
catalans, de tots els catalans, és clar.

(*) Carles Castellanos. La monarquia baixa. 
El Punt Avui 9/03/2021.
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Aniversaris i forats negres

Creus que s’estan imposant els interessos polítics 
i econòmics en la vacunació contra la covid?

 Sí 86,5%  No 13,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

FRANCESC RICART

Després del 14F, i d’acord amb els 
programes electorals i manifesta-
cions repetides pels partits, vull 

creure que hi ha la determinació 
de treballar per superar el moment 
de crisi i per avançar cap a l’assoli-

ment de la Independència

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

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat



ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Diumenge els habitants dels Hostalets de Pierola exerciran el dret 
democràtic en la seva màxima expressió amb una consulta popular 
sobre SÍ/NO volen l’ampliació de l’abocador de Can Mata.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

4  |  OPINIÓ Divendres, 19 de març de 2021

L es unitats de vacunació 
de la covid formen part 
d’una xarxa àmplia de pro-
fessionals de la salut que 

treballem plegats per a un mateix 
objectiu: prevenir la malaltia i pro-
mocionar la salut.  En el nostre cen-
tre de vacunació de l’Anoia hi tre-
ballen dues infermeres, que són les 
responsables de la coordinació de 
les vacunes, professionals d’atenció 
a la ciutadania i les unitats de vacu-
nació formades per 25 infermeres 
que vacunen fora del seu horari ha-
bitual i en funció de la demanda. És 
un espai polivalent on hi ha tot el 
material que necessitem per  vacu-
nar i per poder organitzar les nos-
tres tasques en funció dels objectius 
diaris.
Ens hem organitzat seguint les di-
rectrius del treball cooperatiu amb 
els equips de primària del territori, 
amb la Gerència de l’ICS de la Cata-
lunya central, la Regió Sanitària de 
la Catalunya Central i el Departa-
ment de salut. A nivell local, estem 
en contacte amb la direcció del SAP 
Anoia, que ens permet prendre de-
cisions adaptades a la realitat de la 
nostra comarca i de manera coordi-
nada amb les infermeres que vacu-
nen i que ens permet saber com viu 
la ciutadania el procés de vacunació. 
Tenim reunions diàries a nivell de la 
Catalunya Central  per valorar la si-
tuació de la Covid i on es marquen 
els objectius de vacunació que hem 
d’assolir a curt termini. En aquestes 
trobades telemàtiques es fan aporta-
cions i reflexions que ens permeten 
avançar i millorar.  Cada dia, elabo-
rem un informe en el quals hi fem 
constar les incidències de la jornada 

i el nombre de persones vacunades. 
A més a més, dos cops per setmana, 
ens reunim amb tots els equips de 
coordinació de Catalunya que ens 
permet conèixer la situació del país 
a temps real. 
Com a responsables de la unitat sa-
bem que la clau de l’èxit passa per 
una molt bona coordinació entre 
tots el equips de treball, i això vol 
dir gestionar la complexitat d’una 
vacunació amb molts agents impli-
cats, i directrius canviants i evolu-
tives. Hem hagut de ser molt àgils, 
adaptar-nos, buscar solucions ràpi-
des diàriament a problemes, i tre-
ballar amb diferents procediments, 
fases de vacunació i tipologies de 
vacunes. Les coordinadores ens 
hem format per conèixer cadascuna 
de les particularitats de les vacunes 
que administrem: indicacions, ad-
ministració, efectes adversos, moni-
toratge i registre.  Vist des de fora, 
pot semblar un procediment senzill, 
una simple punxada al braç, però la 
realitat és que totes les infermeres 
que vacunen estan formades especí-
ficament per fer-ho. 
Avui, mirant la feina feta i la que ens 
queda, estem satisfetes de la tasca de 
lideratge que fem com a infermeres 
durant la pandèmia de la covid. Ens 
sentim orgulloses de la nostra profes-
sió. El repte de la vacunació és molt 
important, i totes les persones que 
hi intervenim ens hi esforcem cada 
dia perquè avanci amb èxit. Hem de 
continuar vacunant amb energia, de-
dicació i fent pedagogia de la salut, 
explicant molt bé els beneficis de la 
vacuna contra la covid que ha de fer 
que superem aquesta crisi sanitària 
d’una vegada per totes. 

Tot el que no es veu de la 
campanya de vacunació 

GLORIA TORT-NASARRE / ISABEL MONTIEL
Infermeres-Coordinadores equip de vacunació Covid a l’Anoia

El dia 9 de març de 2020 ens 
van convocar a la Conse-
lleria d’Empresa i coneixe-
ment als agents turístics de 

Catalunya a una reunió per infor-
mar-nos de la situació de la “grip” 
que estaven patint a Itàlia i Àsia. Ens 
van informar mitjançant gràfics i xi-
fres com afectaria, i, fins quan dura-
ria l’epidèmia. És d’agrair la voluntat 
de l’aleshores Consellera Chacón i la 
velocitat de reacció per tal d’infor-
mar-nos al sector. Però és totalment 
reprovable la manca de coneixement 
del Govern del que realment estava 
passant: no és admissible que ens di-
guessin que era una grip forta i que 
moririen “uns quants més que altres 
anys”.
El dia 11 de març la Generalitat va 
publicar les primeres mesures per 
lluitar contra la covid-19. 
El dia 12 de març tancaven perime-
tralment la Conca d’Òdena i és en 
aquest moment que comencem a 
veure el precipici que s’obria davant 
nostre. Sense ser del tot conscients 
encara de la gravetat de la situació 
que ens enfrontàvem.
Ja fa una any... de la incertesa, dels 
dubtes, de les pèrdues de familiars i 
amics. El precipici econòmic i mo-
ral en què hem caigut és enorme. La 
vida en un any ens ha canviat tant 
que sembla que n’hagin passat deu. 
La decepció amb els que ens gover-
nen ha estat enorme, no han estat 
a l’alçada. Soc conscient de la difi-
cultat de dirigir una societat en una 
situació que no té res de normal, 
però he tingut la sensació que no 
han estat al nostre costat, que no ens 
han escoltat, i això ha provocat una 
immensa decepció, una ràbia con-

Ja fa un any... Terrible 
aniversari!

PERE SANTOS I BURON
President de la Federació Intercomarcal de Restauració i Turisme
President del Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Anoia. 

tinguda, una sensació de desempa-
rament i una enorme incertesa en el 
futur més immediat.
La part positiva d’aquesta maleïda 
pandèmia és que ens ha unit, ha fet 
que patíssim i que treballéssim més 
intensament i més units que mai. 
Ens hem adonat de la importància 
de relacionar-nos, d’abraçar-nos, de 
poder fer companyia a un malalt i 
poder acomiadar-lo. En definitiva, 
ens ha reforçat la part afectiva que 
de vegades havia quedat en segon 
terme pel ritme de vida que portà-
vem. 
El tancament dels nostres negocis, a 
part de la ruïna econòmica, ha posat 
en valor el servei social que prestem 
a la societat, i ha provocat un buit 
important en la relació socioafecti-
va entre les persones. Hem hagut de 
renunciar al nostre costum de rela-
cionar-nos al bar, a l’hotel, al restau-
rant, a la discoteca, amb els amics, 
la família o amb els clients. A poc a 
poc anirem recuperant la normalitat 
i podrem tornar a oferir la nostra 
hospitalitat i servei a la societat.
Reclamo la participació de tothom 
en les mesures higièniques contra 
aquesta maleïda pandèmia. Només 
si tots hi posem de la nostra part ho 
aconseguirem. Hi estem a prop, no 
defallim, per poder tenir un futur 
millor i més humà. 

El tancament dels nostre 
negocis, a part de la ruïna 

econòmica, ha posat en 
valor el servei social que 

prestem a la societat
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PROMOURE 
INSTAL·LACIONS DE PLANTES DE 

RECUPERACIO DE MATERIALS 
(PET, ALUMINI, TÈXTIL, ETC.)



F a molts anys que els 
igualadins coneixem 
la Laura Borràs, tant 
a nivell familiar com 

per seu perfil professional 
vinculat a la universitat i a la 
literatura o, com diu ella ma-
teixa “vinc del món de la pa-

raula”. No obstant aquest coneixement, ens va 
sorprendre agradablement la seva irrupció a 
la política com a consellera de Cultura en el 
govern del president Quim Torra i Pla.
Del seu pas per la conselleria en va deixar 
mostres de bona gestió i una gran capacitat 
parlamentària fent front a les carallotades del 
grup de Ciudadanos, sense rebaixar-se al ni-
vell barroer d’aquest grup, sinó fent-ho des 
del coneixement i la cultura, amb un punt 
d’ironia i sense perdre mai el seu somriure 
característic. En la seva primera intervenció 
al Parlament, quan els 36 diputats de Ciuda-
danos exhibien cadascun d’ells un exemplar 
de El Quijote, amb la idea de patrimonialitzar 
aquesta obra mestra de la literatura univer-
sal, Laura Borràs els va desmuntar la farsa tot 
recomanant-los que aprofitessin l’avinentesa 
per a llegir-la que “segur els aportarà molt 
coneixement de la llengua castellana”. Els di-
putats de Ciudadanos ignoraven que Laura 
Borràs és especialista en l’obra de Cervantes i 
el seu “muntatge escènic” els va convertir en 
la riota de Catalunya. 
Durant gairebé dos anys, Laura Borràs ha 
estat diputada a Las Cortes demostrant amb 
les seves intervencions, un elevat nivell de 
cultura parlamentaria i, més important, una 
coherència política i fermesa patriòtica que 
molt rarament es pot veure a la Carrera de 
San Jerónimo.
Per això molts ens vàrem alegrar que retor-
nés al Parlament de Catalunya. No va assolir 
el seu objectiu d’optar a la presidència de la 
Generalitat però ha estat elegida per presidir 
el Parlament i és, en aquest moment, la se-
gona autoritat del país. Això, i una mesa for-
mada per cinc diputats independentistes, ens 
retorna l’esperança que en aquesta legislatura 
puguem veure passos decidits envers la inde-
pendència de Catalunya. 
El discurs de la presidenta Laura Borràs que 
obria la tretzena legislatura indica clarament 
que no ens trobem davant d’una presidència 
ni de tràmit ni de veure-les passar, sinó d’una 
legislatura on veurem defensada la dignitat 
del Parlament enfront de les agressions que 
vindran des dels estament judicials.
L’Estat espanyol violentant la separació de 
poders, ha matat Montesquieu, però a Cata-
lunya hi ha una presidenta valenta que de-
fensarà el paper que l’Estatut atorga al Par-
lament. Que el grup de Ciudadanos, que de 
36 ha passat a 6, abandonés l’hemicicle quan 
Laura Borràs pronunciava el seu discurs, de-
mostra que estem en el bon camí.
La victòria independentista del 14 de febrer 
posa els fonaments per a reprendre el camí 
de l’1 d’Octubre... i el discurs de Laura Borràs 
demostra que hem començat a caminar en la 
direcció correcta. 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

JAUME SINGLA
@jaumesingla

El discurs de la 
presidenta 

Els 916 poemes d’Antoni Canals

És increïble, però sempre acaben sortint 
individus sense cap mena d’escrúpol que 
no tenen cap mania a malmetre l’espai 
públic -que és de tots i paguem entre tots- 
com es pot veure en l’escultura del músic 
Jordi Savall que hi ha a costat de la basílica 
de Santa Maria d’Igualada, obra de l’artista 
igualadina Teresa Riba.

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

Farà aviat dinou anys que 
va morir Antoni Canals i 
Enrich: va ser el 31 de ju-
liol del 2002. Morir? Di-

uen que una persona no mor del 
tot fins que ningú no es recorda 
d’ella. I avui, en aquesta columna, 
parlarem d’ell. Parlarem de la ses-

sió núm. 54 (15-02-03), destinada a homenatjar el 
seu record a Poesia Viva, a l’Aurora. A més, després, 
passats tretze anys d’aquell memorable acte, Canals 
va figurar en una relació de poetes igualadins des-
tacats –63 noms en total– en la història de la poesia 
de casa nostra, resumida en el llibre del 2016 An-
tologia de la poesia igualadina, un impagable tre-
ball de l’historiador, periodista, escriptor, i també 
poeta, Lleonard del Rio Campmajó. Canals, doncs, 
segueix viu en el record.
El 2002, quan es va anunciar una sessió dedicada a 
Antoni Canals, la resposta participativa fou unàni-
me. Tant per assistir-hi de públic, com per col·labo-
rar-hi des de l’escena si calia. I calgué, perquè se’ns 
va acudir d’escenificar-li, per cloure l’acte, el poema 
“La Plaça de la Mantega, de Sants”, que aporta una 
desfilada de personatges –figures sense paraula– re-
tratats a Barcelona per la ploma i la vena poètica de 
l’Antoni. Ell, assegut en un banc de la plaça, els veié 
passar davant seu. Eren, un venerable vellet. Dos 
infants que juguen. Un pobre que demana caritat 
posant-hi veu amb cantarella. Un noi que pinta i 
tempta la fama. La mare que passeja la filla en un 
cotxet. Un marrec fent pilots d’arena. Un ciclista 
jove que passa giravoltant. Tres àvies, aferrades a 
la vida. Una parella d’enamorats. Un home que duu 
un diari i passeja un gos. Un altre home que passa 
esperitat, vanitós, amb una cartera de negocis. Un 
jardiner amb la seva eina de treball. O una dona de 
món de cara esllanguida. Raja una font, flors humi-
des que es dobleguen humils i uns coloms de color 
gris. Xisclen aloses de lluny. Avui, a la Plaça de la 
Mantega, m’ha semblat veure a Déu de més a prop!, 
resumeix el poeta. Un vers final propi de la bona 
persona de l’Antoni.
Escrigué i guardà 916 poemes. Balanç global. En el 

pròleg del segon llibre d’en Canals, Carles Maria 
Balsells encertà el dibuix quan escrigué: «La seva 
mirada és la mirada d’un home de carrer. Els seus 
versos tenen rostre. La mort, la bellesa, els paisatges, 
la fe, etc., incloent-hi l’humor, tot allò sobre el que 
escriu, ho passa pel sedàs del fet profund i espiritual 
del qual Antoni Canals no se n’amaga. No se’n pot 
amagar. Mirant el llibre en el seu conjunt, aquesta 
confessió general de sentiments esdevé una mena 
de cant d’acció de gràcies. És bo que sigui així. I és 
bo, perquè massa sovint es creu que la senzillesa en 
la paraula no pot bastir una obra. I pot bastir-la. 
L’obra d’Antoni Canals està feta amb maons al nos-
tre abast. Maons que tots entenem i reconeixem com 
a molt propers. Maons d’aquí. El recorregut pels seus 
versos, és un passeig amb el poeta. Un passeig per 
carrerons, llocs, gent, vivències, paisatges, pregàries, 
amors i amistats, esperances, que el poeta ens ofe-
reix amb franciscana humilitat. Que lluny és de les 
paraules barroeres, dels mots presumptuosos, dels 
pensaments obscurs, de les idees indesxifrables...!»
Els seus poemes pòstums foren una bonica troba-
lla de contes, inspirats en l’exposició dels ninotets 
–follets i animalons– treballats en paper maixé pel 
nostre i seu bon amic Josep Maria Bertran. D’aque-
lles figures i poemes en va fer història en Gaspar 
Vilarrubias en un vídeo que aquell dia encetà a 
l’Aurora el muntatge Antoni Canals, poeta del po-
ble. Una setmana abans de morir, havien regalat 
aquest vídeo a l’Antoni en el seu domicili. La seva 
darrera alegria poètica. 
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Parades del nou servei.

Entra en servei un sistema de transport “a la demanda” per 
afavorir anar a treballar a les Comes en bus

Igualada

El projecte pilot es fa 
a Igualada i pretén 
que els treballadors 

del polígon industrial 
de les Comes hi vagin 
en transport públic, 

adaptat als seus 
horaris laborals

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Ajuntament es resisteix 
a claudicar en el cone-
gut costum dels iguala-

dins d’agafar el cotxe per anar 
a tot arreu de la ciutat. Si bé 
l’ús del transport públic ha pu-
jat força a Igualada i la Conca 
d’Òdena, la xifra no puja tant 
quan es tracta d’anar a treba-
llar. Per això Igualada és seu  
des de dilluns d’una prova pi-
lot basada en el transport “a la 
demanda” cap al polígon in-
dustrial de les Comes, adaptat 
als horaris laborals. Porta per 
nom Clic.cat.

Com funciona?
Aquest tipus de transport té 
uns recorreguts i horaris es-
tablerts, però només es presta 
si abans s’ha demanat. És com 
reservar un taxi, però aquí es 
tracta d’un autobús. Per usar-
lo primer cal fer una reserva 
amb el mòbil  i indicar la pa-
rada d’origen, i la destinació.
Hi ha dues línies per anar a 
les Comes, la TAD1 (Mont-
bui-Igualada-Les Comes) i 
la TAD2 (Vilanova-Iguala-
da-Les Comes).  Cal descarre-
gar-se l’aplicació “El meu bus” 
i registrar-se. Amb la primera 
sessió iniciada, es carregaran 
6 viatges gratuïts vàlids per als 
propers 15 dies. També es pot 
fer la gestió des del web lesco-
mes.elmeubus.com
Les reserves s’han de fer com 
a màxim a les 12 de la nit del 
dia abans. Una vegada dins del 
bus, cal mostrar el codi QR de 
la reserva al mòbil al conduc-

tor. Les tarifes són d’1,70€ per 
viatge, però queda per 1,10€ a 
partir de 10 viatges.
El transport a la demanda és 
una forma àgil i eficient per 
garantir l’accés als serveis de 
transport públic a les zones 
rurals i de baixa densitat i per-
met que tots els ciutadans pu-
guin tenir una opció de trans-
port sostenible per atendre les 
seves necessitats de mobilitat i 
per accedir als centres sanita-
ris, socials i de serveis. S’està ja 
aplicant a l’Alt Penedès i aviat 
es vol fer també per comu-
nicar pobles de l’Anoia amb 
Igualada.
El president de l’associació 
d’empresaris de les Comes, 
Joan Mateu, ha destacat la 
“satisfacció per veure com es 
fa realitat aquest servei” i ha 
recordat que “aquesta era una 
proposta llargament esperada 
i demanada per tots els usu-
aris del polígon. Estem molt 
contents de poder facilitar la 
mobilitat, ja que per a moltes 
persones l’ús del cotxe per ar-
ribar a la feina resulta sovint 
imprescindible, doncs no hi 
havia cap més alternativa”, i 
ha afegit que “en aquest sentit 
aquest nou servei ajudarà a fa-

cilitar nova ocupació i fidelit-
zar el nostre talent”.
El president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, Joan Do-
mènech animava a tots els 
ciutadans, treballadors i em-
preses “a fer ús d’aquest ser-
vei, que ens ha d’apropar a un 
model de mobilitat més efi-
cient i sostenible”. La gerent 
de Masats-Direxis, l’empresa 
concessionària del servei, 

Carme Pros, ha expressat el 
convenciment que el sistema 
de transport a la demanda 
és un model d’èxit, com s’ha 
constatat en les 235 línies 
d’aquest tipus que donen ser-
vei a 736 nuclis de població. 
“És una aposta moderna i que 
sabem que tindrà molt de fu-
tur”.
L’alcalde, Marc Castells, ha 
destacat la voluntat dels ajun-

taments de la Conca d’Òde-
na d’impulsar projectes com 
aquest, a costat dels empresaris 
i industrials del territori, amb 
l’esperit de millorar els serveis. 
“Aquesta és una gran iniciativa 
que només funcionarà amb el 
compromís de tots els treballa-
dors que creguin que, perquè 
aquest món sigui millor, val la 
pena reduir la mobilitat amb 
vehicle privat”.
  

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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25 de març amb IdCat Certificat,
DNI electrònic, sistema de 
reconeixement biomètric o

d’altres certificats reconeguts.

Més informació a
agricultura.gencat.cat

25 i 26 de març

VOT REMOT VOT PRESENCIAL

25 i 26 de març amb DNI als
punts d’assistència al vot electrònic 

repartits per tot Catalunya.

Les votacions perquè la pagesia esculli els seus
representants seran únicament pel sistema de

votació electrònica:

Com puc votar?
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Malgrat que aquesta set-
mana s’ha suspès caute-
larment l’administració 
de la vacuna AstraZene-
ca, segueix la vacunació 
de Pzifer i Moderna als 

majors de 80 anys

Igualada pel Clima con-
voca avui una concen-
tració a Cal Font  en el 
dia de la vaga mundial 
de Fridays for Future

Avui 19 de març es convoca 
des del moviment ‘Fridays for 
future’ una ‘global strike’ (vaga 
mundial) per reclamar justícia 
climàtica als qui es desrespon-
sabilitzen de la falta d’acció cli-
màtica amb falses promeses i 
lleis insuficients causants de les 
destruccions dels ecosistemes.
Igualada pel Clima convoca 
a Igualada una concentració 
avui divendres 19 a les 7 de la 
tarda a la plaça de Cal Font per 
a reclamar aquesta justícia cli-
màtica i demana que totes les 
persones vinguin amb pancar-
tes reivindicatives.
Demà dissabte 20 de 10 del 
matí a 1 del migdia també or-
ganitzen un taller gratuït que 
consisteix en un experimentar 
sobre el plàstic amb jocs, pre-
sentacions 3D, maquetes, im-
mersions al món microscòpic i 
després fer una neteja col·lecti-
va de l’indret escollit.

REDACCIÓ / LA VEU 

Demà divendres dia 19 
de març, festivitat de 
Sant Josep, a 2/4 de 

8 del vespre, i a la Basílica de 
Santa Maria tindrà lloc el cin-
què dels Misereres o Diven-
dres de Pregària al Sant Crist 
d’Igualada, que enguany es-
tan dedicats a la pandèmia de 
la covid-19. En aquesta oca-
sió, es pregarà especialment 
pels malalts de la pandèmia. 
Presidirà la celebració la co-
munitat dels Frares Caput-
xins d’Igualada. Dirigirà els 
cants Florenci Oliva acompa-
nyat a l’orgue per Lluís Victo-
ri, organista de la basílica.
Divendres passat, el quart 
dels Misereres pregà especi-
alment per la gent que està 
sofrint les conseqüències eco-
nòmiques d’aquesta pandè-
mia. Presidí la celebració Mn 
Eduard Flores, rector in soli-
dum de la parròquia de Santa 

Tampoc hi haurà, aquest any, la 
tradicional processó del Sant Crist

Deu mil persones ja han estat vacunades a l’Anoia, 
però la corba de l’índex de risc torna a pujar
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D eu mil persones ja 
han estat vacunades 
a l’Anoia, segons da-

des oficials de la Generalitat. 
Més de quatre mil ja han rebut 
la segona dosi, en tots els ca-
sos la corresponent a les vacu-
nes Pzifer, en la seva majoria, 
i Moderna. 
Aquesta setmana, com ja es 
va anunciar des del Govern, 
s’ha suspès de forma cautelar 
l’administració de la vacuna 
AstraZeneca, però no les de 
Pzifer i Moderna, que seguei-
xen el seu curs de la campanya 
de vacunació, en especial als 
majors de 80 anys. Hi ha per-
sones d’aquest tram d’edat que 
aquesta setmana ja han rebut 
la segona dosi.
La suspensió cautelar i tempo-
ral de la vacunació AstraZe-
neca va tenir efectes immedi-
ats al recinte de l’Escorxador. 
De moment, les vacunes que 
arriben de Pzifer i Moderna 
s’administren des de punts 
designats pels equips d’aten-
ció primària a persones amb 
dependència i majors de 80 
anys. En els propers deu dies 
s’administren essencialment 
segones dosis.
Aquesta mateixa setmana ar-

Maria i president de Càritas 
Anoia-Segarra, entitat que 
entre moltes altres es dedica 
a l’atenció de les persones en 
risc d’exclusió economicoso-
cial.

Festa del Sant Crist
Tot i que les circumstàncies 
han millorat respecte el 2020, 
és evident que la situació ac-
tual no permetrà celebrar els 
actes com s’havia fet tradici-
onalment, doncs òbviament 
les diferents activitat han 
d’adaptar-se a les restriccions 
derivades de la pandèmia de 
la covid 19. 
D’aquesta manera, cal indi-
car que el sisè dels Misereres 
que tradicionalment es cele-
brava a l’Església de la Pie-
tat, en l’escaiença de la festa 
patronal, tindrà lloc enguany 
a la Basílica de Santa Maria, 
doncs l’escenari permetrà en-
cabir la bona munió de fidels 
que habitualment es reunien 

a l’Església de la Pietat.
El dimarts dia 6 d’abril, dia de 
la Pasqua Igualadina, hi hau-
ran dues Misses Solemnes se-
guides d’un acte processional 
amb la imatge del Sant Crist 
a l’interior de la Basílica. Les 
dues celebracions tindran 
lloc a les 11h del matí i a les 
18:30 h de la tarda.

Reserva de plaça
Degut a les mesures que cal 

prendre per la situació pan-
dèmica, i que obliga a reduir 
i controlar l’aforament dels 
llocs de culte, per entrar a la 
Basílica el dia del Sant Crist 
caldrà reservar plaça al Des-
patx Parroquial de Santa Ma-
ria (C/ Santa Maria 8), des 
del dilluns 22 de març al di-
mecres 31, d’11 a 12 del matí i 
de 5 a 7 de la tarda. Per a més 
informació al respecte es pot 
trucar al 933800040.

riben a la regió sanitària de la 
Catalunya Central les prime-
res 1.500 dosis de la vacuna 
Moderna. Els hospitals de Vic 
i Manresa podran començar 
a administrar aquest vaccí la 
setmana que ve, i més tard el 
d’Igualada. 
La seva tipologia la fa adequa-
da per a administrar als hos-
pitals ja que s’ha de conservar 
entre -25ºC i -15ºC i tenen 
una caducitat de 7 mesos. La 
presentació de la vacuna és en 
vials multidosis de 10 dosis 
de 0,5 mL. La pauta d’admi-
nistració és de dues dosis per 
via intramuscular amb un in-
terval de al menys 28 dies. Es 
destina a persones amb fragi-
litat, eminentment trasplan-
tats en aquesta primera fase. 
El mateix hospital contacta 
amb els afectats per a la seva 
administració.

RISC DE REBROT A L’ANOIA DES DE L’INICI

Puja l’índex de risc
Tal i com podeu observar al 
quadre d’aquesta pàgina, en les 
darreres setmanes hi ha hagut 
diverses oscil·lacions respecte 
l’índex de risc de rebrot que 
hi ha a l’Anoia. Tenim, doncs, 

una situació inestable  des que 
va acabar la tercera onada, i el 
risc d’una quarta és evident, 
com també es remarca des de 
les autoritats sanitàries, en es-
pecial davant les vacances de 
Setmana Santa.
Des de mitjans de gener, que 
és quan la 3a onada va arribar 
al seu pic màxim, la corba és 
descendent, però existeixen 
tres oscil·lacions, i aquesta 
setmana sembla que torna a 
començar-ne una altra. A 14 
de març, l’índex de rebrot se 

situava en 286, quan el 28 de 
febrer era de 154. 

Tres morts més aquesta 
setmana
A 17 de març, hi havia, sem-
pre segons dades de Salut de la 
Generalitat, 36 persones ano-
ienques ingressades per covid, 
amb una acumulació total de 
8.769 persones que han passat 
la malaltia des de l’inici de la 
pandèmia, i 608 defuncions 
en total, tres en la última set-
mana.

Des del gener queda 
marcada una situació 
inestable quant al risc 
de rebrot, que ha pujat 

les últimes setmanes
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REDACCIÓ / LA VEU 

A questa setmana, el 
setmanari gratuït 
L’Enllaç dels Ano-

iencs ha complert el seu 20è 
aniversari, amb una edició 
especial per a tots els seus lec-
tors. Des de La Veu de l’Ano-
ia felicitem a tot el seu equip, 
encapçalat per Pepita Segura, 
per aquesta efemèride. 
Per molts anys!

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb la victòria a les 
eleccions del 14 de 
febrer, el PSC ha re-

cuperat el diputat de l’Anoia en 
la figura de Jordi Riba. L’igua-
ladí ja ha pres possessió com a 
diputat després de la sessió de 
constitució del Parlament del 
passat divendres i el primer que 
ha fet ha estat posar-se al servei 
de la comarca: “Portaré al Par-
lament totes les reivindicacions 
que facin progressar l’Anoia i la 
seva gent. En un moment greu 
com el que vivim reclamaré 
tota l’atenció possible del nou 
govern de la Generalitat per 
la nostra comarca on l’atur es-
tructural, les comunicacions, 
el desenvolupament econòmic 
i l’accés a l’habitatge són enor-
mes problemes”, afirma Riba.

Jordi Riba (PSC) pren possessió 
com a nou diputat del Parlament

Cuadras vol una oficina 
per ajudar a fer Tràmits 
Virtuals

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi 
(PSC-Comuns) ha posat 
sobre de la taula la ne-

cessitat de que l’Ajuntament 
creï una Oficina d’Ajuda per 
fer Tràmits Virtuals. El porta-
veu de la formació, Jordi Cu-
adras, explica que “detectem 
que és una necessitat entre 
moltes ciutadanes i ciutadans 
que han de fer tràmits virtu-
als però que no disposen de 
les eines o els coneixements 
informàtics per fer-ho. No 
pot ser que tots ens omplim la 
boca de la importància del pas 
cap a l’administració electrò-
nica però que això vulgui dir 
deixar a l’estacada un munt de 
gent”. Cuadras insisteix en que 
“cal oferir una eina de suport 
i la manera de fer-ho és amb 
l’Oficina que proposem que es 
creï. No pot ser que la bretxa 
digital representi que hi hagi 
gent que no pugui accedir a 
ajudes per l’habitatge, beques 
pels seus fills o donar-se d’alta 
a convocatòries laborals, per 
exemple”.
Igualada Som-hi ja va pro-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a formació cupaire Po-
ble Actiu ha “exigit” 
aquesta setmana en un 

comunicat que es construeixi 
un carril bici des de la Carrete-
ra de Manresa fins a les Comes. 
El futur regidor Pau Ortínez 
-recordem que Eva Pedraza 
va deixar l’Ajuntament denun-
ciant “violència” a la formació 
cupaire- ha explicat que, des-
prés de reunir-se amb Ciclistes
Urbans d’Igualada i altres as-
sociacions que treballen per 
un model de desenvolupa-
ment més sostenible, troben 
que el recentment aprovat Pla 
de Mobilitat Urbana “mostra 
clares deficiències pel que fa a 
la mobilitat en bicicleta, com la 

Per consensuar demandes, 
durant les properes setmanes, 
el diputat Jordi Riba farà una 
ronda de visites  a les institu-
cions de la comarca i també 
mantindrà reunions amb els 
agents socials econòmics per 
escoltar demandes, treba-
llar propostes conjuntament 
i fer forta la veu de l’Anoia al 
Parlament. En aquest sentit, 
Riba, explica que “malaurada-
ment, els darrers anys, la co-
marca de l’Anoia no ha estat 
una prioritat pel govern de la 
Generalitat, malgrat tenir-hi 
conselleres anoienques. No 
ho diem el PSC, sinó que ho 
diuen les xifres d’inversió. És 
una situació que cal revertir i 
per això és més necessari que 
mai que Salvador Illa sigui el 
proper president de Catalunya 
en un govern d’esquerres i pro-

gressista. Esperem que pugui 
presentar-se a la investidura i 
rebre el suport majoritari de la 
cambra”.
El PSC-Anoia considera “im-
prescindible” que la comarca 
torni a tenir representació so-
cialista al Parlament per recla-
mar que torni a ser una priori-
tat pel govern de la Generalitat 
davant els reptes que té l’Anoia. 
Els socialistes anoiencs també 
celebren que “el PSC no només 
torna a ser fort a Catalunya, 
sinó que també torna a ser fort 
a l’Anoia i que guanyar el dipu-
tat és un pas més en l’escenari 
institucional de la comarca on 
el PSC té l’alcaldia de Vilanova 
del Camí, la vicepresidència 
del Consell Comarcal i forma 
part dels governs de Masquefa, 
Piera i la Pobla”.

Poble Actiu “exigeix” un carril bici 
de la Ctra. de Manresa a les Comes

manca de carrils de circulació 
sud-nord amb desnivells ac-
ceptables”. Per això, proposen 
una transformació de la car-
retera de Manresa, eliminant 
els aparcaments d’un dels late-
rals per crear-hi un carril bici 
segregat a la calçada de doble 
sentit. 
Aquesta proposta permetria 
connectar la zona del passeig 
amb el Pla de Sant Magí amb 
uns desnivells acceptables per 
a bicicletes, cosa que no ofereix 
ni el carrer Òdena, ni l’Avingu-
da Pau Casals ni el tram inicial 
del carrer Comarca. Aquests 
últims són les propostes que el 
pla contempla actualment per 
a la mobilitat sud-nord, i són 
considerats positius però in-
suficients per la formació mu-

nicipalista. Assenyalen que “si 
volem realment transformar la 
ciutat en matèria de mobilitat 
sostenible, cal prendre mesures 
valentes i limitar la mobilitat 
en cotxe”.
Poble Actiu també denuncia 
“la manca d’aparcaments se-
gurs. Malgrat el pla contem-
pla la creació d’aparcaments 
d’aquests tipus a la zona de l’es-
tació, proposta que es veu amb 
bons ulls, manquen accions 
clares en aquesta línia al centre 
de la ciutat”. Per això donen su-
port a la proposta de Ciclistes 
Urbans de treballar per instal-
lar aparcaments en pàrquings 
soterranis.
Poble Actiu anuncia esmenes 
conjuntes al Pla amb ERC  i 
Som-hi.

Felicitats, l’Enllaç 
dels Anoiencs!

posar crear aquesta oficina 
de tràmits virtuals al mes de 
setembre i va sol·licitar-ho al 
Ple del mes d’octubre, però el 
govern de Junts per Igualada 
“no va apostar-hi en cap de les 
dues ocasions”. 
Ara tornen a fer la reclama-
ció amb més força després de 
veure l’oficina que ha creat 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí al Mercat Municipal de 
Sant Hilari. Jordi Cuadras l’ha 
visitat acompanyat de l’alcal-
dessa del municipi, Noemí 
Trucharte, i després de veure 
el bon funcionament que està 
tenint afirma que “el que ha 
fet Vilanova és l’exemple del 
que voldríem per Igualada. Si 
Vilanova ho ha pogut fer, per 
què Igualada no? Davant la di-
ficultat que moltes persones es 
troben per accedir a tràmits, 
ajudes o convocatòries que 
han passat a fer-se, exclusi-
vament de manera digital, no 
podem permetre que no hi 
hagi un suport”.
La formació també posa com 
a exemple els sindicats CCOO 
i UGT que ofereixen aquest 
servei a persones vulnerables. 
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A juntaments afectats 
pel tancament i re-
presentants de les 

diferents institucions de Salut 
van fer divendres un acte uni-
tari per a retre un homenatge 
als professionals que van lluitar 
contra la covid-19 a la Conca 
d’Òdena. L’acte es va fer a la 
rampa d’accés a l’Hospital Uni-
versitari d’Igualada.
L’alcalde Marc Castells, que va 
parlar en nom de tots els alcal-
des de la Conca d’Òdena, va 
destacar que ara fa un any la 
Conca d’Òdena es va enfron-
tar a una situació de manera 
inesperada a una situació molt 
complexa i ha posar en valor 
la unitat amb què van actuar 
els set alcaldes que, tot i ser de 
cinc forces polítiques diferents 
van conjurar-se per preser-
var la salut dels ciutadans dels 
seus municipis. També va fer 
un agraïment al personal sani-
tari, tant de l’hospital com de 
l’atenció primària, que va voler 
fer extensiu al personal d’altres 

Acte unitari institucional en el primer aniversari 
del confinament perimetral de la Conca

sectors essencials que durant el 
confinament va donar també el 
millor d’ells mateixos per aju-
dar a superar totes les adversi-
tats.
La delegada del departament 
de Salut a la Regió Sanitària de 
la Catalunya Central, Teresa 
Sabater recordava que “el virus 
ens va agafar a gestors i pro-
fessionals de la Salut i a tota la 
ciutadania en general sense co-
neixement del que era aquesta 
malaltia, sense tractament pos-
sible i sense recursos per a fer-li 
front. Aquest desconeixement i 
la manca d’eines ens va portar 
a tenir afectats cada cop més 
personal hospitalari, personal 
de primària i ciutadans”. Però 
afegeix que aquella experiència 
ens va mostrar les necessitats 
que calia cobrir. “Des d’ales-
hores ens hem anat reforçant 
i en un any a l’Anoia, hem in-
corporat 112 professionals per 
a funcions assistencials, 31 per 
a assistència primària, 62 per a 
professionals d’assistència hos-
pitalària. Però també nous per-
fils per a fer un seguiment epi-

demiològic de la pandèmia: ja 
sigui en tasques de seguiment 
de casos, en feines de preven-
ció i control, per citar-ne dos 
exemples”. 
A més de reforçar l’equip humà, 
Sabater va destacar la inversió 
en seguretat assistencial i s’es-
tan desplegant “nous mòduls 
a la primària i hem invertit en 
hospitals de la regió sanitària 
per garantir que diferenciem 
els circuits Covid i no Covid 
dels nostres centres assistenci-
als, en aquells espais on no es 
podia. Avui ja són una realitat 
els mòduls del CAP Calaf i el 
CAP Anoia, però en breu tam-
bé s’instal·laran mòduls a Vila-
nova del Camí i Santa Margari-
da de Montbui”.
El gerent del Consorci Sanitari 
de l’Anoia, Ferran Garcia, des-
tacava l’impacte que va tenir la 
covid a l’hospital i recordava de 
manera molt gràfica i amb al-
gunes xifres l’abast del brot que 
es va viure ja que “de tots els 
pacients ingressats en un any, 
el 30% van ser ingressats en un 
mes, de tots els pacients morts 

en un any, el 40% van ser èxi-
tus en un mes i del total de 
professionals infectats en un 
any, el 60% van estar-ho en 
un mes”. Això, va explicar, va 
afectar l’estat anímic dels pro-
fessionals però posa en valor 
el treball incansable de tots 
els professionals. 
En nom de l’assistència pri-
mària, la gerent de l’ICS de 
la Catalunya Central, Anna 
Forcada va començar amb 
paraules d’agraïment als pro-
fessionals: “l’atenció primària 
ha estat el gran mur de con-
tenció que ha evitat col·lapsar 
els hospitals. Si no haguéssim 

tingut una atenció primària 
forta i robusta aquesta tasca 
no s’hagués pogut dur a ter-
me”.
La directora del SAP Anoia de 
l’ICS, Carme Riera, va afegir 
que “hem donat de nosaltres 
mateixos el millor que teníem 
i hem sigut capaços d’adap-
tar-nos, reaccionar, reorganit-
zar-nos i anar per davant”. Ri-
era, de les moltes dates que hi 
ha hagut durant aquest any va 
voler destacar el 4 de gener, el 
moment en què “vam posar la 
primera vacuna a Igualada. És 
un dia que no oblidaré mai, 
marca un abans i un després”.
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El Passeig Verdaguer 
torna a ser el lloc esco-
llit per Igualada Co-

merç per organitzar la 
49a edició de la Botiga 

al Carrer. Aquesta 
edició ha estat molt 

esperada per la situa-
ció epidemiològica. Hi 
haurà promocions en 

suport als bars i 
restaurants. 

IGUALADA COMERÇ / LA VEU 

I gualada Comerç portarà a 
terme demà dissabte, dia 
20 de març, la 49a edició 

d’aquesta tradicional activitat, 
amb què es tancarà simbòlica-
ment el període de les rebaixes 
de l’hivern. Aquesta edició ha 
estat molt esperada pels comer-
ciants, per la necessitat de po-
der compensar la mala tempo-
rada, per culpa del tancament 
per les restriccions sanitàries. 
Cada any aquest esdeveniment 
s’organitza el primer cap de 
setmana del mes de març, però 
en aquesta edició, s’ha hagut 
d’esperar que les mesures de la 
covid-19 permetessin obrir les 
botigues el cap de setmana
Donades les circumstàncies 
actuals, els comerciants estan 
molt esperançats en la resposta 
dels ciutadans perquè partici-
pin de la Botiga al carrer i que 
el canvi de data no sigui incon-
venient per fer les compres al 
comerç local.
Com ja és habitual en les úl-
times edicions, les parades se 
centraran en un únic lloc de 

Demà dissabte torna la Botiga al Carrer, al Passeig Verdaguer

concentració de botigues amb 
carpes. Serà al Passeig Verda-
guer, a l’altura del carrer d’Òde-
na formant un eix comercial. 
També hi haurà les botigues 
que, per la seva logística, no 
es podran desplaçar, i s’instal-

laran davant dels seus establi-
ments comercials.
Són ja vint-i-cinc anys d’una 
de les campanyes comercials 
amb més èxit a la Catalunya 
Central.
La Botiga al Carrer és una 

oportunitat única per als co-
merciants que volen treure els 
seus estocs de la temporada 
d’hivern, i tancar el període re-
comanat de les rebaixes. Tam-
bé és una oportunitat única de 
donar suport al comerç local.
A més a més, durant tota la 
jornada hi haurà promocions 
i sortejos pensant amb els res-
taurants que estan patint molt 
les mesures de restricció. Es 
promourà que ens visitin de 
fora d’Igualada per passar el 
dissabte fent compres a la bo-
tiga al carrer, facilitant el dinar 
i el pàrquing. Els compradors 
també podran optar a promo-
cions de dinars i consumicions 
en diferents restaurants i bars 
de la ciutat.
La Botiga al Carrer és una de 
les campanyes més populars 

que organitza Igualada Comerç 
i també és una de les primeres 
que es va fer a Catalunya.
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U n any més la Unió 
Empresarial de l’Ano-
ia (UEA) debatrà 

sobre innovació i circularitat 
amb alumnes de la Universi-
tat, amb projectes i propostes 
d’empreses de la comarca.
La UEA i el Campus Universi-
tari d’Igualada (Universitat de 
Lleida) aposten així per una 
estratègia d’aprenentatge, in-
novació i cooperació entre el 
teixit empresarial i els futurs 
professionals que s’estan for-
mant a la universitat 
Aquesta col·laboració va co-
mençar l’any 2018 en el marc 
dels projectes d’economia cir-
cular que l’entitat desenvolupa 
al costat de les empreses. 
A través de sessions de treball 
de diferents formats es deba-
ten idees i possibles projec-
tes d’empreses amb els propis 
afavorint el seu  aprenentatge 
i convertint algunes propostes 
en pràctiques d’aula,  treballs 
de final de grau, o en projectes 
preliminars per a futurs pro-
jectes.
Entre els projectes treballats 
destaquen un estudi sobre la 

La UEA divulgarà l’economia 
circular en l’alumnat del Campus

El Campus Igualada-UdL 
crea un sistema d’adob de 
pells amb residu olives

REDACCIÓ / LA VEU 

U n residu provinent 
de l’extracció de 
l’oli d’oliva anome-

nat remòlta conté tanins que 
permeten adobar la pell de 
manera natural, reduint l’ús 
de productes químics en les 
formulacions. 
Així ho conclou una recerca 
del grup A3 Leather Inno-
vation Center, del Campus 
Universitari Igualada-UdL, 
especialitzat en la cadena de 
producció de la pell. El pro-
jecte OLIPO facilitarà l’ela-
boració d’articles fets amb 
eco-pell, cuir més sostenible 
i lliure de contaminants com 
el crom.
Aquesta investigació no no-
més fa més sostenible la in-
dústria de la pell sinó que, 
a més, contribueix a posar 
en valor un residu de la in-
dústria de l’extracció de l’oli. 
La directora de l’A3 Leather 
Innovation Center, la inves-
tigadora Anna Bacardit, ex-
plica que l’aprofitament de la 
remòlta “permet obtenir pell 
ecològica de primera qualitat, 
alhora que revalora un residu 

viabilitat econòmica i ambi-
ental d’un servei de recollida i 
neteja de draps industrials; un 
projecte per calcular la pet-
jada de carboni corporativa 
d’una empresa del sector tèx-
til; un projecte de classifica-
ció de fibres tèxtils per al seu 
reciclatge; i un projecte per al 
compostatge de la poda i el pèl 
del sector adober. 

Noves sessions
Aquest nou curs, tindran lloc 
dues noves sessions de treball 
en el marc del projecte d’Eco-
nomia Circular de la UEA, 
sessions en què hi participaran 
alumnes dels graus de Quími-
ca i Organització industrial, 
en les assignatures “Ecoinno-
vació” i Gestió de Recursos”, 
que formen part del bloc op-
tatiu d’Economia Circular. 
S’espera que es puguin debatre 
casos reals i això contribuei-
xi a detectar idees i solucions 
innovadores per a problemes 
o projectes identificats en em-
preses de la comarca, i que es 
pugui valorar avançar a nivell 
universitari com a projectes 
d’aula o de final de grau.
Es preveu que en els propers 

anys es multipliqui per 3 la 
demanda de professionals en 
el sector del medi ambient i 
l’economia verda, i en aquest 
sentit seria molt important 
per a la comarca i per a les em-
preses de l’Anoia disposar de 
professionals ben qualificats 
en un sector emergent, que 
serà cada vegada més priori-
tari i que per tant tindrà una 
gran demanda.
La UEA, en la seva tasca d’es-
colta i acompanyament del 
teixit empresarial de la co-
marca, està duent a terme un 
projecte exclusiu per a 50 em-
preses per tal d’assessorar-les i 
acompanyar-les en la identi-
ficació i desenvolupament de 
projectes d’economia circular. 
És sota aquest paraigua  en el 
qual el contacte i la col·labora-
ció estreta amb la Universitat, 
el binomi coneixement-em-
presa, és clau per al desenvo-
lupament del futur talent i per 
la competitivitat i estratègia 
de les empreses. El compro-
mís de la Unió Empresarial 
de l’Anoia amb la Universitat 
per la captació i fidelització 
del nostre talent, és i ha de 
ser, més fort que mai.

problemàtic de la indústria de 
l’extracció de l’oli d’oliva”.
Del total de matèria que 
s’aporta per a la producció 
oleícola, només el 20% supo-
sa el producte final espremut 
i el 80% restant és la remòlta, 
és a dir, les restes de pellofa, 
pinyols i altres residus de la 
matèria primera. Així, el pro-
jecte –finançat en la convoca-
tòria ERA-Net MANUNET 
2019 d’ACCIÓ (MNET 19/ 
ENER-3655)– proposa noves 
estratègies en el marc de l’eco-
nomia circular, establint siner-
gies entre les dos indústries.
Ja fa anys que el sector ado-
ber busca ser més sostenible i 
respectuós amb el medi ambi-
ent, una demanda creixent de 
les marques de moda que fan 
articles de cuir, i és per això 
que l’A3 Leather Innovation 
Center impulsa investigacions 
en la línia del reciclatge, la re-
ducció dels productes químics 
o l’estalvi d’aigua i energia.
Recordem que al campus 
igualadí s’hi imparteixen 
actualment estudis en Engi-
nyeria, TIC, Ciències de la 
Salut i Administració i Direc-
ció d’Empreses.

Calçots de proximitat 
i cuits a la flama. 

Directes del pagès a casa teva.
També oferim salsa de calçots 

artesanal elaborada amb 
ingredients 100% naturals.
  Reserva la teva comanda:

         655 817 581

terradetapas@gmail.com

ET VE DE GUST FER UNA

CALÇOTADA A CASA?
CALÇOTS CUITS
A PUNT DE MENJAR
I AMB LA 
TRADICIONAL SALSA

20 calçots 7€ (1/2kg de salsa per 6,5€)
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La necessitat de trobar 
perfils professionals en-
cara és una de les seves 
preocupacions, i com 

a oportunitat veuen la 
transformació tecnolò-

gica del seu sector

REDACCIÓ / LA VEU 

L a pandèmia mundial 
del coronavirus ha es-
tressat el sistema i sec-

tor sanitaris que han hagut de 
treballar a primera línia i de 
retruc, als i les seves professi-
onals que hi treballen a con-
trarellotge i amb unes condi-
cions molt dures. Un altre 
sector que ho ha patit són les 
empreses que es dediquen a la 
prevenció de riscos laborals. 
Per escoltar la seva experi-
ència viscuda durant aquest 
any de pandèmia, i copsar les 
seves necessitats, la Unió Em-
presarial de l’Anoia es va reu-
nir amb les empreses presents 
d’aquests sectors a la comarca. 
Oportunitats que es presenten 
pel sector 
Les empreses assistents van 
posar sobre la taula que la 
pandèmia ha deixat de mani-
fest algunes carències del sec-
tor, però també van destacar 
que  s’ha impulsat l’adaptació, 
la flexibilitat, i la millora tec-
nològica del sector per estar a 
l’altura de la situació.  
També van exposar com havia 

El sector empresarial de la salut a 
l’Anoia fa balanç d’un any de covid

El Consell s’adhereix al 
Manifest Descobrir per 
un nou model de turisme

REDACCIÓ / LA VEU 

L a revista Descobrir 
Catalunya ha impul-
sat, juntament amb les 

principals entitats de turisme 
rural i agents turístics d’ar-
reu del país, un Manifest que 
demana un canvi urgent de 
model turístic aprofitant els 
aprenentatges que ha deixat la 
pandèmia. 
Des que es va fer públic el mes 
de setembre diverses instituci-
ons s’han sumat al Manifest; la 
darrera és el Consell Comar-
cal de l’Anoia, que recentment 
ha aprovat en Junta de Govern 
la seva adhesió a la iniciativa.
El Manifest ja compta amb 
més de 2.000 signants i de-
mana que es plantegi amb ur-
gència el debat sobre el model 
turístic ara que han aflorat les 
contradiccions d’un sistema 
basat en el turisme internaci-
onal de masses. 
Concretament, demanen que 
s’adoptin cinc mesures molt 
bàsiques: aplicar criteris de 
sostenibilitat, promoure estra-
tègicament el turisme de pro-
ximitat, millorar la qualitat de 
l’oferta turística i l’ocupació 
que genera, ordenar l’activitat 
per combatre la massificació 
i, finalment, crear una taula 
unitària de tots els agents im-
plicats per coordinar les polí-
tiques de turisme.
El Conseller de Turisme, Pro-

sigut el desenvolupament de 
la seva funció laboral i em-
presarial, on van destacar que 
havien patit directament la 
manca d’equips de protecció 
individuals per fer front a la 
pandèmia i protegir-se a ells 
mateixos i als del seu entorn. 
Un altre dels efectes on varen 
coincidir és el fet que van ha-
ver-se de reestructurar a nivell 
intern, canviant la manera de 
funcionar i gestionant el per-
sonal laboral que ha patit mol-
tíssim totes les onades de la 
pandèmia. A més, també van 
coincidir en la bona implica-
ció, flexibilitat i adaptació dels 
professionals del seu sector en 
aquesta crisi sanitària. 

Manca de perfils 
professionals al sector
En aquesta línia, les empreses 
van exposar que va ser del tot 
necessari reforçar el seu per-
sonal laboral, uns perfils dels 
quals ha estat i segueix sent 
molt complicats de trobar. 
A més, les empreses del sec-
tor sanitari van destacar com 
s’han hagut de reinventar per 
poder oferir els seus serveis 

als pacients, utilitzant les no-
ves tecnologies per poder fer 
les seves consultes i seguiment 
mèdic: emprant videotruca-
des amb pacients i realitzant 
videoconsultes. 
Una altra de les qüestions en 
què van incidir les empreses 
i experts assistents va ser que 
la covid-19 havia posat sobre 
la taula la necessitat de col·la-
borar amb empreses o entitats 
del mateix sector,  per sumar 
sinergies, com per exemple, la 
compra agregada. 

La vacuna, la gran 
esperança
Els professionals sanitaris i de 
prevenció de riscos presents a 
la reunió es van mostrar del 
tot optimistes amb la incor-
poració de la vacuna a nivell 
massiu, exposant que preve-
uen que hi haurà una millora 
de la situació a partir del segon 
semestre.  La Unió Empresari-
al va aprofitar l’ocasió per feli-
citar el sector de la salut i als 
seus professionals per la seva 
feina, perquè van ser i encara 
són els protagonistes indiscu-
tibles d’aquest dur període de 
crisi sanitària; una feina sen-
se límits amb un compromís 
molt gran. 
Com a sector empresarial, la 
UEA destaca la seva capacitat 
d’adaptar-se i trobar eines que 
ajudin als seus professionals 
perquè cada dia puguin donar 
millor resposta de la pandè-
mia, sense deixar de banda, la 
resta de patologies. 

grames Europeus i Relacions 
Institucionals del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Daniel 
Gutiérrez Espartero, ha ex-
pressat que “des del Consell 
Comarcal es veu el manifest 
com una oportunitat per 
obrir i consolidar estratègies 
de desenvolupament turís-
tic sostenible de país. És en 
aquest sentit el l’Anoia dóna 
suport al manifest i s’hi adhe-
reix.”
Amb aquesta decisió, el Con-
sell Comarcal de l’Anoia se 
suma a altres institucions que 
ja s’han posicionat a favor 
d’un canvi de model turístic, 
com els Consells Comarcals 
del Bages, de l’Alt Urgell, de la 
Conca de Barberà i del Prio-
rat, entre d’altres. El Manifest 
íntegre es pot llegir a la pà-
gina web manifest.descobrir.
cat, així com el llistat complet 
d’impulsors i adherits.

El Manifest ja comp-
ta amb més de 2.000 

signants i demana que 
es plantegi amb urgèn-

cia el debat sobre el 
model turístic ara que 
han aflorat les contra-
diccions d’un sistema 
basat en el turisme in-
ternacional de masses. 

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

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
Destrucció d'arxiu

 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01
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A mb el pas dels anys, 
molts dels conei·
xements vinculats 

a l’agricultura tradicional, la 
pagesia i la vida rural desa·
pareixen degut a la falta de 
transmissió oral i escrita d’avis 
i padrines cap a la seva descen·
dència.
Per tal de no perdre aquest pa·
trimoni tan important, el Col·
lectiu Eixarcolant, entitat sense 
ànim de lucre que treballa amb 
varietats agrícoles tradicionals 
i plantes silvestres comestibles, 
ha posat en funcionament un 
projecte ciutadà que mitjan·
çant 19 nodes o grups territo·
rials operatius duran a terme 
una tasca de recuperació i 
divulgació d’aquests coneixe·
ments.
Gràcies a la xarxa actual de so·
cis i sòcies del Col·lectiu repar·
tida per tot el territori de parla 
catalana, s’iniciarà prospecció 

Projecte d’Eixarcolant per recuperar 
els coneixements de plantes silvestres 
als Països Catalans

La Kaserna presenta la 
programació d’activitats 
per a la primavera

REDACCIÓ / LA VEU 

Com cada any, amb 
l’inici de la primavera, 
La Kaserna es torna a 

omplir de vida i comença una 
nova programació d’activitats.
Els darrers mesos han estat 
molt diferents a allò a què es·
tàvem acostumades i el dia a 
dia de les persones joves de la 
ciutat s’ha vist alterat i adaptat 
a unes mesures sanitàries que 
han anat canviant. Per aquest 
motiu, l’equip del Departa·
ment de Joventut vol oferir un 
espai de trobada on els joves 
puguin desconnectar, tot gau·
dint d’una bona estona.
La programació completa es 
pot consultar a https://acti·
vitatsk.igualadajove.cat/. Les 
inscripcions es podran fer 
de manera telemàtica des del 
mateix portal. La programa·
ció d’enguany és molt diversa: 
s’ofereix formació en el lleure 
(tant el curs de monitors com 
el de premonitors); un casal 
per les vacances de Setmana 
Santa sobre disseny, moda i 
costura sostenible; activitats 
extraescolars esportives, artís·
tiques i tecnològiques.
A més, també com a novetat, 
aquesta primavera algunes 
de les activitats es duran a 
terme al nou equipament de 
Cal Badia.

etnobotànica i es contactarà 
amb informants (padrins, agri·
cultors, pagesos...) amb ganes i 
voluntat de transmetre aquests 
coneixements en perill de des·
aparició.
Albert Castells, responsable de 
coordinar la participació dels 
dinou nodes territorials en el 
projecte recorda que “és molt 
important arribar a tot el terri·
tori per tal de poder recuperar 
aquells coneixements arrelats 
a una zona o pobles concrets. 
Fer partícips a avis i àvies d’una 
activitat d’aquestes característi·
ques els interpel·la i els recorda 
el paper fonamental que de·
senvolupen de transmissió de 
coneixements a la nostra soci·
etat”.
També es preveu realitzar di·
verses activitats pels diferents 
punts de la geografia amb l’ob·
jectiu d’apropar a tothom les 
potencialitats de les plantes 
silvestres comestibles i les va·
rietats agrícoles tradicionals. 

Cursos, sortides etnobotàni·
ques, xerrades, passejades, ta·
llers i tot un seguit d’accions 
que contribueixen a transfor·
mar el model agroalimentari 
i social actual vers un de més 
sostenible i just.
Marc Talavera, responsable 
tècnic del projecte, anima a 
tothom a participar d’aquesta 
iniciativa: “tothom qui vulgui 
col·laborar voluntàriament 
en la recuperació i divulgació 
d’aquest patrimoni té a dis·
posició un node Eixarcolant 
al costat de casa seva on tro·
bar·hi persones amb les quals 
compartir interessos i anar 
recuperant aquests coneixe·
ments”. Eixarcolant alhora està 
realitzant diverses formacions 
en matèria de prospecció etno·
botànica per donar les eines a 
tots aquells socis i sòcies parti·
cipants. Qui estigui interessat 
en participar en el projecte, cal 
contactar a través del correu 
socis@eixarcolant.cat

Cal recordar que, a causa de la 
situació actual de COVID·19, 
les activitats es poden veure 
adaptades o modificades en 
funció de l’evolució de les me·
sures sanitàries. D’altra banda, 
els joves poden seguir venint 
al Punt d’Informació Juvenil, 
on es poden informar o re·
soldre els dubtes que tinguin 
sobre els àmbits següents: la·
boral, acadèmic, emocional, 
salut i sexualitat, habitatge, 
participació i mobilitat inter·
nacional. Aquestes assessories 
són confidencials i persona·
litzades. Només cal demanar 
cita prèvia enviant un What·
sapp al 690.79.35.68, trucant 
al 93.804.18.01 o escrivint un 
missatge a l’adreça electrònica 
kaserna@aj·igualada.net.
D’altra banda, les xarxes so·
cials (@igualadajove) també 
permeten al jovent estar al dia 
de tot el que passa i venir a 
provar noves activitats, conèi·
xer gent i omplir les tardes de 
noves experiències.

* Finançament del vehicle Subaru Forester 2.0i Hybrid. Preu al comptat 34.650,00 €. Entrada 10.817,11 €. Termini de 48 mesos, 1 quota de 263,42 €, 46 quotes de 275,00 € i 
1 quota de 17.645,31 €. Tipus deutor fix 6,95%. TAE 8,43% (tant la TAE com la primera quota poden variar lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la 
data de pagament de les quotes). Comissió d’obertura finançada del 3,50% 834,15 €. Interessos 5.891,69 €. Import total del crèdit 24.667,04 €. Cost total del crèdit 6.725,84 
€. Import total carregat 30.558,73 €. Preu total a terminis 41.375,84 €. En cas que el dia de la contractació sigui el 09/02/2021 i el primer pagament el 02/03/2021. Oferta 
vàlida fins al 31/03/2021. Sistema d’amortització francès. Finançament sotmès a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer, Finance, SA.

JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS, S.L. 
Av. Europa, 4 · Nau 2. Igualada // 93 801 91 45

L’EVOLUCIÓ ÉS EN TU. 
TENIM ELS VEHICLES 
MÉS AVANÇATS.
LA DECISIÓ ÉS TEVA.
Motor híbrid e-Boxer + Tracció 4x4 permanent (SAWD) + 
Sistema de reconeixement facial + Sistema d’assistència 
a la conducció EyeSight + Frenada precol·lisió frontal 
i posterior + Control de creuer adaptatiu + Funció de 
permanència al carril + Càmera posterior i lateral + 
X-Mode + Apple CarPlay i Android Auto**

des de
Entrada 10.817,11€ 
48 mesos T.A.E. 8,43%
Última quota 17.645,31€275€*

/mes



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#157 Blai Paco Sánchez 
 FOTO: Cesc Sales
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P #latevaveu

Joan M. Carbonell @joanmcarbonell

Laia Vicens @laiavicens

Almodis Orellana @almodis

Aurora Garriga Badia @garrigabadia

Mariona @mariona_ma

Jordi Cuadras @jordicuadras

Pau Ortínez Martí @pauortinez

Ara fa un any, #ConcadÒdena va viure el seu pitjor 
malson. Els professionals de la salut van fer molt 
més del possible per fer-hi front. @Hospitaligd @
CAPNordIgd @icscatcentral @semgencat #TSC 
Amb la perspectiva del temps, l’agraïment es fa més 
necessari i més intens.

3 mesos de vacunació, 3 mesos apartant la mirada 
de la tele cada vegada que posen un pla curt d’agu-
lles punxant braços. Demano pietat pels aprensius

Concertades rebent diners públics, a ràtios de 18. 
Públiques a 26, i que potser arribaran a 27 o 28 
ben aviat. #igualadaisdifferent

Gràcies @teatreaurora! Diversos estudis mostren 
benefici en la salut, supervivència i disminució 
del dolor quan participem i utilitzem les arts 
(teatre, música etc) ”El dolor compta les hores, 
mentre que el plaer les oblida” Josep M Espinàs. 
Seguiré amb el plaer d’anar al teatre

Que facin el temps abans que els esports siusplau. 
A qui li interessi que es quedi, la resta anem a lle-
gir al llit

Ja han acabat les obres per evitar els talls de llum 
al barri de Montserrat. S’ha reparat tot el cable 
subterrani que connecta amb el transformador. 
Ho vam denunciar i lluitar amb les veïnes i veïns. 
Solucionat!

Quan feu la preinscripció recordeu que el vostre 
infant agrairà, en el futur, anar a una escola que 
sigui un mirall de la societat. #segregacióescolar 
@segregacio

www.veuanoia.cat

21 3 Nou servei de bus a la de-
manda per anar al polígon 
de les Comes d’Igualada

Empreses del sector de 
la salut de l’Anoia fan un 
balanç del primer any de 
pandèmia

Aquest any tampoc hi haurà 
la tradicional processó del 
Sant Crist d’Igualada

#latevaveu  

xarxes: El més llegit

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

Després d’estudiar Enginyeria Tècnica 
Química i Curtits i de treballar dos anys a la 
Pirelli de Manresa vaig tornar a Igualada per 
incorporar-me al sector informàtic l’any 89. 
Al 91 vaig fer un PDG i al 94 vam crear, amb 
el Rafel Abenoza, Intarex.

Des de llavors ens hem trencat les banyes 
per oferir el màxim valor afegit als nostres 
clients i els hem anat a buscar per mig món. 
Des del 2006 estem a l’ecosistema de SAP 
Business One.

Vaig tenir l’honor de presidir la Unió 
Empresarial de l’Anoia entre el 2013 i el 2018. 
Vam heretar una situació tan complicada que 
va ser necessari sumar l’esforç de centenars 
d’empresaris, en les taules dels fòrums, per 
fer una nova UEA molt més forta.

 FineArt Igualada  
@fineartigualada

Francesc Toldrà   
  @xeskotoldra

         

Maria Marcet 

  @transitoinicial

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Com en el seu dia aconseguí l’Escola d’Adoberia, el Campus Universitari de Igualada s’omple 
d’alumnes internacionals, arribats d’arreu del món, per formar-se a la nostra ciutat, i aquests 
s’han convertit en els millors ambaixadors de les nostres empreses als seus respectius països.

INSTAGRAM
1. Ajuntament d’Òdena @odenacat
2. Joan Gual @gualescala
3. Enric Riba @enricriba



SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.RAMON TREMOSA @ramontremosa

Conseller d’empresacat i coneixementcat
 de la Generalitat de Catalunya. 

Diputat al Parlament Europeu 2009-19

economia i empresa Espai patrocinat per
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Els 9 punts clau de les empreses 
preparades pel futur

La nova comunicació 
després de la pandèmia

La #inversió va ser una variable d’ajust durant la crisi i encara no s’ha 
recuperat. El pressupost 2020 marca un punt d’inflexió en el creixement 
de les inversions. Els fons europeus #NGEU han de permetre impulsar 
fortament les inversions, essencials per la transició ecològica.

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 

Reducir “horario” manteniendo salarios solo es posible si la productividad au-
menta. Las comillas vienen de que, en realidad, “el horario” nunca ha existido: se 
ha de hacer lo que se tiene que hacer, y volvemos a la productividad. Hace unos 
años le oí a un directivo

“ És bo poder disposar d’algun full de ruta 
contrastat i fiable que ajudi a prendre decisions 

per poder afrontar millor el futur. ”.

Cesc Alcaraz
Economista 
Soci-director de FeedBackGroundç
@cesscalcal

Alba Osuna
Cap de comunicació freelance 
Responsable de Köök comunicació estratègica
@albaosuna

“  Les marques han de construir-se 
sobre valors” 

A @govern hem aprovat l’aportació de 3’5 M€ a l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), per finançar convocatòries 
de personal investigador pre-doctoral i post-doctoral, així com també 
per finançar l’increment de les seves despeses de funcionament.

Venim d’un 2020 que 
ha capgirat tot allò que 
hi havia establert i ha 
accelerat grans canvis 

que venien lentament, i això també 
s’ha vist reflectit en l’àmbit de la 
comunicació i les marques. 

Ens hem trobat en un context on el 
consum s’ha centrat en el confort, 
entenent com a confort la seguretat, 
el benestar i la evasió. Un 2020 en el 
qual les marques han hagut de posar 
les persones i la solidaritat per davant 
de l’objectiu comercial si volien 
seguir connectades amb els seus 
públics. I un any que ha accelerat la 
digitalització i el consum de tot allò 
digital com mai s’havia donat abans; 
per exemple el consum habitual de 
xarxes socials a Espanya ha arribat 
al 80% de la població, un 27’6% més 
del total de la ciutadania respecte 
l’any anterior (Digital Report 2021, 
Hootsuite).

Pel 2021 seguim en un entorn 
absolutament incert i volàtil, amb 
canvis constants, que ens obliga 
a tenir una actitud líquida en tot 
moment. Per tant, es fa molt complex 
fer previsions a llarg termini per 
aquest 2021, però tenim en ferm 
algunes pistes. 

En primer lloc, la feina de les 
empreses i dels comunicadors 
segueix essent escoltar a la societat i 
donar resposta, en un nou context i 
amb nous canals i eines, però escoltar 
més que mai i empatitzar. 

Si parlem de formats de comunicació, 
tot apunta que aquest serà l’any de 
l’àudio. La tendència ja s’insinuava 
el 2020 quan el consum de podcasts 
ha arribat a 31 minuts de mitjana 
per persona al dia a Espanya, i s’ha 
reafirmat amb el recent esclat de 
la nova xarxa social Club House. 

Diverses fonts apunten també que 
prendrà més força que mai la “creators 
economy”, el negoci dels creadors 
de continguts, que eclosiona amb la 
digitalització i el gran ús de les xarxes 
socials, en que qualsevol des de casa 
seva pot generar contingut rellevant i 
pot influir en les decisions de compra 
dels altres. 

I si parlem sobre el punt de vista del 
consumidor, el consum del confort 
segueix a l’ordre del dia, i així seguirà 
mentre continuem en pandèmia, 
així com es segueixen mantenint els 
nivells de suport al consum en el 
comerç local. Però el que no es manté 
és aquella gran onada de solidaritat 
i de consciència col·lectiva dels inicis 
de la crisi, que s’ha anat esvaint al 
llarg dels mesos i ha donat lloc a 
un esperit més individualista i de 
supervivència. 

Per últim, i per mi el més importat, 
les marques han de construir-se 
sobre valors. Sempre s’ha dit però 
ara més que mai, i la pandèmia ho ha 
posat al límit. Ja no és suficient oferir 
un bon producte, un bon servei i un 
bon disseny. Les persones esperem 
més de les marques, esperem que 
siguin responsables amb el medi 
ambient i amb la societat i que 
aportin alguna cosa en el món en el 
qual vivim. Així ho creu un 90% dels 
espanyols segons el darrer informe 
de CollaboraBrands. I les marques 
que no ho entenguin es quedaran pel 
camí. 

En mig de tot aquest context, les 
empreses no tenen cap més sortida 
que reinventar, no només el producte 
o el servei, sinó sobretot l’experiència 
pel consumidor. Després d’aquest 
punt d’inflexió que estem vivint, 
només ens queda un opció en l’àmbit 
de la comunicació: atrevir-nos a 
provar noves fórmules.  

En el moment actual d’in-
certesa i amb el final de 
la pandèmia acostant-se 
és bo poder disposar d’al-

gun full de ruta contrastat i fiable 
que ajudi a prendre decisions per 
poder afrontar millor el futur.  En 
aquest sentit, l’estudi de McKinsey 
titulat The nine traits of future-re-
ady companies penso que ens dona 
algunes pistes que podem resumir 
en els següents tres blocs:

Bloc estratègic

1.Tenir un “Propòsit o Why” sí o sí. 
Les empreses amb un propòsit clar 
compartit pels empleats proporcio-
na 4 cops més d’implicació i proac-
tivitat que no fer-ho.

2.Proposta clara de valor. Posar el 
millor talent en les millors propos-
tes de valor per poder diferenciar-se 
de la competència.

3. La Cultura és el secret. El com 
fem les coses com a base per crear 
una cultura que lidera amb l’exem-
ple. Des de la direcció fins a nivell 
d’operari.

Bloc operatiu

4. Estructura “radicalment” plana. Es 
passa de les tradicionals estructures 
jeràrquiques a la “xarxa d’equips” i 
evolucionant del micromanagement 
al coach, apoderant empleats en grau 
d’autonomia i responsabilitat.

5. Potenciar la presa de decisions. 

De forma més ràpida i amb millors 
decisions a partir de la creació de 
sistemes de decisió a tots els nivells, 
i fins i tot, amb algoritmes.

6. El talent és més escàs que el ca-
pital. Creació d’un entorn inclusiu, 
divers i energètic col·locant el millor 
talent en els rols més crítics per anar 
davant del rivals.

Bloc creixement

7.Creació d’un ecosistema de part-
ners. Xarxa de partners on la clau és 
la creació de dependències mútues 
i focalitzant al partner en la part de 
creació de valor que li correspon. 

8. Les dades són el negoci. Posar en 
marxa un nou sistema de govern de 
dades, redissenyar els processos clau 
para passar de nous productes o ser-
veis a millors experiències pel client.

9. Accelerar el procés d’aprenentat-
ge. Incorporat en el dia a dia del tre-
ball. Una mentalitat de creixement, 
curiositat i profund entusiasme en 
l’experimentació i ràpida adaptació 
al canvi. 

A partir d’aquí és qüestió de re ela-
borar un nou pla estratègic i posar 
en marxa un pla d’accions que ha de 
ser executat de forma disciplinada, 
adaptant-se en el moment en que 
sigui necessari, però sense deixar 
de prémer l’accelerador del pedal.
Comencem?  
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Encara us podeu pre-
sentar, fins demà, al 
Concurs Fotogràfic

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia, a través del seu 
Departament de Ben-

estar Social i Atenció a la Ciu-
tadania, de ha iniciat aquest 
any la prova pilot del projecte 
“Aquest conte s’ha acabat!”. Es 
tracta d’un projecte que for-
ma part de l’estratègia del Pla 
d’Acció Comunitària Inclusiva 
(PLACI) que vol treballar la 
inclusió mitjançant l’acció co-
munitària, treballant en xarxa 
amb els diferents agents socials 
que intervenen en l’educació de 
la infància.
Les activitats les realitza una 
educadora social experta en 
narració de contes i treball 
comunitari amb una metodo-
logia vivencial a partir de 10 
contes, a les aules d’infantil i 
primària. El conte és una gran 
eina que ens permet entrar en 
realitats diverses, posar-nos en 
el lloc d’un altre, i passar emo-
cionalment per experiències 
que faciliten la comprensió del 
món en el que vivim. Els contes 
ens ensenyen la vida d’una for-
ma més amable.
Els continguts que es treba-

El Consell endega un projecte per 
ensenyar la diversitat als infants

Ja hi ha guanyadors del 
concurs infantil de 
dibuix dels Tres Tombs
ANTIC GREMI / LA VEU 

Un cop més l’Antic Gre-
mi de Traginers ha 
organitzat el Concurs 

de Dibuix Infantil per a les 
escoles, que enguany ja pas-
sa per la 16a edició. A causa 
de la situació actual els nens 
i nenes aquest passat mes de 
gener no van poder presenci-
ar en viu i en directe els tra-
dicionals Tres Tombs a peu 
de carrer com sempre, però 
tot i així des de les escoles i 
també des de l’entitat es van 
facilitar recursos com a fonts 
d’inspiració si es creia oportú 
per tal que la mainada pogués 
realitzar els seus dibuixos. En 
aquesta ocasió han estat 12 
les escoles que han participat 
en el concurs, a les quals des 
del Gremi de Traginers volem 
agrair novament la seva col-
laboració i participació.

Veredicte i guanyadors 
de les escoles
El passat 11 de març es va 
procedir al veredicte i per tant 
a la tria de dibuixos, formant 
part del jurat d’enguany en 
Pau Corcelles, na Berta Prat 
i na Sandra Paradell, els quals 
per unanimitat van decidir 
premiar els nens i nenes se-
güents: 
I3: Quim F. M., Maristes
I4: Guillem A. S., Monalco
I5: Ares F. C., Maristes
1r: Rita S. G., Maristes 
2n: Eloi C. R., Escolàpies
3r: Moslim El H., G. Castellà
4t: Mar B. A., Diví Pastor
5è: Laia G. J., Maristes
6è: Júlia N. S., Jesús Maria
Especial: Carolina R. (5è Ma-
ristes) i Blanca V. F.  (4t Do-

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació de Caps i 
Comandaments de Po-
licia Local de Catalu-

nya  ha lliurat aquest dimarts 
la Medalla al Mèrit de la 1a 
Categoria al Cap de la Policia 
Local d’Igualada, Jordi Dal-
mases, en reconeixement a la 
seva tasca i, per extensió, a la 
de tot el cos policial durant el 
confinament.

llen són la igualtat de gènere, 
la diversitat de les famílies i la 
diversitat afectiva sexual tenint 
en compte tota la comunitat 
(escola, famílies, entitats pro-
peres i veïnat del municipi).
La consellera d’Acció Social, 
Sandra Fernández, explica que 
“amb aquestes activitats es vol 
facilitar a l’alumnat, al profes-
sorat i a tota la comunitat, es-
tratègies que puguin modificar 
les relacions de poder, d’abús i 
les limitacions estereotipades 
per a cada gènere, esdevenint 
veritables agents de transfor-
mació”.
Els objectius que es proposen 
són promoure un desenvolu-

pament integral dels infants 
del municipi, tenint en compte 
aspectes fonamentals com la 
identitat de gènere, els estereo-
tips i la no-violència; potenciar 
unes relacions més igualitàries 
i satisfactòries entre l’alumnat 
per aprendre a conviure; refle-
xionar i analitzar críticament 
l’existència d’actituds sexistes; 
apropar les diverses realitats 
afectives i reflexionar sobre els 
nous models de família que 
existeixen actualment.
El projecte s’ha començat a 
implementar en sis municipis 
de la comarca: la Llacuna, Sant 
Martí de Tous, Carme, Cabre-
ra, el Bruc i Castellolí.

Medalla al Cap de la Policia Local

lors Martí i Badia).
L’entrega de premis es realit-
zarà dissabte 27 de març a la 
Sala de la Biblioteca Central 
de Cal Font amb accés res-
tringit. L’exposició dels di-
buixos participants, més d’un 
centenar, serà del 24 de març 
a l’1 d’abril, també, a la Sala de 
la Biblioteca Central. 

Concurs fotogràfic
De passada, volem recordar 
que tothom que s’hi animi 
fins el 20 de març encara és a 
temps de participar en el 41è 
Concurs Fotogràfic, enguany 
sota el lema “Recordant els 
Tres Tombs d’Igualada”. Qui 
ho desitgi pot fer arribar foto-
grafies dels Tres Tombs igua-
ladins i dels actes de la festes 
gremials dels darrers 50 anys. 
Les fotografies s’hauran de 
trametre a l’adreça electrònica 
AFIgualadaCONCURSOS@
gmail.com, i incriure-les tele-
màticament en un formulari. 
Tota la informació la podeu 
trobar a la web de l’entitat: 
www.gremitraginersigualada.
com
Per acabar recordar de nou 
que les butlletes de la loteria de 
la Grossa venudes pel Gremi 
de Traginers van resultar pre-
miades amb 1’40€ cadascuna; 
es podran passar a cobrar fins 
el dia 31 de març a la Floris-
teria Argelich (c/Sant Vicenç, 
31) o també a la del mercat de 
la Masuca, en aquest últim cas 
només de matins.

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA
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comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

ANOIA / LA VEU 

El diputat d’Innovació, 
Governs Locals i Co-
hesió Territorial, Josep 

Arimany, va presentar, di-
marts, davant dels alcaldes de 
municipis de menys de 1.000 
habitants, l’aposta de la Dipu-
tació de Barcelona en l’àmbit 
tecnològic per fer front als 
reptes que la pandèmia ha 
posat de manifest, tenint en 
compte que aquests governs 
locals tenen més dificultats 
per afrontar la situació, per la 
seva capacitat pressupostària i 
d’organització.
Durant la seva intervenció, 
Arimany va anunciar que la 
Diputació de Barcelona desti-
narà un milió d’euros als ajun-
taments de menys de 20.000 
habitants per facilitar el tele-
treball, programa que s’apro-
varà en els propers dies.
Així mateix, també va reco-
nèixer que “la covid-19 ha 
generat moltes necessitats im-
previstes a tots nivells: sani-
tari, econòmic, social i també 
tecnològic”, a més de detallar 
que la Diputació treballa “per 
assegurar que la ciutadania de 

la demarcació de Barcelona 
rebi uns serveis de qualitat i 
homogenis en el territori” i 
“per aconseguir que el lloc 
de residència no suposi una 
diferència a l’hora d’accedir a 
serveis, tenir oportunitats o 
desenvolupar un projecte pro-
fessional, personal o familiar”.
En aquest sentit, el diputat va 
recordar que el suport de la 
corporació va “des del pro-
grama de comptabilitat fins al 
padró municipal, passant per 
eines de comunicació digital, 
compra d’ordinadors portà-
tils o serveis com la teleassis-
tència per protegir persones 
grans que viuen soles, posem 
les millors solucions a l’abast 
de tothom”.

Un milió d’euros pel teletre-
ball
El nou programa de la Di-
putació per fomentar la im-
plantació del teletreball als 
ajuntaments va destinat als 
ajuntaments de la província 
de menys de 20.000 habitants 
i està dotat amb un milió d’eu-
ros. El repartiment es farà en 
funció de la població assegu-
rant, però, un import mínim 

La Diputació destinarà un milió d’euros als ajuntaments 
de menys de 20.000 habitants per facilitar el teletreball

als municipis més petits.
D’aquesta forma, els municipis 
de menys de 1.000 habitants 
rebran un import fix mínim  
de 1.800 euros per destinar  a 
la compra d’equips informàtics 
i altres dispositius, com poden 
ser càmeres web, tallafocs i 
programari, per exemple.
D’altra banda, durant la reu-
nió mantinguda amb els alcal-
des d’aquests municipis més 
petits, la Diputació també va 

presentar els serveis i sistemes 
d’informació que es posen a 
disposició dels ajuntaments i 
se’ls hi va oferir la possibilitat 
d’analitzar la situació actual de 
gestió de la informàtica local, 
així com determinar quin des-
plegament de serveis es podria 
fer en cadascun dels munici-
pis.
Finalment es van explicar 
també les accions que la Di-
putació realitza per millorar 

la connectivitat de dades a tot 
el territori, mitjançant fibra o 
participant del desplegament 
de la tecnologia 5G, i el SET-
DIBA, els serveis de suport 
per a la transformació digital, 
que és el conjunt de serveis 
d’administració digital que 
ofereix la Diputació de Barce-
lona als ajuntaments de menys 
de 5.000 habitants i les entitats 
municipals descentralitzades 
de la demarcació de Barcelona.

ANOIA / LA VEU 

Anoia Jove, el depar-
tament de Joventut 
del Consell Comar-

cal de l’Anoia reactiva aquest 
mes de març les Mini Fires 
de l’Estudiant als instituts de 
la comarca que tenen servei 
TDIC o Pidces. 
El Consell Comarcal de 
l’Anoia, a través de l’Ofici-
na Jove, complementarà la 
tasca d’orientació acadèmica 
que porten a terme els cen-
tres, realitzant les Mini Fi-
res de l’Estudiant: una fira 
itinerant pels instituts de la 
comarca, dinamitzada per 
tècniques de joventut, on es 
posa a disposició dels alum-
nes de quart d’ESO, Batxille-
rat i PFI, tota l’oferta forma-
tiva d’estudis postobligatoris 
(PFIs, Cicles Formatius, pro-

ves d’accés a la universitat, 
notes de tall, ponderacions, 
graus universitaris i altres as-

pectes pràctics referents a les 
preinscripcions, matrícules, 
centres, vies d’accés, etc.). 

La consellera de Joventut, 
Feminisme i LGTBI del 
Consell Comarcal, Carme 
González, destaca que “l’ob-
jectiu principal és donar una 
atenció personalitzada als i 
les joves per tal de, tenint en 
compte els recursos que te-
nen al seu abast, facilitar-los 
la seva elecció i acompa-
nyar-los en el procés de defi-
nir els seu objectiu acadèmic. 
Aquest any, degut a la situa-
ció de pandèmia s’inicia un 
nou format, en el qual s’ha 
adaptat el material, els espais, 
l’aforament i els horaris”.
Al llarg de les properes set-
manes, els centres d’educa-
ció secundària tenen plani-
ficades diferents activitats 
relacionades amb l’orien-
tació acadèmica. S’organit-

L’Oficina Jove de l’Anoia enceta una sèrie de mini fires per 
assessorar els estudiants dels instituts

zen tallers i xerrades per a 
l’alumnat i/o professionals, 
orientació a les hores de tu-
toria i també les Mini Fires 
de l’Estudiant, entre d’altres. 
El cicle de Mini Fires s’ha 
iniciat la segona setmana de 
març a l’INS Molí de la Vila 
de Capellades i properament 
farà parada a l’INS Montbui, 
a l’INS Alexandre de Riquer 
de Calaf, a l’INS Vallbona i 
a l’INS Guinovarda de Piera.
Per qualsevol dubte els i les 
joves i les seves famílies es 
poden posar en contacte 
amb el servei d’Assessoria 
Acadèmica trucant al Con-
sell Comarcal, al 93 805 15 
85 ext. 2, enviant un correu 
electrònic anoia@oficinajo-
ve.cat o bé escrivint un missat-
ge de Whatsapp al679 964 669.
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JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba ha 
presentat una denún-
cia davant dels Mossos 

d’Esquadra per les recents 
destrosses i actes vandàlics 
que el castell de Jorba ha pa-
tit els darrers dies. Els danys 
s’han realitzat en diferents 
dies, en els quals s’han realit-
zat destrosses a parets rehabi-
litades que han fet desprendre 
el revestiment que hi havia, 
han arrencat unes capes que 
eren per protegir d’humitats 
i han retallat part d’un sostre 
protector de la zona rehabi-
litada. D’altra banda, també 
s’ha trobat molta brutícia amb 
restes de burilles i ampolles 
buides de licor.
L’Ajuntament ha presentat da-
vant els Mossos el pressupost 
dels arranjaments que s’han 
de fer per a restablir els danys 
ocasionats i aquest ascendeix 
a 2256, 87 euros.
L’alcalde de Jorba, David Sà-

L’ajuntament de Jorba denuncia actes 
vandàlics al castell

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

En la línia del compro-
mís que Sweet India 
ha demostrat en altres 

ocasions, aquest dissabte 
oferiran un festival benèfic. 
És el que havien preparat 
amb molta il·lusió, ara fa 
un any, per celebrar el desè 
aniversari del centre, però el 
van haver d’anul·lar pel con-
finament de la conca. 
Malgrat que ha hagut d’espe-
rar un any sencer i les condi-
cions encara no són idònies, 
la directora de l’escola, Sil-
via Bautista, es mostra molt 
il·lusionada per poder recu-
perar, fins i tot, els colors i 
la imatge del cartell d’aquell 
festival ajornat. Afirma que 
el treball i la col·laboració 
amb Pulseres Candela s’ho 
mereixien per la bona feina 
que estan realitzant, reco-
llint aportacions per col·la-
borar amb la investigació del 
càncer infantil a l’Hospital 
Sant Joan de Déu

Reinventar-se durant un 
any de pandèmia
Sweet India, com altres cen-
tres i escoles d’arts, idiomes, 
esportives... ha viscut un any 
de pandèmia molt complicat, 
pràcticament de tancament 
total, perquè després d’un 
llarg confinament les restri-
cions es van aixecar només 

Sweet India celebra un festival benèfic per a Polseres Candela i la 
investigació del càncer infantil 

durant un temps, però van 
tornar a caure amb duresa. 
Tot i així, Silvia Bautista no 
ha parat i ha tibat d’imagina-
ció per tal de mantenir una 
mínima activitat i “sobretot 
fer acompanyament amb ac-
tivitats online que entrete-
nien i podien fer passar una 
bona estona”. 
La dansa i la cultura en ge-
neral, com ella mateixa as-
senyala, poden ser la millor 
medicina per recuperar-nos 
d’aquest any de pandèmia, 
un aspecte que potser les au-
toritats, no valoraven prou, 
diu Bautista, quan es plante-
javen prescindir d’activitats 
“que són molt saludables i 
necessàries”. De fet ella no 
ha perdut l’energia, una vir-
tut que intenta contagiar i 
transmetre per tal d’animar 
tothom a tirar endavant 

malgrat les dificultats. Ara 
que novament ha pogut re-
cuperar les classes, es mostra 
encara més optimista i li au-
gura una llarga vida a Sweet 
India. 

Actuacions variades per 
gaudir en directe o des de 
casa

En l’espectacle d’aquest dis-
sabte l’escola ens mostrarà 
una mica de tot el que fan: 
bollywood, dansa oriental, 
flamenc, burlesque i fins i tot 
“algunes sorpreses, cosetes 
noves” que Silvia Bautista ha 
estat treballant en el darrer 
any.
Per poder gaudir de l’especta-
cle hi ha dues opcions: assistir 
de manera presencial -sempre 
tenint en compte que l’afora-
ment és limitat- o formar part 
de la Fila zero i visualitzar-lo 
online pels canals de Facebo-
ok i Instagram de l’escola. En 
qualsevol dels casos el preu de 
l’entrada serà la compra d’una 
polsera solidària Candela, per 
només 3 euros. 
Les responsables de Pulseras 
Candela també posaran una 
paradeta a Can Papasseit per 
donar a conèixer l’activitat de 
l’entitat, que és molt activa. 

Sílvia Bautista destaca la sa-
tisfacció de poder contribuir 
al seu projecte i assegura que 
tothom qui vulgui passar una 
bona estona, sortirà doble-
ment feliç de poder aportar un 
granet de sorra a la investiga-
ció del càncer infantil.
A dia d’avui Sweet India ha 
venut més de 180 polseres, 
moltes de les quals formaran 
part de la Fila zero, segons ha 
anunciat Silvia Bautista, és a 
dir que encara es poden com-
prar entrades per assistir a l’es-
pectacle. Les trobareu a Sweet 
India, al carrer Isabel la Catò-
lica, 50, els dilluns, dimecres i 
divendres de 9:30 a 13 h i de 
17 a 20:30h.  
Dissabte, el festival comen-
çarà a dos quarts de sis de 
la tarda, però les portes de 
Can Papasseit s’obriran a un 
quart de sis per permetre 
l’entrada esglaonada.

nchez, ha insistit que els actes 
vandàlics, com les destrosses 
que s’han fet al castell, supo-
sen un perjudici per a tothom 
i per al patrimoni històric de la 
localitat, amb reparacions que 
s’han d’assumir amb diners 
públics. Per acabar David Sà-
nchez demanava civisme a 
més de recordar que davant de 
qualsevol acte vandàlic s’ha de 
denunciar.

El castell de Jorba va ser re-
centment rehabilitat en una 
segona fase amb tasques 
d’arqueologia i excavacions 
per a recuperar diferents 
espais i veure les diferents 
etapes i usos que ha tingut el 
castell al llarg de la història. 
De cara a les visites guiades, 
es van adequar els espais per 
poder fer-les més completes, 
i per poder visitar el que ha-
via estat la capella. També 
es va treballar en la consoli-
dació del mur exterior de la 
vessant sud i la paret de l’es-
glésia.
El castell de Jorba està declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional. 
L’obra s’eleva al turó del Puig de 
la Guàrdia i està documentat 
per primera vegada el 960.Av. Barcelona, 5  IGUALADA 

Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA
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MONTBUI / LA VEU 

Un total de 19 autò-
noms i PIMES vin-
culats al sector de 

l’hostaleria i la restauració de 
Santa Margarida de Montbui 
rebran properament els ajuts 
municipals, directes, ator-
gats per a aquelles empreses 
d’aquest sector que generen la 
seva activitat al municipi i que 
s’han vist molt afectades pels 
diferents tancaments tempo-
rals d’activitat en aplicació de 
les mesures de control de la 
pandèmia de Covid-19. 
Els ajuts municipals a l’hos-
taleria i la restauranció os-
cil·len, individualment, entre 
els 1400 i els 1700 euros, en 
funció de la diferent tipologia 

d’establiments i de l’adequació 
a les diferents línies dels ajuts. 
Cal recordar que per a aquests 
ajuts es va destinar una parti-
da de 29.500 euros, proce-
dents d’una subvenció de la 
Mancomunitat Intermuni-
cipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD). 
Des de l’Ajuntament mont-
buienc es vol donar suport al 
sector de l’hostaleria i la res-
tauració del municipi, per tal 
que els emprenedors i empre-
nedores d’aquest sector pu-
guin fer front a les despeses 
habituals relacionades amb 
l’activitat que han continuat 
pagant malgrat les importants 
restriccions a la seva activitat 
durant els darrers mesos de 
pandèmia.

Ajuts per al sector de la 
restauració

MONTBUI / LA VEU 

Durant els darrers dies 
s’han dut a terme les 
tasques d’instal·la-

ció del nou mòdul covid que 
està ubicat de forma annexa 
al CAP Montbui. La col·lo-
cació d’aquest mòdul es va 
realitzar a finals de la setma-
na passada i durant aquesta 
setmana s’estan finalitzant 
els treballs. 
Aquest mòdul permetrà se-
parar aquests circuits i gua-
nyar espais molt necessaris 
per treballar amb major se-
guretat, tant per als pacients 
com per als treballadors. En 
concret, s’utilitzarà aquest 
espai annex per fer proves 
PCR, tests ràpids, identifi-

cació de contactes, explora-
cions, entre d’altres tasques.
Aquest mòdul de suport 
al CAP és un dels 120 que 

Instal·lat el nou mòdul covid annex al 
CAP Montbui 

s’ubicaran durant els propers 
mesos per la geografia cata-
lana i que serà gestionat pels 
equips d’Atenció Primària.

MONTBUI / LA VEU 

Ja està en funcionament 
a tocar de l’Ajuntament 
montbuienc la primera es-

tació de recàrrega semi-ràpida 
(fins a 40 KW) per a vehicles 
elèctrics. El punt de recàrrega 
està ubicat a la zona de l’apar-
cament més proper a l’Ajun-
tament, clarament delimitat, i 
amb possibilitat de fer càrre-
gues per a dos vehicles de for-
ma simultània, un fet que mi-
nimitza els costos d’instal·lació 
i l’impacte visual. El model ins-
tal·lat és el ETECNIC SELBA 
SL1014.
El projecte ha tingut un cost de 
11.500 euros, i ha estat imple-
mentat per l’empresa Etecnic 
Movilidad Eléctrica SRL. Val 

a dir que l’Ajuntament mont-
buienc va rebre una subvenció 
de l’ Institut Català d’Energia 
del departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generali-
tat de Catalunya per import 

En marxa la primera estació de recàrrega 
semiràpida per a vehicles elèctrics

de 6.447,08 euros per finançar 
parcialment aquest projecte. 
Aquesta subvenció s’emmarca 
dintre del programa d’incen-
tius a la mobilitat eficient i sos-
tenible (Programa MOVES).

MONTBUI / LA VEU 

El proper dilluns co-
mençaran les obres de 
reparació del Frontó de 

Can Passanals. Es tracta d’una 
obra necessària per millorar la 
seguretat de l’equipament es-
portiu, i corregir així uns des-
plaçaments estructurals que 
havia patit el mur durant els 
darrers anys.  
Els mateixos treballs inclou-
ran també l’arranjament de la 
pista 4 del complex esportiu 
de tennis de Can Passanals. 
L’obra tindrà un cost de 
179.711,75 € i l’executarà l’em-
presa Perfo-Roca.

Els treballs s’allargaran fins al 
mes setembre, amb una atu-
rada durant la celebració de 
l’Obert Internacional de Ten-
nis Femení “Arcadi Manchón”.

Dilluns començaran les 
obres de reparació del 
frontó de can Passanals

NOVA 
ADREÇA!

PACK BEBÈ

TOT PER NOMÉS 799€
 C/. Bellprat, 12    08700 · IGUALADA  (Barcelona)   Tel. 93 801 90 97  

COTXET 
 DE 2 PECES CADIRA COTXE

0-1-2-3  - 360º MOTXILLA

EDREDÓ
i PROTECTOR BRESSOL LLIT

BANYERA
CANVIADOR
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Diumenge, l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal acollia 
l’acte amb el qual es 

tancava el programa elaborat 
per l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt per a la comme-
moració del Dia Internacional 
de les Dones i que se centrava 
a recordar i realçar la figura de 
Natividad Yarza. La proposta 
s’iniciava amb el lliurament del 
premi, que precisament por-
ta per nom Natividad Yarza, a 
càrrec de la regidora d’igualtat 
Berta Pons, i que l’Àrea d’Igual-
tat de gènere i LGTBI de la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena (MICOD) atorga al 
millor treball a la recerca en gè-
nere. En aquesta segona edició 
la guardonada ha estat Aina 
Carrique Balcells, de l’Insti-
tut Joan Mercader d’Igualada, 
amb el treball “El llenguatge 
discriminatori vers les dones”. 
El premi està dotat amb 500 € 
per a l’alumna i 500 € més per 
al seu centre d’estudis.
Seguidament tenia lloc la pro-
jecció del documental “Doña 
Nati”, dirigit per Òscar López, 
que aborda la vida de la Na-

tividad Yarza qui el gener del 
1934 va esdevenir la primera 
alcaldessa de Catalunya i Es-
panya escollida democràtica-
ment després de guanyar les 
eleccions a Bellprat. Precisa-
ment aquell mateix any Yarza 
es traslladà a la Pobla de Clara-
munt on va exercir de mestra 
fins a l’inici de la Guerra Civil. 
Amb l’ocupació de Catalunya 
per part de les tropes franquis-
tes, la professora es va exiliar 
a França on va morir al 1960 
amb 87 anys.
Un cop finalitzada la projecció 
va tenir lloc un col·loqui del 
que participaven el director de 
la cinta i algunes de les perso-
nes que hi han col·laborat en 
la seva elaboració com l’Anto-
ni Dalmau, l’Isidre Surroca i el 
Jep Rabell.
Es dona la circumstància que 
la idea d’elaborar aquest do-
cumental va néixer el 2017 del 
projecte del Portal de la Me-
mòria elaborat a la Pobla de 
Claramunt, un projecte des-
tinat a recollir i conservar a 
través d’enregistraments audi-
ovisuals el patrimoni de la me-
mòria oral de la gent més gran 
del municipi.

La Pobla tanca els actes 
dedicats al 8M recordant 
Natividad Yarza ÒDENA / LA VEU 

Òdena ha commemo-
rat el 8 de març, Dia 
Internacional de les 

Dones, amb prop d’una de-
sena d’activitats adaptades 
a la situació sanitària. Entre 
les més destacades, la quar-
ta edició del concurs creatiu 
“Fem visibles les dones”. El 
concurs, impulsat per l’àrea 
de Joventut, animava als joves 
d’entre 10 i 18 anys a home-
natjar la figura de dones amb 
un retrat, una fotografia, la 
composició d’un poema o un 
escrit. Les guanyadores han 
estat Zoe Vera, de 1r d’ESO, 
amb el treball “Som invenci-
bles”; Elsa Torra, de 6è de pri-
mària, amb “Les Germanes 
Popovy”; i Mariona Rubio, 
de la categoria de 4rt i 5è de 
primària, amb un treball so-
bre Maria Colell. Les obres 
participants estan exposades 
a la planta baixa de l’Ajunta-
ment d’Òdena i són visibles 
des de l’exterior a través de la 
vidriera.
El diumenge dia 7 de març 
es va dur a terme la sortida 

Òdena s’empodera del 8M amb una 
desena d’activitats

al cim de Puig Aguilera, co-
ordinada amb la Colla Excur-
sionista Matinera d’Òdena, 
on hi van participar unes 70 
persones. Un cop finalitzada 
la caminada, a la plaça Major, 
es va llegir el Manifest del 8M 
i es va fer entrega dels premis 
del 8è Concurs de Cartells 
del 8M de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena
El dia 8 la Biblioteca l’Atza-
vara va organitzar un passi 
de diferents documentals i 
curtmetratges sobre les do-
nes. A més, durant tot el mes, 

la biblioteca ha acollit dife-
rents exposicions: del 3 al 20 
de març “Visca la Revolució”; 
del 6 al 13 de març “Temàti-
ca La Dona”; i del 8 al 21 de 
març “Les dones a l’aviació”. 
Els dies 9 i 12 de març va tenir 
lloc una gimcana “fem visible 
les dones” per als alumnes 
de l’Institut-Escola Castell 
d’Òdena, el dia 9 al nucli i el 
12 al Pla d’Òdena amb l’ob-
jectiu de fer reconeixement i 
donar llum a dones, que pel 
fet de ser dones no han tin-
gut la mateixa visibilitat que 
tenen els homes.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena, 
l’Espai Jove amb col·la-
boració de la biblioteca 

l’Atzavara organitza una nova 
a edició del concurs de relats 
breus. Hi poden participar tota 
la població a partir de 8 anys. 
La VII edició proposa que els 
relats  siguin de temàtica lliure, 
però han de mencionar Òdena 
o algun dels seus carrers, places, 
equipaments, ...
Els participants competiran en 
cinc categories i s’enduran: 3r i 
4t de primària, el primer classi-
ficat 30€ i el segon 15€, 5è i 6è 
de primària, el primer classi-
ficat 40€ i el segon 20€, 1r i 2n 
d’ESO, el primer classificat 50€ 
i el segon 25€, 3r i 4t d’ESO, el 
primer classificat 60€ i el segon 
40€ i majors de 16 anys, el pri-
mer classificat 70€ i el segon 
50€. 
Els relats presentats han de ser 
inèdits i originals, escrits en ca-
talà o castellà, amb un cos de 
lletra de 12 punts i a doble espai, 
hauran de tenir una extensió 
mínima de 2 pàgines de mida 

A4 i podran estendre’s fins a 
un màxim de 4 planes.
Les creacions literàries s’hau-
ran de presentar físicament 
del 15 de març al 7 d’abril a 
la Biblioteca l’Atzavara junt 
amb el document d’autoritza-
ció d’ús d’imatges, publicació 
de dades de caràcter personal 
que es trobarà adjunt a les ba-

ses a la web municipal www.
odena.cat i un sobre amb les 
següents dades:  
Nom i cognoms, Adreça, te-
lèfon i correu electrònic, Ca-
tegoria, Curs i escola / insti-
tut  i Moviment / associació 
/ entitat.
El veredicte i l’acte de lliura-
ment es farà a la Biblioteca 
l’Atzavara d’Òdena el diven-
dres 23 d’abril, dins els actes 
de celebració de Sant Jordi.
Els interessats /des poden 
consultar tot el detall de les 
bases per al concurs a:
 www.odena.cat

L’Espai Jove d’Òdena organitza la 7a 
edició  del concurs de relats breus 

Premiarà la creació 
literària, l’originali-
tat i el missatge, amb 

premis econòmics
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Reformar una casa, 
un pis o una estança 
és sempre una tasca 

complicada. Cada propietari 
vol incorporar alguns ele-
ments o objectes que conside-
ra indispensables mentre que 
decideix prescindir d’altres. A 
més cada espai té un estil de-
coratiu diferent i cenyir-se a 
ell mai és tasca fàcil. Per això, 
els decoradors, decoradores 
i interioristes han de fer el 
gran esforç d’unificar tot en 
un mateix ambient.
Podràs descobrir les reformes 
més sorprenents. Des grans 
cases amb vistes a la mar o 
envoltades de muntanya i na-
tura fins a petits pisos de pocs 
metres en els centres de les 
ciutats. Des del dúplex més 
gran fins un petit loft on cada 
centímetre ha de ser aprofitat 
al màxim. Fins i tot podràs 
trobar reformes de dormi-
toris, cuines o l’estança més 
renovada per excel·lència, el 
bany.
També pots ser testimoni de 
les sorprenents reformes d’al-

Decideix-te a canviar casa teva i fer-la millor!
guns hotels o restaurants que 
et deixaran sorprès. Coneix 
les noves propostes en restau-
ració i turisme relacionades 
amb la decoració.
Podràs inspirar-te simple-
ment deixar-te sorprendre 
amb el que tenen per oferir-te 
els decoradors, les decorado-
res i interioristes.
La pandèmia ha aconseguit 
transformar per complet el 
nostre dia a dia i la manera 
com volem passar el temps 
a casa nostra. Moltes perso-
nes han passat de tenir una 
àmplia rutina fora de casa a 
estar confinats durant mesos, 
convertint l’habitatge en una 
oficina improvisada o en un 
espai alternatiu a l’oci arra-
bassat per les restriccions i la 
crisi sanitària.
D’aquesta manera, el mer-
cat immobiliari ha vist com 
la covid-19 ha alterat l’oferta 
dels lloguers a Espanya o dis-
minuït la compra d’habitat-
ges, però no és l’únic sector 
que s’ha vist influït. El confi-
nament també ha motivat que 

molts propietaris es llancin a 
reformar les seves llars per fer 
front a les incomoditats i defi-
ciències que abans no eren tan 
patents.
Només en el quart trimestre 
de 2020 es va incrementar la 
demanda de projectes i refor-
mes integrals d’habitatge en 
un 45% pel que fa a el mateix 
període l’any 2019, segons Ha-
bitissimo. Des d’aquesta pla-
taforma en línia del sector de 

la reparació han registrat una 
evolució a l’alça de l’activitat 
des del mes de juliol, després 
d’aixecar-la suspensió de les 
obres en edificis habitats o en 
els quals hi hagi persones alie-
nes a la construcció el passat 
mes d’abril de 2020.
Això, segons un informe tri-
mestral sobre la Reforma que 
han publicat, confirma un 
canvi de concepció per part 
de l’usuari a l’hora d’afron-

tar la seva reforma, “en què 
es comença a donar més im-
portància a la necessitat de 
disposar d’un projecte i una 
bona planificació prèvia de 
les obres de reforma integral 
de l’habitatge”. Els treballs 
que més s’han demandat són 
de construcció, reforma in-
tegral o parcial d’immobles, 
que representen un 55% de 
les sol·licituds, seguit de repa-
racions i manteniment (25%).  

RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 

Email: info@trivazquez.com
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S i necessites una refor-
ma a casa el primer 
que has de fer és tenir 

una bona planificació. Les 
obres a casa generen un cert 
desconcert, però si ho tens 
tot clar i ben lligat, evita-
ràs sorpreses desagradables. 
Com podem fer-ho? Segueix 
els consells d’EstuReforma.  

Com fer obres a casa amb 
seguretat 
Darrere la greu crisi del co-
ronavirus, va arribant la 
desescalada, i amb ella és 
el moment de reprendre els 
nostres projectes d’obra / 
reforma que fins ara havien 
quedat suspesos. El primer 
és organitzar-se i fer una 
bona planificació per poder 
abordar la feina amb total 
seguretat. Des d’EstuRe-
forma, volem que et sentis 
segur abans, durant i des-
prés del projecte que tant 
de temps esperes que es faci 
realitat. Ara EstuMomento. 

Punts clau per fer reformes 
segures i sense problemes

1. No improvisis, valora to-
tes les implicacions.
Ja hem comentat que el pri-
mer és tenir-ho tot ben clar. 
Planificar l’obra és la millor 
solució perquè ens causi el 
mínim trastorn possible en 
la nostra vida quotidiana. 
Pensa bé com pots treure 
el màxim partit a les coses: 
si vols canviar el terra del 
bany o de la cuina, però la 

Obres i reformes a casa
Quan ens plantegem 
començar una obra 

de reforma, el primer 
de tot és organitzar-se 

i fer una bona 
planificació per poder 
abordar la feina amb 

total seguretat

instal·lació elèctrica o d’ai-
gua / desguassos / calefacció 
està antiquada, potser seria 
un bon moment per substi-
tuir-les ja que així t’estalvia-
ràs aixecar el terra nou quan 
vulguis o necessitis fer-ho.
 
2. Pren mides correctament.
Els pressupostos que et lliu-
rin aniran referits als metres 
quadrats o lineals en joc. 
Deixa que el professional 
prengui les mesures exactes, 
però comprova tu que són 
correctes. Així t’assegures 
que no et facturaran de més.
 
3. Necessites permís d’obres? 
Les obres petites no reque-
reixen de permisos espe-
cials, però de vegades es 
necessita una “declaració 
responsable”, cerciora’t al 

teu ajuntament. El que sí 
que és obligatori, és comu-
nicar les obres que suposin 
un increment de la super-
fície habitable ja que afecta 
el valor cadastral de l’habi-
tatge i al càlcul d’impostos 
com l’IBI o IRPF.
 
4. Vistiplau a la comunitat.
Si toques elements comuns 
de la comunitat de propie-
taris necessites l’aprovació 
de la comunitat. Si no ho fas 
pot ser que et denunciïn, que 
et paralitzin l’obra o t’obli-
guin a desfer-la. Encara que 
l’obra només afecti al teu pis, 
avisa el president o a l’admi-
nistrador. Digues-los quan 
comença l’obra, quant du-
rarà i garanteix que tant les 
escales, com l’ascensor o el 
portal quedin ben protegits. 

5. Deixa-ho tot per escrit.
Encara que l’obra sigui pe-
tita, és recomanable tenir 
algun document signat que 
serveixi de prova davant fu-
turs danys o desperfectes. 
El pressupost signat per les 
dues parts podria servir. En 
EstuReforma disposem de 
contractes particulars i d’ini-
ci d’obra que asseguren el cor-
recte funcionament i desen-
volupament de la mateixa.

Encara que l’obra sigui 
petita, és recomanable 
tenir algun document 
signat que serveixi de 
prova davant futurs 
danys o desperfectes. 

El pressupost 
ja podria servir

estu
REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ

C/ Sant magí, 113, 08700 Igualada                        info@estureforma.com                     639 666 077                    www.estureforma.com



A ctualment, hi ha mol-
tes possibilitats per 
revestir parets inte-

riors. Revestiments fabricats 
amb materials naturals o sintè-
tics amb excel·lents propietats 
tècniques. Des dels més eco-
nòmics als més costosos, amb 
una gran varietat de dissenys, 
colors, textures i acabats per a 
qualsevol espai i estil decora-
tiu.
Per triar-los hauríem d’estudi-
ar els diferents factors que po-
drien condicionar l’elecció dels 
materials com l’estètica, l’ús, la 
durabilitat, el tipus d’instal·la-
ció, el manteniment, la clima-
tologia o el preu. O anar a una 
interiorista o altres professio-
nals de sector perquè us ajudin 
amb la selecció.
A continuació us mostrem al-
gunes idees per a les parets de 
casa vostra.

Pintura
Sens dubte és l’opció més uti-
litzada per revestir les parets, 
sent un element fonamental 
per a la decoració. Més enllà 
del color blanc, es poden em-
prar una alta gamma de colors 
de forma senzilla en qualsevol 
espai i estil.
A més de les preferències i gus-
tos personals de cadascú, per 
seleccionar els colors, acabats i 
tipus de pintura caldrà tenir en 
compte diversos factors, prin-
cipalment la disponibilitat de 
llum natural a l’habitatge, les 
dimensions de les habitacions, 
les activitats que es realitzen en 

Revestiments per decorar parets interiors

Av. Catalunya, 57 - 08700 CARME (BCN)
Tels. 93 804 43 61 - 600 005 771
drrneger@yahoo.es 

elles, el color del mobiliari i de 
la resta dels elements decora-
tius i les sensacions que trans-
meten els colors.
 
Paper pintat
L’ús del paper ha tornat amb 
força. Amb una gran varietat 
de dissenys, textures i qualitats 
que poc tenen a veure amb el 
paper pintat de les dècades 
passades. Formats per materi-
als més resistents a les humitats 
i a desgast gràcies a les noves 
tècniques de fabricació.
Múltiples opcions per escollir 
que fa que moltes vegades sigui 
difícil de decidir. Depenent del 
gust personal, les característi-
ques de l’estança i de l’ús que se 
li vulgui a donar, escollirem un 
o altre. Segons la base i acabat 
podem diferenciar entre els se-
güents tipus.
 
Fusta
Els revestiments de fusta 
són ideals per cobrir parets i 
s’adapten perfectament a dife-
rents estils decoratius. Van ser 
tendència en els anys 60 - 70 i 
en l’actualitat s’estan tornant a 
utilitzar.
Ja sigui en forma de panells, 
llistons, la fusta crea ambients 
càlids i elegants; i al mateix 
temps ajuda a millorar l’aïlla-
ment tèrmic i acústic, i a tapar 
les imperfeccions de les parets.
Podem escollir entre la fusta 
natural o la sintètica, podent-se 
pintar i lacar en qualsevol co-
lor o recórrer a l’acabat natural 
amb una infinitat de tonalitats, 

textures i matisos segons la fus-
ta.
Hi ha multitud de revestiments 
de fusta amb diferents propie-
tats i preus. Podem triar entre 
una gran varietat d’espècies 
com el roure, el pi, el freixe, 
la noguera, l’avet, l’auró, la ca-
oba entre d’altres. Però també 
segons la seva composició i el 
recobriment: taulers de fusta 
massissa, aglomerats, contra-
xapats, rexapats, envernissats, 
lacats, etc.

Rajoles ceràmiques 
i gres porcellànic
Per ser més resistents a les 
humitats i fàcils de netejar 
són molt utilitzats en cuines 
i banys. Però poden anar en 
qualsevol estada com a ele-
ment decoratiu.
Presenten una gran diversi-
tat de dissenys, colors, formes 
i mides, i fins i tot permeten 
imitar diferents materials com 
la fusta, la pedra natural o els 
mosaics hidràulics.
Per a la selecció dels materials 
hem de pensar en quin efecte 
volem aconseguir. Per a això 

tindrem en compte la llum dis-
ponible, les dimensions i la for-
ma de l’estança. També haurem 
de decidir la mida, el format i 
l’orientació de les peces; fins a 
quina alçada o zones volem re-
vestir; i com combinar-les amb 
la resta de colors i materials.
 
Pedra natural
La pedra natural és un material 
extraordinari gràcies a la seva 
duresa i resistència als canvis 
de temperatura, sent perfectes 
per revestir parets exteriors. A 
més, són netes i requereixen un 
mínim manteniment.
També és un material molt ver-
sàtil en espais interiors. La seva 
bellesa natural i àmplia gamma 
de textures i colors aporten 
elegància i calidesa a qualse-
vol espai. Segons el tipus de 
pedra natural que utilitzem, 
podem aconseguir des d’am-
bients més rurals o rústics, 
a ambients més sofisticats i 
elegants. Les pedres naturals 
més demandades són el mar-
bre, la calcària, el granit, la 
quarsita, la pissarra i el tra-
vertí.

Maó vist
Hem inclòs aquest material a 
l’article per reivindicar la re-
cuperació de la rajola com a 
element decoratiu. Parlem de 
rescatar-los dels habitatges 
antics, on en molts casos han 
estat tapats, mostrant en el seu 
estat més pur.
El maó vist (o cara vista) està 
molt associat a l’estil industrial, 
perquè en els anys 50 a Nova 
York es va posar de moda con-
vertir espais industrials aban-
donats en habitatges, per un 
baix preu. Per aquest motiu 
associem el maó vist al típic 
loft novaiorquès amb els espais 
diàfans, sostres alts, finestrals, 
instal·lacions i canonades vis-
tes, etc. 

Motllures
Són elements en relleu que 
poden tenir diferents formes, 
i que històricament s’han uti-
litzat amb fins purament or-
namentals. Encara que tra-
dicionalment han estat més 
associades als ambients més 
clàssics i senyorials, cada vega-
da són més els interioristes que 
estan rescatant aquest recurs 
decoratiu. Tant en estils clàs-
sics com moderns, aportant 
personalitat i presència.
Habitualment es fabricaven 
amb escaiola i fusta, però avui 
es fabriquen amb materials 
sintètics, com el poliuretà i el 
poliestirè expandit. Materials 
més lleugers i fàcils de mani-
pular que permeten una instal-
lació més senzilla i neta. 
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Un habitatge sosteni-
ble i eficient és molt 
important, per això, 

ja que estem posats en refor-
mes, és interessant apostar 
per solucions sostenibles en 
cadascun dels àmbits domès-
tics en els quals són factibles, 
sobretot pel que fa a consums.

Què és un habitatge sosteni-
ble?
Aprofitar la natura per a 
disminuir tot el possible les 
necessitats energètiques. Ac-
tualment és molt comú uti-
litzar les innovacions i els 
nous materials per millorar 
els envolupants, fomentar 
espais saludables, instal·lar 
equips i electrodomèstics de 
baix consum, etc. Però les no-
ves tecnologies i millores en 
sistemes permeten anar més 
enllà i fomentar les energies 
renovables i sistemes de con-
trol i confort que ens ajuden a 
generar habitatges de consum 
gairebé nul.
Tenim les que generen ener-
gia tèrmica per a aigua ca-
lenta, calefacció o ambdues, 
les que produeixen energia 
elèctrica, que poden ser usa-
des amb acumulació d’ACS o 
elèctrica, la utilització de sis-
temes de climatització i ACS 
renovables com les aerotèr-
mies. Tot això pot arribar a 
ser controlat i monitorats per 
sistemes de domòtica i Smart 
home.

Solar Fotovoltaica
És l’únic sistema que pot arri-
bar a permetre l’autoconsum, 
un sistema bàsic de plaques 
solars ens pot ajudar a re-
duir més del 50% del consum 
energètic i si li afegim una 
bateria, ens permet estalvi-
ar fins al 75% de la factura 

d’electricitat de la nostra casa.
Si bé fa anys el major incon-
venient de la instal·lació de 
plaques solars era el cost, en 
l’actualitat aquest s’ha redu-
ït en més d’un vuitanta per 
cent. A més, l’aplicació dels 
sistemes domòtics permet el 
control del sistema mitjan-
çant un telèfon intel·ligent, 
tauleta o ordinador connectat 
a Internet.
Disposar d’una instal·lació 
fotovoltaica serà un impres-
cindible i és una realitat cada 
vegada més present.

Acumulació energètica per a 
escalfar ACS
La fototèrmia consisteix bàsi-
cament en un sistema híbrid 
compost per una instal·lació 
fotovoltaica i un termo elèc-
tric de tota la vida. En aquest 
cas la instal·lació fotovoltai-
ca subministra electricitat al 
termoacumulador. L’energia 
elèctrica generada s’auto-
consumeix i l’excedentària 
s’utilitza per a produir calor 
mitjançant l’alimentació de la 
resistència elèctrica del termo 

acumulador escalfant l’aigua 
acumulada.

Acumulació energètica per a 
Bateries
Quan instal·les una bateria 
intel·ligent com a part del teu 
sistema d’autoconsum ener-
gètic, pots emmagatzemar 
l’excés d’energia elèctrica que 
produeixen les teves plaques 
en lloc d’enviar-ho a la xarxa. 
Si les teves plaques fotovoltai-
ques estan produint més elec-
tricitat de la que necessites, 
aquest excés d’energia es des-
tina a carregar la bateria. Més 
tard, quan els teus panells 
fotovoltaics no estiguin pro-
duint electricitat (a la nit, per 
exemple), pots utilitzar l’ener-
gia que la bateria intel·ligent 
va emmagatzemar durant les 
hores de sol.

Aerotèrmia
La aerotèrmia és un sistema 
basat en la tecnologia de 
bomba de calor que ens per-
met, amb només un equip, 
generar fred a l’estiu, calor a 
l’hivern i aigua calenta sani-

tària durant tot l’any.
I és que, a més de ser un sis-
tema innovador també és 
summament eficient i reno-
vable, convertint-se en un 
substitut ideal per a sistemes 
de gas (amb estalvis aproxi-
mats del 25%) o calefaccions 
de combustibles fòssils com 
el gasoil (estalvis del 50%).
Les noves normatives ener-
gètiques pràcticament obli-
guen en habitatges nous 
a  instal·lar aquest tipus de 
sistemes, que en combinació 
amb sòl radiant produeixen 
un elevat confort i una des-
pesa reduïda. Una altra opció 
d’instal·lació per a aquesta 
mena d’equips és la utilització 
d’emissors tipus ventilo-con-
vectors (fancoil) o radiadors 
de baixa temperatura.
Però si disposem d’un habi-
tatge, amb caldera de gas o 
de gasoil i radiadors “clàs-
sics” et proposem una so-
lució innovadora per a no 
haver de canviar aquests ele-
ments i accedir a la aerotèr-
mia de manera senzilla sense 
tot just obres. 

Reformes per aconseguir un habitatge sostenible
La hibridació
La hibridació consisteix a 
combinar el teu actual sis-
tema de calefacció afegint-li 
una aerotèrmia. Amb això 
aconseguim que la major part 
del temps funcioni la aero-
tèrmia i només funcionarà 
la caldera existent quan sigui 
necessari.
D’aquesta manera reduirem 
dràsticament el consum de 
gas o gasoil i a més estarem 
utilitzant els emissors (radia-
dors) que tenim en la nostra 
instal·lació i així evitar-nos 
obres. Un altre factor impor-
tant tenir en compte és que 
la caldera existent treballarà 
menys hores el que allargarà 
la seva vida útil notablement.
Com obtenir el màxim estalvi
Els equips de aerotèrmia uti-
litzen electricitat com a font 
d’energia i la combinació amb 
una instal·lació de fotovol-
taica d’autoconsum és la clau 
per a obtenir una màxima 
rendibilitat i aconseguir ca-
lefacció, fred i ACS gratuïts 
durant molts moments de 
l’any. La factura elèctrica en 
molts habitatges és reduïda i 
la despesa en altres combus-
tibles (gas o gasoil) suposa la 
partida de despesa més im-
portant per a una família.
Per tant, la combinació de ae-
rotèrmia i fotovoltaica impli-
ca la major reducció possible 
de subministrament ener-
gètic d’un habitatge aconse-
guint maximitzar l’estalvi i 
aprofitar al màxim la gene-
ració d’energia elèctrica de la 
instal·lació solar. A més, es 
manté la instal·lació existent 
amb el que es redueixen les 
obres, s’allarga la vida útil de 
la caldera i convertim l’habi-
tatge en un edifici d’energia 
gairebé nul. 



Les façanes dels edificis 
sovint  pateixen molt 
el desgast a causa de 

diferents elements de la cli-
matologia com podent ser 
el vent, la pluja la radiació 
solar o la contaminació del 
ambient. 
Per aquest motiu sovint ne-
cessiten un bon manteni-
ment o una restauració, la 
pintura és una de les opci-
ons més fàcils per decorar 
i protegir una façana però 
per obtenir  un bon resultat 
és molt important una bona 
preparació prèviament i es-
collir el producte adequat. 

Actualment  podem trobar 
diferents tipus de pintures o 
revestiments  d’exterior . 

-Acrílica: amb base al aigua , 
és econòmica i molt còmode 
d’aplicar, és impermeable i 
transpirable . 
-Siliconada: és una pintura 
amb additius siloxànics és 
una bona solució molt dura-
dora en el temps, tenen una 
elevada impermeabilitat a 
l’aigua i són molt transpira-
bles. Són molt resistents a la 
intempèrie i a la contamina-
ció ambiental i es pot aplicar 
sobre diferents tipus de su-
ports ja sigui formigó, pedra 
natural entre d’altres. 

-Elastòmeres: són unes pin-
tures que gràcies a la seva 
elevada elasticitat són la so-
lució perfecta per tapar pe-
tites fissures o tapar super-
fícies de formigó o pedra. 
Aquest tipus de façanes 
s’expandeixen i es contra-
uen amb els canvis de tem-
peratures que provoquen 
que les pintures tradicionals 

s’esquerdin. També són molt 
impermeables i transpira-
bles. 
-Pintura al siloxà: és una 
pintura a base de reines si-
loxàniques que tenen la 
particularitat que no produ-
eixen tensió amb les dilata-
cions i no s’esquerden a part 
que també repelen l’aigua, el 
florit  i són altament trans-
pirables, ideals per a climes 
extrems i amb les que asse-
gurem la màxima durabili-
tat. 

Sempre és molt recomanable 
aplicar prèviament una capa 
de emprimació o segellador, 
amb això garantim un millor 
rendiment de la pintura i 
una uniformitat en l’acabat. 

Un cop escollit el millor 
producte segons les nostres 
necessitats ja només queda 
escollir el color i començar 
a pintar. 

Pintures d’exterior per a façanes

crta. Manresa, 137 
IGUALADA

Tel. 93 805 26 94
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Molts cops ens sor·
geix el dubte a 
l’hora de fer una 

reforma o canviar les fines·
tres de casa. Quina dife·
rència hi ha entre les fines·
tres de PVC i les d’alumini? 
Quins avantatges té sobre 
l’una sobre l’altra? Què ens 
pot  oferir cada material? I el 
més important: quin dels dos 
ens ofereix el millor confort 
tèrmicament i acústicament 
per al nostre habitatge?

Quan parlem de finestres 
parlem d’obertures. Per tant 
hem de ser conscients que 
serà un lloc per on tindrem 
pèrdues tèrmiques en el 
nostre habitatge que, com 
a conseqüència, augmenta·
rà les despeses energètiques 
de climatització, calefacció i 
aire condicionat. Per tal que 
la despesa sigui la mínima 
possible hem de buscar la 
solució òptima. 

La gran diferència entre els 
dos materials, la trobem en 
les propietats físiques.
El PVC, per les seves propi·
etats físiques, és un material 
aïllant, en canvi l’alumini al 
ser un material metàl·lic és 
un material transmissor. 
Aquest valor de transmis·
sió es mesura amb el va·
lor “Lambda”, i quan més a 
prop estigui de 0 més aïllant 
serà el material. En el cas 
del PVC és 0,17 watts/m °C 
mentre que l’alumini ascen·
deix a 204 watts/m °C.
Per tant l’alumini és un ma·
terial que transmet molt més 
la temperatura entre l’interi·
or i l’exterior. Un bon exem·
ple per entendre aquesta 
transmissió, el trobem en els 
radiadors que tenim a casa: 

aquests estan fets d’alumini 
perquè transmet bé la calor 
a través de la seva superfície 
cap a l’interior de l’habitat·
ge al contacte amb l’aire. No 
se’ns ocorreria mai fer un ra·
diador de PVC, ja que aquest 
no faria la seva funció cor·
rectament.
La construcció de finestres 
d’alumini ha millorat molt 
en els últims anys. L’alumini 
que trobem al mercat actu·
alment utilitza la ruptura de 
pont tèrmic per solucionar 
aquest problema de trans·
missió tèrmica, es tracta de 
realitzar unes càmeres d’ai·
re durant l’extrusió de les 
barres de material per tal 
de poder aïllar millor tèr·
micament l’interior de l’ex·
terior. Quantes més càme·
res té aquest més aïllant és, 
però tot i tenint una excel·
lent ruptura de pont tèrmic, 
l’alumini no arribarà encara 
als valors del PVC.

Un altre punt a tenir en 
compte és l’aïllament acústic. 
El PVC absorbeix millor les 
ones del so i transmet menys 
els sorolls de l’exterior cap a 
l’interior de l’habitatge. 
Per què aïllen millor de l’ai·
re i l’aigua? Les finestres de 
PVC són més resistents per·
què porten un reforç d’acer 
a l’interior, i les juntes ve·
nen soldades tèrmicament. 
Es tracta d’una única peça. 
Això fa que sigui més resis·

Finestres de PVC

tent estructuralment. La 
ferramenta que porta dona 
molts punts de tancament 
i això fa que quedi encara 
més aïllat. A part els perfils 
tenen una sèrie de perfils i 
càmeres amb canalitzacions 
internes que fan que l’aigua 

no es quedi a l’interior de la 
finestra  i surti  a través dels 
drenatges cap a l’exterior.

Aquests són alguns dels mo·
tius que fan que el PVC sigui 
una molt bona opció. Si vols 
que la teva finestra aïlli del 

fred i la calor i per tant tin·
guis un major estalvi ener·
gètic, quedis més ben aïllat 
acústicament dels sorolls ex·
teriors i no vols evitar filtra·
cions d’aire i aigua a l’interi·
or, la finestra de PVC és sens 
dubte la millor opció.

Les finestres a la llar, 
són obertures per 

on tindrem pèrdues 
tèrmiques, per tant 
s’han aïllar amb els 

millors materials

20%
Vàlida fins el 30/06/2021

En la compra de
la teva finestra

DE DESCOMPTE

PROMOCIÓ

(Igualada)
Av. Caresmar, 37 Tel. 93 801 91 94

info@expoanoia.com
www.expoanoia.com

NOVA
BOTIGA

C. Argent, 13
(Igualada) !

FINESTRES PORTES SOSTRES
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L ’Estudi Coblonal ha 
donat una nova cara a 
unes oficines de Bar-

celona en base a la premissa 
d’oferir la comoditat de tre-
ballar a casa en unes oficines 
externes.
L’estudi d’arquitectura i dis-
seny interior Coblonal In-
teriorisme, liderat per Joan 
Llongueras i Jordi Mercè, ha 
realitzat un projecte d’inte-
riorisme d’unes oficines de 
250 metres quadrats a l’Avin-
guda Diagonal de barri de 
l’Eixample, a Barcelona.
Les oficines, de tall clàssic, 
han evolucionat, després de 
la reforma, fins a un interi-
orisme distès i acollidor que 
fan una crida a la comoditat 

Les oficines del futur, adaptades al nou model de teletreball

sota la premissa de portar 
el confort de casa a l’oficina 
plasmant l’efecte home-of-
fice, especialment després 
d’haver conegut tots els 
avantatges i inconvenients 
del teletreball durant els úl-
tims mesos.
Tot i comptar amb un pres-
supost ajustat, l’estudi d’in-
teriorisme va aconseguir 
projectar un espai de treball 
que manté una forta i sòlida 
imatge de marca, però apor-
tant, aquesta vegada, un plus 
de confortabilitat mitjançant 
el disseny interior de les es-
tades per reforçar aquest 
missatge de transmetre la 
sensació d’estar a casa en un 
ambient totalment relaxat.

Arquitectura noble de les 
anteriors oficines
Com a punt de partida de la 
feina d’interiorisme es van 
prendre les característiques 
de l’arquitectura interior de 
les oficines, de 250 metres 
i formades per sostres molt 
alts amb motllures originals 
treballades d’escaiola, parets 
en un color blanc immacu-
lat, terra de fusta i grans i es-
paiosos finestrals que deixen 
entrar la llum natural.
Per dur a terme l’interioris-
me i vestir les noves oficines, 
l’estudi Coblonal va optar per 
una paleta de colors càlids 
en una gamma cromàtica on 
destaquen els tons intensos 
com el color terra, que com-
bina amb el parquet de fusta. 
Pel que fa a les textures, totes 
elles són suaus per potenciar 
la confortabilitat que carac-
teritza el conjunt de l’espai.

El confort de casa, 
a l’oficina
Així doncs, l’espai es divi-
deix en diferents estances 
com a sales d’estar o habi-
tacions de reunions, gene-
rant un conjunt d’espais que 
comparteixen un estil lleu-
ger i senzill ubicats al costat 
dels acollidors llocs de tre-
ball.
I és que aquest tipus d’esta-
des per les quals ha optat l’es-
tudi, més pròpies de l’àmbit 
residencial que dels típics 
espais de treball, arriben 
com un salt evolutiu en les 
oficines clàssiques, que en 
general solen ser més imper-
sonals i poc acollidores. Des 
de l’estudi, afirmen que “a la 
feina vam passar moltes ho-
res i els materials, textures i 
acabats que ens envolten són 
determinants en la qualitat 
de vida de les persones”.

Treball en les millors 
condicions
Des Cablonal asseguren que 
aquestes oficines són un 
clar exemple de l’evolució 
que veurem en els espais de 
treball de el futur. I és que, 
després d’haver hagut de 
convertir les nostres cases 
en espais de teletreball arran 
de la pandèmia, sabem de 
primera mà que el confort i 
la comoditat s’han convertit 
en dos dels factors clau per 
al desenvolupament laboral.
Com a mostra aquest projec-
te, a través d’un interiorisme 
distès i assossegat s’aconse-
gueixen les millors condici-
ons tant per a treballar, a les 
zones d’oficina, com en les 
estances on rebre a clients 
i col·laboradors, oferint un 
escenari representatiu de 
qualitat de la marca.

·Canvi i instal·lació 
de panys i 
bombins

Mossén Coy, 28
Vilafranca del Penedès

629 175 524
tevibc@gmail.com

www.tevicerrajeros.comt-quattre.com    info@t-quattre.com

t-quattre Igualada
Carrer de la Concepció, 11 

Tel: 938 030 852 /687 345 179

FINESTRES DE PVC I ALUMINI

MAMPARES DE BANY

PORTES DE GARATGE
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A la gent gran, discapa-
citats o persones amb 
mobilitat reduïda, és 

essencial facilitar-los la mo-
bilitat en espais amb barreres 
arquitectòniques; això és pos-
sible amb un ascensor, una 
cadira pujaescales o platafor-
ma elevadora.

Ascensors unifamiliars
Si desitgem instal·lar un as-
censor per millorar la mobi-
litat dins el nostre habitatge, 
l’alternativa més viable (i més 
econòmica) serà instal·lar un 
ascensor per a cases unifami-
liars.
És la millor opció per a per-
sones amb algun tipus de dis-
capacitat o gent gran. Instal-
lar un d’aquests ascensors no 
representa una gran despesa. 
No necessitem fer una exces-
siva inversió per poder tenir 
un ascensor d’aquest tipus a 

casa.
Poden adaptar-se a gairebé 
tot tipus d’habitatge. La ins-
tal·lació és ràpida, tenen un 
baix consum i baixos costos 
de manteniment. Són abso-
lutament personalitzables, 
tant a nivell de dimensions 
com de decoracions. Un gran 
avantatge és que el valor de 
l’immoble es revaloritzarà 
notablement al mercat.

Cadires pujaescales
Les cadires pujaescales són 
realment còmodes i tenen 
l’opció d’instal·lar-se tant en 
interiors com en exteriors.
S’han de considerar els as-
pectes estructurals d’on ani-
rà instal·lada la cadira. És 
un tram recte o hi ha alguna 
corba? En funció d’aquest as-
pecte, el model i el preu seran 
diferents.
És molt important valorar 

Opcions per millorar la 
mobilitat i superar les barreres 
arquitectòniques

l’espai disponible per a la ca-
dira per què la resta de per-
sones tinguin espai suficient 
per passar.
Solen instal·lar-se molt ràpid. 
Normalment, no necessiten 
de modificacions en l’habitat-
ge per poder ser instal·lades.

Altres solucions
També podem trobar altres 
sistemes d’elevació com són 
plataformes verticals de curt 
recorregut, plataformes puja-
escales, etc.
A Mitopu estem comprome-
sos en millorar la qualitat 
de vida de les persones amb 
mobilitat reduïda. Oferim 
als nostres clients solucions 
adaptades a cada projecte 
mitjançant un servei perso-
nalitzat. Tots els nostres siste-
mes d’elevació estan homolo-
gats i amb la nostra màxima 
certificació de qualitat.



Les opcions de revestir 
les cuines amb mate-
rials com la pedra, el 

granit o el vidre han donat 
pas a noves opcions. Hi ha 
nous materials que reves-
teixen el terra i les parets de 
les cuines a l’actualitat. La 
varietat en els dissenys i aca-
bats han arribats a les llars 
per decorar les seves cuines. 
Aprèn quins tipus de reves-
timents hi ha per a la cuina. 
 
Revestiments per a terres
- Terra laminat
Són làmines d’alta qualitat 
i amb acabats molt actuals 
d’imitació a fusta, pedra o 
rajola que permet canviar la 
imatge de la cuina de mane-
ra molt còmoda i sense haver 
de fer obres. Es posen sobre 
el terra de la cuina direc-
tament. Existeixen de dues 
classes, de clic i adhesives. 
Les de clic, són tires de fins a 
4 mm de gruix que s’uneixen 
les unes a les altres per for-
mar una superfície homogè-
nia. Requereixen un sòcol o 
llistonet, sòcol més petit. Les 
adhesives són làmines d’un 

o dos mil·límetres de gruix 
que vénen amb la seva prò-
pia cola i s’enganxen a terra. 
Per instal·lar aquestes últimes 
només caldria un bon cúter. 
Per a ambdós casos cal que el 
terra que vulguis cobrir es-
tigui perfectament llis. Fins 
i tot les tires que es formen 
en les unions de les rajoles 
han de ser tractades ja que 
qualsevol defecte es notarà 
en el nou terra. Una massi-
lla anivelladora i una espà-
tula serà més que suficient 
per solucionar el problema. 

-Terra de ceràmica
Els terres de ceràmica són 
els més habituals, requerei-
xen una obra més gran ja que 
convé aixecar el terra ante-
rior, posar una base aïllant i 
posar el nou. 

Revestiments per parets
- Parets de PVC
Aquests revestiments són una 
opció molt interessant. Són 
làmines de plàstic amb aca-
bats en diferents materials 
que cobreixen la paret de dalt 
a baix. Suporten la humitat, 

les esquitxades típiques, és de 
fàcil neteja i té una preu molt 
assequible. L’únic problema 
és que prop de les fonts de ca-
lor poden patir un deteriora-
ment molt ràpid.

- Parets de vinil
Són un revestiment de “so-
lería” amb fris de partícules 
minerals, imitació a ceràmica 

Com escollir el revestiment per a la teva cuina

en diferents acabats. Especial-
ment indicat per a zones inte-
riors d’habitatges o locals, su-
portant temperatures d’entre 
5 i 45ºC sense alterar-se per 
dilatació. És resistent a l’aigua. 
És de fàcil instal·lació, sen-
se obres. Lleuger i resis-
tent als impactes. Vàlid per 
a col·locar sobre tot tipus 
de superfícies com fusta, 

aglomerat, pladur, ciment, 
guix, superfícies metàl·li-
ques o rajoles entre d’altres. 

- Parets de ceràmica. 
És la més tradicional, on hi ha 
una gran varietat de colors, 
dissenys i mides, no requerei-
xen un manteniment especial 
i sol ser més econòmic que les 
opcions anteriors.
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L’estil de decoració vin-
tage està de moda. I en-
cara més que sigui un 

mateix qui restaura aquesta 
joia trobada a un mercat de 
segona mà. Al principi pot 
semblar una tasca difícil, però 
si es segueixen uns senzills 
consells, pots fer del DIY (do 
it yourself) un hobby amb el 
qual gaudir molt decorant la 
llar.

Treure la pintura vella
El primer que s’ha de fer quan 
volem restaurar un moble 

antic és treure-li la capa de 
pintura o vernís. En cas de 
tractar-se d’un objecte petit, 
com una tauleta que no esti-
gui pintada ni envernissada, 
és suficient amb passar una 
llima suau per la superfície se-
guint el sentit de les línies de 
la fusta. Si estem davant d’un 
moble gran, com un armari o 
taula de menjador que ve amb 
pintura afegida, s’ha d’utilitzar 
un decapador. Pot ser químic, 
que actua com un dissolvent, o 
elèctric, que funciona amb aire 
calent per desfer la pintura.

Segellar i pintar
Un cop el moble estigui net, 
s’ha de fer una primera capa 
d’imprimació o segellador 
especial per a fusta, que ac-
tuarà com a color de base. A 
continuació, s’ha de buscar 
una pintura segelladora amb 
el color definitiu i acabar amb 
una capa de vernís per protegir 
el moble i donar-li brillantor. 
Molts amants de la restauració 
casolana també utilitzen pintu-
ra al guix, que té la peculiaritat 
d’adherir-se a qualsevol tipus 
de superfície sense necessitat 
de tractaments previs. Tot i 
això, es recomana aplicar una 
capa de cera a posteriori per 
protegir-la.

Altres opcions: découpage, 
entapissar o empaperar
Més enllà de la pintura, l’uni-
vers DIY ofereix una gran va-
rietat d’opcions a l’hora de fer 
volar la creativitat. Una de les 
tendències que agraden molt 
és el découpage. Consisteix a 
enganxar trossos de paper o 
retalls de teixits sobre els ob-
jectes que es volen decorar i 
envernissar-los per aconseguir 

T’atreveixes a restaurar mobles antics?

un efecte antic i de pintat a mà.
Per altra banda, l’entapissat de 
cadires i butaques també dóna 
molt de joc a l’hora de decorar 
la llar de forma única i original.
Per últim, el paper pintat no 
podia faltar a l’hora de reves-
tir els mobles antics. Només 

s’ha de triar el paper que millor 
combini amb la decoració i en-
colar-lo amb molt de compte 
perquè no quedin bombolles 
d’aire. El resultat és molt afavo-
ridor.
T’animes a restaurar un moble 
vintage?

CALAF  ·  93 869 87 50    
VILANOVA DEL CAMÍ  ·  93 806 02 40

· Ambients personalitzats

La teva botiga especialista en construcció



36  |  ESPECIAL REFORMES Divendres, 19 de març de 2021

T ens en ment fer una 
reforma però no saps 
per on començar? 

Tingues present que el més 
important és la planificació, 
i guia’t d’aquests consells per 
aconseguir un resultat òptim.
Fer una reforma a casa nos-
tra, ja sigui de manera integral 
o parcial, mai és tasca fàcil. 
Poden ser molts els motius 
que ens porten a realitzar-la: 
voler un major aprofitament 
de l’espai, buscar un nou estil 
per a la nostra casa, optimit-
zar les estances, millorar l’estat 
de l’immoble, aconseguir una 
major comoditat o funcionali-
tat i un llarg etcètera.
Sigui quin sigui el motiu, el 
més important a tenir clar és 
que reformar implica tenir en 
compte una llarga llista d’ele-
ments: mà d’obra (en cas de 
ser necessària), elecció dels 
materials, contractació d’inte-
rioristes o arquitectes, norma-
tives pertinents, etc. 
Sovint, el fet de no tenir-los 
en compte pot comportar, 
d’una banda, que es facin de 

Claus per a fer una reforma perfecta a casa teva

pressa, sense cura i obtenint 
un resultat que no és òptim, o 
que s’ajornin indefinidament a 
causa de l’estrès que pot gene-

rar no saber per on començar 
o que apareguin complicaci-
ons a meitat de el procés, de 
l’altra.

Precisament per això, sempre 
és bona idea planificar correc-
tament el procés de reforma 
tenint en compte tots i cada 

un dels elements i passos a dur 
a terme des d’un primer mo-
ment i prèviament a iniciar el 
procés. En aquest sentit, hem 

Caldera mural de condensació de baix consum amb 
bescanviador primari monoespira d’alta circulació:

 · Classe 6 Nox, que ja compleix amb les 
 exigències de la ErP per 2019

 · Màxima classe d’e�ciència estacional 
 de calefacció A

 · Rendiment d’ACS per�l XL i XXL

 · Estalvi energètic �ns a un 30%

*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent 
  de la instal·lació
*Condicions de garantia especi�cades 
  pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial 
 + 1 corba de 90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga
  anualment o semestralment durant 
  els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera 
  �ns a 7 anys NO té cap cost addicional

OFERTA HIVERN 2021 CALDERA CONDENSACIÓ

995€ (IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys*

*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent 
  de la instal·lació
*Condicions de garantia especi�cades 
  pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial 
 + 1 corba de 90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga
  anualment o semestralment durant 
  els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera 
  �ns a 7 anys NO té cap cost addicional

Emporta’t un neutralitzador de condensats 

gratuït si la sol·licites de de la pàgina web!
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volgut compartir una sèrie de 
consells imprescindibles que 
podem seguir per realitzar 
una reforma en la nostra llar i 
que sigui tot un èxit.

Què volem reformar?
El primer a tenir en compte és 
si volem fer una reforma inte-
gral a la nostra llar, reformar 
només algunes estances o sim-
plement donar una nova cara 
al nostre habitatge.
Tenir-ho clar no només faci-
litarà els següents passos tant 
per a nosaltres com per als 
professionals que ens ajudin, 
sinó que ens ajudarà a visu-
alitzar el resultat que volem 
aconseguir amb el procés.

Planificació
per damunt de tot
En una cosa tan important i 
laboriosa com és una reforma 
no es pot anar per lliure i im-
provisar. És extremadament 
necessari planificar el procés, 
i fer-ho detalladament i amb 
temps, pas a pas i amb l’aju-
da de ‘timings’ que, tot i que 
després variïn si es dóna algun 
imprevist, ens donaran una 
idea de el temps que prendrà 

cada pas.
En aquest sentit també és re-
comanable tenir un pla B: és 
possible que, després de con-
tactar amb professionals, ens 
diguin que l’estructura del 
nostre habitatge no permet 
fer certs canvis, per exemple. 

Si ja partim de més idees des 
d’un principi ens estalviarem 
disgustos i podrem valorar bé 
cada idea abans de decidir-nos 
per un.

Pressupost
Hi ha possibilitats per a qual-

sevol butxaca, però és impor-
tant tenir clar el pressupost de 
què disposem i comunicar-ho 
als professionals des de la pri-
mera reunió. Finalment, són 
molts els elements necessaris 
en una reforma i els diners 
que dediquem a aquesta de-

terminarà el resultat final, pel 
que és millor tenir-ho clar des 
d’un primer moment per no 
endur-se sorpreses.

Cost dels 
materials
Tenim clar amb quin tipus de 

info@tupinturex.com Tel. 93 116 01 81



38  |  ESPECIAL REFORMES Divendres, 19 de març de 2021

materials volem donar nova 
vida a la nostra llar? Entren 
dins del nostre pressupost? 
Hi ha altres alternatives amb 
acabats similars?
Fer-se preguntes sobre els 
materials i eines que ens aju-
daran a donar nova cara al 
nostre habitatge també és 
especialment necessari, així 
com tenir clar si necessitarem 
la contractació de mitjans de 
transport externs que poden 
inflar el nostre pressupost.

Mà d’obra 
i interioristes
Podem dur a terme la nostra 
reforma sense ajuda d’un pro-
fessional? Només necessita-
rem la figura d’un interiorista 
o assessor, o també mà d’obra 
professional? Fer-se aques-
tes preguntes també és clau a 
l’hora de planificar el projec-
te, ja que també influiran en 
el pressupost i en el resultat 
final.

Legislació
Abans de realitzar qualse-
vol reforma hem de tenir en 
compte la normativa actual al 
voltant la qüestió, que depen-
drà del tipus d’immoble i de 

l’espai que vulguem reformar.
Així mateix, en cas de viure 
en un bloc amb veïns haurem 
de consultar la legislació i de-
manar determinats permisos 
sabent que sempre cal res-
pectar la convivència, els ho-
raris i el descans de tercers.

Nocions prèvies
Lògicament, cal tenir en 
compte l’estat de l’habitat-
ge que volem reformar i les 
seves característiques tècni-
ques. Els sòls han d’estar ani-
vellats i estables, i en cas de 
reformar cuines o banys hem 
de tenir en compte les preses 
d’aigua, els desguassos i les 
sortides de fum i utilitzar-les 
com a referència per a distri-
buir el nou espai.

Ordre, neteja i... som-hi!
Tot a punt? Un cop tinguem 
clars i pautats tots els ele-
ments i passos a dur a terme, 
caldrà que deixem tot ben 
net i ordenat, no només per 
fer més fàcil la reforma en si, 
sinó perquè el punt de parti-
da de la transformació esde-
vingui un lloc més desitjable i 
augmentem les nostres ganes 
de posar-nos per feina.

Reparacions de la llar  |  Desembussos
Canvis de banyera per plat de dutxa  |  Cuines

Reformes a mida  |  Localitzacions de fuites d'aigua

 Tel. 698882244   |c. Caritat, 19   |   Igualada 
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Vivers: Urb. St. Jaume Sesoliveres
HORARI: 

De dilluns a dissabte de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 19:00
Diumenge de 10:00 a 13:00

(Diumenge només de març, abril, maig i juny)

◆ Disseny i construcció de jardins
◆Arbres exemplars i arbustos

 ◆ Planta vivaç i de temporada
◆ Bruc, terres, jardineres i complements

◆ Manteniment de jardins
◆ Poda d’arbrat

PER A MÉS INFORMACIÓ  
 666 468 786   rosetjardins@rosetjardins.com

Segueix-nos!                  roset_jardins
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Electricitat Calefacció Gas
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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

Com envernissar i pintar fusta de pi

Ara que s’acosta el bon 
temps, arriba l’hora 
d’envernissar la fusta 

dels mobles de casa. Aquesta 
tasca és més senzilla del que 
sembla, només cal que tin-
guem en compte un seguit de 
detalls.

El pi és una de les fustes més 
utilitzades per la seva resis-
tència, el seu acabat i per 
ser econòmica. Però si no es 
tracta adequadament, pot 
sofrir danys amb la humitat, 
tèrmits, corc, els raigs solars i 

la brutícia.
Si envernisses en exterior, 
es recomanen vernissos ma-
rins o acrílics amb filtre UV, 
d’acabat setinat o brillant. 
En aquelles superfícies molt 
exposades al sol i a l’aigua es 
recomana l’ús d’impregnants. 

Aquest material penetra en 
les fibres protegint de tot 
agent extern nociu i evitant el 
ressecament de la fusta.
El pi és una fusta porosa, per 
la qual cosa es necessita més 
quantitat de vernís que per a 

altres fustes. Els segelladors, 
emprimacions o tapaporus 
són adequats segons la classe 
de vernís que s’utilitzi poste-
riorment, i solen usar-se en 
l’envernissat d’alguns terres i 
mobles especials. No sempre 
és necessari, i MAI ha d’uti-
litzar-se abans de l’aplicació 
d’impregnant.

Els mobles de pi, poden ser 
pintats amb qualsevol pintu-
ra. L’únic requisit és tenir en 
compte la resistència de la 
pintura d’acord amb el lloc 
on es vagi a fer servir. El pi és 
una fusta que desprèn tanins, 
i es percep en unes taques que 
afloren un cop la fusta ha es-
tat pintada. Per a evitar-les, 
dóna una mà prèvia de fons 
blanc per a fusta, encara que 
l’ús d’emprimació (o l’aiguar-
ràs) dóna bons resultats.

Pel que fa als altres tipus de 
fusta, primer cal detectar el 
seu estat. Si volem envernis-
sar una fusta no tractada an-
teriorment, caldrà primer de 
tot polir la fusta sempre en el 
sentit de les vetes, utilitzant 
tac d’esmeril, paper de vidre 
tradicional o màquina frega-
dora. Seguidament cal netejar 
a fons la superfície, per tal 
d’eliminar tota la resta del po-
lit, resines i imperfeccions de 
la fusta. Es recomana utilitzar 
un drap humit o impregnat 
d’aiguarràs. Quan es tracta 
de fusta nova és recomana-
ble abans d’envernissar donar 
una capa de fons protector de 
la fusta protegint-la de les in-

clemències del temps, i defor-
macions. Deixar assecar i do-
nar una passada de vidre molt 
fina i suau, no es tracta de po-
lir, es tracta d’obrir el porus, 
ja que ha quedat segellat amb 
el protector. En cas de no fer-
ho en aplicar el vernís, l’ani-
ríem desplaçant d’un costat 
a un altre originant una capa 
de vernís molt irregular.

En cas de tractar-se de super-
fícies que es troben a l’exte-
rior, només haurem de tenir 
en compte el vernís que uti-
litzarem. Aquest haurà de ser 
especial per espais exteriors, 
de manera que sigui més 
resistents als canvis de tem-
peratura.

Per últim, si la fusta està en 
mal estat, haurem d’aplicar un 
procediment diferent. Quan 
hi ha zones que s’ha aixecat 
el vernís, ha marxat i tota la 
superfície està de forma irre-
gular, no es resol donant una 

mà de vernís sobre la part 
espatllada. Cal retirar com-
pletament tot el vernís fins a 
deixar la fusta neta. Per a això 
utilitzarem un decapant o 
treu-pintures i vernissos.

L’efecte d’aquest producte és 
reaccionar químicament amb 
el vernís vell i estovar-lo per 
poder retirar-ho amb l’aju-
da d’una espàtula. La reacció 
es produeix molt ràpida pel 
que hem d’aplicar-la en trams 
molt petits i retirar-lo imme-
diatament. 
Si apliquem zones molt àm-
plies, se’ns endurirà part d’ella 
abans d’haver retirat tot el 
vernís. 
El decapant és un producte 
molt agressiu i s’han de pren-
dre precaucions amb guants 
evitant en tot moment que 
ens toqui la pell.

Un cop hàgim desenvolupat 
aquest procediment podrem 
seguir els passos habituals.
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Com eliminar l’olor d’humitat d’una casa

El problema més comú 
d’una mala olor a la 
llar, solen ser la flori-

dura i els fongs, propiciats 
per la humitat, la poca llum i 
la manca de ventilació.

La prevenció és important: 
mantenir la casa airejada i 
amb entrada de llum natural. 

Mantenir una bona ventila-
ció és senzill a l’estiu, però 
en altres èpoques de l’any es 
complica. A l’hivern, hem 
d’aprofitar les hores menys 
fredes per obrir les finestres 
durant breus períodes. Cinc 
minuts són suficients.

Sovint, el problema no és la 
falta de ventilació, sinó cau-
ses internes, com canonades 
trencades, goteres o altres 
filtracions que causen ta-
ques d’humitat en la paret. 
Eliminar les males olors en 
aquests casos és més compli-
cat, ja que exigeix erradicar 
el motiu que l’origina.

La recomanació és identi-
ficar el problema i posar-hi 
solució al més aviat possible 
i un cop bloquejada la fugida 
d’humitat, netejar bé la zona 
per treure els fongs o bacte-
ris que romanguin.

També a part d’erradicar el 
problema, es pot recórrer 
a l’ús de diferents elements 
que aportin aromes agrada-
bles. 

Els més emprats són el bicar-

bonat de sodi, posar plantes 
o flors aromàtiques i la col-
locació d’espelmes o encens. 
Pel que fa als dispositius 
electrònics, els deshumidi-
ficadors o els purificadors 
d’aire són molt útils.

Així doncs, l’olor d’humitat i 
a tancat sorgeix en les llars 
sobretot a l’hivern, quan 
és més difícil mantenir les 
finestres obertes i els dies 
ofereixen menys llum natu-
ral. Però també pot estar ge-
nerat per filtracions d’humi-
tat que produeixen l’aparició 
de floridura en les parets.

El més efectiu és la preven-
ció: mantenir la casa ben ai-
rejada i, si és possible, amb 
molt accés de la llum natu-
ral. 

La causa d’aquesta olor és 
la presència de floridura i 
fongs, que troben en zones 
amb alts nivells d’humitat, 
foscor i poca ventilació les 
condicions més propícies 
per desenvolupar-se. Per 
això, si es garanteixen ven-
tilació i bona il·luminació, 
serà difícil que aquestes 
olors apareguin.
Mantenir una bona ventila-
ció és senzill a l’estiu, però 
en altres èpoques de l’any es 
pot complicar. 

A l’hivern cal tractar d’apro-
fitar els moments de bon 
temps per obrir les finestres, 
almenys durant breus perío-
des. Cinc minuts poden ser 

suficients. Però també cal 
evitar que romanguin ober-
tes durant massa temps, ja 
que pot ocórrer que l’estada 
es refredi massa i després 
costi molt (temps i energia) 
aconseguir de nou una bona 
temperatura.

A vegades, el problema de 
la mala olor no solament té 
a veure amb la falta de ven-
tilació, sinó amb problemes 
interns, com a canonades 
trencades, goteres o altres 
filtracions, que causin les tí-
piques taques d’humitat en 
la paret. 

Eliminar les males olors és, 
en aquests casos, més com-
plicat, perquè exigeix erradi-
car el motiu que ho origina.

La recomanació és identifi-
car el problema, així com el 
lloc exacte on es troba, i al 
més aviat possible posar-li 
solució, ja sigui que el pugui 

fer un del mateix o que cal-
gui cridar a un lampista o un 
altre professional.

Una vegada bloquejada la 
fugida d’humitat, caldrà ne-
tejar bé la zona, per llevar 
tota la floridura, els fongs o 
bacteris que puguin roman-
dre allí. En aquest moment 
també serà fonamental que 
l’estada estigui ben airejada.

Més enllà de la necessitat 
de solucionar el problema, 
també és possible recórrer 
a l’ús de diferents substàn-
cies o elements naturals que 
contribueixin a l’eliminació 
de les males olors i aportin 
aromes agradables. Les més 
comunes són el bircarbonat 
de sodi, plantes o espelmes 
aromàtiques.

El bicarbonat de sodi es ca-
racteritza per la seva capa-
citat per absorbir les olors. 
Si s’escampa bicarbonat de 

sodi en una estada amb mala 
olor, ajudarà al fet que desa-
paregui.

A l’hora d’escollir plantes o 
flors ens hem de decantar 
per les espècies aromàti-
ques. Aquestes garanteixen 
la millor aroma per a la llar: 
anet, farigola, fonoll, menta, 
herba-sana, llorer, romaní, 
sàlvia, estragó, julivert, etc.

Compleixen una doble fun-
ció, perquè a més d’aroma-
titzar, es poden utilitzar per 
condimentar els aliments.

I per últim, les espelmes aro-
màtiques i l’encens. Aquesta 
opció també és molt comuna 
i molt fàcil d’implementar. 
A més, les espelmes no sola-
ment aporten la seva aroma, 
sinó la calidesa de la seva il·lu-
minació. I es poden fabricar de 
forma artesanal, per estalviar 
diners i un mateix ser partícip 
de tot el procés.
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Banys i Cuines

Mides, projectes i 
pressupost sense 
compromís. 

Nord
c/Piera, 4 
Igualada

93 804 94 47

Ens encarreguem 
de tot, materials

 i feines

Centre
Pl. Espanya.3
Igualada
93 803 11 16

Instal·lacions

Tel. 93 803 64 03  /  93 768 14 09
www.viveselectricitat.com  

 vives@viveselectricitat.com

Electricitat Fred Calefacció Aigua

Gas Energia Solar Sistemes 
Programables

Tele-
comunicacions

 c/ Major 110 Local 2.
08788 Vilanova del Camí.

Tirsan
instal·lacions

electricitat · calefacció 
aigua · gas · climatizació

Tel. 669 692 627

INSTAL·LACIONS SANT A MARGARID A SL

AIGUA · CALEFACCIÓ · CLIMATITZACIÓ 
GAS · ELECTRODOMÈSTICS

 REFORMES DE CUINES i BANYS ·  DOMÒTICA
ELECTRICITAT ·  

carrer de Bas, 8
08710 SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

T. 93 805 24 79
instamarsa@instamarsa.com

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78 estilllar@yahoo.es www.estil-llar.cat

Rambla St. ferran 62, 1r, 4t

· Et farem el teu projecte personalitzat
· Empresa especialitzada en il·luminació led
· Assessorament i venda directe de fàbrica

Talleres Gaseti  C/ Gran Bretanya, 9, Nau 5 
 Polígon industrial "Les Comes"
 08700 Igualada (Barcelona) 

Tlf. 93 805 11 04 - inoxtoled@gmail.com

Quin ordre seguir per pintar l’interior 
de la casa nostra

Quan pintes una casa habi-
tada, és millor anar treba-
llant per sectors, ambient 
per ambient, per a fer que 
l’espai pugui ser ocupat im-
mediatament després de fi-
nalitzar el treball, o almenys 
quan la pintura hagi assecat 
i permeti la seva ocupació. I 

dins de cada ambient, també 
és millor seguir un ordre per 
a evitar taques o vessaments 
accidentals.

El primer a pintar és el sos-
tre, ja que encara que caiguin 
gotes que esquitxin les pa-
rets, aquestes després seran 

cobertes pel color de la paret. 

Retalla primer les vores i 
motllures, per a després con-
tinuar amb el corró. Aquest 
pas has de fer-lo de manera 
ràpida per a evitar que es no-
tin massa les marques. (Con-
tinua a la següent pàgina.)
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·Si ho tens comprat, també t'ho instal·lem  ·Màxima seriositat i anys d’experiència
·Desplaçament gratuït  ·Pressupost tancat i sense compromís

CONSTRUCCIONS I REFORMES
Reparacions i manteniment de la llar

reformasjac@gmail.com 659 562 247

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!

El següent pas és continuar 
amb les parets. 

L’ordre que has de seguir per 
a pintar-les, és el mateix que 
el de l’escriptura, és a dir 
d’esquerra a dreta i de dalt 
cap avall, i sempre pintant 
les vores o “retallant” just 
abans de pintar. Si és una pa-
ret gran, la tècnica de la W 
sol ser de gran ajuda. Sempre 
has de pintar parets senceres. 

Acaba amb una completa-
ment, abans de fer una pau-
sa en el treball.

Finalment, pintarem els 
marcs, portes i finestres. És 
bo cobrir les vores amb cinta 
de pintor per a evitar tacar 
fora de la zona. Aquesta úl-
tima part és la que requereix 
més precisió, un cop s’hagi 
assecat la pintura podrem 
enretirar la cinta de pintor i 

ja haurem acabat.

Pintar regularment les nos-
tres cases és una tasca que 
sovint ajornem fins que ar-
riba el moment en què ja no 
ho podem fer més.
Molta gent prefereix pin-
tar les seves habitacions de 
cara el bon temps, ja que 
d’aquesta manera obrint les 
finestres la pintura s’asseca 
ràpidament.

Tallers Clapera
Carrer de Copons, 7

Igualada

Av. Mestre Muntaner, 31  · tel. 619 076 040 
 Igualada · www.josepcasellas.com

ELECTRICITAT · AIGUA/GAS 
CALEFACCIÓ 
AIRE CONDICIONAT
TRACTAMENTS D’AIGUA 
ENERGIA SOLAR




 


Instal.lador autoritzat 

AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ,


CLIMATITZACIÓ I ENERGIES RENOVABLES 




C/ St. Francesc d’Assís, 25  08700 Igualada


 

BOMAR INSTAL.LADOR, s.l.

Pep Bové
Instal·lador autoritzat

AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ
CLIMATITZACIÓ I ENERGIES RENOVABLES

c/St. Francesc d’Assís, 25
08700 Igualada

T. 93 803 07 86 · 609 42 97 72
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Canviar panys i sistemes de seguretat

Tothom en algun mo·
ment de la seva vida 
s’ha vist davant la ne·

cessitat de canviar els panys 
de casa seva, sigui després 
d’un robatori o un incident 
o per qüestions de millora de 
la seguretat. Altres han optat 
per anar més enllà i contrac·
tar els serveis d’una empresa 
de seguretat i, per tant, instal·
lar un sistema de vigilància a 
la seva propietat.

Cal tenir en compte que exis·
teixen diferents tipus de pany 
en el mercat, cadascun amb 
les seves característiques con·
cretes i que els fan més ade·
quats per a unes portes o al·
tres. Repassem els principals.

Primer de tot el multipunt. 
Aquests panys són molt se·
gurs en oferir diferents punts 
d’ancoratge. El pany es fixa al 
marc i evita que es pugui for·
çar. S’utilitzen habitualment 
en portes massisses o blin·
dades, encara que pot instal·

lar·se en qualsevol porta.

Els tubulars ofereixen el ma·
teix sistema d’obertura del pi·
caport. Es poden tancar des 
de dins amb un botó i impe·
deixen que terceres persones 
puguin accedir a l’habitació. 
Es recomana per a portes in·
teriors principalment.

Els de sobreposar es col·lo·
quen en la part interior de la 
porta i la major part del pany 
queda a la vista. Per a evitar 
que es pugui desactivar, cal 
incloure mesures antipalanca 
i per això solen combinar·se 
amb mesures de seguretat 
complementàries.

Els embotits són els més co·
muns. Estan encastats a la 
porta, per la qual cosa només 
vegem el forat per on s’intro·
dueix la clau. Per a accionar 
o bloquejar el sistema de se·
guretat només cal ficar la 
clau i girar·la. Es recomana 
adquirir sempre un model 

antibumping, i si és possible, 
comprar un pany amb siste·
ma antibloqueig.

I per últim, els digitals. Més 
coneguts com a panys amb 
perfil europeu, es tracta d’un 
sistema de pany en forma de 
cilindre molt senzill, que no·
més s’activa si la clau intro·
duïda és la correcta. La clau 
acciona el pany aixecant les 
pestanyes del cilindre, que és 
el que obre o tanca els siste·
mes de seguretat de la porta. 

Els nous avanços en serra·
lleria permeten que aquests 
panys puguin comprar·se 
amb tecnologia antibumping 
per a evitar que es pugui for·
çar amb aquest sistema.

No hi ha una sola manera de 
reforçar i protegir el teu do·
micili, és important consultar 
a un expert abans de prendre 
una decisió, ja que l’elecció 
depèn del tipus de porta que 
es tingui.
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Tens un fabulós terra 
de gres porcellànic 
i no ets capaç de ne-

tejar-lo? Neteges molt i no 
aconsegueixes eliminar la 
brutícia? No et preocupis! En 
general, tots els paviments 
són susceptibles de retenir 
brutícia en certa mesura, així 
que no et preocupis massa. 
Perquè un paviment retingui 
més o menys brutícia, depèn 
de les peculiaritats del pro-
pi paviment, com poden ser 
uns relleus més accentuats i 
unes textures més rugoses. 
És important que quan esco-
llim el gres porcellànic que 
volem, ens fixem no només 
en el molt que ens agrada 
sinó també en les seves ca-
racterístiques i particulari-
tats de neteja i manteniment. 
El manteniment del pavi-
ment de gres de porcellana 
és bastant senzill: amb una 
neteja periòdica d’un rentat 
amb aigua i amb detergent o 
també una solució àcida, vi-
nagre per exemple, serà sufi-
cient per eliminar la brutícia. 
Però de vegades ens tro-

bem amb taques molt di-
fícils d’eliminar, que ne-
cessiten un tractament 
especial, com la utilització 
de productes específics per 
a netejar-lo i aquests s’han 
d’utilitzar amb precaució. 
Mai facis una neteja àcida so-
bre el gres acabat de col·locar, 
ja que l’àcid reaccionarà amb 
el ciment i aquest no forjarà, 
el que produirà el possible 

deteriorament de les juntes. 
Abans que facis qualsevol 
tractament químic, impreg-
na la superfície a netejar, 
amb aigua neta. Això pre-
vindrà la possible absorció 
dels agents químics, que 
hem utilitzat, pel materi-
al de rejuntament a més del 
suport ceràmic. Ràpidament 
després del tractament es-
bandeix la superfície, per 

així eliminar qualsevol resi-
du químic que pugui quedar. 
A més de les caracterís-
tiques del paviment i/o 
el revestiment, tingues 
en consideració les reco-
manacions de fabricant. 
Està clar que hem d’evitar 
qualsevol cop, punxades i 
productes abrasius que si-
guin capaços de trencar, rat-
llar o deteriorar el paviment. 

Com cuidar el gres porcellànic

Evita l’ús de productes 
que  tinguin una composi-
ció d’àcids forts. Si utilitzes 
un producte específic, pel 
seu nivell d’acidesa, encara 
que sigui baix, només d’ha 
de fer en casos puntuals. 
 
Com és el procés de neteja 
amb un producte específic? 
El primer abocarem el lí-
quid directament sobre la 
taca, deixant actuar per uns 
minuts, després fregarem 
enèrgicament amb un raspall 
de cerres plàstiques rígides. 
I finalment, aclarirem amb 
abundant aigua juntament 
amb el nostre producte de 
netejar el terra habitual. 
Si segueixes aquests consells, 
podràs gaudir d’un gres por-
cellànic perfecte, lliure de ta-
ques i conservant-se com el 
primer dia.

El manteniment del 
paviment de gres de 
porcellana és força 

senzill però cal fer-ho 
amb periodicitat

PALETERIA I LAMPISTERIA

GESTIÓ DE PERMISOS D’OBRA

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL

REFORMES CLAUS EN MÀ

PROJECTES D’INTERIORISME



Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix

Tancar un balcó o una 
terrassa per guanyar 
metres d’interior pot 

ser una solució ideal per a ha-
bitatges de reduïdes dimensi-
ons o en zones fredes on se li 
pot treure més partit a un es-
pai exterior cobert que sense 
cobrir, ja que així es pot apro-
fitar tot l’any. A continuació 
trobaràs algunes idees i con-
sells que et inspiraran si estàs 
pensant en portar a terme 
una reforma d’aquest tipus. 
Quan decidim tancar un bal-
có o terrassa, el primer que 
cal tenir present és que neces-
sitarem una sèrie de permisos 
d’obra, ja que modificarem 
l’aspecte de la façana. Aquests 
dependran d’on estigui situ-
at al balcó: si és una façana 
principal o secundària, si es 
tracta d’un edifici històric la 
façana està protegida... Així 
que a més de demanar permís 
als veïns, hauràs d’estudiar la 
normativa de la teva ciutat. 
En la majoria de casos, s’uti-
litzen estructures lleugeres 
per tancar aquests espais: 
tancaments que cobreixen els 
balcons i que, al no ser obra 

major, fan que els permisos 
de veïns i de l’administració 
s’obtinguin més fàcilment.
Aplicar a tota una terrassa un 
tancament d’aquest tipus pot 
generar un impressionant mi-
rador panoràmic. És per pen-
sar-s’ho si no es té molt d’in-
terès a tenir una zona exterior 
o si es compta amb una altra 
addicional que pugui complir 
aquestes funcions. Les vistes 
es convertiran en un quadre 
canviant, segons l’hora del 
dia o l’estació de l’any en què 
ens trobem.
No obstant això, també es pot 
optar per una solució mixta. 
Es pot aprofitar part de la ter-
rassa per ampliar l’espai in-
terior i convertir-lo en zona 
d’estar. Els grans finestrals i el 
mateix tractament de materi-
als en sòl i parets, creen aquí, 
per contra, una complicitat 
entre l’exterior i l’interior.
En certes ocasions, es pot 
tancar un balcó però no es 
poden tirar els murs interiors 
que fan de separació perquè 
són estructurals. El que es 
pot fer en aquests casos amb 
aquest petit espai és crear un mirador o galeria que perme-

ti ser utilitzada tot l’any, com 
a racó de lectura o per escol-
tar música.
L’alumini és un material que 
es fa servir molt perquè els 
perfils són fins i, a més, es 
pot usar en gairebé qualse-
vol color, fins i tot posar un 
color dins i un altre fora. Pot 
també imitar fusta, per si no 

t’atreveixes a la natural, molt 
bonica però que necessita 
manteniment. Pel que fa al 
vidre, el més comú és el do-
ble vidre amb cambra d’aire 
intermèdia, per assegurar l’aï-
llament. Es poden usar vidres 
temperats que poden tenir 6, 
8, 10 o 12 mm de gruix. Per 
climes calorosos es pot optar 
per vidres de baixa emissivi-

tat i control solar.
Si decideixes dissenyar i exe-
cutar adequadament el tan-
cament de la terrassa, pots 
aconseguir que aïlli millor 
que la paret existent i aug-
mentar l’aïllament tèrmic; per 
tant, també pujarà la qualifi-
cació d’eficiència energètica. 
Aquest fet també revaloritza-
rà el teu habitatge.

Vols tancar un balcó o terrassa per guanyar metres a 
l’interior de l’habitatge?

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa
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CAPELLADES / LA VEU 

La Lliga de Capellades 
continua amb la seva 
programació de teatre 

d’humor. Per aquest dissabte 
ens proposen PERDUTS. 
Què fas quan t’enamores de la 
dona del teu millor amic? I si 
ella s’enamora de tu? Aques-
tes preguntes són les que 
intenta respondre Ramon 
Madaula en la seva última 
comèdia, que ha escrit i diri-
geix. Aquesta es basa en una 
conversa entre dos amics, el 
Joan i el Lluís, interpretats 
per Xavier Bertran i Jordi Co-
romina, que comença sent un 
joc innocent i es converteix 
en un embolic de dimensions 
inimaginables.
Teatre La Lliga de Capella-
des, dissabte 20 de març a 

les 19h. Es poden comprar 
les entrades online  a socie-
tatlalliga.cat  o bé el mateix 
dia a taquilla a partir de les 
18:30. El preu pels socis es de 
9€ (gratuït per a socis entre 5 
i 17 anys) i pls no socis 12€ 
(3€ per a no socis entre 5 i 17 
anys).
Des de La Lliga ja s’està pre-
parant la programació per 
l’abril que inicialment comp-
tarà amb un concert-vermut,  
cinema familiar, teatre amb 
36 preguntes i el sorteig d’un 
cap de setmana pels socis que 
des de gener han utilitzat el 
carnet a la cafeteria-restau-
rant.
I pel maig estan previstes dues 
actuacions teatrals de renom: 
Improside amb la Companyia 
The Amateurs  i Quina feina-
da amb Roger Pera. 

Continua el teatre 
d’humor a La Lliga

CAPELLADES / LA VEU 

Demà dissabte es farà 
un tastet de marxa 
nòrdica a Capella-

des, per tal d’acostar aquesta 
disciplina a aquesta població. 
L’activitat es desenvoluparà, 
com ja s’ha fet en dues ocasi-
ons a Igualada, en dos torns, 

un de 10 a 11 i l’altre d’11 a 12 
a la Font Cuitora (www.ue-
canoia.cat). En cas de no te-
nir bastons per a fer la prova 
el mateix dia en podreu tro-
bar al mateix punt de troba-
da (degudament desinfectats 
per garantir la seguretat dels 
practicants). 
La “Marxa Nòrdica” és un 

Marxa nòrdica a Capellades amb la 
UEAnoia

CAPELLADES / LA VEU 

La regidoria d’Esports 
ha impulsat la primera 
convocatòria de sub-

vencions per a activitats es-
portives de Capellades. La 
setmana passada es va apro-
var en el Ple les bases regula-
dores i aquesta setmana s’ha 
convocat a les 11 entitats es-
portives de la vila per infor-
mar-les.
Tal com destaca la regidora 
d’Esports, Anna Xaus, “Prin-
cipalment neixen amb la vo-
luntat d’oferir una mica d’oxi-
gen i positivitat al moment 
tant dur que estan patint les 
entitats i  donar un impuls a 
la promoció de la pràctica es-
portiva a Capellades. Enguany 
la partida pressupostaria és de 
15000€ . Amb aquestes bases 
hem volgut trobar l’ equilibri 
entre la competitivitat i els 

valors que l’esport ens ofe-
reix, es vol arribar a tothom, 
tan a clubs o entitats petites 
com a aquelles que disposen 
d’una més gran infraestruc-
tura i capacitat organitzativa. 
Són unes bases ambicioses i 
pioneres al tenir en compte 
punts com la igualtat de gè-

Reunió amb les entitats esportives 

nere o la inclusió social de les 
persones amb discapacitat”
La trobada d’aquest dilluns 
va servir per explicar com 
aquesta nova proposta està 
en fase d’exposició pública 
i com, un cop finalitzats els 
terminis, es procedirà a obrir 
el termini de sol·licituds.

CAPELLADES / LA VEU 

El NEAN Parc Prehis-
tòric de Capellades es 
suma a la iniciativa pro-

moguda pel Consell Comarcal 
de l’Anoia i Anoia Turisme per 
ampliar els Punts d’Informa-
ció Turística.
L’objectiu d’aquesta iniciati-
va és que a les comarques de 
Barcelona hi hagi el màxim 
nombre de punts d’informa-

ció complementaris per tal 
que el visitant tingui possibi-
litat de ser informat de l’oferta 
turística existent. Així s’amplia 
la xarxa d’oficines amb altres 
punts, establiments públics i 
privats, que tenen ja contacte 
directe amb el turista.
Els treballadors rebran forma-
ció per donar una informació 
més actualitzada.
“És en aquest context que vo-
lem sumar l’Abric Romaní a 

exercici aeròbic integral que 
treballa simultàniament la 
resistència, força, flexibilitat, 
coordinació i equilibri. És 
graduable en intensitat per a 
cada persona, edat, condició 
física prèvia i objectiu. A més 
millora la postura i es prac-
tica a l’aire lliure en contacte 
amb la natura.

una iniciativa on ja hi tenim el 
Museu Molí Paperer i que per-
metrà donar millor informa-
ció turística als visitants, tant 
dels serveis i establiments més 
propers com d’altres serveis i 
ofertes de la comarca –opina 
el regidor de Promoció Àngel 
Soteras. Volem que els nostres 
visitants se sentin ben atesos. 
És la millor garantia que tor-
nin i que recomanin Capella-
des als seus contactes”.

El NEAN, nou punt d’informació 
turística

La Biblioteca El Safareig 
reprèn el Club de Lectu-
ra per a adults
CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
pogut reprendre l’ac-
tivitat del Club de 

Lectura per a adults a la Bi-
blioteca El Safareig. Durant 
mesos les activitats presen-
cials han estat restringides al 
màxim, però des d’aquest di-
lluns tornen a estar permeses 
i, paulatinament es tornaran 
a oferir.
El Club de Lectura s’ha fet 
en dues sessions, per reduir 
l’aforament a la meitat, amb 
les mesures de seguretat habi-

tuals. El llibre escollit per a la 
tornada ha estat “Aristóteles i 
Dante descubren los secretos 
del universo”.
Tal com explica la directora de 
la biblioteca, Marta Camps, 
“volem aprofitar que ara ja es 
pot començar a tornar a l’ac-
tivitat presencial, recuperant 
activitats. El Club de Lectura 
per a adults va anar molt i bé 
i per això volem treballar per 
tal que es pugui fer el Club de 
Lectura per a infants, el més 
aviat possible”.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com
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LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de la Lla·
cuna ha obert el període 
de licitació dels serveis 

dels bars de la piscina i de 
la Plaça Major i el de la pista 
esportiva de Rofes. Les sol·li·
cituds es poden presentar fins 
al dia 25 de març a les oficines 
de l’Ajuntament. En els tres 
casos la mesa de contractació 
en valorarà l’oferta econòmica, 
els aspectes socials i l’experi·
ència, i l’ampliació dels serveis 
oferts. Els anuncis i els plecs de 
clàusules es poden consultar 
al taulell d’anuncis del web de 
l’Ajuntament.
La concessió del bar de la pis·
cina serà durant la temporada 
d’estiu d’aquest any, del 23 de 
juny al 12 de setembre, i el ser·
vei de bar i la terrassa de la pis·
cina i la neteja del recinte que 
ocupa, de l’entorn de la piscina 
i dels vestidors i els lavabos. 
Pel que fa al servei de Bar a la 
Plaça Major la concessió serà 
de l’1 d’abril al 30 de setembre 
i el sol·licitant haurà d’instal·
lar·hi els elements necessaris. 
Pel que fa a la concessió del 
xiringuito i piscina de Rofes 
caldrà que qui es faci càrrec 
del servei  hi instal·li els ele·
ments necessaris; en aquest 
cas la concessió serà aquest 
any i fins el 2022. En els dos 

casos els concessionaris, entre 
d’altres obligacions tindran la 
necessitat d’instal·lar i dotar el 
bar i altres elements necessaris 
per al servei, de fer la neteja di·
ària dels serveis, local i entorn, 
de retirar la brossa que generi 
diàriament, de mantenir l’or·
dre i la bona convivència i el 
respecte pel descans veïnal. 
També caldrà que compleixin 
rigorosament l’horari fixat per 
l’Ajuntament i les normes sani·
tàries vigents.
D’altra banda, l’Ajuntament 
també ha anunciat l’oferta la·
boral per a la feina de taquiller 
de la piscina municipal per al 
període en què estarà oberta 
aquest estiu. La tasca del taqui·
ller serà la gestió de venda i ex·
pedició d’entrades, portar un 
control escrit diari de totes les 
operacions dineràries, contro·

Oberta la licitació dels bars de piscina, 
plaça major i xiringuito de la pista 
de Rofes

LA LLACUNA / LA VEU 

L’alcalde de La Llacuna 
va fer entrega al metge 
del consultori munici·

pal l’ecògraf portàtil adquirit 
per l’Ajuntament, que perme·
trà fer un diagnòstic més rà·
pid i segur i evitar als pacients 
el desplaçament a altres cen·
tres sanitaris.
La màquina d’ultrasons, Vs·
can Extend amb sonda dual, es 
comprarà a l’empresa GEHealt·

hcare. El cost és de 5.204 € més 
IVA. L’adquisició d’aquest apa·
rell de butxaca, que es va apro·
var en el Ple del 19 de novem·
bre de 2020, permet veure parts 
del cos en funcionament, com 
el cor, els pulmons, les tiroides, 
els vasos, el fetge, el pàncrees o 
els ronyons i no ocasiona cap 
molèstia ni efectes secundaris 
al o la pacient. Aquest ecògraf 
suposarà una millora en l’aten·
ció sanitària dels llacunencs i 
les llacunenques.

lar els abonaments, controlar 
entrades i sortides de visitants, 
gestionar les peticions dels 
usuaris, i qualsevol altra gestió 
relacionada amb aquest lloc de 
treball. Al procés selectiu se’n 
valoraran currículum, títols 
acadèmics, coneixement de 
llengües i d’informàtica i tam·
bé l’entrevista personal. Entre 
els requisits hi ha la preferèn·
cia que el sol·licitant resideixi 
a la Llacuna.

Nou ecògraf portàtil per 
al Consultori Municipal

EL BRUC / LA VEU 

La Diputació de Barce·
lona ha lliurat a l’Ajun·
tament del Bruc el Pla 

d’autoprotecció del Casal 
Familiar, un edifici poliva·
lent al servei de la ciutadania 
que inclou diferents tipus 
d’activitats que es realitzen, 
de forma general, durant tot 
l’any. L’espai inclou servei de 
bar, una zona de teatre amb 
una capacitat per a 301 se·

ients, una zona de ball i dues 
sales per a les entitats del 
municipi.
El Pla d’autoprotecció és una 
eina de programació de les 
accions i mesures que s’han 
d’adoptades per part dels 
responsables de les activi·
tats que s’organitzen, amb els 
seus mitjans i recursos. La fi·
nalitat d’aquest pla és donar 
resposta adequada a les pos·
sibles situacions d’emergèn·
cia que puguin produir·se en 
aquest equipament social í  
aconseguir que les decisions 
i accions a desenvolupar es 
portin a terme d’una manera 
ràpida i sistemàtica.

Pla d’autoprotecció del Casal Familiar 
del Bruc

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

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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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 pressu-
post ambiciós i social que vol 
estar al costat dels col·lectius 
més vulnerables i garantir una 
bona gestió de la crisi sanitària 
i econòmica provocada 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 desinfecció dels equi-
paments municipals i escoles. 
Així mateix, són també una 
prioritat la seguretat i el man-
teniment de la via pública amb 
l’objectiu de millorar la quali-
tat de vida dels veïns i les ve-
ïnes 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 es-
tudis 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 

El ple aprova un pressupost més social i 
preparat per afrontar l’època post-covid

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 co-
mençaran de manera immedi-
ata 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.

PIERA/HOSTALETS / LA VEU 

La Diputació de Bar-
celona s’ha compro-
mès amb el vial que ha 

d’unir el nucli urbà de Piera 
amb el del municipi dels Hos-
talets de Pierola. Es tracta 
d’una via per a vianants que 
tindrà uns dos quilòmetres de 
longitud i discorrerà adjunta 
a la carretera B-2243, de titu-
laritat provincial. Així ho ha 
manifestat el Diputat i Presi-
dent de l’Àrea d’Infraestruc-
tures i Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona, Pere 
Pons Vendrell, que ha visitat 
el municipi veí acompanyat 
del gerent de l’àrea, Vicenç Iz-
quierdo. La visita ha comptat 
amb la presència dels alcaldes 
de Piera, Josep Llopart, i Els 
Hostalets de Pierola, Gerard 

Parcerisas, així com d’altres 
representants i tècnics muni-
cipals de les dues administra-
cions locals.
Durant la visita, l’ens provin-
cial s’ha compromès a lide-
rar tècnicament el projecte 
i l’obra del vial. Així mateix, 

Compromís de la Diputació amb el 
vial que unirà Piera i els Hostalets

assumirà part del cost de les 
obres, que s’estima a l’entorn 
del mig milió d’euros. El per-
centatge restant l’assumirien, 
per parts iguals, els dos ajun-
taments implicats. Es treballa 
amb l’objectiu comú d’iniciar 
les obres durant l’any 2022.

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament treballa 
per evitar la prolife-
ració de la vespa asi-

àtica, una espècie perillosa 
per al medi natural perquè 
s’alimenta d’insectes, entre 
ells, les abelles que són molt 
necessàries per a mantenir la 
biodiversitat del medi. El pri-
mer niu de vespa asiàtica es 
va retirar a Piera al desembre 
de 2019 i, des de llavors, se 
n’han localitzat i anul·lat un 
total d’11 nius. Aquests s’ha-
vien detectat principalment 
al voltant dels barris i pobles 
de Ca n’Aguilera, Can Martí, 
Bosc de l’Àliga, la Venta-Can 
Mussarro i Vallbonica.
La vespa asiàtica només es 
pot combatre actuant sobre 
el niu, retirant-lo i anul·lant 
els individus. És a partir de 
finals del mes de febrer quan 
les reines, que han estat hi-
vernant, inicien un nou cicle 
biològic, fent primer el niu, 
conegut com a primari o em-

brionari, en llocs protegits 
com edificis, teulades, fines-
tres, ràfecs, o dins de magat-
zems. D’aquests primers nius 
surten les vespes obreres que 
ajudaran a la reina a alimen-
tar les larves caçant insectes.
L’Ajuntament té previst ubi-
car trampes específiques per 
a la vespa asiàtica per tal de 
capturar, primer a les reines 
i desprès a les vespes obreres 
per tal de reduir l’evolució 
d’aquesta plaga així també 
com fer-ne un seguiment. 
Així mateix, es demana a la 
ciutadania que, en cas de de-
tectar un niu de vespa asià-
tica, truquin ràpidament al 
consistori per tal de poder 
procedir a la seva retirada

Treballant per evitar la 
proliferació de la vespa 
asiàtica

PIERA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ofereix suport als 
Ajuntaments per a mi-

llorar la salut de la ciutadania 
a través d’activitats a les esco-
les que volen promoure hàbits 
saludables. Des d’ara i fins a 
finals d’any, els centres educa-
tius han programat un seguit 
de tallers i xerrades sobre 
alimentació, sexualitat, pre-
venció del consum de tabac i 
alcohol, benestar emocional, 
cura del cos i autoprotecció. 
En total, s’han concedit a 

l’Ajuntament de Piera un to-
tal de vint activitats, divuit de 
les quals es faran als centres 
educatius i les altres dues es 
programaran més endavant i 
estaran destinades a grups 
concrets de la població.
Les activitats es realitzaran, 
prioritàriament, de manera 
presencial sempre i quan 
la situació ho permeti i se-
guint les mesures que dictin 
en cada moment les autori-
tats sanitàries. En cas de no 
ser possible, s’oferiran de 
manera virtual.

Fomentant hàbits 
saludables a les escoles
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ANUNCI
d’informació pública del lloc, el dia i l’hora per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per 
l’execució del Projecte constructiu de millora dels col·lectors del sistema de sanejament en alta de Piera en l’àmbit de 
la Riera de la Guinovarda, al terme municipal de Piera (Anoia).

Se sotmeten a informació pública el lloc, el dia i l’hora per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afec-
tades per l’execució del projecte a dalt esmentat.

La present informació pública s’efectua de conformitat amb la Resolució de 1 de març de 2021 de l’Agència Catalana 
de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat, que textualment diu:

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de la Llei d’Expropiació Forçosa 
de 16 de desembre de 1954, ha estat publicada la relació de béns i drets afectats pel projecte esmentat en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, número 8010, de data 26 de novembre de 2019; fou igualment publicada als diaris 
El Periódico i al Regió 7 en data 27 de novembre de 2019. Així mateix, l’anunci fou tramés a l’Ajuntament de Piera, per 
ésser exposat al tauler d’edictes municipals.

El present projecte s’emmarca dins el previst a l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa, on es fa referència a que l’aprovació de projectes corresponents a obres hidràuliques 
d’interès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats.
 
D’acord amb el que preveu l’article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada, he resolt:

Fixar el lloc, el dia i l’hora assenyalades a l’annex d’aquesta Resolució per procedir a la redacció de les actes prèvies 
a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien.

Aquesta Resolució es notificarà individualment a les persones interessades que s’hagin convocat, que són les que figu-
ren a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Piera i en els anuncis d’informació pública promoguts 
per l’Agència.

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per una persona deguda-
ment autoritzada, i presentar els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de l’impost sobre els béns 
immobles (IBI) que correspongui al bé afectat i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu, de 
perits o notari.

La reunió tindrà lloc a l’Ajuntament de Piera. A continuació, els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats 
per tal de procedir a la redacció de les actes.

Es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns. 

En aplicació de l’art. 42.1 de de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administra-
cions Públiques, el qual disposa que totes les notificacions que es practiquin en paper hauran de ser posades a dispo-
sició de la persona interessada a la seu electrònica de l’Administració o Organisme actuant per tal que puguin accedir 
al contingut de les mateixes de manera voluntària, es fa avinent que la Resolució del Director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua per la qual es fixen les dates per a la redacció d’Actes Prèvies a l’Ocupació objecte del present anunci, es troba 
consultable al portal de l’Agència, secció d’Informació Pública, apartat d’Expropiacions: http://aca.gencat.cat/ca/laca/
informacio-publica/expropiacions/

Barcelona, 3 de març de 2021

Alfredo Navaz Guinea
Cap del Departament de Patrimoni i Inventari d’Infraestructures



      NF  PL  PR            TITULARS                     DIA            HORA

08161-001  13  9055  TITULARITAT DESCONEGUDA          07/04/2021 15:30
08161-002  13  6  NOVA CORPORACIÓ INMOBILIARIA TR, SL        07/04/2021 10:00
08161-003  13  15  CANUDAS ALMIRALL, PERE (HEREUS DE)        07/04/2021 10:30
08161-004  12  26  MATA GRIFOL, JUAN            07/04/2021 11:00
08161-005  12  9033  AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA           -       -
08161-006  13  16  CASTELL PIERA, ANTONIO (HEREUS DE)             07/04/2021 11:30
08161-007  13  19   PENAS COLS, RAMON (HEREDEROS DE)            07/04/2021 12:00
08161-008  13  20  CASTELL PIERA, ANTONIO (HEREUS DE)                  07/04/2021 11:30
08161-009  13  21  VILASECA REQUENA, HELENA          07/04/2021 12:30
08161-010  13  24  GUSTEMS GUIXA, JOSE           07/04/2021 13:00
08161-011  13  25  GUSTEMS GUIXA, JOSE           07/04/2021 13:00
08161-012  13  23  CANUDAS ALMIRALL, PERE (HEREUS DE)        07/04/2021 10:30
08161-013  13  22  VILASECA REQUENA, HELENA          07/04/2021 12:30
08161-014  13  18   NADAL VALLS, SALVADOR (HEREUS DE)                  07/04/2021 13:30
08161-015  13  14  GUSTEMS GUIXA, JOSE           07/04/2021 13:00
08161-016  13  26  ESCUDERO SANCHEZ, NICOLAS           07/04/2021 16:00
08161-017  13  27  CARBONELL VILA, PEDRO            07/04/2021 16:30
08161-018  13  32  ESTEVE, JOSE             07/04/2021 15:30
08161-019  13  33  MIRAMANDA, S.L.                      08/04/2021 9:30
08161-020  13  34  FARRE, JOSE              07/04/2021 15:30
08161-021  13  35     VILADOMS POCH, JAIME; VILADOMS POCH, AURORA        08/04/2021 10:00
08161-022  13  37  DELGADO ISART, JOAN            08/04/2021 10:30
08161-023  13  38  PALLEROLS RAVENTOS, JOSE (HEREDEROS DE)   08/04/2021 13:00
08161-024  48664  3  AJUNTAMENT DE PIERA           07/04/2021 9:30
08161-025  13  48  EN INVESTIGACIÓ ART. 47 DE LA LEY 33         07/04/2021 15:30
08161-026  13  47  MESAS MARTINEZ, ANTONIO; PEREZ MARTÍNEZ, REMEDIOS  08/04/2021 11:00
08161-027  13  9001  AJUNTAMENT DE PIERA           07/04/2021 9:30
08161-028  13  49  ALENTORN GUINOVART, TEODORO (HEREDEROS DE) 08/04/2021 13:30
08161-029  13  46 PARRA LEJOMANSILLA, SEVERIANO; PARRALEJO PARRELEJO, JORGE     08/04/2021 11:30
08161-030  13  42  COMAS MUSONS, ROSA                    08/04/2021 12:00
08161-031  13  44  SANCHEZ TORIBIO, ENCARNACIÓN          08/04/2021 12:30
08161-032  13  45  SANCHEZ TORIBIO, ENCARNACIÓN                   08/04/2021 12:30
08161-033  13  9031  AJUNTAMENT DE PIERA                                       07/04/2021 9:30
08161-034  13  60  BONASTRE DOMENECH, AMADEO (HEREUS DE)    08/04/2021 15:30
08161-035  13  62  DELGADO ISART, JOAN                                        08/04/2021 10:30
08161-036  12  9000  TITULARITAT DESCONEGUDA                             07/04/2021 15:30
08161-037  13  65  FERRER MORGADAS, MARIA (HEREDEROS DE)      08/04/2021 16:00
08161-038  42620  55  AJUNTAMENT DE PIERA           07/04/2021  9:30
08161-039  13  9004  AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA                 -                  -
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ANNEX
Clau: LSA.01426/01.E
Terme municipal: Piera

NF: número de finca; PL: polígon; PR: parcel·la



Diumenge 21 de març les veïnes 
i veïns dels Hostalets de Pie-
rola estem cridats a participar 

en la consulta popular sobre l’amplia-
ció del Dipòsit Controlat de Can Mata.
Si bé als Hostalets ja hi ha hagut algun 
procés participatiu, mai en la història 
recent s’ha encarat un repte d’aquesta 
magnitud, sobretot per la transcen-
dència que té pel nostre municipi. 
Ha estat la culminació de la voluntat 
expressada al llarg de la campanya 
electoral  per les dues formacions de 
govern, Esquerra i Junts. Ambdues 
portàvem en el nostre programa posar 
les urnes en un tema tan transcendent 
com l’ampliació de l’abocador. 
Sembla una promesa fàcil de fer en 
període electoral, però en el moment 
d’encarar el procés hom s’adona de la 
importància del procediment.
El primer que hem fet ha estat assesso-
rar-nos amb el director general de Par-
ticipació Ciutadana, Sr. Ismael Peña, i 
el secretari de Transparència i Govern 
Obert, Sr. Jordi Foz, sobre el fonament 
legal a seguir i el seu recorregut, citant 
alguns casos d’ajuntaments que ja han 
fet alguna consulta popular recent-
ment.
De seguida ens hem posat en contacte 
amb la regidora de Participació Ciuta-
dana d’un d’aquests municipis, Sant-
pedor, per escoltar l’experiència duta a 
terme en el seu municipi. 
I a partir d’aquí hem portat l’encàrrec 
de la consulta a la sessió plenària de 
l’onze de novembre de 2020. El resultat 
és aclaparador: aprovat per unanimitat 
pels onze regidors del consistori. 
El següent pas ha estat elaborar tota 
la memòria del procés: data, pregunta 

(molt important aquest punt!), regles 
específiques del procés, memòria 
econòmica..., culminant en el decret 
de convocatòria. 
El disseny de la campanya s’ha fona-
mentat en la distribució per blocs del 
temps entre els partidaris de l’ampli-
ació (bloc del SÍ) i els partidaris de no 
ampliar l’abocador (Bloc del NO), la 
intervenció dels tres partits del con-
sistori (ERC, Sumem i Junts), el de-
bat veïnal i un debat entre els princi-
pals agents defensors del Sí i del NO. 
Tot plegat combinant la presencia-
litat dels actes amb la retransmissió 
telemàtica, donades les condicions 
sanitàries que estem vivint.
Així doncs, encarem amb il·lusió i 
determinació aquesta consulta popu-
lar, sabent que impulsant la partici-
pació ciutadana enfortim la qualitat 
democràtica del nostre consistori, 
incorporant el diàleg argumentat i 
constructiu i promovent la visió col-
lectiva de les polítiques públiques 
més enllà del que les formacions que 
governem podem oferir.
Per això cal convenciment i determi-
nació política, assessorament, escolta 
activa i molta humilitat, fugint del 
que podria semblar una operació de 
màrqueting institucional.
Estem fermament determinats a do-
nar veu i vot a les nostres veïnes i ve-
ïns i, sobretot, a respectar el resultat 
sortint, fent-lo vinculant. 

Ma Àngels Lorés  Otzet
Regidora d’Atenció i Participació 

Ciutadana, Transparència, Cul-
tura, Tradicions, Ensenyament i 

CRIP

Consulta popular sobre 
l’ampliació del dipòsit controlat 
de Can Mata

El 21 de març, el veïnat dels 
Hostalets de Pierola celebra-
rem una consulta popular so-

bre l’ampliació de l’Abocador de Can 
Mata. Aquest és un fet insòlit en el 
nostre municipi, ja que la consulta 
permetrà als hostaletencs i hostale-
tenques decidir si volem que l’Ajun-
tament aprovi o no la modificació de 
les Normes Subsidiàries de Planteja-
ment que ha de permetre ampliar 
l’Abocador. 
Abans de tot, permeteu-me exposar 
la particularitat financera que tenim 
a l’Ajuntament del nostre municipi. 
El 55% dels ingressos municipals 
provenen de l’activitat econòmica 
de l’Abocador i l’Ecoparc-4. Aquest 
fet ha provocat una dependència 
econòmica colossal al voltant de 
l’activitat d’aquestes dues infraes-
tructures. És per això, que cal ser 
crític en aquest sentit, ja que si en 
el passat s’hagués dirigit part dels 
ingressos d’aquestes instal·lacions 
en construir altres fonts d’ingressos, 
ara mateix no tindríem aquest pro-
blema. Però com bé va dir un polític 
britànic, “si comencem una baralla 
entre el passat i el present, ens ado-
narem que haurem perdut el nostre 

futur”. 
Per aquest motiu, l’objectiu del Jo-
vent Republicà dels Hostalets de Pi-
erola és ampliar els paràmetres del 
debat municipal més enllà del passat 
i el present, i mirar amb perspectiva 
de futur. Però abans de fer-ho, cal 
ressaltar que gairebé mai els i les jo-
ves de 16 i 17 anys tenim l’oportuni-
tat de decidir el projecte que volem 
pel nostre poble. Per això, és impor-
tant que recordem que el futur co-
mença avui i no demà. 
Aquest diumenge 21 de març, ens 
toca decidir quin futur volem. Un 
futur on primem la sostenibilitat, la 
salut i el medi ambient? O el contra-
ri? Volem que els Hostalets de Pie-
rola sigui eternament recordat com 
el poble que té un abocador? O vo-
lem que ens recordin per la nostra 
gent, pels nostres carrers i places i 
pel nostre exorbitant patrimoni mu-
nicipal? Tots aquests interrogants 
seran aclarits amb el teu vot. Tu de-
cideixes en quin poble vols viure! 

Gerard Plazas i Martínez
Militant del Jovent Republicà dels 

Hostalets de Pierola 

El futur comença avui i 
no demà 

Diumenge els Hostalets de Pierola celebra la consulta 
popular sobre l’ampliació de l’abocador
HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Diumenge a les 9 del 
matí començarà la 
consulta popular 

sobre l’ampliació del dipòsit 
controlat de Can Mata. Els 
hostalatencs i hostalatenques 
podran acudir a les tres me-
ses electorals ubicades a dos 
col·legis: una al local social 
de a Serra Alta i dues a l’Au-
ditori de Cal Figueres. Ca-
dascuna de les meses estarà 
constituïda per dues persones 
treballadors de l’Ajuntament i 
a més a cada col·legi hi haurà 
un responsable de protecció 
en matèria Covid. L’horari de 

la votació començarà a les 9 
del matí i acabarà a les 8 del 
vespre. Podran votar totes les 
persones a partir de 16 anys 
empadronades al municipi a 
data 6 de novembre de  2020, 
que coincideix amb la data de 
la convocatòria del ple on es 
van iniciar els tràmits del pro-
cés participatiu. El vot només 
es podrà efectuar de manera 
presencial i personal.
La pregunta que hauran de 
respondre els votants és: “Es-
tàs d’acord que l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola apro-
vi inicialment la Modificació 
de les Normes Subsidiàries de 
Planejament que ha de perme-

tre ampliar el Dipòsit Contro-
lat de Can Mata?”. 
El SÍ representa l’ampliació de 
la instal·lació i el NO repre-
senta que no hi haurà cap més 
ampliació al terme municipals 
dels Hostalets de Pierola.
Del 5 i fins al 19 de març han 
tingut lloc actes de campanya 
per a la consulta sobre l’am-
pliació de l’abocador en què 
s’ha donat veu a tots els actors 
implicats: les diverses forma-
cions polítiques del municipi, 
formacions veïnals, Agència 
de Residus de la Generalitat 
de Catalunya, bloc a favor del 
Sí, bloc a favor del No. Ara no-
més queda votar.
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CALONGE DE S. / LA VEU 

Dijous de la setmana 
passada, el director 
dels Serveis Territori-

als a la Catalunya Central del 
Departament de Presidència, 
Antoni Massegú, ha visitat el 
municipi de Calonge de Segar-
ra.
Acompanyat de l’alcalde i del 
regidor Marcel·lí Castells, li han 
explicat el projecte de millores 
al nucli de Dusfort, i han trac-
tat les obres de reforma i am-
pliació de l’edifici de l’Ajunta-
ment, les quals es troben en un 
estat avançat. Ambdues actua-
cions han rebut un important 
finançament del Departament 
de Presidència de la Genera-
litat de Catalunya, a través del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de 

Catalunya (PUOSC). Les ac-
tuacions de millora del nucli 
de Dusfort compten amb una 
subvenció de 250.000 €, men-
tre que s’ha concedit 120.000 
€ per la reforma i ampliació de 

Visita del director de Presidència dels 
Serveis Territorials a la Catalunya 
Central a Calonge de Segarra

l’edifici de l’Ajuntament.
L’alcalde i el regidor han ex-
pressat les inquietuds munici-
pals a Antoni Massegú, qui ha 
mostrat interès en col·laborar 
amb l’Ajuntament.

HOSTALETS DE P. / ACN 

L’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola (Ano-
ia) ha convocat una 

consulta popular pel diu-
menge 21 de març perquè els 
veïns puguin decidir si estan 
a favor o en contra de l’am-
pliació de l’abocador de Can 
Mata. Actualment, a l’aboca-
dor li queden uns 3 anys de 
vida útil i, si s’aprova l’ampli-
ació, tindria uns 8 anys més 
de trajectòria. La consulta és 
clau, ja que és l’Ajuntament 
qui té la potestat per canviar 
la qualificació del sòl. Es dona 
el cas que més de 50% dels in-
gressos municipals provenen 
de l’activitat de l’abocador i de 
l’Ecoparc-4.

L’abocador de Can Mata va 
començar a funcionar clan-
destinament a principis dels 
anys 70 i a l’octubre de 1985 
l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola el va legalitzar i li 
va concedir la llicència d’acti-
vitats classificades per a resi-
dus sòlids urbans. L’empresa 
Cespa –filial de Ferrovial- és 
l’encarregada de gestionar 
l’equipament i l’ampliació que 
es vol demanar seria d’unes 
20 hectàrees, de les quals 14,5 
serien estrictament per al di-
pòsit controlat i unes 5 per a 
zones auxiliars, com ara els vi-
als d’accés. El nou projecte su-
posaria la instal·lació de qua-
tre noves cel·les que tindrien 
un volum aproximat de 5,5 
milions de tones. Si s’accepta 
l’ampliació, es calcula que la 
vida útil de les instal·lacions 
s’allargaria vuit anys més.
Davant de la voluntat de l’em-
presa d’ampliar les instal·la-
cions i, per tant, d’allargar la 
via útil de l’abocador, l’Ajun-
tament dels Hostalets de Pi-
erola ha decidit celebrar una 
consulta popular perquè els 
veïns puguin dir-hi la seva. 
De fet, l’alcalde del munici-
pi, Gerard Parcerisas, expli-
ca que tant ERC com Junts, 
que són socis de govern, ja 
portaven al programa elec-
toral aquest punt i, per tant, 
“estem fent allò que vam dir 
que faríem”. “Qualsevol am-

pliació del dipòsit o aspecte 
que fos transcendental en el 
si del municipi vam decidir 
que passaria per consulta o 
votació”, aclareix.
La votació s’ha organitzat en 
el marc de la Llei 10/2014 
sobre Consultes Populars no 
referendàries i, malgrat que 
la normativa no permet que 
sigui vinculant, el batlle dei-
xa clar que respectaran els 
resultats: “La força que li vo-
lem donar és que sigui 100% 
vinculant”. El consistori s’ha 
emmirallat en la consulta que 
va fer l’Ajuntament de Sant-
pedor el novembre del 2019 
sobre les vaquetes.

Un 50% dels ingressos de 
l’Ajuntament venen de l’abo-
cador
L’alcalde ha explicat que his-
tòricament l’Ajuntament dels 
Hostalets ha refiat, en bona 
mesura, dels ingressos eco-
nòmics proporcionats per 
l’abocador de Can Mata. Tant 
és així que més d’un 50% de 
les finances municipals en 
depenen, juntament amb 
els ingressos provinents de 
l’Ecoparc-4. Parcerisas, que 
és alcalde des del 2019, es 
mostra molt crític en aquest 
aspecte i creu que és una si-
tuació que s’ha de revertir. 
“Els ingressos de l’abocador 
són extraordinaris perquè les 
instal·lacions són finites i no 
duren tota la vida. Per tant, 
penso que és un desencert 
que s’hagin destinat tants in-
gressos extraordinaris a des-
peses ordinàries”, lamenta el 
batlle.
Per això, tant si l’ampliació 
tira endavant com si no, Par-
cerisas creu que aquest és un 
aspecte que cal canviar. De 
fet, es mostra satisfet perquè 
tots els grups polítics pensen 

de la mateixa manera: “tots 
els actors hem parlat molt clar 
i creiem que hem de deixar 
de dependre econòmicament 
d’aquestes instal·lacions”. Se-
gons ell, però, aquest serà un 
procés “desagradable”, ja que 
“suposarà baixar dels núvols i 
tocar de peus a terra”. “Nor-
malitzar les finances voldrà 
dir, per exemple, apujar im-
postos i aprimar la despesa”, 
explica. De fet, l’Ajuntament 
dels Hostalets gairebé dobla 
la despesa de poblacions ve-
ïnes amb un cens semblant i 
és que el consistori rep anu-
alment uns 2,5 MEUR pro-
vinents de l’abocador.

Els veïns dels Hostalets votaran si volen o no l’ampliació de les 
instal·lacions i el resultat serà respectat per l’Ajuntament

Actualment a 
l’abocador li queden 
uns 3 anys de vida 

útil i amb l’ampliació, 
s’allargaria a 8 anys 

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ
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Espai patrocinat peresports
Derrotes dels primers equips del CF Igualada
FUTBOL / PERE SANTANO

E l CF Igualada masculí 
va caure davant del lí-
der Europa (3-1), des-

prés d’una bona primera mei-
tat, on hem tingut opcions.
El conjunt igualadí visitava el 
Nou Sardenya, estadi del lí-
der de la Tercera Divisió. Un 
desplaçament molt complicat, 
que era vist com a un gran 
repte pels visitants, que volien 
treure’n un bon resultat.
L’inici del duel va ser molt po-
sitiu, ja que els anoiencs van 
ser capaços d’arribar a l’àrea 
rival amb claredat, però Marcè 
i Arnau no van poder superar 
al porter escapulat, que es va 
mostrar molt segur.
No obstant, al minut 17, ga-
lleda d’aigua freda, quan el 
davanter visitant va executar 
magistralment una falta que, 
entrava per tot l’escaire. 
Des d’aquell moment, el partit 
va agafar un altre caire, amb 
possessió pels locals i uns 
blaus intentant atacar a partir 
de jugades trenades ràpides. 
S’arribava al descans amb der-
rota per la mínima.
La segona meitat va ser dife-
rent. Els locals van sortir més 
intensos i amb un punt més 
de pressió, el que va significar 
més aproximacions a l’àrea de 
Romans. En dues accions molt 

ràpides, l’Europa es va posar 
tres a zero. El duel tenia clar 
dominador.
Tot i això, els blaus no es van 
rendir i van intentar-ho fins al 
final, quan Martí va fer el gol 
de l’honor, després d’una bona 
combinació grupal.
El conjunt d’en Carlos López, 
rebrà la setmana vinent, al FC 
Vilafranca, a Les Comes, que 
podrà tornar acollir especta-
dors.

Derrota a Terrassa
Pel que fa al CFI femení, les 
blaves van caure davant un 
rival de la zona baixa, el Ter-
rassa (1-0), i entren en una di-
nàmica negativa.
Immerses en una mala rat-
xa de resultat, les igualadines 
visitaven l’Estadi Olímpic de 
Terrassa, amb l’ intenció de 
capgirar la dinàmica, marxant 
amb un bon marcador.
El conjunt local sabia que ha-
via de desactivar el joc combi-
natiu que caracteritza les bla-
ves. Així doncs, van plantejar 
un duel dur, físic i directe per 
contrarestar les virtuts de les 
visitants.
En aquest context, les terras-
senques van disposar de més 
arribades, però s’arribava al 
descans sense grans ocasions 
de gol, per cap dels conjunts. 
El resultat inicial imperava en 

el marcador.
A la represa, les visitants van 
intentar fer un pas endavant, 
creant petites arribades. No 
obstant, les locals van seguir 
fent el mateix plantejament, 
incomodant a les blaves i una 
jugada a l’espai, va conver-
tir-se en l’únic gol de l’enfron-
tament.
Un gol que va fer molt mal i 
del qual les anoienques no van 
saber-se refer.
La setmana vinent, les iguala-
dines rebran, a Les Comes, al 
Riudoms.

CICLISME / JOSEP M. VIDAL

A quest dilluns comen-
ça a Calella la Volta 
a Catalunya ciclista, i 

no serà una edició qualsevol, 
serà una edició especial, la del 
Centenari. De fet es tenia que 
celebrar l’any anterior, però 
pel tema de la pandèmia es va 
cancel·lar.
Set seran les etapes; dilluns Ca-
lella-Calella, dimarts Banyo-
les-Banyoles, dimecres Canal 
Olímpic de Catalunya-Vall-
ter 2002/Setcases, dijous Ri-
poll-Port Ainé, divendres La 
Pobla de Segur-Manresa, dis-
sabte Tarragona-Mataró i diu-
menge Barcelona-Barcelona.
Serà a l’etapa del divendres dia 
26 entre La Pobla de Segur 
i Manresa de 201 km, quan 

Calaf tindrà, el proper divendres 26 de març, un Sprint 
Intermedi de la Volta a Catalunya del Centenari

els corredors passaran per 
l’Anoia, sent en la població 
de Calaf en la que es disputa-
rà un Sprint Intermedi amb 
bonificacions pels tres pri-
mers. L’Sprint Intermedi es-
tarà situat en el núm. 13 de la 
carretera de Manresa calafi-
na. L’horari de pas serà entre 
2/4 i 3/4 de 3 de la tarda. Uns 
15 kms seran els que els cor-
redors rodaran per la comarca 
anoienca entrant per Castell-
follit de Riubregós i sortint per 
Sant Pere Sallavinera.
La darrera vegada que la Vol-
ta va tenir a Igualada com a 
final de l’etapa va ser l’any 
2017 amb victòria del fran-
cès Nacer Bouhanni, any en 
que el vencedor absolut fou 
Alejandro Valverde seguit de 
Alberto Contador i en el ter-

cer lloc el català Marc Soler 
de Vilanova i la Geltru.
Com és lògic hi haurà un 
protocol de màxima segure-
tat per motiu del Covid-19, 
per aïllar corredors, perso-
nal d’equips, organització, de 

l’exterior i amb les sortides i 
arribades d’etapes sense pú-
blic.
175 corredors pertanyents a 
25 equips, a 7 corredors per 
equip, seran els que sortiran 
aquest proper dilluns dia 

22, amb corredors de gran 
nivell com Chris Froome, 
Richard Carapaz, Alejandro 
Valverde, Marc Soler, Enric 
Mas, Marc Ischi, David de la 
Cruz, Thomas de Gendt, en-
tre molts altres.  
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ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Sub-18 del C.A. 
Igualada Petromiralles  
Carla Bisbal, va assolir 

el sotscampionat d’Espanya 
en els 800 m.ll. en la seva 
participació als 43ens Cam-
pionats d’Espanya Sub-18 en 
Pista Coberta, que es van dur 
a terme al Palau Sant Jordi de 
Barcelona en doble Jornada 
de dissabte i diumenge, amb 
la participació dels atletes es-
tatals capdavanters nascuts 
els anys 2004/05.
Carla Bisbal va fer un temps 
de 2’12”71, nou rècord 
d’Igualada absolut en PC de 
la prova, millorant els 2’13”81 
de la mateixa atleta, del passat 
31/01 al Palau St. Jordi. An-
teriorment, la Carla va domi-
nar la 2ª s/f. de dissabte,  amb 
2’17”38, en una brillant actu-
ació global.
La campiona estatal dels 800 
m.ll. va ser Lucía García, del 
Puentecillas Palencia.

Laura Giménez, 12a S20 
al Critèrium Nacional de 
Marxa de Murcia
Diumenge passat, es va dur a 
terme el Critèrium Nacional 
de Marxa Atlètica Ciudad de 
Murcia, conjuntament amb el 
Campionat d’Espanya Absolut 
i Sub-23 de Marxa sobre 20 
Km.
Hi va participar, al Critèrium 

Carla Bisbal, sotscampiona 
d’Espanya S18 en 800 m.

Noemí Carreras, nova 
presidenta del CAI
ATLETISME / LA VEU 

E l Club Atlètic Igualada 
té des de finals de fe-
brer,  una nova Junta 

Directiva després de l’Assem-
blea General Extraordinària i 
Ordinària de l’entitat, que es 
van dur a terme en aquelles 
dates.
La nova presidenta ha cregut 
convenient confeccionar una 
candidatura on estiguin repre-
sentades totes les seccions del 
club, que combini experiència 
amb renovació i en la que s’in-
tegri també una representació 
dels atletes en actiu.
La nova Junta Directiva és 
encapçalada per la Presiden-
ta, Noemí Carreras, acompa-
nyada del Vicepresident Jordi 
Carrique.
El Secretari continua essent 
Ignasi Costa i el tresorer, Joan 
Sánchez Bergadà.  
Com a Vocals, formen part de 
la Junta:  Ramon Mir, Nuria 
Rey,  Marc Sánchez, Felip Cas-
tellano, Sergi Badet, Juan Sánc-
hez García i Lluís Cañamares.

Hi ha també una sèrie de co-
missions de funcionament 
intern, formades per  mem-
bres de la Junta Directiva, 
en col·laboració amb altres 
persones relacionades amb el 
club.
Hi ha diversos projectes pre-
parats per desenvolupar en 
aquest període de mandat, 
que es donaran a conèixer 
oportunament.
La nova presidenta va ser 
una destacada atleta en el seu 
període competitiu, és mare 
d’atletes del club, i ja formava 
part de la passada Junta Di-
rectiva de l’entitat.

Nacional dels 10 Km. la mar-
xadora del CAI Petromiralles 

Laura Giménez, 12ª en Sub-20 
i 28ª gral. amb 59’44”.
Els campions estatals absoluts 
van ser Diego García (A.D. 
Marathon) amb 1h.19.40, i  
María Pérez (Valencia Atl.)en 
fem. amb 1h.28.26, ambdós 
sobre 20 km. 

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 Igualada
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MÚSICA / CLAUDINA VALLÈS 

Els Amics de l’Òpera 
d’Igualada han orga-
nitzat la presentació de 

l’òpera de Verdi, “Il Trovatore”. 
La funció tindrà lloc el proper 
diumenge, 21 de març, a les 7 
de la tarda al Teatre Municipal 
l’Ateneu. Les entrades tenen un 
preu de 15 €.
Les entrades es poden comprar 
al web www.teatremunicipa-
lateneu.cat o a les taquilles del 
Passatge Vives, els dijous d’11 
a 13 h i de 18 a 20 h i una hora 
abans de la funció. 

Il Trovatore
Il Trovatore és una de les grans 
operes de G. Verdi i una de les 
més conegudes. Estrenada el 
19 de gener de 1853 al Teatre 
Apollo de Roma, està basa-
da en una novel·la de l’autor 
romàntic espanyol Antonio 
García Gutiérrez, amb llibret 
adaptat per  L. E.  Bardare i S. 
Cammarano. L’obra barreja 
una intensa tensió dramàtica 
en l’argument amb algunes de 
les millors pàgines musicals 
de la història de l’òpera. Les 
passions, l’amor, la gelosia i la 
venjança que creixen intenses i 
imparables ens conduiran a un 
final plenament romàntic. 
El triomf en l’estrena d’aquesta 
òpera va superar totes les ex-
pectatives i Verdi va ser acla-
mat com a heroi local amb 
música i aplaudiments inter-
minables, convertint Il Trova-
tore en un dels títols operís-
tics més representats arreu del 
mon. A Catalunya es va estre-
nar el 20 de maig de 1854, en 
la temporada 1853-54 del Gran 
Teatre del Liceu.
L’argument, que respon per-
fectament a l’ideal del roman-
ticisme, barreja dues trames 
dramàtiques que es desenvo-
lupen entre Biscaia i Aragó, en 
el marc de la revolta de Jaume 
d’Urgell a les primeries del 
segle XV, contra Ferran d’An-
tequera, arran del resultat del 
Compromís de Casp, celebrat 
després de la mort sense suc-
cessió del rei Martí l’Humà. 
La primera de les trames és la 
venjança de la gitana Azuce-
na, que havent presenciat com 
cremaven com a bruixa la seva 

mare, acusant-la d’emmalaltir 
un dels fills del Comte, rapta el 
nen i el tira a la foguera. Però, 
com que el romanticisme no 
permetria que una acció tan 
miserable quedés sense càstig, 
el destí i la desesperació fa que 
Azucena s’equivoqui i el nen 
que tiri al foc purificador sigui 
el seu propi fill. Així doncs, la 
gitana, criarà  el fill del Comte 
enlloc del seu propi. Aquest noi 
serà l’heroic trobador Manrico. 
Però la fam de venjança por-
tarà la gitana Azucena, a dei-
xar morir el seu fill adoptiu 
Manrico a mans del Conte di 
Luna, revelant-los quan ja no 
hi ha remei, que Manrico era el 
seu germà perdut quan era un 
nadó. 
El triangle amorós, que sor-
geix entre aquests dos homes 
i la dama de la reina Leonora 
és l’altra trama argumental. 
Ells, enemics polítics, pretenen 
l’amor de Leonora, la dama de 
la reina, i tots els seus enfron-
taments estaran tenyits d’odi, 
de passió i de gelosia. Leono-

ra, que estima veritablement 
Manrico, el Trobador, acabarà 
sacrificant-se per ell, enveri-
nant-se per salvar-lo de la pre-
só i de la mort,  complint així 
un dels ideal romàntics:  que 
“l’amor porta a la mort”. Man-
rico i Leonora, com Romeo i 
Julieta, D’Artagnan i Constan-
ce, o Tristany i Isolda, paradig-

mes de la novel.la romàntica, 
només podran consumar el 
seu amor en el més enllà. 

Un treball dels Amics de 
l’Òpera d’Igualada
Els Amics de l’Òpera d’Igua-
lada, continuant amb la seva 
voluntat d’acostar al públic 
de la ciutat el món de la líri-
ca professional i de qualitat, 
han comptat en aquest ocasió 
amb la col·laboració d’ aVoz, o 
el que és el mateix, els “Ami-
gos alaveses y Vitorianos de 
la Opera y la Zarzuela”. Junts 
han desenvolupat aquesta 
producció a la que s’hi ha afe-
git l’ Opera Pocket Orchestra 
de Mataró, una orquestra jove 
que ha treballat intensament 
en aquesta adaptació i que 
aquí compta amb la col·labo-
ració de la pianista Akiko No-
moto. 
En aquesta ocasió i sota la Di-
recció Musical de la mataroni-
na M. Clàudia Dubé, tindrem 

Els Amics de l’Òpera d’Igualada porten “Il Trovatore” 
de Verdi a l’Ateneu

TEATRE / LA VEU 

El proper dijous 25 de 
març a 3/4 de 7, al Jar-
dí de l’Ateneu, tindrà 

lloc la presentació del llibre 
Kodawari. Devoció per l’art, 
una obra artística on es com-
binen els haikus de la poeta 
Montserrat Altarriba amb les 
pintures de l’artista Carme 
Freixes, experta en la tècnica 
sumi_e. A més de la Mont-

serrat Altarriba, que llegirà 
alguns dels haikus, i la Car-
me Freixes, que pintarà du-
rant la presentació, també es 
comptarà amb la presència de 
l’Elena Tan, que acompanya-
rà l’acte amb música nagare.
L’acte està organitzat per 
l’APLEC conjuntament amb 
Plataforma per la Llengua 
Igualada, l’Ateneu Igualadí, 
l’Associació Cultural Galàxia 
i la llibreria Llegim...? 

Presentació del llibre 
“Kodawari. Devoció per l’art”

ocasió de gaudir de la soprano 
Vanessa Cañizares com a Le-
onora, el tenor Alberto Ca-
net-Muga que serà el trobador 
Manrico i que s’enfrontarà al 
baríton Xavier Vilalta com a 
Conte di Luna. La mezzoso-
prano Claudina Vallès serà la 
venjativa gitana Azucena i el 
cap de la Guàrdia Ferrando 
estarà interpretat pel baix Do-
menico Laviola. La soprano 
Núria Franco Vilahú i el tenor 
Xosé Garcia, seran Inés i Ruiz 
respectivament. 
Cal destacar també que aques-
ta producció compta amb la 
col·laboració de l’artista vito-
rià Rodolfo García Rey, qui ha 
realitzats una sèrie de  dibui-
xos originals que il·lustraran 
la acció i que pretenen emfa-
titzar la intensitat dramàtica 
de l’argument. 
Esperem que aquesta sigui la 
primera de moltes ocasions de 
poder gaudir de muntatges lí-
rics de qualitat a la nostra ciutat. 

Dibuixos originals de Rodolfo Garcia Rey
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TEATRE / LA VEU 

Diumenge dia 21 de 
març, a ¼ d’1 del 
migdia, Teatre Mòbil 

i Marcel Gros presenten el seu 
espectacle Remember Show. 
És un retrobament després de 
trenta anys. Un homenatge 
a l’ofici, al riure, a l’humor, a 
l’amistat... Amb aquest espec-
tacle Xarxa Igualada s’acomi-
ada fins a la tardor.
L’espectacle programat per La 
Xarxa té un preu de 7 € i de 5 
€ per als seus socis. Cal pre-
sentar el carnet d’associat per 
poder obtenir el descompte. 
Com és habitual, es poden 
comprar les entrades antici-
pades al web www.teatremu-
nicipalateneu.cat i el mateix 
diumenge des d’una hora 
abans de la funció a la taqui-
lla del teatre, al passatge d’en 
Vives. Es recomana la compra 
en línia.

Teatre Mòbil i Marcel Gros, 
pallassos
Teatre Mòbil es va fundar 
l’any 1984 per Jordi Girabal, 
Marcel Gros i Atilà Puig que 
es van conèixer fent teatre 
de carrer amb el Setrill. Les 
seves inquietuds i ganes de 
crear espectacles d’humor 
els van portar a formar-se en 
tècniques de circ i clown que 
van adquirir de la mà d’Els 
Colombaioni (“I clowns” de 
Fellini), Pierre Byland i Phi-
llippe Gaulier (docents de 
l’escola de Jaques Lecoq de 
París). Uns mestres que po-
dem considerar pioners, van 
fer sortir el clown dels circs 
per portar-lo als escenaris, al 
teatre, al carrer. Els seus pri-
mers espectacles van ser diri-
gits per Jordi Vilà Zapata,dei-
xeble de Marcel Marceau.
Teatre Mòbil, en els seus es-
pectacles, ha apostat per l’hu-
mor dirigit al públic familiar. 
Inspirant-se en la tradició 
del pallasso, Teatre Mòbil ha 
adaptat el seu llenguatge al 
teatre, combinant espectacles 
de números amb altres de lí-
nia argumental, sense perdre 
mai de vista el públic al qual 
van adreçats. 
Teatre Mòbil va ser compa-
nyia convidada a la Setma-
na de la Cultura Catalana 
de Frankfurt l’any 2007 per 
representar Colossal dins el 
cicle de teatre infantil i juve-
nil a l’Internationales Theater 
Frankfurt. L’espectacle Reprís 

va ser present a la programa-
ció del Teatre Nacional de Ca-
talunya del 22 d’abril al 16 de 
maig de 2010. Les trifulgues 
dels Germans Garapinyada va 
guanyar el Premi al Millor Es-
pectacle de la Mostra de Tea-
tre Infantil i Juvenil d’Igua-
lada 2011, i el Premi Xarxa 
de Palau Solità i Plegamans 
al Millor Espectacle de la 
Temporada 2011-2012. Sense 
Solta va guanyar el Premi al 
Millor Espectacle de la Mos-
tra de Teatre Infantil i Juvenil 
d’Igualada 2013.  Tot plegat 
(2015), Còsmix (2016) Oops! 

(2019) són els seus darrers es-
pectacles. La companyia Tea-
tre Mòbil, a més, formà part 
del repartiment de Llibertat 
de Santiago Rusiñol i dirigida 
per Josep Maria Mestres, re-
presentada al Teatre Nacional 
de Catalunya durant la tem-
porada 2012-2013.
En Marcel Gros forma part 
de Teatre Mòbil fins que al 
1991 emprèn la seva etapa en 
solitari, sense perdre’n el con-
tacte, ja que és coautor i di-
rector de sis dels espectacles 
d’aquesta companyia. I sense 
perdre l’essència del pallas-

Xarxa s’acomiada fins la tardor amb “Remember 
Show”, amb Marcel Gros i el Teatre Mòbil a l’Ateneu

so, amb la ironia del bufó i el 
contacte directe amb el públic 
del xouman, crea un llenguat-
ge propi que es fa atractiu als 
espectadors de totes les edats. 
Entre altres reconeixements: 
Standby, premi Fira Tàrrega 
2000, Inventari, premi Mos-
tra Igualada 2008, La gran 
A...ventura, premi Castilla la 
Mancha 2012, Contes ama-
gats, premi FETEN (Gijón) 
2019.

Remember Show
Les ganes i l’oportunitat de 
tornar a compartir escenari 

tots junts, els ha portat a crear 
l’espectacle Remember Show, 
resultat de gairebé 40 anys 
d’experiència, amb un pecu-
liar llenguatge que barreja 
la comunicació directa del 
Xouman, la ironia del Bufó, i 
la sensibilitat del Pallasso.
Un homenatge a l’ofici de 
fer riure on Teatre Mòbil 
i Marcel Gros es retroben 
després de trenta anys de no 
actuar junts a l’escenari. Re-
cuperen l’escenari que els va 
veure néixer i créixer com a 
artistes després de tota una 
vida viatjant en el carro de 
la farsa i donant voltes pel 
món. Convertint el món de 
l’espectacle en una paròdia... 
Som músics, som mags, som 
malabaristes, som Guillem 
Tell, som cantants, som ac-
tors, comediants, farsants, 
bufons... som pallassos! 
Remember show és un espec-
tacle on Teatre Mòbil i Mar-
cel Gros es retroben després 
de molts anys i fan un ho-
menatge a l’ofici, al riure, a 
l’humor i a l’amistat reinter-
pretant els seus llegendaris 
números de clown.
Comediants, farsants, pallas-
sos, bufons… Una mica de 
tot… Remember show!

ART / LA VEU 

Una peça dissenyada 
per Sara Castells Jo-
iera, dissenyadora de 

joies d’Igualada, ha estat se-
leccionada per a la Gala dels 
Premis Gaudí.
El Col·legi de Joiers, d’Orfe-
bres, de Rellotgers i de Gem-
mòlegs de Catalunya (JOR-
GC) i l’Acadèmia del Cinema 
Català cooperen novament 
perquè les joies que portin 
els protagonistes dels Premis 
Gaudí siguin creacions de 

dissenyadors catalans.
En la convocatòria d’aquest 
any, hi han participat 36 dis-
senyadors del panorama cata-
là, d’entre els quals figura Sara 
Castells Joiera, i fins a 129 pe-
ces han estat presentades. 
Un comitè format per il·lus-
tres joiers, les responsables 
d’estilisme de l’Acadèmia del 
Cinema Català i mitjans de 
comunicació del sector joier i 
rellotger, és l’encarregat de se-
leccionar les peces que seran 
lluïdes en la nit dels Premis 
Gaudí. 

Després de valorar les dife-
rents peces presentades en 
funció dels diferents crite-
ris artístics, del seu disseny 
i rigor tècnic i dels codis de 
vestuari que guiaran els pre-
miats, s’han preseleccionat 
unes 60 peces d’entre les quals 
destaca la polsera de la Col-
lecció BOSC dissenyada per 
Sara Castells Joiera.
Caldrà doncs estar ben atents 
i atentes a la XIII edició dels 
Premis Gaudí que tindrà lloc 
el proper diumenge 21 de 
març a l’Auditori Fòrum. 

Una peça de Sara Castells Joiera, seleccionada per 
als Premis Gaudí

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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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!

CULTURA / LA VEU 

Dimarts va tenir lloc 
la sessió informativa 
del procés partici-

patiu “Igualada Capital de la 
Cultura Catalana” a través del 
canal de YouTube de l’Ajun-
tament. Hi han intervingut 
l’alcalde, Marc Castells, el re-
gidor de Promoció Cultural, 
Pere Camps; Coia Poblet, res-
ponsable del Gabinet Ceres, 
que és l’empresa que gestiona 
la votació, i Jep Rabell, cap del 
servei de cultura de l’Ajunta-
ment d’Igualada. En aquesta 
sessió s’han explicat les bases 
de participació del procés, les 
fases d’actuació i el calendari 
a seguir. Finalment s’ha obert 
un torn de preguntes a través 
del xat del canal. 
Igualada Capital de la Cultura 
Catalana és una fita col·lecti-
va de ciutat que compta amb 
l’impuls de l’Ajuntament i fa 
protagonistes a les entitats i 
empreses culturals, juntament 
amb la ciutadania i agents so-
cials. 

El procés participatiu
Amb l’objectiu doncs, d’oferir 
una programació cultural 
el màxim d’oberta possible, 
s’obre un procés participatiu 
ciutadà en què entitats i em-
preses culturals podran pre-
sentar propostes d’activitats 
que conformaran la progra-
mació cultural especial de la 
capitalitat i en què serà la ciu-
tadania la que decideixi quins 
actes i activitats es duran a ter-
me. L’Ajuntament destina una 
partida de 75.000 € per cobrir 
les despeses dels projectes se-
leccionats.
Per tirar endavant amb el pro-
cés participatiu es compta amb 
el suport i l’assessorament del 
Gabinet Ceres, experts en 
processos de participació ciu-
tadana. Són els responsables 
de l’estructura funcional del 
procés de participació i del 
sistema de vot online.
El procés participatiu s’es-

tructura amb les següents fa-
ses d’actuació: difusió inicial 
(març), presentació de pro-
postes (abril), valoració tèc-
nica de les propostes (maig i 
juny), votació (del 28 de juny a 
l’11 de juliol) i retorn (juliol).

Presentació de propostes
De l’1 al 30 d’abril es podran 
presentar les propostes cultu-
rals a través de l’aplicatiu del 
web www.igualadaccc2022.
cat. 
Podran presentar propostes 
les entitats i empreses cultu-
rals que tinguin el domici-
li social o fiscal a Igualada i 
només podran presentar una 
sola proposta. Com a requisits 
generals també hi figura que 
l’acte proposat no pot generar 
beneficis i no pot ser un acte ja 
previst per l’Ajuntament en la 
seva agenda cultural. A la pà-
gina web es poden consultar 
les bases, amb tota la informa-
ció detallada.
Els projectes presentats han de 
tenir un cost inferior a 15.000 
€, la proposta ha d’incloure un 
pressupost amb les partides 
convenientment valorades i 
ha de ser viable a nivell jurí-
dic, econòmic i tècnic.

Valoració tècnica de les pro-
postes, votacions i retorn
Una comissió tècnica especi-
alitzada validarà les propostes 
presentades. Aquesta comis-
sió tècnica estarà formada per 

personal tècnic del departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament. Si és necessa-
ri, també hi intervindran altre 
personal tècnic municipal.
Un cop acabada la fase de va-
lidació tècnica tindran lloc les 
votacions. Tots els ciutadans 
majors de setze anys podran 
votar aquelles propostes que 
es duran a terme el 2022. Es 
podrà votar a través del web 
www.igualadaccc2022.cat 
amb identificació prèvia o, bé 
presencialment a la Sala d’Ex-
posicions Municipal i al ves-
tíbul de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Cada persona haurà de 
votar obligatòriament tres 
projectes.
A la fase de retorn es farà una 
sessió informativa adreçada a 
tots els ciutadans i a les enti-
tats i empreses que han par-
ticipat en què es donaran a 
conèixer els resultats del pro-
cés participatiu. 
La sessió ha estat seguida en 
directe per una vuitantena 
d’espectadors i ha quedat en-
registrada al canal de YouTube 
de l’Ajuntament on es pot vi-
sualitzar. A més, es posa a dis-
posició de totes les persones 
interessades un correu per a 
fer consultes i resoldre dubtes: 
contacte@igualadaccc2022.
cat. Tota la informació refe-
rent al procés participatiu i les 
bases de participació es poden 
trobar al web www.igualadac-
cc2022.cat.

S’obre el procés participatiu ciutadà 
per Igualada, Capital de la Cultura 
Catalana 2022

FOTOGRAFIA / LA VEU 

L ’últim cap de setma-
na comença amb una 
activitat fotogràfi-

ca nocturna, que des de les 
primeres edicions té molta 
acollida. El divendres 19 de 
març hi ha programat el ta-
ller de fotografia nocturna, 
a les 19 h a l’Adoberia Bella. 
El taller és gratuït. Les places 
són limitades, cal inscriu-
re’s a fineartigualadainfo@
gmail.com.
Per al dissabte 20 de març, 
es proposa una jornada foto-
gràfica amb en Tino Soriano, 
fotògraf reconegut del Na-
tional Geographic Society. 
A les 10 h s’ha programat, 
a l’Adoberia Bella, el taller 
“Anatomia d’una foto” on es 
revisaran les claus fonamen-
tals per millorar l’eficàcia 
del fotògraf durant la presa 
d’imatges; activitat de paga-

ment, les places són limita-
des i cal inscriure’s a finear-
tigualadainfo@gmail.com. A 
la tarda, seguim la jornada 
amb la presentació del llibre 
CurArte, 40 años fotografian-
do la sanidad española.
Per finalitzar el programa 
d’enguany, el diumenge 21 
de març es farà públic el ve-
redicte del V Ral·li fotogràfic 
FineArt, a les 11 h a la seu 
de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada.
L’esdeveniment, de renom a 
Catalunya i pioner en l’àmbit 

nacional en el sector de la fo-
tografia, té lloc en 12 espais 
efímers d’Igualada. Un esde-
veniment consolidat que, tot 
i la situació actual i les res-
triccions de mobilitat, conti-
nua superant les expectatives 
dels organitzadors, amb una 
gran acollida per part del pú-
blic i el nombre de visitants.
Fins diumenge podeu gaudir 
d’aquesta cita anual amb la 
fotografia, exposicions im-
perdibles i molt diverses.

Tino Soriano, presenta Cu-
rArte, 40 años fotografiando 
la sanidad española
Aquest dissabte 20 de març, 
en el marc de la 9a edició de 
FineArt Igualada, el fotògraf 
del National Geographic So-
ciety, Tino Soriano, ens pre-
sentarà el seu llibre CurArte, 
40 años fotografiando la sani-
dad española, un homenatge 
al personal sanitari i al seu 

esforç.
L’autor, que estava destinat a 
ser metge però es va creuar 
amb la fotografia, coneix 
molt bé el món de la sanitat. 
En aquest llibre recull el tre-
ball realitzat durant dècades, 
deambulant pels passadissos, 
els quiròfans i les habitacions 
d’hospitals; un exemple de 
fotografia humanista. Sense 
dubte, una retrospectiva de 
les millor imatges de Tino 
Soriano en l’àmbit sanitari.
Serà a les 18h a l’Adoberia 
Bella, activitat gratuïta.

El FineArt Igualada 
encara la recta final
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MÚSICA / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora pre-
senta una nova edició 
del Cicle Música de 

Primera Fila, a través del qual 
oferirà tres concerts dintre de 
la Programació Gener/Maig 
2021. Aquest Cicle representa 
una clara aposta per continu-
ar potenciant la música en viu 
i oferir a la ciutat una progra-
mació estable, de qualitat i amb 
segell propi, de música de cam-
bra. Al mateix temps, el teatre 
vol generar un espai perquè 
prestigiosos artístics del plan-
ter igualadí puguin oferir con-
certs a la seva ciutat natal o on 
s’han format musicalment.
Aquest diumenge 21 de març 
a les 19 h tindrà lloc el concert 
Els colors del virtuosisme en la 
flauta al vell continent amb els 
flautistes Patrícia de No i David 
Riba acompanyats al piano per 

Josep Maria Comajuncosas. La 
Bellesa de C.Ph. E.Bach, els co-
lors impressionistes de Claude 
Debussy i el virtuosisme ope-
rístic del Rigoletto de Verdi, 
transcrit per Franz Doppler de 
la mà de tres grans artistes de 
renom. Una cita imprescindi-
ble amb tres destacats artistes 
del panorama musical actual.

El segon concert del Cicle 
serà Funky Good Time el di-
vendres 30 d’abril a les 20 h. 
Josep Buch, amb una llarga 
trajectòria com a acompa-
nyant de diversos músics i 
artistes, ens presenta el seu 
projecte personal acompa-
nyat d’alguns dels músics més 
reconeguts de l’escena del jazz 

El Teatre de l’Aurora encenta una nova edició 
del Cicle Música de Primera Fila

i el R&B de casa nostra, Guim
Garcia al saxo, Txema Rie-
ra al piano i Eloi López a la 
bateria. El grup oferirà un re-
pertori de temes propis i tam-
bé versionarà alguna compo-
sició del gran baixista Jaco 
Pastorius, font d’inspiració 
inesgotable.
Tancarà el Cicle el concert 
Temps Viscut, un Rèquiem de 
Mozart a càrrec del Quartet 
Indiano de corda i la ballari-
na Aina Lanas que tindrà lloc 
el divendres 4 de juny a les 
20 h. Peter Lichtenthal, con-
temporani de Mozart, va fer 
un arranjament del Rèquiem 
per a quartet de corda. L’obra 
adquireix amb aquesta for-
mació un caràcter més íntim 
però sense perdre la força que 
la caracteritza.
El temor, la súplica, l’angoixa, 

el pànic, la humilitat, la lloan-
ça i la ira. Tots els sentiments 
que experimentem davant la 
mort es veuen expressats en 
aquest espectacle amb la for-
ça i delicadesa de la dansa.
El Quartet Indiano de Corda 
és un grup de cambra que, 
des dels seus inicis, ha tre-
ballat les arts de forma in-
terdisciplinar. Han col·labo-
rat amb artistes plàstics com 
Arian Morera a l’espectacle 
Micro-Macro, Nona Umbert a
Oximoron i amb Teatre Nu a 
D’Un Quixot, entre d’altres. A 
Temps Viscut s’uneixen amb 
la ballarina Aina Lanas amb 
una gran experiència en dan-
sa contemporània, i amb l’es-
cenògraf Jordi Rotés.
Els concerts s’emmarquen en 
el Cicle de Concerts de Pro-
fessorat de l’Escola/Conser-
vatori Municipal de Música 
d’Igualada en què participa 
de nou el Teatre de l’Aurora.

Horari i venda d’entrades de 
Els colors del virtuosisme en 
la flauta al vell continent
El concert tindrà lloc el diu-
menge 21 de març a les 19 h. 
Les entrades tenen un cost de 
12 € i 10 € (amb els descomp-
tes habituals) es poden adqui-
rir per Internet i a la taquilla 
del Teatre de l’Aurora (a la 
plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció.

TEATRE / LA VEU 

Demà 20 de març l’ac-
tor Martí Peraferrer 
presenta La vida se-

creta de Tennessee Williams a 
La Casa del Teatre Nu, a Sant 
Martí de Tous. Se’n faran dues 
funcions, a les 18h i a les 20h.
El monòleg, dirigit per Fran-
cesc Cerro-Ferran, convida a 
endinsar-nos en la vida del dra-
maturg nord-americà, conegut 
per obres com Un tramvia ano-
menat Desig (1947), La gata so-
bre la teulada de zinc calenta 
(1955) o La nit de la iguana 
(1961), entre moltes altres.
La vida secreta de Tennessee 
Williams relata l’ocàs d’un au-
tor mític i de gran èxit que cau 
en l’oblit quan experimenta 
i innova en la seva obra dra-
màtica i la crítica el destrueix 
de manera implacable. Arrel 
de la pandèmia, Peraferrer en 
va plantejar una versió de pe-

tit format al menjador de casa 
seva, a Girona, en què la pro-
ximitat i la comunicació amb 
l’espectador és especial i els 
sentiments de Williams no el 
deixen indiferent, perquè l’en-
dinsen en la gran muntanya 
russa d’emocions que va ser la 
seva vida.
L’obra ha rebut una gran quan-
titat de bones crítiques arreu 

dels escenaris que ha trepit-
jat i ha volgut anar més enllà, 
experimentant en el camp de 
la proximitat, del compromís 
amb el públic i del que s’ano-
mena teatre de butxaca. De 
casa seva, arriba ara a La Casa 
del Teatre Nu, amb un afora-
ment una mica més gran (25 
persones) i les mesures de se-
guretat sanitària necessàries.

Martí Peraferrer revela els secrets de 
Tennessee Williams a Tous

CARNISSERIA 
 XARCUTERIA 

AVIRAM

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

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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TEATRE / LA VEU 

Entre Igualada i Tijuana, 
hi ha 9.656 kilòmetres 
de distància i nou hores 

de diferència. Quan els joves 
igualadins arriben a l’escola en 
una ciutat de gairebé 40.000 
habitants, els tijuanenses se’n 
van a dormir a l’ombra d’una 
de les fronteres més transita-
des del món pel que fa a per-
sones i mercaderies, on viuen 
prop de 2.000.0000 d’habi-
tants. Què passaria si un grup 
de joves d’aquí agafessin un 
avió i arribessin allà per tro-
bar-se amb un grup de joves 
mexicans? De què parlarien? 
Quines aventures viurien? I 
sobretot, quines descober-

tes farien uns i altres de les 
seves realitats… Diferències 
iguals, obra de teatre escrita 
pels alumnes de 4t d’ESO de 
l’Escola Pia d’Igualada, parla 
d’això i molt més: de la migra-
ció, de la família, de la violèn-
cia, de l’amor... La representen 
aquest divendres 19 de març al 
Teatre Municipal d’Igualada, a 
les 18:00 hores, amb taquilla 
inversa pels projectes de la 
Fundació Educació Solidària 
a Mèxic.
El curs 2019-2020, en un 
món encara sense pandèmia, 
El crit del silenci -grup de 
teatre d’alumnes de l’Escola 
Pia d’Igualada-, van conèixer 
de primera mà l’experiència 
d’una professora de la seva 

escola a la Baixa Califòrnia 
com a voluntària en un pro-
jecte d’estiu amb joves mexi-
cans. Impactats, van decidir 
escriure una obra per reflectir 
les realitats tan diferents en 
què viuen uns i altres. Naixia 
Diferències iguals: a la seva 
idea i desig, acompanyada 
per la Montse Basart (actriu i 
professora de teatre a l’Escola 
Pia) s’hi va sumar la recollida 
d’informació parlant amb di-
ferents experts que treballen 
en migració o cooperació i, 
fins i tot, via zoom, amb joves 
de Tijuana que pertanyen als 
projectes escolapis d’aquella 
ciutat.
La passada primavera havi-
en de representar-la al Teatre 
Municipal d’Igualada. La co-
vid-19 també va acabar amb 
aquest somni… o més aviat, 

el va retardar. Un any després, 
aquest divendres 19 de març i 
en el marc de la Setmana So-
lidària de l’Escola Pia d’Igua-
lada, pujaran a l’escenari. Du-
rant aquests 12 mesos, han 
continuat assajant per zoom, 

Alumnes de l’Escola Pia porten a l’escenari la realitat dels joves de 
Tijuana a través de l’obra de teatre “Diferències iguals”

van gravar una web sèrie al 
voltant de l’obra i han aprofitat 
per apropar-se més a la realitat 
mexicana.
Els diners recollits, es destina-
ran a projectes d’educació no 
formal a Tijuana, Mexicali i 
Ensenada (Baixa Califòrnia), 
dels quals es beneficien cen-
tenars de joves i infants de 
barris vulnerables gràcies a 
Educación Solidaria en las Ca-
lifornias i a la Fundació Edu-
cació Solidària, que fa més de 
20 anys que treballa des de Ca-
talunya per donar-los suport. 
Alguns d’aquests joves han 
gravat un vídeo per desitjar 
sort als joves igualadins: grà-
cies a les tecnologies, les dis-
tàncies són més curtes i, grà-
cies als projectes compartits i 
el coneixement mutu, les dife-
rències són menys punyents.

MÚSICA / LA VEU 

David Martí Gomila 
oferirà un recital de 
les seves cançons a 

la sessió d’AUGA de dilluns, 
com sempre a les 6 de la tarda 
des del Canal Taronja. 
David Martí Gomila és  un 
jove cantautor de Castellfollit 
del Boix, que després d’estudi-
ar violí uns anys al conserva-
tori d’Igualada va començar a 
provar de compondre alguna 
cançó com a hobbie, fins que 
al 2019 li va arribar l’oportu-
nitat de compartir en públic 
les cançons en un concert. A 
partir d’allà va veure que allò 
era realment el que li agrada-

va.
L’estil de les cançons varia en 
cada tema, però ho defineix 
com a cançó d’autor, ja que es 
pren la llibertat de passar per 
diversos estils. Això sí, intenta 

Tarda de música a l’AUGA

que les lletres de les cançons 
tinguin un missatge significa-
tiu, de crítica també al nihilis-
me, i amb valors positius.
Actualment està preparant el 
que serà el seu primer disc.

CULTURA / LA VEU 

L’artista Joan Font-
cuberta ha visitat 
avui l’Ajuntament i ha 

exposat els detalls del pro-
jecte ‘Mirades des del con-
finament’, un mural–mo-
saic de 50 metres de llarg, 
ideat com un homenatge 
a la solidaritat col·lectiva, 
i que s’instal·larà propera-
ment i de manera perma-
nent a Igualada, impulsat 
per Òmnium Cultural

Joan Fontcuberta farà un mural en 
homenatge a la solidaritat col·lectiva



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

CULTURA  |  61Divendres, 19 de març de 2021

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 DEL SEGLE XX.

ESCENA COSTUMISTA: RENTAR LA ROBA AL RIU.
ZONA DE “ELS MULETONS”, AMB EL PAS DEL RIU 
ANOIA, A VILANOVA DEL CAMÍ.

Fotografia d’autor desconegut.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora.

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

AGENDA

Municipal l’Ateneu.

MÚSICA 
Igualada 

Concert Els colors del virtuosisme en la 
flauta al vell continent amb els flautistes 
Patrícia de No i David Riba acompanyats 
al piano per Josep Maria Comajuncosa. 
Forma part del cicle Música de Primera 
Fila
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

ESPECTACLE FAMILIAR 
Igualada 

EL RITME DE L’ALEGRIA és un especta-
cle musical adreçat al públic familiar que 
passa per diversos gèneres com el reggae, 
el rock, la rumba,... amb Diego Paqué, 
Jordi Giralt i Albert Puig
Diumenge a les 12 del migdia al Kiosk 
del Rec.

TEATRE 
Igualada 

Teatre Mòbil i Marcel Gros presenten el 
seu espectacle Remember Show. És un 
retrobament després de trenta anys. Un 
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MÚSICA 
Igualada

Concert a càrrec de Marta Garrett, una 
cantant de jazz de Lisboa, un referent que 
presenta per primera vegada a Catalunya 
el seu concert a solo. Amb un ukulele i una 
loop station ens porta les seves cançons 
originals i algunes versions de folk, jazz i 
música brasilera.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Kiosk 
del Rec

TEATRE SOLIDARI 
Igualada

Alumnes de l’Escola Pia d’Igualada porten 
a l’escenari la realitat dels joves de Tijua-
na a través de l’obra de teatre “Diferències 
iguals”.
Divendres a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

DISSABTE 20

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada

Joan Tardà presentarà el seu darrer llibre 
En defensa pròpia de l’editorial Pòrtic. 
Conversa amb Enric Conill i Sergi Sol.
Dissabte a les 12  del migdia al Kiosk del 
Rec.

TEATRE 
Sant Martí de Tous

L’actor Martí Peraferrer presenta “La vida 
secreta de Tennessee Williams”. El mo-

nòleg, dirigit per Francesc Cerro-Ferran, 
convida a endinsar-nos en la vida del dra-
maturg nord-americà,
Dissabte a les 6 de la tarda i a les 8 del 
vespre a la Casa del Teatre Nu.

TEATRE 
Capellades

“Perduts”. Què fas quan t’enamores de la 
dona del teu millor amic? I si ella s’enamo-
ra de tu?
Aquestes preguntes són les que intenta res-
pondre Ramon Madaula en la seva última 
comèdia, que ha escrit i dirigeix.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DIUMENGE 21  

MÚSICA 
Igualada 

Els Amics de l’Òpera d’Igualada han or-
ganitzat la presentació de l’òpera de Ver-
di, Il Trovatore continuant amb la seva 
voluntat d’acostar al públic de la ciutat el 
món de la lírica de qualitat
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 

homenatge a l’ofici, al riure, a l’humor, a 
l’amistat... Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

VISITA GUIADA 
Piera 

Piera Moderna. De la vinya a l’estiueig. 
Visita guiada per conèixer la Piera mo-
derna. Una èpocad’aventures americanes 
i d’especialització en la vinya.
Diumenge a les 12 del migdia des de 
l’Ajuntament

DILLUNS 22

MÚSICA
Igualada 

David Martí Gomila oferirà un recital de 
les seves cançons. És un jove cantautor de 
Castellfollit del Boix. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda pel Canal Ta-
ronja

DIJOUS 25

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

‘Kodawari. Devoció per l’art’. Els haikus 
de la Montserrat Altarriba combinats amb 
dibuixos Sumi-e de la Carme Freixes con-
formen una simbiosi tan estreta que fan del 
llibre una obra artística. L’acte comptarà 
amb l’assistència de les dues autores, i amb 
l’acompanyament musical d’Elena Tan.
Dijous a 3/4 de 7 de la tarda al Jardí de 
l’Ateneu



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

El FineArt acull la presentació d’una obra del tot 
testimonial, “Pandemia, miradas de una tragedia”

A questa edició del FineArt Igualada 2021 ha 
vist la presentació de tot un testimoniatge 
fotogràfic d’excepció, el llibre: “Pandemia, 

miradas de una tragedia”, en un acte  de llançament 
presentat públicament -amb aforament limitat i se-
guint els protocols sanitaris pertinents- a les depen-
dències de l’Adoberia Bella per les fotògrafes Sandra 
Balsells i Nuria López Torres. Aquesta obra comprèn 
les fotografies de vint-i-sis professionals del món de 
la fotografia, tretze homes i tretze dones, d’un nota-
ble i merescut reconeixement a nivell internacional; 
tot responent a una ferma voluntat: la creació d’una 
sentida memòria documental i visual sobre la crisi 
sanitària universal que ens afecta des del 2020. Tot 
aquest treball fotogràfic vol ser –i ho aconsegueix- 
un autèntic i completíssim reportatge de tantes i 
tantes situacions i mirades a propòsit del més gran i 
devastador infortuni que està castigant a la població 
mundial, de manera global. En aquest sentit, l’última 
finalitat d’aquest projecte és aconseguir una col·lecta 
solidària per a secundar als familiars dels reporters 
gràfics que hagin mort com a conseqüència de la 
COVID-19, en acte de treball periodístic per distints 
països del món, al decurs de tota la pandèmia.
Més enllà de posar en valor el treball d’aquestes i 
aquests insignes artistes: Rodrigo Abad, Carmenchu 
Alemán, Guillermo Arias, Óscar B. Castillo, Sandra 
Balsells, Felipe Dana, Fabiola Ferrero, Cristina Gar-
cía Rodero, Ricardo García Vilanova, Diego Ibarra 
Sánchez, Andoni Lubaki, Isabel Muñoz, Darcy Pa-

dilla, Pablo Piovano, Juan Manu-
el Castro Prieto, Anita Pouchard 
Serra, Moisés Saman, Gervasio 
Sánchez, Sylvia Izquierdo, Laura 
León Gómez, Nuria López Tor-
res, Jacky Muniello, Santi Palaci-
os, Víctor Peña, Lorena Velasco, 
Susana Vera, per a aquesta primí-
cia es va subratllar un dels màxims 
reclams que explica tot aquest re-
cull, és a dir, “Una fotografia mai 
no reflecteix suficientment el pro-
fund horror d’una tragèdia, però 
sense aquesta seqüència en cap 
cas tindríem la prova més fefaent 
per a documentar la nostra me-
mòria històrica”.
Tanmateix, precisament a resultes d’aquesta publica-
ció, prologada per Enric Martí, s’insisteix en l’esclat 
d’una pandèmia, coneguda amb el nom de Covid-19, 
que ha causat fins als nostres dies i, en base a dades 
oficials, més d’un milió i mig de morts i gairebé se-
tanta milions de contagis a tot el món. Amb pics de 
més d’un miler de morts diàries en determinats paï-
sos; i amb uns efectes letals que superen amb escreix 
les xifres de víctimes de qualsevol conflicte bèl·lic 
amb armes convencionals. Així i tot, el més greu és 
que importants professionals de la Sanitat ens recor-
den a tothora que tot just ens trobem al comença-
ment d’aquest greu copejament sobre la humanitat.

Les imatges mostrades en aquest admirable i sensible 
projecte fotogràfic, participat de tan grans artistes, vol 
esdevenir al capdavall tot un referent inaudit d’una 
minuciosa comesa de documentar fets i situacions 
d’un considerable copejament personal i social, cons-
tituint alhora  una certificada memòria documental 
i visual sobre aquesta crisi sanitària global, en què 
guanyen terreny les paraules de la fotògrafa america-
na Sally Mann, “Les fotografies obren portes al passat, 
però també permeten una primera aproximació al fu-
tur”, o bé així mateix, aquesta declaració del reconegut 
fotoperiodista americà W. Eugene Smith, “La fotogra-
fia podria, pels efectes d’aquesta tènue llum, modesta-
ment, contribuir a canviar les coses”.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Periodista.  

Núm. de Col·legiació: 20.196
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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



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 ESCRIP-
TORA
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’IGUALADA 
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 imat-
ges un discurs introspectiu que ha 
acabat conformant tot un recorregut 
per la seva memòria i els seus som-
nis.. 
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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SALVAJE

NUEVO ORDEN
Mèxic. Thriller  De Michel Franco. Amb  Naian González 
Norvind, Diego Boneta, Mónica del Carmen, 
A Mèxic D.F. se celebra una fastuós casament d’alt llinatge 
mentre als carrers pròxims es viuen violentes protestes amb 
el focus en la lluita de classes, derivant la tensa situació en 
un cruent cop d’estat. Vista a través dels ulls de la jove núvia 
de l’enllaç i dels servents que treballen per a la seva benes-
tant família, ‘Nuevo orden’ segueix les petjades de l’ensorra-
ment d’un sistema polític. 

MINARI
Estats Units. Drama. De Lee Isaac Chung. Amb 
Steven Yeun, Han Ye-ri, Youn Yuh-jung, Alan S. Kim
El film ens trasllada a la dècada dels ‘80 per explicar-nos la 
història d’una família -meitat coreana, meitat nord-ameri-
cà- que viu en una petita granja d’Arkansas tractant d’arri-
bar al anomenat “somni nord-americà”. Després de l’arriba-
da de l’àvia, la llar canviarà completament. Els riscos de la 
vida al camp i la inestabilitat de l’nucli familiar, són els pilars 
al voltant dels quals gira aquest film sobre la resistència dels 
llaços familiars.

EL PADRE
Regne Unit. Drama. De Florian Zeller. Amb Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell
Anthony, un home de 80 anys mordaç, una mica trapella i 
que tossudament ha decidit viure sol, rebutja tots i cada un 
de les cuidadores que la seva filla Anne intenta contractar 
perquè l’ajudin a casa. Està desesperada perquè ja no pot 
visitar-lo a diari i sent que la ment del seu pare comença a 
fallar i es desconnecta cada vegada més de la realitat

LOS TRADUCTORES
França. Thriller. De  Régis Roinsard. Amb  Lambert Wil-
son, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, Sidse Babett 
Knudsen, Eduardo Noriega
L’editor d’un escriptor de bestsellers introdueix a nou tra-
ductors en un búnquer de luxe amb la finalitat que tradu-
eixin en temps rècord la seva última novel·la i evitant qual-
sevol filtració. Malgrat aquesta precaució, les deu primeres 
pàgines han estat publicades. Qui ho va fer?

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

NUEVO ORDEN 
Ds: 19:30

RAYA Y EL ULTIMO DRAGON 
Ds: 17:00 (català)
Dg: 17:00 (castellà)

MINARI 
Dv: 19:30
Dg: 19:30
Dc: 19:00

THE HUMAN VOICE - Cineclub 
Dj: 20:00

1/INMUNE
Dv Dll Dc i Dj: 17:30/19:30
Ds i Dg: 16:15/18:10/19:55
Dt: 19:30
1/INMUNE (VOSE)
Dt: 17:30

2/PEQUEÑOS DETALLES 
Dv a Dll Dc i Dj: 17:05/19:40
Dt: 19:40
2/PEQUEÑOS DETALLES 
(VOSE) 
Dt: 17:05

4/ RELIC
Dv a Dj: 17:50/19:50
4/ LOS ELFKINS
Ds: 16:05
4/ EL JINETE DEL DRAGON
Dg: 16:05

5/LOS TRADUCTORES
Dv a Dg Dc i Dj: 17:00/19:20
Dt: 19:20
5/LOS TRADUCTORES (VOSE)
Dt: 17:00

6/MIRANI. HISTORIA DE MI 
FAMILIA 
Dv a Dg Dc i Dj: 17:15/19:35
Dt: 19:35
6/MIRANI. HISTORIA DE MI 
FAMILIA (VOSE)
Dt: 17:15

7/EN GUERRA CON MI ABUELO 
Dv Dll a Dj: 17:00
Ds i Dg: 16:45
7/HASTA EL CIELO
Dv Dt i Dj: 19:10
Dg: 19:00
7/WONDER WOMAN 1984
Ds: 19:00
Dll i Dc: 19:10

8/LOS CROODS. UNA NUEVA 
ERA
Dv Dll a  Dj: 18:00
Ds i Dg: 16:00/18:00
8/SENTIMENTAL
Dv Dg Dt i Dj: 20:00
8/SALVAJE 
Ds Dll i Dc: 20:00

EL PADRE
Ds: 17:30
Dg: 19:05
MADAME CURIE
Dg: 17:30
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Tota la informació de la teva comarca en un clic

SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

EL CASAL INFORMA QUE 
MENTRE DURI EL TOC DE 
QUEDA LES SESSIONS 
COMENÇARAN A  2/4 DE 6

Fer les maletes
El racó del Cineclub •  The Human Voice

RICARD FUSTÉ/ 

El dijous 25 de març, el Cine-club presenta, 
a l’Ateneu Cinema, la producció espanyo-
la del 2020 The Human Voice, dirigida per 
Pedro Almodóvar. Atesa la curta durada 
d’aquesta pel·lícula (ja sabeu la dita: al pot 
petit…) se’n faran dues sessions, a les vuit 
del vespre i a les nou, en la seva versió ori-
ginal en anglès amb subtítols.
L’obsessió d’Almodóvar amb el text de Jean Cocteau ja ve de lluny. De fet, està 
en la gènesi de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que comença com 
l’obra teatral, amb la protagonista tancada amb les maletes del seu amant, qui 
l’abandona per anar-se’n amb una altra dona.
Ara torna sobre el text però sense afegir-hi més trama ni altres personatges i 
depurant-lo, amb la col·laboració de la britànica Tilda Swinton, genial. 
El primer treball d’Almodóvar en anglès és una obra petita per les seves di-
mensions però gran pels seus resultats, un exercici cinematogràfic d’altura en 
què el director exhibeix tot el seu talent pels decorats, els colors, els espais i els 
moviments de la càmera, assolint una intensitat comparable a la dels millors 
moments del seu cinema i concentrada en trenta minuts impecables.
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La sèrie, és una 
mirada apassionant 

als escacs, a la 
soledat del jugador 

i, en definitiva a 
la lluita contra els 
dimonis personals 
que ens assetgen

Kentucky, anys 60. En 
plena Guerra Freda, 
la jove Beth Harmon 

(Anya Taylor-Joy) és una òr-
fena amb una aptitud prodi-
giosa per als escacs, que llui-
ta contra les seves addiccions 
mentre tracta de convertir-se 
en la millor jugadora del món 
guanyant als grans mestres, en 
especial als russos...
No és cap cas real, però s’hi 
assembla molt. La sèrie està 
molt cuidada i és immersiva, 
en especial gràcies al paper de  
Taylor-Joy, una actriu d’ascen-
dència argentina -hi va viure 
molts anys i parla un espanyol 
perfecte- que era del tot des-
coneguda, i que ara es rifen 
els millors directors per a les 
superproduccions d’aquest 
any.
Formada per set episodis, el 
director Scott Frank escriu i 
dirigeix   una adaptació de la 
novel·la homònima de Walter 
Tevis. Tevis és un vell conegut 
a Hollywood, ja que gran part 
de la seva obra novel·lística ha 
estat adaptada (El buscavidas, 
El color del dinero i El hombre 
que cayó a la Tierra).
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Les millors Sèries

Gambito de Dama, oda als escacs 
S’ha emportat un munt de premis, i amb raó. La minisèrie de 7 episodis de Netflix va ser la sorpresa del 2020, i els 
que encara no l’heu vist, no sabeu què us esteu perdent.

A més de la seva faceta lúdi-
ca, la minisèrie també aborda 
l’addicció de la protagonista 
als tranquil·litzants, ja que se’ls 
administraven -i ella mateixa 
es “dosificava” - a l’orfenat en 
què va viure. A més d’aquesta, 
també anirà desenvolupant 
problemes emocionals i amb 
l’alcohol.
Com a guionista, Scott Frank 
treballa tres pilars per expli-
car tota la sèrie. La primera 
és plantejar-la com si fos un 
fictici biopic a nivell formal. 
Va més enllà del drama pro-
tagonitzat per una heroïna 
contra el món i flirteja amb un 
gènere molt de moda actual-
ment buscant, en tot moment, 
autenticitat en el que s’està ex-
plicant.

També ajuda a aquesta per-
cepció que la càmera poc 
s’allunyi de la Beth. És la seva 
vida, i allò que passi aliè a això 
només ens importarà en el 
moment en què ella s’hi hagi 
d’enfrontar. Fet que hi afegeix 
una aura extra que fa que, sen-
se estar basat en la vida de cap 
personatge concret, la història 
sigui íntima, humana i amb 
veracitat.
Aquesta, per dir-ho, visió de 
túnel és també un reflex de 
la personalitat i la manera de 
veure els escacs, i per extensió 
la vida, per part de la prota-
gonista. Es submergeix en el 
joc com si fos el seu propi mi-
crocosmos on és la mestressa 
i senyora. Els seus instints do-
nen curs davant la poca edu-
cació (o atenció) emocional 
que ha viscut.

Un delicat viatge 
de maduresa
A Gambito de dama més que 

una història sobre una jove 
prodigi, ens endinsem en un 
delicat viatge de maduresa 
d’algú a qui el sistema ha 
fallat des de petita i ha pro-
piciat les seves addiccions, a 
l’alcohol, a les maleïdes pín-
doles verdes mentre acusa 
una falta d’afectivitat. Una 
solitud agressiva.
El que ens porta a l’últim 
pilar de Frank: som davant 
d’un gegantí flashback. Així, 
després del petit pròleg de 
presentació, retrocedim a la 
infància d’aquesta jove Beth 
des dels seus anys a l’orfenat. 

Res de saltar passat i pre-
sent: en ordre estrictament 
cronològic anem coneixent 
les llums, ombres i evolució 
d’aquesta escaquista.
Tot això podria caure en foc 
d’encenalls de no ser perquè 
l’actuació d’Anya Taylor-Joy 
és tan rica en matisos dins 
d’una contenció, que acon-
segueix ser fascinant. Com a 
director, Scott Frank poten-
cia la seva ja de per si hipnò-
tica presència en un drama 
molt ben treballat.
En definitiva, Gambito de 
dama és una mirada apassio-
nant a escacs, a la soledat del 
jugador i, en definitiva a la 
lluita contra els dimonis per-
sonals que ens assetgen. Una 
sèrie superba que se situa en-
tre el millor que ens ha ofert 
Netflix el passat 2020. Ens hi 
juguem alguna cosa que et 
vindran ganes de treure de 
l’armari aquell taulell d’escacs 
que fa anys que ni miraves?

Més que una història 
sobre una jove prodi-
gi, ens endinsem en 
un delicat viatge de 
maduresa d’algú a 

la qual el sistema ha 
fallat des de petita 

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili



Març
19: Solemnitat de sant Josep; Amanç o Amanci .

20: Ambròs de Siena; Martí de Dumio; Fotina; Eufèmia. 
21: Filemó; Fabiola .

22: Zacaries; Octavià; Deogràcies; Benvingut; Lea .  
23: Josep Oriol; Sant Toribi de Mogrojevo .

24: Agapit; Simó; Caterina de Suècia 
25: Solemnitat de l’Anunciació del Senyor; Ireneu 

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

Medir Valls Escobedo

Els teus estimats: la teva esposa Pilar, el teu fill Frederic i M. Antònia; nets Marc, Pau i 
Marta; besnétes Ona i Ivet, et tindrem sempre present en el nostre record i estima.

Ha mort cristianament el dia 14 de març a l’edat de 91 anys

Igualada, març de 2021

En record de:

Marina Vila Vives

Els teus fills Antònia, Remigi i Montserrat; nets; besnets; rebesnets 
i resta família et tindrem sempre present en el nostre record i estima.

 

Vídua de Felip Combalia Tomàs

Igualada març 2021

Ha mort cristianament el dia 17 de març a l’edat de 105 anys.

En record de:

ESGLÉSIA / LA VEU 

Demà dissabte 20 de 
març, a l’església de 
la Pobla de Clara-

munt, amb motiu de la fes-
tivitat de Sant Josep, tindrà 
lloc la inauguració d’un nou 
espai bíblic on s’exposaran 
permanentment 14 peces re-
lacionades amb l’Antic Testa-
ment,  realitzades en forja per 
l’artista pobletà Josep Muray. 
Els Missioners de Sant Josep 
del pare Vilaseca, han volgut 
incloure aquest esdeveniment 
dintre de les activitats que 
s’organitzaran durant l’any 
jubilar “10 anys a Igualada, 
il·lusió Vilasecana” . L’acte es 
realitzarà en acabar la cele-
bració de l’Eucaristia en ho-
nor a Sant Josep, Patró de la 

Família Josefina, a les 12 del 
migdia. 

Josep Muray
En Josep Muray va néixer a la 
Pobla el 1934; als 14 anys va co-
mençar a treballar com a aju-
dant de mecànics d’una fàbrica 
de gèneres de punt  i als 17 anys 
va començar a familiaritzar-se 
amb la mal·leabilitat dels me-
talls. Als 23 anys funda la seva 
pròpia empresa on elabora pe-
ces per a màquines tèxtils i de 
paper, a poc a poc el seu negoci 
va derivant cap a la forja i la ba-
sant artística passant cada cop 
més hores a l’enclusa, davant el 
fornal i picant i donant  forma 
al ferro. Tot i que una de les se-
ves passions sempre havia estat 
el pessebrisme, la seva feina al 
taller no li deixa temps per a 

dedicar-s’hi. En el seu afany de 
crear noves formes va realitzar 
un curs artístic per correspon-
dència I és llavors quan, atret 
i inspirat per la Natura i fruit 
d’una minuciosa observació 
del món que l’envolta, neixen 
les seves primeres escultu-

res… Motius animals, florals, 
vegetals i figures humanes 
conformen una extensa obra 
que culmina amb la realització 
d’una sèrie integrada per cator-

Festa de Sant Josep a la Pobla de Claramunt
ze peces inspirades en diferents 
passatges bíblics de l’Antic Tes-
tament. 
Actualment,  encara va al taller, 
encén  la fornal, i dedica una 
estona a l’enclusa picant el fer-
ro i fent néixer noves formes…
Igualment,  a la sortida,  es 
podrà visitar l’exposició de les 
pintures de l’artista tousenca 
Núria Riba que es troben al ca-
lendari Josefí 2021. Totes dues 
activitats coincideixen amb la 
proclamació del Papa Francesc 
de l’Any de Sant Josep. 
Des d’aquí us volem convidar 
a visitar-nos i gaudir-ne amb 
totes les mesures sanitàries de 
seguretat davant de la situació 
de pandèmia que vivim. 

ESGLÉSIA / LA VEU 

Enguany l’Església celebra 
especialment aquesta festivi-
tat, ja que s’escau en “l’Any de 
Sant Josep” que ha convocat 
el Papa Francesc. 

Sagrada Família
Avui divendres, dia 19: a les 
8 del matí, Missa. A les 7 de 
la tarda, Hora Santa Solem-
ne amb meditacions josefi-
nes de la carta apostòlica del 
Papa “Patris Corde”. A les 8 
del vespre, Missa Solemne 
presidida per Mn. Xavier. Es 
podrà guanyar la Indulgència 

Plenària amb les condicions 
degudes. En totes les eucaris-
ties es repartirà una estampa 
commemorativa.

PP. Caputxins
Avui dia 19 de març, Sant Jo-
sep, a les 11 del matí tindrem 
la Missa Solemne. Al acabar 
tindrem un obsequi una es-
tampa i els qui ho desitgin en 
aquest any Josefí, s’imposarà 
el Sant Escapulari de Sant Jo-
sep. 

Soledat
Se celebrarà a 2/4 de 8 del 
vespre, a l’església gran .

Festivitat de Sant Josep a Igualada
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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

HORARIS ACTUALS:
- Obert totes les nits per a 
comandes per a emportar 

i a domicili

- Dinars al restaurant 
DISSABTES i DIUMENGES

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?  
De dijous a diumenge migdia

938 03 18 64

Obert migdies 
 de dimecres a diumenge

G
U

IA
 D

E
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E
S

TA
U

R
A

N
T

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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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

SANTA MARIA DEL BRUC

El municipi del Bruc

E l terme municipal del 
Bruc, de 47,21 km2, 
a l’extrem de llevant 

de la comarca, es troba en 
contacte amb el Bages i el 
Baix Llobregat i s’estén als 
vessants sud-occidentals del 
massís de Montserrat, a l’est 
del coll del Bruc, fora ja de la 
conca de l’Anoia. 
Comprèn el poble del Bruc, 
repartit en quatre sectors 
principals, l’antiga parrò-
quia de Sant Pau de la Guàr-
dia, amb l’antic castell de la 
Guàrdia, diverses masies i 
veïnats i algunes urbanitza-
cions, com Montserrat Parc 
i el Bruc Residencial. El po-
ble del Bruc es troba repartit 
en quatre carrers o sectors 
principal. El nucli anomenat 
el Bruc de Baix és disposat 
al llarg de l’actual autovia, al 

límit amb el terme de Piero-
la. El Bruc de Dalt i el Bruc 
del Mig (que a ponent està 
limitat per l’autovia), se si-
tuen al llarg de l’antic traçat 
de la N-II, però estan lleu-
gerament separats. Al Bruc 
del Mig hi ha diverses cases 
d’interès, com la Vil·la Anto-
nieta, modernista, Cal Calvo 
i Cal Cordero. Can Cases, 
obra de Cristòbal Cascan-
te, deixeble d’Antoni Gaudí, 
construïda entre el 1888 i 
el 1900, acull l’ajuntament, 
equipaments culturals i una 
biblioteca. A la sortida del 
Bruc del Mig, abans d’arri-
bar al Bruc de Dalt, hi ha el 
monument del Timbaler, fet 
el 1952 per Frederic Marès.
El Bruc de la Parròquia és a 
l’esquerra de la riera de Can 
Dalmases, que el separa dels 

altres sectors, i també s’ano-
mena el Bruc de la Plaça i el 
carrer de la Parròquia, que 
són els vials que envolten 
i menen a l’església parro-
quial.
La història del Bruc va lliga-
da a la via del Camí Ral, el 
seu inici seria pels voltants 
del segle X, primera data que 
trobem el castell de la Guàr-
dia. Ja al segle XIII trobem 
els nuclis del Bruc de la par-
ròquia i el Bruc de Dalt. 
L’arribada del tren a Marto-
rell, al segle XIX, va fer de al 
zona del Bruc un lloc d’esti-
ueig, amb la construcció de 
cases d’estil modernista que 
encara perduren.
La llegenda del Timbaler del 
Bruc fa esment a les batalles 
que hi va haver a la zona du-
rant la Guerra del Francès.

La primera notícia que tenim d’aquesta 
església és del segle XI però la construc-
ció que avui podem veure data del segle 
XVIII. Es tracta d’un edifici d’estil neo-
clàssic que en edificar-se va incorporar 
l’antic absis romànic com a capella lateral. 
En l’absis hi podem observar la influència 
llombarda que va tenir el romànic de la 
zona, amb uns arcs cecs a la part alta i les 
lesenes que baixen fins al sòcol. En el mig 
hi ha una finestra d’esqueixada. El campa-
nar està situat al costat de l’absis i va ser 
edificat l’any 1080. Avui hi podem veure 
dos moments constructius: el que corres-
pon a l’època romànica i un de posterior, 
probablement, de l’edificació del segle 
XVIII. Està coronat per una torre pirami-
dal coberta amb teules vidrades d’escames 

esmaltades de color blau i blanc.
A l’interior de l’absis es poden observar 
unes pintures realitzades a finals del segle 
XIII començament del XIV, època en què 
encara es conserven molts del esquemes 
del romànic però ja es poden entreveure 
els nous conceptes del gòtic. Aquestes pin-
tures foren realitzades  sobre el mur uti-
litzant la tècnica anomenada “fals fresc”. 
Es van descobrir l’any 1958 sota una capa 
de calç. També són destacables les pintures 
renaixentistes de la volta de la nau i el re-
taule del Roser situat en una de les capelles 
laterals

Emplaçament: A la banda sud del nucli 
antic; tocant al torrent de l’Illa

MUSEU DE LA MUNTANYA 
DE MONTSERRAT
A les golfes de Can Casas, l’edifici moder-
nista que alberga l’Ajuntament del Bruc, tro-
bem aquest museu que presenta peces sobre 
l’escalada a Montserrat, les batalles del Bruc 
(1808) i materials provinents de les exca-
vacions i espeleologia local (fòssils, restes 
arqueològiques...). Entre els elements més 
destacats, podem esmentar una maqueta 
1:5000 de la muntanya, així com nombroses 
fotografies de les seves roques i cims, i ma-
terials d’escalada; una imatge d’alumini de la 
Mare de Déu de Montserrat, elaborada per 
escaladors dels anys cinquanta del segle XX; 

el monument al Timbaler i armament utilit-
zat a les batalles, a més d’una representació de 
l’edat mitjana al Bruc.
Aquest museu és un equipament cultural di-
nàmic que inclou una exposició permanent, 
un espectacular audiovisual, un fons docu-
mental i de materials de cada àmbit, i també 
té la voluntat d’acollir i promoure activitats 
culturals periòdiques (conferències, exposici-
ons temporals, cursos...). Les visites són con-
certades contactant al tel 93 771 0006.

Emplaçament: Can Casas, c. Bruc del Mig, 55

Ajuntament
del 

Bruc
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CA N’OLLÉ DE LA GUÀRDIA

Casa pairal de grans dimensions, de plan-
ta baixa, planta pis i sota-coberta amb 
una sèrie de volums adossats. Ha estat 
reformada, canviant l’aspecte original de 
la façana. El porxo d’arcades, la galeria i 
la torre són de recent construcció. De la 
primitiva edificació en resta tot el volum 
format per un edifici a dues vessants, de 
planta i pis amb dos balcons de barana de 
ferro on hi ha inscrit el nom Ignaci Oller. 
Per damunt dels balcons s’ha incorporat 
una finestra gòtica on hi havia l’antiga 
finestra de les golfes. S’accedeix a l’entrada 
per la porta situada a l’arcada del cos la-
teral, situat a ponent, construït probable-
ment al segle XIX.

Can Casas, o cellers Muller, és un edifici senyorial situat al 
bell mig del poble del Bruc, protegit com a bé cultural d’in-
terès local. Pertany al Modernisme. L’arquitecte Cristóbal 
Cascante i Colom (1851-1889), en va ser l’autor. Can Casas 
fou la darrera obra de Cascante, que col·laborà amb Joan 
Martorell i Montells, Eduard Mercader i Antoni Gaudí. La 
seva mor li sobrevingué quan tot just es coronava l’edifici 
de Can Casas, però restà per sempre inacabada la façana 
posterior (la que connecta amb la “casa vella”).
Es tracta d’una casa senyorial de planta rectangular forma-
da per l’edifici principal i un cos adossat d’una sola planta 
cobert per un terrat. En l’edifici principal s’hi poden dis-
tingir dues crugies. La primera, situada en una de les dues 
vessants de la coberta a dues aigües, (al costat del cos de 
planta baixa), consta de planta baixa, planta primera i gol-
fes. Contenia l’espai dedicat a celler, avui sala d’actes, i l’ha-
bitatge principal de la família Casas, avui reconvertit en 
oficines municipals. L’altra vessant conté el cos de l’escala 
d’accés a la planta primera i altres estances de l’habitatge. 
L’escala està il·luminada per vidrieres policromades i ar-
ranca d’un vestíbul, antigament ornamentat amb ceràmi-
ques aplacades. Se’n conserven alguns elements notables, 
com la porta d’accés a la sala d’actes (antic celler). A la 
planta golfes, avui Museu de la muntanya de Montserrat, 
la coberta està suportada per cavalls de fusta invertits, ati-

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 del Bruc / 
Enciclopèdia Catalana

CAN CASAS

Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

Masia Vinyanova, s/n. 
08294 El Bruc (Barcelona)

Telèfon: (+34) 93 744 86 04

Masia típica 
situada dins del 
Parc Natural de 
Montserrat. 
Va ser construïda 
el 1566 com a 
residència dels 
monjos de 
Montserrat.

Gaudeix d’un dia en plema natura amb 
familiars i amics, en un entorn únic.

La nostra proposta gastronòmica està basada en 
receptes tradicionals elaborades de manera 
artesanal amb productes de la nostra comarca

Cal Noio Restaurant
Bruc del mig, 63
08294 - El Bruc

 Tel. 93 7710202
info@calnoio.com

Segueix-nos:

@calnoio

Consta de planta baixa i pis cobert amb una 
galeria que conserva l’aspecte original. Per 
sota de la galeria, es troba la porta original de 
la masia, d’arc de mig punt amb dovelles. A 
l’interior de la planta baixa, una escala condu-
eix al primer pis on hi ha una gran sala origi-
nal, de 90 metres quadrats. A la part de ponent 
hi ha l’antic cup amb la inscripció “Fet fer Ig-
naci Oller. Any 1800”. Al voltant de la casa hi 
ha la capella de Sant Simeó, del segle XVIII, 
un estany, jardins i una premsa de vi.
Actualment allotja una casa de turisme rural.

Emplaçament: En un petit turó al límit nord-
oest del terme municipal tocant al de Maians.

Ajuntament
del 

Bruc

rantats amb elements de ferro pla. El cos de planta baixa, avui seu de la Biblioteca Pública 
Verge de Montserrat, havia estat la zona dels antics cups. Hi destaca el coronament del 
terrat format per una barana calada, amb un passamà motllurat que recolza sobre pilars de 
totxo vist i una sèrie de cercles de pedra artificial on s’inscriuen uns motius vegetals.
A la façana principal i la façana del carrer del Bruc del mig hi són notables l’ús dels diferents 
elements de totxo vist i els elements de ceràmica vidriada policroma.

Emplaçament: carrer Bruc del Mig, 55

Restaurants recomanats de la zona:
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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

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 19: 
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

 DISSABTE 20:  
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 21:  
BAUSILI

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

P. de la Creu, 7

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 22:
MR SINGLA 

Pujadas, 47

DIMARTS 23:  
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIMECRES 24:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 25:  
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
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Després de 21 anys d’experiència en el món de les dietes per aprimar-se, he 
apostat per oferir-vos unes de les millors dietes normoproteiques del mercat, Diet 
Flash, entre d’altres mètodes efectius que he anat adquirint al llarg de la meva car-
rera professional per oferir respostes personalitzades adequades per a cada cas 
(dejunis intermitents, dieta Keto, vegetarianes...)

El mètode per aprimar-se amb la dieta DietFlash Medical és: ràpid, segur i eficaç.

Consta de 6 fases, amb els millors productes dietètics i proteínics i una reeducació alimentària que permet aprimar-te sense 
passar gana ni perdre massa muscular.

L’èxit dels productes Dietflash:
Rics en proteïnes d’alt valor biològic
Dosificats perquè no mengis de més, ni de menys. Just el que necessites.
Baix contingut calòric
Pobres en sucres, perfectes per a snaks o com a substitut del menjar.
Aprèn a alimentar-te per perdre i mantenir el teu pes ideal, gaudint de la teva dieta. Seguiment setmanal

GRATUÏT

He decidit obrir el meu propi centre a Igualada, on a més a més de poder oferir aques-
ta gamma de dietes, també hi haurà altres serveis relacionats amb la salut, com:

. Massatges energètics i limfàtics.

. Flors de Bach i auriculo-teràpia

. Servei d’acupuntura. 
Impartit per Gloria Martín Baz (tècnica superior en  medicina tradicional xinesa) 
Certificat per la facultat de Beijing. 
Consulta informativa gratuïta (tel. 634 599 736)

Plaça de la Sardana, 2
Igualada

@cuidatambmariajose

Demana ja la teva cita 
i comença un nou estil de vida saludable.

 Tel. 621 278 418



MARC VIDAL ROSET  
 Arquitecte tècnic i propietari d’Espais Joves

Marc Vidal Roset, nascut a Igualada, fa 40 anys, casat i amb dos nens. Arquitecte Tècnic que des 
de fa tres anys gestiona, amb passió, el negoci familiar de la botiga de mobles. 

Els tres poders de l’estat actuen sempre amb “presumpció de legitimitat”. No podrien donar un pas si cada vegada haguessin d’acredi-
tar-la. Però cada un d’ells té característiques pròpies i diferenciades. El poder legislatiu gaudeix la legitimitat democràtica directa “iuris et 
de iure”, per ser la seu de la sobirania i la veu del poble. No ha de donar cap explicació de les seves actuacions, ni de la forma en què ho 
fa. Només pot ser qüestionat excepcionalment pel Tribunal Constitucional, perquè el Parlament “genera” totes les lleis i la Constitució. El 
poder executiu, ha d’actuar “seguint” les lleis, legitimitat “iuris tantum” i totes les seves actuacions poden ser qüestionades per qualsevol 
organisme o ciutadà davant els tribunals de justícia. El poder judicial, també el TC, no és polític com els altres dos i només “aplica” les lleis 
justificant i motivant cada sentència, que poden ser modificades en altres instàncies. Són conceptes bàsics de les estructures d’estat, però 
vulnerats massa sovint. El “poder” real (amiguisme, diners) manipula terminis i reglaments, crea interferències i obstruccions, i utilitza 
els tres pilars de l’estat com li convé, “pescant” el que vol, de manera interessada i no sempre legítima. 

“T’assessorem i t’oferim 
un servei de proximitat”

  Pia Prat Jorba @Pia Prat

Divendres, 19 de març  de 2021

Espai patrocinat per:

Què fa diferent Espais Joves?

Al despatx d’arquitectura i interiorisme es 
porten a terme des de la tramitació de do-
cuments tècnics, petites reformes i projec-

tes d’arquitectura.

Si el client ho demana, el departament d’interiorisme 
col·labora estretament en el procés de disseny, buscant 
solucions innovadores i nous conceptes estètics. Es fa 
un estudi dels espais, dels volums, dels colors... això fa 
que el projecte s’adapti a les necessitats, preferències i 
desigs del client. Dissenyem idees i projectes de clients 
i els acabem convertint en una realitat!

Expliqui’ns l’evolució de la seva activitat.

Fa molts anys que estem oberts al públic i tot gràcies 
als clients que han confiat en nosaltres.

Alguns ja ho eren del meu pare i ens han continuat 
donant confiança. Ara són les següents generacions 
les que continuen comptant amb els nostres serveis. 
Nosaltres intentem estar a l’última en novetats de mo-
biliari, tèxtils, dissenys... i aquest voler estar al dia i 
poder oferir solucions per a la majoria dels problemes 
és un bon motiu per atraure diferents generacions. Te-
nim productes en exposició, amb marques molt con-
solidades. I ara aquesta passió per oferir el millor ens 
ha portat a col·laborar amb la marca Kave Home que 
tindrà un espai preferent a  la planta baixa i a l’apara-
dor de la botiga. 

Què t’ha portat a apostar tan fort per la marca Kave 
Home?

Perquè és un grup català líder global de disseny i pro-

ducció de mobiliari en plena expansió. Ja treballàvem 
amb Julià Grup abans que Francesc Julià creés la mar-
ca Kave Home. És una marca que es fa propera i es 
caracteritza per la seva empremta social i ecològica, 
que amara el disseny i la qualitat dels productes amb 
una consciència responsable de l’entorn i les persones, 
i el compromís amb el medi ambient i la societat mit-
jançant el projecte Kave Cares. En l’actualitat està pre-
sent a més de 80 països i continua creixent combinant 
l’experiència de compra online amb el servei de botiga 
física de la mà de les botigues de referència de cada 
zona.  

I aquesta col·laboració com es concreta?

Hem creat un espai dins d’Espais Joves i ens han donat 
l’exclusiva per la comarca de l’Anoia. Disposem de les 
últimes novetats en mobiliari i complements per a la 
decoració d’exterior i creiem que és una proposta molt 
potent que esperem tingui una bona acollida. Tot l’es-
pai Kave Home és un espai d’experiència de compra, 
des de la zona Kave Kids fins a l’últim detall, us convi-
dem a donar una volta pels nostres espais.

Quins avantatges té comprar-ho en la botiga Espais 
Joves i no per internet?

En primer lloc l’assessorament personal i individual és 
molt més complert a la botiga. 

Els nostres interioristes t’assessoren de primera mà i, 
si et cal, et faran un projecte a mida del teu espai, ne-
cessitats i gustos. 

També hem de tenir en compte que som un servei de 
proximitat i local.

Però avui el servei d’immediatesa d’internet és molt 
valorat...

Creu que poder veure i tocar els productes, asseure’s 
en les cadires i sofàs, entendre la funció d’un tamboret 
o veure altres opcions que tenia el client en el moment 
d’entrar a la botiga no valen la pena? No tothom és 
interiorista i està al corrent de totes les opcions per re-
soldre un problema tècnic. Nosaltres intentem traduir 
el que el client vol i donar-li una forma concreta que el 
satisfaci, perquè el que compra no és per un dia, sinó 
que s’hi ha de sentir bé des del primer moment.

Hi ha altres avantatges?

I tant! Als nostres clients els ho facilitarem tot, nosal-
tres treballem fins que el producte estigui col·locat a 
casa seva. La nostra missió és satisfer els clients. 

Bons productes, bones marques, qualitat, garantia 
i bons professionals al seu servei. La nostra feina és 
convertir els projectes en realitat.  


