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El sector turístic de l’Anoia es
mou per captar més visitants
El grup UEA Turisme elabora un
Més de 80 empreses, sobretot rurals,
catàleg amb 34 experiències a l’Anoia viuen del turisme a la comarca
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dóna a La
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La Llacuna
inaugura
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Òdena
estudiarà
com regular
els grans parcs
solars
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Empresaris turístics i representants polítics, ahir dijous, presentant el catàleg “Fem Turisme a l’Anoia”.Foto: Jordi Puiggròs.

Sant Martí
de Tous,
Vila Florida
És el segon
municipi de
l’Anoia que
se suma al
moviment florit
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Tous s’ha adherit al projecte Viles Florides de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC).

David Cáceres:
“Un històric
com l’IHC no
es pot permetre
baixar”

Pàgina 43

2

| OPINIÓ

Divendres, 16 d’abril de 2021

L’EDITORIAL

A

Confiança

questa setmana, les últimes vacunes disponibles -de moment- d’AstraZeneca a
l’Anoia han estat cobertes en un tres i no
res. En la immensa majoria, la població
no ha dubtat en tenir confiança en els consells que
anuncien els experts sobre els beneficis, molt per
damunt dels riscos, que proporciona aquesta vacuna contra la covid-19
i totes en general. La
confiança, com ha dit
un exdegà de la Facultat
de Salut Pública de Harvard, és l’ingredient més
important de totes les
vacunes. Fa uns anys no
ho hauria dit mai. Ni ell
ni molts de nosaltres.
Igualment, la pressió
d’algú desconegut està
fent forat entre l’opinió
pública. Com a mínim, tenim opció al dubte que
les dues vacunes més fàcils de transportar i d’arribar a un gran volum de població -AstraZeneca i
Janssen- han estat víctimes d’un descrèdit general
als països occidentals. Posats a mirar, el risc de patir un accident d’avió -o de cotxe- és més gran que
patir una trombosi per qualsevol d’aquestes vacu-

nes.... Per pensar-hi.
Les dades que tenim a l’Anoia són bones, en relació
a la campanya de vacunació. Segons el volum i el
tempo de l’arribada -no pas controlat des d’aquíque ens arriben els vaccins, la veritat és que els
professionals de l’atenció primària -sobretot- està
aconseguint un ritme prou alt. També hi fa molt
la confiança que estem dipositant els
anoiencs en el nostre
sistema i la gent que
té cura de cuidar-nos.
Un 10 per a tots ells.
En el cas de la vacuna
de la covid-19 tenim
un avantatge respecte a les altres i és que
anem vivint a temps
real l’evolució dels estudis. Sabem quantes
n’hi ha en marxa (unes 150), i fins i tot anem coneixent els resultats dels efectes adversos.
La transparència és necessària per generar confiança, és clar que sí, però som adults i sabem què
ens hi juguem. La balança de la decisió és nostra.
Només nostra.
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MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Míriam Nogueras i Josep Lluís Cleries, portaveus de JxCat al
Congrés i el Senat, han formulat
diverses preguntes escrites que han
registrat a les Corts denunciat que
els condemnats per l’assalt a Blanquerna de Madrid “no hagin entrat
a presó passats set anys dels fets.
No han estat privats de llibertat ni
un sol dia, i ja està en tramitació
un indult i un recurs al TC” i volen
saber “si el govern espanyol considera que l’aplicació del dret per
part del sistema judicial d’aquest
país respon a la igualtat entre tots
els ciutadans espanyols.”
Joan Josep Nuet, diputat d’ERC
al Congrés i exmembre de la Mesa
del Parlament de Catalunya, va dir

en conèixer la seva sentència d’inhabilitació i multa, “El Suprem ha
sentenciat que només es pot obeir
les seves ordres i no es pot fer política” i va afegir “si el que hem
de fer els parlaments és el que dictamini el Suprem i el TC, no calen eleccions, posem els jutges als
parlaments i ja està”.
Pablo Iglesias, líder de Podemos,
ha assegurat que no es presentarà
a la reelecció com a secretari general de Podemos al pròxim congrés que la seva formació celebrarà a Vistalegre en una data encara
per determinar “No m’hauria de
presentar perquè ja m’he presentat tres vegades i crec que és lògic
que es produeixi una renovació.”
Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat i presidenta
de la Diputació de Barcelona, ha
dit que “sempre he actuat amb
la màxima legalitat i assessorada
pels responsables municipals.”
Isidre Fainé, expresident de la
Caixa, i Antoni Brufau, president
de Repsol, han vist com el fiscal
demana que se’ls imputi per espi-

onatge el 2011 a Luís del Rivero,
aleshores president de Sacyr Vallermoso, “pel suposat encàrrec fet
a José Manuel Villarejo.”
Pedro Sánchez, President del govern espanyol, va dir “la situació
de Madrid és de risc sanitari molt
alt” i Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat madrilenya va
respondre-li “el president ha fet de
la mentida una forma de vida.”
Daniel Inenarity, catedràtic de
Filosofia Política a la Universitat del País Basc, ha dit que “no
podem deixar que els gegants digitals privatitzin el nostre espai
públic i s’han d’aplicar les noves
regulacions de la UE que permeten intervenir preventivament
davant les grans plataformes.”
Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, ha demanat “prendre partit per salvar els drets humans, el dret a Catalunya a existir
i el planeta. No hem de renunciar
a pensar que tot això es pot salvar
però per fer-ho, ens hem d’arremangar”
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Vernaculars
És impossible resistir-se a un carmelet
com el que ens va regalar l’altre dia la
Biblioteca Nacional de España (ho tenen
tot tan nacional, aquesta gent, que de
vegades semblen comunistes i tot), qualificant no sé sap ben bé si el català i quina altra de “lenguas vernáculas”. És una
denominació tan antiquada com quan
diuen allò de “las Vascongadas”, però no
deixa de tenir certa gràcia. Filològicament parlant, no cal dir-ho.
D’entrada, per una certa confusió. Com
que es tracta d’un terme en desús, és
freqüent que confonguem el substantiu
amb l’adjectiu. Que són, respectivament,
vernacle i vernacular (encara més: no és
estrany, les rares vegades que arribem a
fer servir aquests mots en la parla oral,
sentir el sintagma llengües vernàcules,
òbviament per calc del castellà). Ens passa una mica com amb el binomi dejú/
dejuni, que tampoc sabem quin és l’un
i quin és l’altre. Solem dir ‘venir en dejú’
quan en realitat toca ‘venir dejú’ (és l’adjectiu) o ‘practicar el dejuni’ (el substantiu).
Però encara és més curiós l’origen de la
família. I dic família per coherència amb
l’enfocament general d’aquesta columna,
però seria més pertinent parlar de parella, perquè ens trobem davant d’un dels
pocs casos (concretament n’havíem vist
cinc, fins ara: oligarquia, desafiament,
sedició, claveguera i paranoia) de mot
que genera exclusivament un sol derivat.
Un i prou. Vernacle vol dir, literalment,
‘relatiu a la contrada on hom ha nascut’,
i seria l’anostrament de vernaculus, ‘relatiu als esclaus nascuts a casa’, i també
‘indígena, autòcton’. No s’escapa a ningú
que l’al·lusió als esclaus (tinguem present
que estem parlant de l’antiga Roma) la
converteix en una paraula ideal per a les
ocurrències dels articulistes, però en realitat el més interessant, al meu parer, és
el lligam entre la condició de l’esclavitud
i la de l’indígena: igual que en la vernacularitat, la denominació sorgeix de l’ull de
qui mira (de qui mana, més exactament).
No us deu haver passat per alt que he
escrit vernacularitat: és un dels derivats
que hipotèticament s’haurien pogut fer
a partir de la matriu. I, tanmateix, no:
només n’ha sortit aquest adjectiu, vernacular, que a sobre ja hem vist que la
gent deforma en vernàcul (un vici avui
dia superat, com també es feia habitàcul
d’habitacle o obstàcul d’obstacle). No
crec anar gaire desencaminat si aventuro
que tal escassedat derivativa té a veure
precisament amb la natura original del
terme, que l’ha envoltat sempre d’una
aureola de sospita per mala fe. No en va
els agradava tant als capitostos franquistes. Cosa que deixa encara més clar l’esperit que anima aquesta rància institució
on deu costar tant de fer net.
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La tribuna

FRANCESC RICART

A

quest dissabte passat, al FAQS, la
«nostra» Cristina Puig, directora del programa de la TV «més
nostra» ens hi va preparar un
programa d’allò més singular. Sí, ja ho sé,
que hi havia un Madrid-Barça a la mateixa hora... Potser per això, perquè els culers
no ens perdéssim el partit, primer ens va
colar s’al·lot Miquel Montoro, el jove mallorquí, estrella de la xarxa, un youtuber que
en diuen. Quina feinada per als periodistes
de torn! No sabien com entrar-hi... Fins i
tot el «convidat habitual» de Madrid (España), de nom Israel, li va engaltar que si
tenia parentiu amb aquell ministre d’Economia nefast, amb el mateix llinatge Montoro. Superb! Però no vull parlar del «fenomen» mallorquí i ses seves pilotes, les que
es mengen, ni tampoc, i ja em perdonareu,
vull referir-me a l’entrevista de la presentadora al gran Arcadi Oliveres, una entrevista
singular per la circumstància coneguda del
traspàs imminent de l’entrevistat. I tampoc
parlaré de la resta del programa perquè vaig
haver de tancar la tele per recomanació del
metge...
Allò que em va «provocar» va ser l’entrevista a quatre mans amb Àlex Rigola i Javier
Cercas. Amb tota la naturalitat, TV3 ens va
amanir una ració d’antiprocés amb gust de
salsa espanyola que a mi se’m va indigestar
i us asseguro que no hi tenia a veure amb
el resultat del futbol de feia pocs minuts. El
novel·lista, que es va mostrar nerviós i en
tensió (les mans «li» parlaven), no va deixar de provocar l’independentisme, segons

#L’enquesta
de la setmana

Mentre esperem la investidura:
el FAQS, un símptoma
ell un moviment manipulat, infantil i maldestre; i amb l’afirmació insultant si més no
per a molts catalans a qui ens desqualificava: España, va venir a dir, és una de les
democràcies més completes del món per
davant de les més importants (com ara Alemanya...), segons molts centres com The
economist i «un ... que ara no me’n recordo», va dir el novel·lista. I es va quedar tan
ample, fent servir un aire de superioritat
que es feia insuportable. Àlex Rigola, el director de teatre, en el seu torn va espetegar:
ja n’estic fins al capdamunt del procés, ja no
en vull saber res. Una parella perfecta que
va fer servir l’aparador de la televisió pública catalana per a escarnir una bona part de
l’audiència i fer publicitat del «seu gènere»
per anar al mercat espanyol. Superlatiu.
Tot plegat, un símptoma: hi ha una mena
d’interès a desqualificar o aigualir o fer
oblidar el procés català i els fets d’octubre
de 2017 i fer com si res no hagués passat,
ni la repressió amb els presos polítics i els
exiliats, la maça del 155 encara avui vigent,
ni... I en aquest «marc» és on se situen programes de televisió, tertúlies, articles, crazy-twiters i una mena de barra lliure contra
l’independentisme per fer-lo caure en el descrèdit i fer-nos passar per l’adreçador de la
via de la desmemòria i la desactivació general.
En el moment polític que vivim, el de la
«solució de la investidura» (no sé en quin
punt es deu trobar quan tingueu el diari a les
mans), convé no perdre cap món de vista,
és a dir, que continuem enfortint el conven-

Et preocupa més que altres anys
fer la declaració de la renda?

Sí 62,8%
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No 37,2%

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

ciment de la necessitat de la Independència
per a viure millor en aquest part d’occident,
perquè això vol dir poder disposar del nostre
Estat: i per aquest motiu hem d’estar activats
i amatents per continuar el camí traçat l’1-O;
i també per aquesta raó, ERC, Junts i CUP
han d’arribar als acords de legislatura que ho
permetin. No em sé, o no vull, imaginar que
les diferències «estratègiques» entre aquests
partits estronquin, anul·lin o allarguin negligentment l’aspiració de bona part dels catalans, perquè no ens podem permetre d’estar-ne tips, del procés (de cap manera, Àlex
Rigola) i perquè necessitem la suma del cor
i el cap de la bona gent (sí, els dos elements
són indispensables, Javier Cercas).
Perquè això no té camí de tornada, com hem
dit més d’una i dues vegades; no és cap soufflé, ni és cosa de catalans només com ens
volen vendre des d’Espanya: el president Pedro Sánchez se n’afarta de dir des del Parlamento que és un problema de convivència
dels catalans; o, com aquests dies ha dit Alberto Mendoza, un altre autor de literatura
espanyola que s’hi referia, al conflicte català, obviant i menystenint «la categoria» del
conflicte que Espanya té a i amb Catalunya.
Que les roses i els llibres de la diada de Sant
Jordi ens alimentin i abelleixin els temps que
han de venir.
PD. Ja m’excusareu que no hagi parlat de la
pandèmia, les vacunes, les mesures de confinament, les crisis... Gràcies per la vostra
comprensió.

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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del lector
LES IMMATRICULACIONS
DE L’ESGLÉSIA I EL PAPER
D’UNIÓ DE PAGESOS
Josep M. Oliva. Llicenciat en
Ciències religioses, Filosofia i
apicultor.
Immatricular significa la primera inscripció en el Registre. Aquest ha estat
un procés legal i s’ha de reconèixer
que en alguns llocs s’han comès errors i immatriculacions que no tocaven, però en la majoria de casos ha
estat ben feta sense ànim d’espoliar
ni d’adquirir béns que no eren propis.
Les immatriculacions de l’Església és
fer oficial allò que no s’havia fet fins
ara. Sorprèn el posicionament radical d’Unió de Pagesos. En la web del

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

sindicat la notícia apareix en l’apartat de robatoris. En la imatge apareix
l’Església de Sant Pere de Castellfollit
del Boix i els edificis que li pertanyen
com a bé “robat”. I així mateix diuen
que passa en més de 7000 béns. De qui
és una església on hi ha culte o s’hi celebren festes religioses? Sens dubte, és
del poble, però del poble que l’ha fet,
que l’ha anat construint per la fe, fe vol
dir confiança. Confiança en els qui oficiaven a les festes i en els qui ajudaven
a muntar-la.
Sembla que la corrupció en aquest cas
avarícia només sigui una “virtut” de
l’Església i dels seus bisbes... No hi ha
avarícia d’alguns membres d’Unió de
Pagesos quan volen coses que no són
seves? Hi ha voluntat de fer mal, exageració i falta de sentit crític.

Sí, una església, una rectoria i un cementiri són del bisbat.No hi ha enfrontament entre el bisbat i el poble,
moltes vegades, per sentit comú hi ha
sintonia. És més, per posar un exemple entre l’Ajuntament de Castellfollit i
el bisbat hi ha un conveni perquè l’ens
públic gestioni el cementiri.
Majoritàriament, les immatriculacions
de l’Església han estat ermites, llocs
de culte, rectories... Fins l’any 1998 els
llocs de culte no estaven registrats i es
va deixar registrar d’acord amb unes
normes. L’Església ha registrat el que
documentalment li constava com a
propi. I que no estava inscrit anteriorment a nom de cap altre propietari.
Per tant, la immatriculació no és cap
apropiació de cap bé aliè, sinó que es
va donar un temps perquè és regularit-

zessin les propietats de l’Església. Tot i
això, els béns de l’Església no són per
ella per dir quins temples més bonics
tenim! Els temples són perquè els gaudeixi el poble, perquè el poble hi resi,
perquè el poble hi faci festa, perquè hi
pugui enterrar els difunts i perquè a la
rectoria hi pugui viure gent del poble,
de les illes, d’Amèrica o d’allà on vinguin. Si algú creu que l’Església és un
lladre que roba amb nocturnitat pot
ser que esperi que surti el sol per veure
que no era un lladre sinó algú que trucava a la porta, era un malson. L’Església –era el desig de Joan XXIII- hauria
de ser com una font d’aigua fresca que
raja enmig de la plaça del poble. La
font al principi pot donar aigua tèrbola, però al cap d’una estona dóna aigua
bona, només s’ha de deixar rajar!

JOSEP M. CARRERAS

Les altres víctimes

E

ra de preveure, però el
reportatge emès dimarts
passat per TV3 ho posava
en evidència. Coneixíem
els casos de pedofília per part dels
predadors sexuals membres de l’església catòlica. El mateix Papa se
n’ha ocupat i públicament ha demanat perdó. Però mai ningú havia fet referència a
les religioses víctimes de la violència sexual per part
de sacerdots que teòricament havien de guiar-les en
el camí de la consagració a Déu. En realitat, tampoc
hauria d’estranyar gaire aquest fet, atesa la posició
de la dona en una institució eminentment patriarcal com és l’església. La seva presència en llocs importants continua essent testimonial i la seva funció
supeditada a un món on predominen els homes.
Encara que avui l’opinió pública és coneixedora dels
casos de pederàstia, es desconeix l’abast real de la
violència sexual exercida sobre religioses per part
de sacerdots. D’una banda, la por, la vergonya o
una obediència mal entesa han fet que les víctimes

no s’atreveixin a denunciar la seva situació. D’altra
banda, la posició de la jerarquia eclesiàstica ha sigut dissimular i amagar els fets. En alguns casos, s’ha
convertit les víctimes en culpables, sobre tot si s’ha
produït un embaràs. Les solucions que es plantejaven fan posar els pèls de punta: abandonar la congregació -i trobar-se al carrer sense recursos-, donar
el fill en adopció -i per tant, renunciar a la maternitat- o avortar -sí, avortar, contràriament a tot allò
que sempre ha predicat l’església. Alguns testimonis
que apareixien en el reportatge eren realment esborronadors.
No crec que els casos de violència sexual sobre les
religioses sigui un fet generalitzat; però és més estès
del que pot semblar a primera vista, tot i que s’ha fet
el possible per amagar-ho. També en aquest cas la
dona s’enduu la pitjor part, mentre que als autèntics
culpables, violadors i instigadors, com a molt se’ls
canvia de destinació.
En aquest punt, arribem al fons de la qüestió. En primer lloc, no podem oblidar que per a l’església els
temes relacionats amb el sexe continuen essent ta-

bús. L’educació tradicional que es donava als futurs
sacerdots mai tractava aquesta qüestió ni tan sols des
del punt de vista informatiu. Si es parlava de sexe era
per notar que era quelcom pecaminós. Calia actuar
com si no existís. En canvi, s’imposava –i se segueix
imposant- el celibat com a norma general i obligatòria en tota l’església. No és un precepte diví i de
fet les esglésies orientals accepten el matrimoni dels
sacerdots, que d’aquesta manera s’acosten més a la
realitat familiar dels seus feligresos i a un equilibri
afectiu. En canvi, en l’església catòlica, la pulsió sexual -una de les més fortes en la naturalesa humana- es
resol per la via de la sublimació espiritual o deriva en
desviacions agressives als drets de les persones que
en són víctimes.
Potser començaria a ser hora que l’església es plantegés si cal continuar amb l’obligatorietat del celibat
per a totes les persones que es volen dedicar a la religió com a centre de la seva vida. Si fos voluntari com
en les esglésies d’Orient s’evitarien molts sofriments
d’aquelles persones que per aquest motiu sofreixen
traumes que difícilment podran superar.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

COL·LECTIU EIXARCOLANT
El col.lectiu ha preparat més de 60 propostes amb la finalitat d’apropar a tots els públics els coneixements que giren al voltant de les
plantes silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.

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

MARC BERNALDEZ

Per què seguim
lluitant?

90 anys del 14 d’Abril

@jaumesingla

P

er a oposar-se a les
ànsies de llibertat de
Catalunya, Espanya, ja
sigui manant la dreta
més cafre d’Europa –el PP- o el
“gobierno más progressista de la
història” - PSOE i En Comú Podemos- no dubta a desmuntar
l’estat de dret, pervertint la justícia.
Un jutge espanyol va rebaixar la pena a un violador “porque la mujer NO se defendió”. Un altre
jutge en un cas similar i per les mateixes dates, va
reduir la pena a un altre violador “porquè la mujer
se defendió”.
La Junta Electoral ha denunciat tres vegades a
Isabel Díaz Ayuso per delicte electoral, sense aplicar-li cap mesura. Al president de la Generalitat
Quim Torra, per penjar una pancarta -quan no
era ni candidat-, el varen inhabilitar i el foragitaren de la presidència.
Els condemnats en ferm per l’assalt a Blanquerna
ferint a un diputat a Cortes, els han suspès l’entrada a la presó una vegada més, perquè tenen demanat l’indult.
El raper Pablo Hassel està tancat a la presó per dir
que el Borbó és un lladre però el militar que va
dir que “hay que fusilar a 26 millones de hijos de
puta” no li han fet res perquè “hay que respetar la
libertat de expresión”.
Ricardo Garcia Damborenea, exdiputat del PSOE,
condemnat per formar part de l’estructura criminal dels GAL segueix cobrant una paga de 2.056
euros mensuals del Congreso de les Diputados.
Les clavegueres de l’Estat continuen generant corrupció i malbaratant els recursos que es necessiten per a altres despeses urgents i tot el que fa el
cap d’estat és fer acomiadar a dos periodistes de
TVE perquè no li va agradar el subtítol que van
posar sota la notícia del proper viatge de l’hereva
de la Corona d’España.

Les clavegueres de l’Estat continuen
generant corrupció i malbaratant els
recursos que es necessiten
per a altres despeses urgents
En aquest estat de coses hom es pregunta què fem
clamant en el desert. Ho fem en primer lloc per
mostrar la nostra repulsa per la injusta situació
dels presos polítics i exiliats. En segon lloc per
dir-los als nou empresonats i als vuit exiliats que
no estan sols. Que la seva condemna és la nostra
condemna i que no tornarem a casa fins que ells
també hi puguin tornar. I també ens manifestem
perquè és l’única cosa que podem fer.... mentre no
se’n convoquin d’altres quan passi la pandèmia.
I encara que pels resultats obtinguts semblin inútils les manifestacions, no ho són pas. Mantenir
viva la flama de la llibertat és imprescindible i
contribueix a que polítics, que no tenen altra cosa
que oferir que l’odi la mentida i la injustícia, vagin
caient un a un.
No faré la llista dels que fa anys manaven i avui
són a la paperera de la història, ni tampoc faré la
llista dels que avui governen Espanya i que demà
per als catalans seran només pols d’oblit.
Seguim exigint la independència perquè només la
independència ens pot fer lliures.

Portaveu del GM d’ERC a Vilanova del Camí

E

l 14 d’abril de 1931, dos
dies després que la majoria republicana quadrupliqués els resultats dels
monàrquics a Barcelona, es va proclamar la tan anhelada República.
Aquell dia el President Macià sortí
al balcó de la Generalitat i va proclamar “l’Estat Català, que amb tota la cordialitat
procurarem integrar a la Federació de Repúbliques
Ibèriques”.
Però Macià no va trigar a sentir les pressions del nou govern
provisional de Madrid i tots sabem com
va acabar la història.
Era el primer pas de
la lluita perquè Catalunya esdevingués independent i republicana, però també va
ser una de les tantes
vegades que va patir
la repressió de l’estat
espanyol.
Aquestes lluites compartides van donar
lloc a una nova època al nostre país, republicans
i republicanes d’arreu de la península van venir a
parar a la nostra terra, un exemple en fou Nativitat Yarza, val·lisoletana de naixement i alcaldessa
de Bellprat -va establir l’Anoia com a casa seva- i
fou professora arreu de la nostra comarca i del país;
lluitadora i defensora de la república, una república
que volíem per a tots i totes, amb un valor afegit a la
nostra cultura i manera de viure, com les grans civilitzacions i cultures que han optat per sumar com
a forma de créixer i millorar.
Però al cap de poc, Yarza va marxar al front a combatre el cop d’estat perpetrat pel front nacional i
acabà a l’exili, on no va poder tornar per les constants amenaces de ser empresonada i fins i tot afusellada per un tribunal militar.

Aquesta història doncs és similar a la història de
molts republicans d’aquell moment, alguns capturats pels nacionals i portats a presons catalanes,
d’altres famílies senceres que van haver d’abandonar les seves arrels per establir-les de nou a la que
avui és casa seva, casa nostra, ja que la industrialització del nostre país, la necessitat de mà d’obra i
les condicions que el règim va imposar van fer que
Catalunya fos un lloc on anar a viure, un petit espai
on la seva gent i la seva cultura de germanor els feia
sentir una mica més a casa seva.
No van tenir millor
sort els defensors de
la república de casa
nostra, molts d’ells,
com el President
Companys, perseguits
i obligats a marxar
a l’exili, abandonant
famílies, amors, cases i negocis de tota
la vida per no poder
tornar mai més. Però
l’exili no va ser l’única
condemna, sinó que
molts d’ells varen ser
represaliats i afusellats per les forces del
règim, fent que avui en dia moltes famílies de casa
nostra encara no sàpiguen on són els seus.
Tota aquella prosperitat que esperançava la república fou aniquilada pel conservadorisme i l’esperit
militar d’una Espanya caduca i més semblant a la de
l’edat mitjana que no pas a la prosperitat i llibertat
que bullia a la sang, dels que encara avui ens sentim
republicans hereus de Macià i Companys. Hereus
de totes aquelles lluites per la igualtat, els drets i
l’abolició dels privilegis, avui cal sumar la lluita per
una república contra les violències masclistes, el
canvi climàtic i la crisi humanitària; lluitar per la fi
de la repressió i sobretot per la llibertat.
Som hereus i hereves d’aquelles lluites que avui són
tan nostres com les eren seves.
Visca La República i Visca Catalunya.

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

Aquest és l’estat lamentable de la vorera del
carrer de Sant Francesc,
a l’alçada del número 17.
Un perill per als vianants
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Igualada
Salut omple totes les cites per posar-se les últimes
vacunes d’AstraZeneca disponibles a l’Anoia
La vacunació amb
Pzifer continua a bon
ritme a mesura que van
arribant aquestes
vacunes a la comarca

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

N

o sembla que hi hagi
massa reticència de
la població a deixar-se posar la vacuna AstraZeneca, com propaguen
alguns mitjans nacionals. A
l’Anoia, no. Les últimes que
queden disponibles a la comarca -cal veure què passa a
partir de dilluns- s’acabaran
avui, amb les vacunacions que
es faran a l’Escorxador. Les cites que va fer aquesta setmana Salut es van omplir de seguida. “Això demostra que la
gent, en general, ha assumit i
entès que l’important és vacunar-se, i que els beneficis són
molt més importants que els
riscos”, apunten fonts de Salut
consultades per La Veu.

Actualment, la vacuna AstraZeneca s’està posant al col·lectiu de 60 a 65 anys, del qual ja
s’ha posat la vacuna la meitat
(50,55%) de la població, i de
66 a 69 anys d’edat, que de
moment es troba en el 14,65%.
Les dades són oficials i corresponen a ahir al matí.
Val a dir que aquests percentatges corresponen a la primera dosi, amb la qual la persona
vacunada ja té percentatge de
protecció molt elevat.
L’Anoia es troba una mica per
damunt de la mitjana catalana

Punts de vacunació a l’Anoia (fora dels CAP’s)
EAP

Anoia rural

Igualada urbana

CAP/CL

Espai extern

Tous

Casal d'avis Cal Frares

Òdena

Centre Fraternal (ubicat Consultori)
Pla d’Òdena al Centre Cívic
Jorba, Sala Polivalent

Castellolí

Local La Coopera@va

Montmaneu

Consultori

Argençola

El Saló de sessions

Carme

Consultori

Orpí

Sala Polivalent Ajuntament

La Llacuna

Consultori

La Pobla

Casal d'avis

Copons

Consultori

Igualada urbana

Espai de l'escorxador

Igualada urbana

Casal Civic del Passeig

Sta. Coloma de
Queralt

En horari de tarda durant dues hores es programaran les
vacunacions amb cita prèvia al centre

Sta. Margarida de
Montbuí

Centre Cívic i Cultural la Vinícola

Vilanova del Camí

Capellades

Piera

Calaf

Can Papasseit
Capellades

Teatre la Lliga

La Torre de
Claramunt

Centre Cívic

Vallbona d'Anoia

Sala Jaume Calveras, Ajuntament

Piera

Casal de Joves I Grans del poble

Hostalets de Pierola Casal d'avis-Ajuntament dels Hostalets de Pierola,
Ardèvol-Pinós

Local social d’Ardèvol

Biosca

Escola St. Abton i Fenen

Calaf

Casal De Calaf (pendent de conﬁrmar)

Castellfollit Riubr.

Sala exposicions

La Molsosa

VesWbul Consultori Local

Prats de Rei

Local Social

Pujalt

El Cobert

St. MarW Sesg.

La Fàbrica

St. Pere Sallavinera

Local Social

Torà

Casal d’avis

Dades actualitzades a ahir matí. Font: Departament de Salut (Sistemes d’informació interns)

Salut habilita 32 punts
de vacunació amb
Pzifer a la comarca,
fora dels CAP’s
en el ritme de vacunació.
Ara mateix els equips d’atenció primària estan vacunant
les persones d’entre 70 i 79
anys en els CAP’s i 32 punts
habilitats als municipis de la
comarca (veure quadre adjunt). Aquestes persones són
avisades telefònicament, i se’ls
administra Pzifer.
De moment, el percentatge
d’aquest tram d’edat és del
24,94%.
Finalitzat el tram de 80
i més anys
Salut informa que ja s’ha acabat la vacunació als pacients
de 80 anys i més, que ha arribat
al 87,82% en primera dosi de
Pzifer. Això no significa que ja
estigui tot finalitzat, sinó que
les persones que falten, o bé
no han volgut posar-se la vacuna, o bé no se les ha trobat.
Sempre que ho desitgin, s’han
de posar en contacte amb Salut per administrar-los la vacuna. A la gran majoria els

manca la segona dosi, que es
posarà transcorregudes tres
setmanes.
La resta de trams d’edat amb
els quals ara es treballa són els
ja comentats de 60 a 65 i 66 a

69 anys, amb AstraZeneca, a
l’espai habilitat a l’antic Escorxador d’Igualada. En aquesta
ocasió, les persones són avisades per Salut a través de SMS,
preferentment, o trucades.

Cribatge massiu al
Campus Universitari
El Departament de Salut i
els campus de Vic i Manresa de la Universitat de
Vic – Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC), el
campus de la UPC a Manresa, i el campus d’Igualada
de la Universitat de Lleida
han fet aquesta setmana un
cribratge massiu a la comunitat universitària de la Regió Sanitària de la Catalunya
central amb un total de 10
punts de presa de mostres en
els diferents campus universitaris.
A Igualada, els cribratges es
van fer dimarts al Pla de la
Massa i ahir dijous a la Teneria. Hi havia convocades
aproximadament 550 persones entre estudiants, professorat i altres professionals.
Els grups d’edat d’entre 11 a

20 anys i de 21 a 30 anys són
les dues franges amb major
incidència de covid-19 però,
per contra, si agafen la malaltia presenten un quadre clínic
lleu o asimptomàtic. És per
això que en el marc de l’estratègia de gestió de la pandèmia, des del Departament
de Salut s’ha decidit impulsar
els cribratges a la comunitat
universitària per tal de poder
arribar a aquests grups d’edat,
detectar persones asimptomàtiques i tallar les cadenes
de transmissió del virus.
El cribratge es realitzava per
mitjà de PCR amb automostra nasal i s’oferia també la
possibilitat de fer-se un test
serològic ràpid per detectar
anticossos, és a dir, si ja s’ha
passat la malaltia.
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84 empreses de l’Anoia presenten un catàleg
amb 34 experiències turístiques
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a sectorial de Turisme
de la Unió Empresarial
de l’Anoia va presentar
ahir, en companyia de l’Ajuntament d’Igualada i el Consell
Comarcal, el catàleg “Fem turisme a l’Anoia”, en el qual 84
empreses turístiques de la comarca proposen fins a 34 experiències diferents per viure
en el nostre territori.
El catàleg, que es va presentar
a la finca Pla de Morei de la
Torre de Claramunt, ha estat
una iniciativa molt benvinguda per al sector. El portaveu
d’UEA Turisme, Carles Carol,
exposava que “tenim ja un turisme rural força consolidat,
en part gràcies als esdeveniments socials, culturals i esportius que es fan a Igualada,
però el nostre és un projecte a
llarg termini, i aquest catàleg
és la primera pedra. És imprescindible sumar entre tots
el que formem el sector a la
comarca”.
Per a Carol “tenim un gran

potencial i una àmplia oferta
que massa sovint passa desa-

percebuda. Ara, més que mai,
amb el confinament comarcal,
els anoiencs hem de poder saber què ofereix la nostra pròpia comarca, el nostre territori
i les nostres empreses”.
Al catàleg, de 10 pàgines, hi figuren establiments, empreses,
professionals, allotjaments i
serveis turístics de la comarca,
així com una mostra d’algunes
propostes de productes, activitats i serveis concrets a fer a
l’Anoia.
Tant Jordi Marcè, regidor a
Igualada, com el conseller

Dani Gutiérrez, responsables
de Turisme a l’Ajuntament i el
Consell, van coincidir a recordar que “la covid ens ha ajudat
a tenir en compte el turisme
en el nostre propi territori, i
el que es presenta avui és una
gran notícia”. Marcé, al mateix
temps, recordava el projecte
d’AirBnB a Igualada, que “ens
va deixar un treball que està
donant els seus fruits. Ens va
ensenyar molt i aquesta és la
prova, la presentació de quasi
una quarantena d’experiències
per viure a la comarca”.

9

Darrers actes
de la Festa del
Sant Crist
Un cop celebrats els actes centrals de la Festa del Sant Crist
d’Igualada 2021, és ara el torn
de les dues darreres celebracions per a la festes d’enguany.
El proper dimarts, dia 20
d’abril, es commemora el
431è aniversari del fet prodigiós esdevingut a l’església del
Roser el 20 d’abril de 1590,
Divendres Sant. Per aquest
motiu, i a 2/4 de 8 de la tarda,
i a la Basílica de Santa Maria
(per tal de que pugui encabir
més fidels degut a les mesures de limitació d’aforament )
tindrà lloc una Vetlla de Pregària recordant aquesta efemèride.
I per últim, el diumenge 25
d’abril, en la missa de 2/4
d’una del migdia, i també a
la Basílica de Santa Maria,
tindrà lloc la missa final, on
en acabar la mateixa la imatge del Sant Crist serà traslladada des del manifestador de
l’Altar Major fins a la seva capella, espai on roman durant
la resta de l’any.

10
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Dilluns ja funcionarà la càmera per El Passeig Verdaguer
a caçar els incívics que passen amb tornarà a ser l’espai de
cotxe per la Rambla Sant Isidre
la Diada de Sant Jordi
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament activarà
el proper dilluns 19
d’abril la càmera de
control del trànsit de la rambla Sant Isidre. La càmera està
situada a la cantonada entre
el carrer Òdena amb rambla
Sant Isidre controlant l’entrada del carril habilitat per
càrrega i descàrrega fins a les
12 del migdia. Es tracta d’un
tram en sentit únic i que s’usa
també pel servei d’autobús
urbà.
El regidor de mobilitat i sostenibilitat, Miquel Vives, ha indicat que “amb el tall al trànsit
rodat de la Rambla, s’ha pacificat el centre i els vianants han
recuperat un espai on passejar
tranquil·lament”. Vives ha destacat que amb aquest tall s’ha
aconseguit un doble objectiu:
“buidar de trànsit una part de

la ciutat que uneix les grans
zones de vianants del centre
convertint-la, alhora, en una
zona d’oci i comerç al centre
ciutat.”
Miquel Vives ha conclòs explicant que aquesta càmera
de control es posa en funcionament perquè “encara hi
ha incívics que no respecten
prou els horaris de càrrega i
descàrrega” i des del consistori “s’espera que amb aquestes
mesures s’acabin els incompli-

ments”.
Tot i que no hi ha guals a la
Rambla, i per tant no és necessari entrar amb el cotxe, s’ha
habilitat un formulari per a
que els veïns hi puguin accedir en cas de necessitat puntual. La zona de la Rambla, però,
no té cap cotxe autoritzat de
forma permanent, ja que les
autoritzacions de vehicles
per a les zones restringides
del centre no són vàlides per
aquest tram.

persones en situació d’atur. Una
vegada validada la sol·licitud,
els usuaris d’aquesta targeta
rebran un missatge SMS al seu
telèfon mòbil que els permetrà
saber on han de recollir-la. Les
entregues es faran de forma esglaonada, per lots, a l’Espai Cívic Centre, al Centre Cívic de
Fàtima i a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC). Quan s’entregui la targeta també s’entregarà
una llista amb tots els comerços, bars i restaurants adherits a
la campanya.
El termini per sol·licitar la targeta prepagament encara estarà

actiu fins el proper 31 de maig.
Els procediments de sol·licitud
són els habituals, de forma telemàtica, a través del portal de
tràmits de l’Ajuntament o bé de
forma presencial demanant cita
prèvia a l’OAC.

Ja es reparteixen les targetes amb 100€
als 750 aturats que ho han demanat
REDACCIÓ / LA VEU

A

partir d’avui divendres
16 d’abril, l’Ajuntament
iniciarà les entregues
de les targetes prepagament
destinades a les persones demandants d’ocupació no ocupades que han demanat aquestes targetes, un total de 750.
Tenen una càrrega de 100€ que
es podran gastar en els comerços locals fins a finals d’any.
La campanya s’emmarca dins
del projecte de dinamització del
comerç de la ciutat amb la finalitat doble d’ajudar, també, a les

cal
farrés
cases rurals_

2 casetes rurals
independents
de 4 i 6 places.
Mida bombolla.
www.calfarres.com
#calfarres
Cal Farrés d’Aleny · Calonge de Segarra · Anoia · 660902992
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quest proper 23
d’abril Igualada viurà
un Sant Jordi diferent i adaptat a les normatives
de seguretat establertes pel
PROCICAT. Des de l’ajuntament d’Igualada s’ha reubicat
l’activitat cultural de llibreries
i floristeries al Passeig Verdaguer, entre els carrers de Sant
Magí i Òdena. L’espai estarà
delimitat, tindrà control d’aforament i dispensadors de gel
hidroalcohòlic a les entrades.
La jornada s’iniciarà a les 9h.
i s’allargarà fins les 21h.
A l’espai s’hi ubicaran 20 parades professionals de les quals 8
són llibreries, 9 són floristeries, 2 seran per la premsa i 1
espai estarà dedicat als autors
igualadins.
El regidor de Mobilitat, Mi-

quel Vives, ha estat l’encarregat de presentar els canvis que
viurà la festa d’aquest any. Vives ha explicat que des del govern “s’ha treballat de forma
coordinada amb les llibreries
i floristeries de la ciutat” alhora que ha destacat que des
de l’ajuntament s’ha lluitat per
“mantenir viva la cultura, tal
i com ja es va fer l’any passat
amb la celebració de la nit de
llibres i flors a l’estiu”.
Aquest any no es podrà comptar amb les parades d’associacions a causa de les restriccions. Des de l’ajuntament
s’ha tingut en compte la normativa del pla específic per
Sant Jordi 2021 que ha fet el
departament de cultura de
la Generalitat conjuntament
amb el Gremi de Llibreters de
Catalunya i el Gremi de Floristes de Catalunya.

881 multes en el primer trimestre de
l’any, relacionades amb les restriccions
REDACCIÓ / LA VEU

D

urant el primer trimestre d’aquest any
2021, la Policia Local d’Igualada ha denunciat
un total de 881 infraccions
relacionades amb les restriccions sanitàries derivades de la
pandèmia. D’aquestes, més de
la meitat, 412, han estat per incompliment de les restriccions
de mobilitat establertes per les
autoritats competents; 237 infraccions han estat per incompliment de l’obligació de l’ús
de la mascareta o fer-ne un ús
inadequat i 58 d’aquestes han
estat per l’incompliment de la
distància física interpersonal
de seguretat en llocs públics,
privats, oberts o tancats.
Pel que fa referència al control
i compliment de les ordenances municipals, durant aquest

primer trimestre, la Policia
Local d’Igualada ha aixecat
un total de 108 actes o multes.
39 d’aquestes actes han estat
per consumir alcohol a la via
pública, 24 per sorolls o molèsties, 15 per gossos que no
anaven correctament lligats i
14 per bretolades. En menor
mesura s’han aixecat actes per
danys al mobiliari (7) o per fer
les necessitats al carrer (3).
Finalment, hi ha 125 altres fets
instruïts, que afecten normatives diferents. Entre aquests en
destaquen 61 per vulneració de
la Llei 4/2015 de protecció de
seguretat ciutadana ja sigui per
consum o tinença de drogues o
resistència agents seguretat i 33
per delictes contra la seguretat
viària com ara conduir sota
efectes alcohol o sense permís.
La tinenta d’alcalde Carlota
Carner ha valorat aquestes da-

des i ha volgut “agrair, un cop
més a la ciutadania, tots els
sacrificis i esforços que fan diàriament per contenir la pandèmia perquè la majoria de
ciutadania compleix i és responsable”. Carner ha recordat
però que “la tasca de la policia
local és controlar la minoria
que no segueix les restriccions”. Carner ha demanat a la
ciutadania que segueixi complint les recomanacions sanitàries, ja que “el compliment
d’aquestes complir-les ens
ajuda a tots i totes, i malgrat
estem cansades de tot el que
anem arrossegant aquest darrers any i poc, no podem baixar la guàrdia”.
Cal destacar que la gestió i el
cobrament d’aquestes sancions no depèn de l’Ajuntament,
sinó de la Generalitat, que és
qui ho tramita.

IGUALADA | 11

Divendres, 16 d’abril de 2021

Ramon Felip, president de l’Associació Polígons dels Plans i expresident de la UEA

“Els polítics haurien de donar un cop de puny damunt
la taula i dir prou a tantes plataformes del “No pel No”
“Una empresa oferia 80
llocs de treball i
calien 50.000 metres
quadrats. Se li ha dit
que no, no hi ha lloc”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l president de l’Associació Polígons dels Plans
i expresident de la UEA,
Ramon Felip, ha volgut aquesta
setmana dir-hi la seva a l’entorn
del descartament de les àrees industrials de Can Morera i Can
Titó del Pla Director Urbanístic
d’Activitats Econòmiques de la
Conca d’Òdena. Molt dur en les
seves reflexions, Felip apunta a
moviments unilaterals de l’Ajuntament d’Igualada que escapen
de la pretesa unitat d’acció de la
Mancomunitat de la Conca, al
mateix temps que mostra una
decepció per l’evolució de la tramitació del Pla Director.
El president de l’entitat empresarial, que forma al mateix
temps part de l’Aliança per la
Conca, explica que “he estat
present a totes les reunions dels
agents econòmics, polítics i socials, però no a la del passat 2 de
març quan es van presentar els
resultats del procés participatiu. De fet, en aquest procés he

des de

Ramon Felip.

anat veient, com bàsicament, hi
intervenien tot el seguit de plataformes del “no pel no” que hi
ha a la Conca, el típic problema
que arrosseguem històricament
en aquest territori”. Felip centra
força aquestes accions “sobretot
en Unió de Pagesos, que lidera
aquest “no pel no” que tan mal
està fent a la Conca, fins i tot
recentment s’han repartit pasquins a la zona de l’Espelt posicionant-se també en contra del
polígon d’Igualada-Jorba”.
L’expresident de la UEA i actual representant dels polígons
de tota la Conca d’Òdena a ex-

250€ /mes
*

cepció d’Igualada va més enllà
en les seves manifestacions. “És
evident que s’està plantejant una
trampa, perquè qui genera recursos, riquesa i llocs de treball
és la iniciativa privada, ja em
direu si no es fan noves zones
industrials de què viurem en
el futur. Miri, fa pocs dies vam
rebre una sol·licitud per instal·
lar-se una nau de 50.000 metres
quadrats, que en realitat això vol
dir 80.000 metres de parcel·la.
Es tractava d’una empresa d’economia circular, amb 80 llocs de
treball directes. Bé, doncs no hi
ha espai. Això és la realitat. Em
sento tan decebut per haver perdut aquest territori tants trens,
que ja no sé què fer més. Els polítics haurien de tenir la valentia
de dir prou”.
Felip es pregunta “què estem

oferint a la ciutadania per demà,
amb tot aquest panorama? Només podrem oferir ciutats dormitori, i ja està. Ho deixarem
perdre tot. És lamentable que,
des de l’any 2014 al 2019, mitjans especialitzats com Financial Times diguessin que el millor
territori per a invertir a nivell
internacional és Catalunya, i nosaltres, en aquesta Catalunya, no
hi hem estat. No ens ha interessat. Algú hauria d’haver donat
un cop de puny sobre la taula i
acabar d’escoltar plataformes del
“no pel no” sense que ofereixin
solucions. No hem de destruir
pas res del nostre entorn. Disposem de 17.500 hectàrees de
massa forestal, això no s’ha de
tocar res. Però em pregunto què
aporten les 6.500 hectàrees de
sòl agrari que hi ha. Quin rendiment donen? Quants llocs de
treball? Pràcticament zero. Miri,
al final, això només són subvencions”.
Tot i que hi ha molts crítics que
apunten que ja hi ha prou polígons buits, Ramon Felip ho

nega. “Bàsicament només hi ha
parcel·les al polígon de Montbui, aquesta és la realitat”.
Per acabar-ho d’adobar, Felip
posa damunt la taula un episodi -fins ara desconegut- sobre
la possibilitat que l’Anoia fos la
seu de l’Estratègia blockchain
de Catalunya, per promoure
la indústria TIC, que depèn
de la Generalitat i la Cambra.
“Vaig intentar parlar amb Marc
Castells per a implantar la seu
aquí, perquè ho veien bé des de
la Generalitat, i no me’n vaig
sortir. Després vaig saber que
l’Ajuntament d’Igualada anava a
la seva, en aquest tema. Per fer
l’oficina a la Conca, per exemple al Centre d’Innovació, calien 200.000€ d’inversió inicial
i se’ns va dir que eren massa
diners... Quan el pressupost de
tots els ajuntaments de la Mancomunitat passa dels 80 milions! Vaig parlar amb alcaldes,
amb la UEA, amb TIC Anoia,
amb tothom. Res. No hi va haver manera. Al final l’oficina se
la va emportar Girona”.

Entrada 11.069,08€
48 mesos T.A.E. 8,43%
Última quota 15.796,26€

L’EVOLUCIÓ ÉS EN TU. TENIM ELS VEHICLES MÉS AVANÇATS. LA DECISIÓ ÉS TEVA.
Amb un petit canvi d’actitud ets més a prop de protegir els teus i de tenir cura del planeta sense adonar-te’n.
Ara ho tens més fàcil que mai.
Motor híbrid e-Boxer + Tracció 4x4 permanent (SAWD) + 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**

JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS, S.L. Av. Europa, 4 · Nau 2. Igualada // 93 801 91 45
*Finançament del vehicle Subaru XV 2.0i Hybrid CVT. Preu al comptat 32.550,00 €. Entrada 11.069,08 €. Termini de 48 mesos, 1 quota de 233,28 €, 46 quotes de 250,00 € i 1 quota de 15.796,26 €. 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% 751,83 €. Interessos 5.118,56
€. Import total del crèdit 22.232,75 €. Cost total del crèdit 6.048,62 €. Import total carregat 27.529,54 €. Preu total a terminis 38.598,62 €. 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.
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Un 63,7% dels anoiencs han llegit
alguna vegada La Veu, que registra
una nota de 7,7 en credibilitat

El setembre s’arribarà a
les 50 edicions de la
Botiga al Carrer

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

U

n estudi elaborat per
l’empresa Infortécnica per a l’Associació Catalana de la Premsa
Comarcal (ACPC), realitzat a
través d’entrevistes, indica que
una àmplia majoria d’anoiencs
(un 63,7%) ha llegit en alguna
ocasió La Veu de l’Anoia, a qui
atorga una nota de 7,7 en credibilitat.
El treball de camp es va fer
d’octubre a desembre de 2020,
a l’àrea de la comarca de l’Anoia. El 63,7 per cent de la població ha llegit algun cop la
publicació impresa La Veu de
l’Anoia. En l’última setmana
l’han seguit 16.969 persones
que li dediquen un temps mitjà d’audiència de 31,6 minuts
durant el conjunt de la setmana. El que equival al 6 per cent
de share de premsa en paper.
D’altra banda, la versió web de
La Veu de l’Anoia, veuanoia.
cat, és coneguda pel 27,4 per
cent de la població de la seva
àrea, on 2091 usuaris dedicats
visiten la web durant més d’un
minut en 24 hores. Del global
d’Internet rep una mitjana de
2709 usuaris únics al dia, amb
un temps mitjà de 2,4 minuts.
Impacte inalterable
en la premsa comarcal
Per tercer any consecutiu l’empresa Audimèdia fa públic un
Estudi d’Audiència realitzat
per la certificadora de mitjans
Infortecnica i el suport del
Departament de Presidència
de la Generalitat de Catalunya, a les publicacions associades a l’Associació Catalana de
la Premsa Comarcal (ACPC)

L
durant l’any 2020, i malgrat
la complicada conjuntura
derivada de la covid-19, el
treball conclou que l’impacte
de la Premsa Comarcal sobre
la seva audiència potencial es
manté inalterable, i fins i tot
ha crescut un 0,8 per cent respecte a l’any 2019, fins a assolir la xifra de 763.820 lectors
diaris.
Bona salut del sector
Aquesta xifra parla de la bona
salut de la premsa comarcal
i la seva resistència davant
l’adversitat en haver-se sabut
adaptar a la complicada conjuntura econòmica i social,
així com haver sabut seguir
connectant amb els interessos
i necessitats del seu públic potencial.
De l’estudi també se’n desprèn
que els mitjans de Premsa Comarcal són el principal canal
d’informació per part de la
ciutadania de comarques per
saber què succeeix al seu entorn immediat, per davant de
la ràdio o les xarxes socials.
Una dada que parla de la credibilitat dels mitjans de Premsa Comarcal.
El 42% llegeix
el diari a casa
Altres dades que es desprenen

de l’estudi tenen a veure amb
els hàbits de lectura. Així, el
42% dels lectors en format
paper llegeix la publicació a
casa, el 35% en el bar, l’11% a
la feina i el 12% a altres llocs.
Respecte als interessos temàtics per part dels lectors,
al 24,5% de lectors de Premsa Comarcal els interessa les
notícies d’actualitat, al 21,7%
la informació municipal, al
20,5% la informació comarcal,
al 9,4% la política, al 8,9% la
cultura i, al 8,3% els esports.
Fort augment de
l’audiència digital
Una altra dada rellevant és el
fort augment de l’audiència
digital, amb un creixement
del 10,5% respecte a l’any
2019. I respecte als dispositius que fan servir, el 53% dels
lectors digitals accedeixen a
través d’un smartphone, el
33% des d’un PC, i el 13% a
través d’una tauleta.
Per realitzar aquest estudi
s’han realitzat 40.000 entrevistes telefòniques assistides
per ordinador a un univers
de població a partir de 15
anys d’edat residents a totes
les comarques de Catalunya
controlant les quotes de sexe
per edat.
També s’han analitzat 65 publicacions de periodicitat diària, bisetmanal, setmanal,
quinzenal i mensual, tant en
format paper com digital, entre elles La Veu de l’Anoia i
Veuanoia.cat. L’error mostral
real és del +/- 1,62% pel conjunt de la mostra i en el cas de
mostreig aleatori simple.

a pròxima edició de la
Botiga al Carrer serà
d’aniversari: 25 anys i
50 edicions. Igualada Comerç
vol celebrar-ho d’una manera especial. Aquest esdeveniment pioner a Catalunya, ha
estat un referent per a moltes
entitats de comerços d’arreu,
que l’han adaptat als seus municipis.
Durant tots aquests anys s’ha
anat consolidant com una trobada imprescindible a final de
cada temporada. Hi ha hagut
diferents formats i continguts
que han aconseguit mantenir
viva la festa de carrer.
Per celebrar aquest aniversari, la Unió de botiguers i comerciants d’Igualada voldria

comptar amb la implicació i
col·laboració de tothom, perquè ha estat un mèrit col·lectiu l’èxit de la Botiga al carrer.
Ja s’està treballant perquè la
50a edició sigui molt especial. És per això que es demana
l’aportació d’idees i propostes
per a l’edició del setembre. Es
poden fer arribar a: marqueting@igualadacomerc.cat.

Vuit noves audioguies
de punts turístics i
patrimonials d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Adoberia Bella, l’Ateneu Igualadí, el Gasogen de Cal Pasqual, el
Cementiri Nou d’Enric Miralles, el Casino Foment, Cal
Boyer, Cal Font i l’Anella Verda
són els nous punts emblemàtics d’Igualada que s’han incorporat al projecte “IGDA, guia
d’àudio de la ciutat”.
Aquest projecte va néixer a
Ràdio Igualada que adapta el
contingut de la secció Igualada Capital, dedicada al patrimoni arquitectònic i cultural
que fa l’historiador de l’art
David Martínez. Una vegada
s’ha emès el contingut s’adapta,
es tradueix a tres idiomes i es
converteix en una guia d’àudio de la ciutat. Aquesta guia
es publica al portal web (www.
igda.cat) on l’usuari, després
d’escanejar el codi QR, pot escoltar “in-situ” la informació

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

del punt d’interès que té davant. Aquest projecte es coordina amb el Departament de
Turisme de l’Ajuntament. La
iniciativa ja ha rebut 2 premis;
el Premi al millor projecte d’innovació en radio 2018, de Ràdio Associació de Catalunya,
i el Premi al millor projecte
multimèdia 2020, dels Premis
de Comunicació Local.
La webapp (www.igda.cat) on
es troba tot el contingut i el seu
desenvolupament informàtic,
van ser creats i portats a terme
per l’empresa igualadina Instint, que treballa en l’àmbit de
l’estratègia digital.
Les 8 noves audio-descripcions
se sumen a les ja existents a les
Muralles, la Basílica de Santa
Maria, la Plaça de l’Ajuntament, la Capella de la Mare de
Déu de Montserrat, la Igualadina Cotonera, la Llar del Sant
Crist, l’Escorxador i l’església
de Sant Jaume Sesoliveres.

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Avui i demà, 9a Fira de
l’Ensenyament, en format virtual
REDACCIÓ / LA VEU

A

vui divendres i demà
dissabte tindrà lloc la
9a edició de la Fira de
l’Ensenyament, però en format
virtual. Els centres educatius
de la ciutat i l’Ajuntament han
posat en marxa la web firaensenyamentigualada.cat, on
l’estudiantat i les famílies hi
trobaran concentrada tota la
informació dels ensenyaments
postobligatoris que s’ofereixen
a Igualada.
Amb aquest nou format, es
posa a disposició de les persones un Punt d’Orientació on
rebran atenció personalitzada
a través d’un equip de professionals especialitzats, procedent dels serveis municipals
d’Ig-Nova Ocupació i de La
Kaserna. Concretament es
prestaran dos tipus de serveis:
un per a consultes ràpides, on
joves i famílies podran trucar
per telèfon per resoldre dubtes
en els horaris d’obertura de la
fira: divendres 16 de 9 a 18h i
dissabte 17 d’abril de 10 a 14h, i

un altre per a assessoraments
més llargs personalitzats,
concertant cita prèvia, ja sigui de tipus presencial, per
videoconferència o telefònica,
amb l’equip de professionals.
Aquest darrer servei d’assessorament s’oferirà durant tota
una setmana, a partir del 19
d’abril i fins el dia 23, ambdós
inclosos.
Tres conferències
A més de l’atenció personalitzada, gràcies al suport de l’Àrea
d’Educació de la Diputació de
Barcelona, s’han programat
tres conferències virtuals obertes al públic sobre els diferents
itineraris formatius, que es podran seguir a través de la web.
Avui divendres dia 16 es duran
a terme dues conferències dirigides als centres educatius, perquè l’alumnat les pugui seguir
en hores lectives: a les 9:30h
es farà una videoconferència
adreçada especialment a joves
de Programes de Formació i
Inserció (PFI), que porta per
títol (Re)Enganxa’t als estudis; i

a les 11:00h, tindrà lloc la videoconferència d’orientació adreçada especialment a l’alumnat
de Batxillerat, titulada No et
quedis enrere, el treball del futur ja està aquí!. D’altra banda,
dissabte dia 17 a les 12:00, s’ha
programat la xerrada online
dirigida a les famílies: No sap
què fer! Com podem ajudar els
nostres fills i filles.
A la web firaensenyamentigualada.cat hi haurà detallada
l’oferta formativa postobligatoria dels centres públics i concertats de la capital de l’Anoia: l’Institut Milà i Fontanals,
l’Institut Joan Mercader, l’Institut Pere Vives Vich, l’Institut
Badia i Margarit, l’Escola Pia,
l’Acadèmia Igualada, el Centre
de Formació d’Adults Anoia,
l’Escola Municipal d’Art La
Gaspar, l’Escola Municipal de
Música i el Campus Universitari Igualada-UdL. La plataforma es mantindrà actualitzada
permanentment per tal que sigui un espai més d’informació
en l’àmbit de l’ensenyament a
Igualada en el futur.

Servisimó promociona
el servei Rent-A-Car el
el sorteig de dos cursos
REDACCIÓ / LA VEU

S

ervisimó ha participat
a l’última edició de la
Botiga al carrer, ho ha
fet donant a conèixer el servei
de Rent-a-car que ofereix a
Igualada. A l’estand es donava
a conèixer la fiabilitat de poder triar el vehicle entre una
àmplia gamma de turismes i
vehicles comercials, tots els
models d’última generació
equipats amb la millor tecnologia i seguretat. Un servei
adaptat a les necessitats amb
diferents tarifes, períodes i

Ens digitalitzem per
ser més a prop teu
A Aigua de Rigat ampliem el nostre compromís amb la ciutadania per
adaptar-nos a les seves necessitats. Perquè sabem que el millor servei
d'atenció al client es pot oferir amb un sol clic.
Ara, posem dos nous canals de contacte a disposició dels nostres
usuaris: Twitter i Whatsapp, més directes i 100% digitals.
Twitter @AiguadeRigat_
Whatsapp 681 351 197
(de dilluns a divendres, de 8.30 h a 16.30 h)
També continuem a la teva disposició a través
dels canals habituals:

Portal web aiguaderigat.cat
Telèfon d'atenció comercial 900 100 364
(de dilluns a divendres, de 8 h a 20 h)
Telèfon d'avaries i incidències 900 100 365
(24 hores, 7 dies de la setmana)

serveis addicionals.
Durant la jornada els visitants podien participar en un
sorteig de dos cursos de conducció Driving Experience
de Volkswagen. Es demanava
que els participants tinguessin
més de 25 anys i més de 5 anys
del carnet de conduir.
Aquests darrers dies a les instal·lacions de Servisimó s’ha
dut a terme el sorteig del dos
cursos. Els guanyadors han
estat en Cristobal Espinós i en
Ruben Sallés. Aquesta iniciativa ha estat molt ben acollida
pels participants.
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Jordi Cuadras, portaveu d’Igualada Som-hi i vicepresident del Consell Comarcal pel PSC

“Si hi ha algú ara ben posicionat per fer sentir
els interessos d’Igualada, som nosaltres”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

I

niciem aquesta setmana amb Jordi Cuadras
(Igualada Som-hi) un cicle d’entrevistes amb els portaveus de les diferents forces
polítiques de l’Ajuntament
d’Igualada. Quan s’acosta la
meitat del mandat municipal
després de les eleccions de
maig de 2019, és el moment
de fer balanç i debatre l’actualitat política de la ciutat. En
les properes setmanes parlarem amb els representants de
Poble Actiu, ERC i Junts per
Igualada.
Aviat arribarem a la meitat
del mandat municipal. Igualada Som-hi ha esdevingut,
diríem, un soci del govern
de Marc Castells facilitant
l’aprovació del pressupost
dels últims dos anys, a canvi
d’influir en el capítol d’inversions. Quina valoració en
feu?
N’estem satisfets, del nostre
treball. Creiem que hem rendibilitzat al màxim la confiança que ens va donar la ciutadania el maig del 2019. Els vots
que vam tenir i la representació que tenim de regidors
l’hem aprofitat per aconseguir
polítiques al servei de la gent.
Formen part del nostre model
de ciutat, i no és que nosaltres
haguem recolzat els pressupostos del govern i les seves
polítiques, és a l’inrevés, el
govern en minoria necessita la
manera de buscar majoria, i és
el govern qui ha donat suport
a determinades propostes de
ciutat per poder tirar endavant.
Creiem que, en aquests moments, la gent el que espera de
la política no és competició.
Quan les eleccions han passat,
en funció dels resultats, hem
d’intentar ser constructius.
L’acord és l’essència de la política. Nosaltres tenim molt clar
quin és el nostre model de ciutat, i en cada moment quines
polítiques s’han de posar sobre
de la taula per fer possible que
Igualada i la seva gent avanci
amb el nostre condicionament
i aquest paper que hem tingut
en aquesta primera meitat del
mandat.
Vostès fan comunicats i rodes de premsa presentant
aquests
condicionaments

“Som-hi ha condicionat, en total, un 25%
del capítol d’inversions en el pressupost
municipal, superant,
en tots dos anys, el
milió d’euros.
N’estem molt contents”
talment com si fossin dins
del govern... Això no s’havia
vist mai a la ciutat, ni tan sols
quan el PP influïa en els pressupostos del govern en minoria de Jordi Aymamí. Tota
una novetat. Seguireu així?
Som-hi ha condicionat, en total, un 25% del capítol d’inversions en el pressupost municipal, superant, en tots dos anys,
el milió d’euros. És cert que
el pressupost de l’Ajuntament
és molt ampli, però una gran
part d’aquest és finalista, no es
pot tocar. On hi ha marge és
en les inversions, i nosaltres
hi hem tingut a veure en una
quarta part. Cap altre grup
polític l’havia condicionat mai
amb aquesta magnitud, sí. Ho
hem vist com una oportunitat
que valia la pena aprofitar, i
així ha estat. Si continuarem o
no per aquest camí dependrà
de la capacitat que seguim tenint d’acord. Si el nostre paper
serveix per fer més polítiques
públiques, més serveis públics, i estar més al costat de
la gent, doncs a això no hi renunciarem. Estem en política
per a això. Hem intervingut en
la construcció d’habitatge públic municipal, en aconseguir
la quarta escola bressol a la
nostra ciutat, amb la política
de plaques fotovoltaiques als
equipaments municipals, amb
la propera prova pilot de vianalització del carrer d’Òdena,
i altres mesures, com la cuina
per al col·legi Gabriel Castellà.
Són inversions que tenen sempre un retorn social i aquest és
el nostre model de ciutat.
Sí, sí, però al mateix temps
vostè visualitza com mai la
feblesa del govern municipal. Ho fa expressament, o ja
li està bé al govern?
Jo sempre vull pensar en positiu i confio que això és mèrit
nostre. Aprofitar el moment i
la dinàmica que van marcar
les darreres eleccions. Una altra cosa no la sabria fer. Estar

Jordi Cuadras, portaveu d’Igualada Som-hi i vicepresident primer del Consell Comarcal de l’Anoia.

assegut a la cadira de regidor
de l’Ajuntament durant quatre anys, només per criticar i
no per fer possibles solucions,
faria que em sentís molt poc
útil. L’objectiu del que fem,
evidentment, és el d’estar al
govern i ser la primera força de la ciutat després de les
properes eleccions. Però això
encara queda molt lluny, i nosaltres en què estem centrats
és en treballar el dia a dia.
Mai se li ha passat pel cap, o
bé li han proposat, presentar
una moció de censura a Marc
Castells?
No, no. Cap de les dues opcions. A vegades hi ha gent
que parla... Sí, els números
poden donar per això, però
no s’ha plantejat mai, ni ha estat a sobre de la taula. És una
eina que hi pot haver durant
aquest mandat, però ningú
l’ha plantejada de manera seriosa. També s’ha de saber utilitzar molt bé en un moment
concret. Ja hem vist com s’han
presentat mocions de censura
darrerament en altres governs,
i com ha acabat tot. Al final,
això la gent no ho entén si no
hi ha una raó o un fet de pes
que ho propicia. Això aquí no
s’ha donat, i més encara en el
marc de la crisi més greu sanitària que hem viscut al darrer
segle, que pot comportar una
crisi social i econòmica molt
gran... Jugades així crec que
tampoc s’entendrien.
La situació política que ha
esdevingut en les últimes
eleccions, arran de la separació del PDeCAT de Junts per
Catalunya i el seu resultat
electoral, us preocupa des de

“La moció de censura
és una eina que hi pot
haver durant aquest
mandat, a vegades
algú parla, però ningú l’ha plantejada de
manera seriosa”
l’oposició per si pogués tenir
conseqüències en la gestió
municipal a Igualada?
Sí, ens preocupa. De fet ja
ens va preocupar abans de les
eleccions, quan notàvem un
cert desgast o abandonament
en aquesta gestió en alguns
àmbits, i ho vam denunciar.
Creiem que qui està al capdavant de la ciutat ha d’estar
dedicat plenament a Igualada, al 100%. No entendríem
l’alcaldia d’una altra forma.
D’altra banda, cada formació
sabrà les portes obertes que té.
Nosaltres, com a formació del
PSC i els Comuns i Igualada
Oberta, tenim portes obertes a
totes les administracions, amb
la Diputació, l’Ajuntament de
Barcelona i el govern d’Espanya, i un nou diputat al Parlament de Catalunya. Si hi ha
algú ara ben posicionat per fer
sentir els interessos d’Igualada
som nosaltres. Tenim l’estructura més completa. I això no
ho desaprofitarem, de cap manera. Hi ha accés directe.
I amb aquest escenari que dibuixa, creu que pot ser el nou
Alcalde d’Igualada el 2023?
Sí. Ja s’ha vist recentment que
la gent premia la capacitat
de la gestió per damunt de la
gesticulació, i nosaltres ho representem, això. Pensem que

tenim un model de ciutat, una
política ordenada al servei de
la gent. Els resultats electorals
indiquen que hi ha un camí a
seguir, i no el deixarem. Plantegem una alternativa seriosa,
connectada amb la ciutat, i
que té molt clar el futur. Intentem posar més fàcil la vida a la
gent i no portar-li maldecaps
i soroll.
I aquest camí que diu, és
amb el PSC únicament, o la
fórmula d’Igualada Som-hi
té futur?
Té present, i té futur. S’ha demostrat a la ciutat que, quan
l’esquerra progressista pot ser
majoritària és quan elabora
projectes transversals i amplis.
On hi càpiga tothom, plantejant que la ciutat té moltes
més potencialitats de les que
ara mateix es posen damunt
la taula. Es pot ser molt més
ambiciós, i crec que ho estem
demostrant en aquests dos
primers anys, també les nostres prioritats, com l’habitatge,
les famílies vulnerables, l’atur,
els barris... En aquest projecte ampli d’Igualada Som-hi hi
cap tothom que tingui ambició i s’estimi Igualada.
Ara mateix, per vostè, què li
manca a Igualada, més enllà de les solucions a la crisi
derivada de la covid, perquè
això malauradament afecta a
tot arreu?
Hi ha un problema crucial,
que és el de l’atur. Està cronificat, perquè l’acumulem des
de fa molt temps. Ara tindrem
una oportunitat amb els Fons
Europeus de Recuperació, que
oferirà la UE. Me’n faig creus
que d’això, a Igualada, pràcti-
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“Abans de les eleccions
al Parlament ja notàvem un cert desgast o
abandonament en la
gestió de l’alcalde en
alguns àmbits, és una
situació ens preocupa.
Creiem que qui està al
capdavant de la ciutat ha d’estar dedicat
plenament a Igualada,
al 100%”
cament no se n’hagi ni parlat,
quan hi ha altres ajuntaments,
com Barcelona o Sabadell,
que ja han treballat projectes
per presentar-los. No podem
perdre aquest tren, tenint en
compte les dades de desocupació que tenim en les dues
grans crisis que hem patit, la
del tèxtil el 2003, i la financera del 2008. Hem de plantejar
com volem que sigui aquesta reconversió econòmica
d’Igualada tan llargament
ajornada. Els Fons Europeus
haurien de ser motiu de debat
a la ciutat, i, excepte algunes
mencions nostres, no en parla
ningú més.
D’altra banda, tenim un problema amb l’habitatge, molta
gent no pot accedir a un habitatge digne a Igualada, quan
resulta que d’oferta n’hi ha,
amb molts pisos buits o tancats. Resoldre això és un repte
de ciutat. I, si me’n fa dir un
tercer, com podem combatre
a nivell local l’emergència climàtica, a nivell de mobilitat
verda. També és un assumpte que està completament
desaparegut del debat públic
igualadí. En canvi, si sortim,
veiem que altres ciutats s’estan
posant les piles en aquests tres
àmbits.
Totes tres coses tenen una

evident càrrega d’esquerres.
Si al plenari també hi ha ERC
i la CUP, com és que, ni que
sigui puntualment, s’han posat d’acord per tirar-les endavant?
No hem trobat les aliances
possibles per fer un front
comú en aquests àmbits... No
és el mateix dir-ho, i després,
agafar un paper i començar a
apuntar en un paper el llistat
de mesures, i quines despeses
necessita cadascuna d’elles.
Nosaltres hem començat una
ronda de contactes amb alcaldes precisament per buscar
solucions al tema de l’habitatge. Som l’únic grup que va
presentar esmenes al Pla de
Mobilitat municipal després
del procés participatiu, un
total de 32. Miri, no trobem
aquesta dinàmica a la resta de
grups, ho hem de dir clarament. No és el mateix fer una
nota de premsa i un titular,
que denunciar-ho, presentar
un paquet de solucions i presentar-lo al govern per intentar fer-ho canviar.
Vostè també és vicepresident
primer del Consell Comarcal
de l’Anoia, i veig que li ha donat una presència mediàtica
que no tenia. Vol aprofitar-lo
perquè li faci de plataforma?
Jo ja tenia una feina abans de
la política. Si estic ara en política és per treballar, no per
acumular càrrecs i anar fent
un recorregut per l’ego personal, per anar provant cadires i
mirant quina és la més bonica
per quedar-m’hi. Vaig rebre
l’encàrrec d’una vicepresidència al Consell i intento treure-li tot el suc possible, com
li deia abans, per aconseguir
polítiques al servei de les persones. Li hem donat al Consell
un nou dinamisme. Em prenc
la política com una eina de
transformació, no per estar-hi
unes quantes hores i fer quatre

fotos. Hi ha un equip al costat
que està treballant-hi de valent. Miri que li estic dient coses senzilles, però és que hi ha
molta gent que es pensa que la
política és una altra cosa, perquè n’hi ha molts que se l’han
pres d’una altra manera.
Si tant s’entén amb el PDeCAT al Consell, fins al punt
de formar un govern força
estable, com és que no s’entén
amb Marc Castells a l’Ajuntament d’Igualada i fa el mateix?
La política comarcal és absolutament diferent de la local.
Al Consell la base és donar
serveis als municipis, i aquí
es van produir moltes més
coincidències de criteri de
com s’han de donar aquests
serveis públics i quina ha de
ser la funció de la institució.
A l’Ajuntament d’Igualada la
dinàmica és diferent. Per governar has de tenir clar quin
model de ciutat vols en tots els
àmbits en les quals tens competència. Buscar coincidències amb una força política que
ha estat sempre l’adversari de
l’esquerra progressista, com és
ara el PDeCAT, necessita tenir
dos models de ciutats semblants, i això ara mateix no hi
és.
Un alt càrrec de Volskwagen
va citar fa uns dies Igualada

“Crec que puc ser el
nou alcalde a les eleccions de 2023. Tenim
un model de ciutat,
una política ordenada
al servei de la gent.
Igualada Som-hi té
futur i hi cap tothom
que tingui ambició i
s’estimi Igualada”

Aquesta setmana, Som-hi ha presentat un butlletí sobre
la feina feta, que farà arribar a totes les cases.

com a probable seu de la fàbrica de bateries que necessita la Seat. Això és casualitat o
hi ha alguna cosa?
Des del Consell Comarcal
hem demanat una reunió amb
ell per explorar vies si això té
fermesa. Entenem que, des de
Martorell, es defensi que la fàbrica es quedi al nostre país i
sigui a prop. Hem de tenir en
compte que aquí hi ha competència forta d’altres zones
de l’Estat però si hi ha alguna
possibilitat, la lluitarem. Ara
li podria dir allò que s’ha dit
tantes vegades aquí, que volem la fàbrica i que gairebé la
tenim... No li diré, perquè en
la meva etapa periodística he
hagut de dir tants titulars que
després ens els hem menjat
amb patates, que no en vull
protagonitzar cap.
Miri, parlant de titulars i patates, parlem del Pla Director de la Conca d’Òdena. La
pròpia Generalitat descarta
Can Morera i Can Titó, n’explora dues més però en una,
la de Jorba, ja hi ha veus contràries també... Com ho veu?
Sembla que la comarca de
l’Anoia sigui sempre la de “no
a tot”, quan penso que pot ser
la del “sí a tot”, que hi poden
cabre totes les opcions. Apostar perquè en determinats
punts, de forma ordenada i
sostenible, i sense urbanitzar
sòl que no pugui estar ocupat,

“A vegades la mirada
petita del què passa
a pocs metres de casa
nostra, ens fa perdre la
visió global. La Conca
d’Òdena ha de ser un
territori d’oportunitats, amb indústria
productiva ordenada”
pugui venir indústria, no ha
de ser en cap moment contradictori amb que puguem desenvolupar un Parc Agrari de
la Conca d’Òdena com el que
hem presentat des del Consell,
o poder tenir espais turístics
de qualitat.
A vegades la mirada petita del
què passa a pocs metres de
casa nostra, ens fa perdre la visió global. La Conca d’Òdena
ha de ser un territori d’oportunitats. A l’Anoia hi ha ara 9.000
persones sense feina, un 69%
sense cap formació més enllà
de l’ESO. Quina resposta hem
de donar a aquesta gent si no
és a través de la indústria productiva, i altres projectes que
posin en valor el sòl agrari, les
energies renovables... Sincerament, cap dels projectes que
ara hi ha són contradictoris.
No només podem posar els
ulls en les renúncies, també en
els guanys. Crec que ens entossudim a mirar només allò a
què hem de renunciar.
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Poble Actiu presenta 17 al·legacions Important innovació a
al Pla de Mobilitat Urbana
Igualada per a la càrrega
de vehicles elèctrics
REDACCIÓ / LA VEU

L

a regidora Neus Carles i
el regidor Pau Ortínez,
del grup municipal Poble Actiu -vinculat a la CUPvan presentar les al·legacions
al Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS) el passat
dimarts a l’encreuament entre la Carretera de Manresa i
l’avinguda Balmes.
Un emplaçament simbòlic
per reclamar un carril bici
que uneixi la ciutat de sud a
nord, en una de les vies amb
menys pendent per superar
els desnivells de la ciutat. Les
propostes es van englobar en
quatre grans àmbits: mobilitat
en bicicleta, mobilitat a peu,
mobilitat en vehicle motoritzat i aparcaments. Segons Pau
Ortínez, “són mesures necessàries per fer front a la crisis
climàtica, però també perquè
Igualada prioritzi les persones
enlloc dels vehicles”.
També van reclamar que el
pla inclogui la creació d’una
comissió de seguiment amb
la participació d’associacions
i partits polítics de la ciutat
per a fer un seguiment anual
al desenvolupament del pla.
Aquestes al·legacions seran
presentades, i de la seva aprovació en dependrà el vot definitiu al PMUS.
Nou carril bicicleta a la carretera de Manresa
Aquesta proposta, ja presentada unes setmanes enrere,
forma part d’un treball començat amb entitats com Ciclistes Urbans d’Igualada i Per
la Conca, que esperen seguir
fent per consensuar un model
de mobilitat amb experts. La
proposta sorgeix de la manca
de carrers amb pendents adequats per a circular-hi en bicicleta superant el fort desnivell
entre el passeig Verdaguer i
el pla de Sant Magí. Per això,
consideren que els carrils bici
proposats al carrer Comarca i
Pau Casals no solucionen les
reclamacions dels col·lectius

Els regidors Neus Carles i Pau Ortínez.

Les al·legacions presentades afecten aspectes
de la mobilitat com la
vianalització dels carrers, la xarxa de carrils
bici, la idoneïtat de
certes zones blanques
i les modificacions en
la xarxa per a vehicle
motoritzat
de ciclistes.
També, reclamen el desenvolupament d’un estudi detallat
i específic per estudiar quines
vies cal prioritzar per a garantir una xarxa de carrils bici
connectada i coherent. Segons les declaracions de Pau
Ortínez, “aquest estudi hauria
d’evitar actuacions ridícules i
incoherent com el carril bici
recent del Polígon Industrial
de les Comes”.
Vianalitzar l’eix est-oest
entre l’Ateneu i la Masuca
En matèria de mobilitat a peu,
en paraules de la regidora
Neus Carles reclamen “una
aposta inequívoca per a prioritzar els vianants per davant
dels cotxes que s’ha de materialitzar en carrers de vianants
en diferents zones de la ciutat”.
Una de les propostes és que
l’eix que formen el carrer de
la Virtut i el Pare Mariano, recentment renovat, passi a ser
de plataforma única, i només
hi puguin accedir vehicles

dels veïns i comerciants. Consideren que aquest és un pas
necessari per fer una aposta
definitiva pel Mercat de la Masuca. En aquest mateix àmbit
també reclamen estudiar la
vianalització d’altres eixos comercials de la ciutat més enllà
del centre, com als barris de
Montserrat, Set Camins, Poble
Sec o Fàtima.
Aparcaments perifèrics
A la roda de premsa també van
mencionar la mala gestió actual de les zones blanques, especialment de les que mostren
una poca rotació de vehicles i
es troben a l’interior de la ciutat. La regidora Neus Carles
va reclamar ”posar aquestes
zones blanques en zones més
perifèriques per evitar l’entrada de vehicles a dins la ciutat
buscant aparcament gratuït,
ja que això incrementa molt
significativament la circulació amb vehicles motoritzat.
No esperem aquestes mesures
per part del govern Castells,
ja que és incapaç d’encarar un
tema com aquest, però algun
dia caldrà fer canvis dràstics
en aquest sentit.”
Poble Actiu també creu que
s’hauria d’aturar el projecte de
viaducte per connectar el tanatori amb el pla de la Masia, i
estudiar millor si cal, especialment quan entri en funcionament el nou enllaç de la Ronda Sud, així com no fer més
rotondes de dos carrils, com la
que està projectada al Mirasol.
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igua de Rigat -companyia gestora del
cicle de l’aigua als
municipis d’Igualada, Òdena,
Vilanova del Camí, Copons, la
Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt- ha instal·lat
a Igualada el primer punt de
càrrega de vehicles elèctrics
que s’abasteix de l’energia generada per l’aigua. Aquesta
pionera instal·lació de càrrega és única a Catalunya i està
situada just davant del dipòsit
Rectangular, al carrer d’Irlanda, núm. 8, d’Igualada.
Al llarg de la xarxa de distribució, existeixen punts on es
produeix energia elèctrica a
partir de petits salts hidràulics
i de sobrepressions derivades
de la topografia del terreny i
la topologia de la xarxa d’aigua. En el cas d’Igualada, en el
punt on s’ha instal·lat el punt
de càrrega, es produeix un salt
d’aigua a l’entrada del dipòsit
Rectangular. Per tal d’aprofitar
aquesta energia, ha calgut instal·lar una turbina hidràulica
capaç de generar entre 1 i 2,2
kW/h.
Aquesta turbina genera suficient energia per carregar fins
a 2 vehicles alhora. En funció
del vehicle que endollem, el
temps de càrrega completa pot
variar: una bicicleta elèctrica,
unes 3 h; una moto elèctrica,
entre 2 h i 4 h; i un cotxe pot
trigar a carregar-se completament entre 4 h i 6 h.

Gràcies a aquest carregador
elèctric, es mitigaran 4,85 tones de CO2 l’any. S’espera un
ús freqüent, ja que està situat
en una zona estratègica del
polígon industrial d’Igualada,
propera a la zona residencial.
Aigua de Rigat posa a disposició de la ciutadania aquest
punt de càrrega de forma totalment gratuïta.
Quan no hi ha vehicles carregant, l’energia que es genera
s’utilitza per a l’alimentació
dels analitzadors de clor i la
il·luminació del dipòsit. Per
fer-ho possible, ha calgut instal·lar un inversor a la sortida de la turbina per modular
l’entrada segons l’energia produïda. Aquest tipus d’inversor s’encarrega de connectar
l’energia produïda de la turbina a la xarxa elèctrica interna
sense necessitat d’instal·lar
cap mena de bateria i poder
aprofitar el 100 % de l’energia
generada.
Canal a Twitter
L’anunci de la instal·lació del
primer punt de càrrega elèctric a Catalunya amb energia
generada per l’aigua ha estat la
primera notícia que ha compartit la companyia a través
del seu nou canal de Twitter:
@aiguaderigat_ L’empresa ha
posat en marxa aquest nou
canal per atendre les consultes
dels usuaris i difondre el contingut de la companyia. L’horari d’atenció és de dilluns a
divendres, de 8.30 h a 16.30 h.

El professor Alfred Simó, proposat al Congrés de CCOO per substituir Alfonsa Santisteban com a coordinadora de l’Anoia
CCOO del Baix Llobregat, Alt
Penedès, Anoia, Garraf organitza el seu 3r congrés, en el
que participaran 160 delegats
al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès. El sindicat es
presenta en aquest 3r congrés
amb una fusió territorial molt
consolidada, sent el primer

sindicat a totes quatre comarques. A l’Anoia compta amb
1.317 afiliats, amb presència a
220 empreses i un 38,19% de.
representativitat.
Debats
Els debats se centren a adaptar-se al context de crisi eco-

nòmica i social apostant pel
diàleg i la concertació al territori per garantir transicions
socials justes i, assumir la digitalització i la transició ecològica com a oportunitats. També
es debatrà sobre l’organització
interna d’implementar un sistema d’acollida, assessorament,

participació i comunicació que
permeti, des de la proximitat,
organitzar i representar als sectors més vulnerables.
L’actual secretari general, Josep M. Romero, optarà a la
reelecció per un nou període
de quatre anys. Pel que fa a la
coordinació de l’Anoia, l’Alfred

Simó és la persona proposada pel difícil repte de rellevar
a l’Alfonsa Santiesteban. En
Simó és igualadí, professor de
primària, especialitzat en formació d’adults, qualificacions
professionals i molt vinculat a
moviments socials i educatius
de la comarca.
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Més catalans hauran de presentar la declaració
de la renda del 2020 però l’Estat preveu recaptar
menys a Catalunya
Hisenda ingressarà un 5,2%
menys dels catalans durant la
campanya de la Renda, tot i
que creixen un 6,3% les declaracions a pagar.
Més catalans hauran de presentar la declaració de l’IRPF
del 2020 però l’Estat preveu
recaptar menys durant la
campanya de la renda a Catalunya, que s’inicia aquest
dimecres.
L’Agència Tributària espera ingressar 2.682 milions
dels contribuents catalans,
un 5,2% menys, tot i que el
nombre de declaracions a
pagar creixeran un 6,3% per
l’efecte dels ERTO.
En total hauran de presentar la declaració 3,81 milions
de catalans, un 2% més, dels
quals, 1,4 milions, hauran de
pagar. El saldo de la campanya quedarà en 847 milions
d’euros, per sota dels 909 del
2019.
En canvi, les previsions estatals van a l’alça, fins als 2.119
milions, gràcies a l’augment
del 2% dels imports a ingressar i d’un 5,7 dels contribuents que hauran de pagar.
Així doncs, l’Agència Tributària preveu que la campanya
acabi amb un resultat net a
l’Estat superior als 1.536 milions del 2019 tot i ser un any
atípic i marcat per la pandèmia. Hisenda calcula que
ingressarà 12.976 milions
d’euros, un 2% més que l’any
anterior i, en canvi, retornarà
10.857 milions, un 3% menys
que el 2019. El director general de l’Agència Tributària
(AEAT), Jesús Gascón, ha dit

en una roda de premsa, que
el resultat que s’ingressarà és
“poc rellevant en termes relatius” si es té en compte la
recaptació total.
Efecte dels ERTO
Els ERTO han elevat el nombre de contribuents a 21,6
milions de persones a Espanya i també han provocat
que el nombre de declaracions a pagar creixi substancialment (+5,7%), ja que
quan es tenen dos pagadors
l’obligació de declarar baixa
als 14.000 euros anuals i el
SEPE no està obligat a practicar retenció per la prestació
d’atur. En concret, el director
general de l’AEAT, ha dit que
han enviat 300.000 cartes a
persones que no havien de
fer la declaració altres anys

i que sí que ho hauran de
fer enguany per haver estat
inclosos en un expedient.
A banda de l’obligació de declarar, una altra de les conseqüències dels ERTO serà
per les mares treballadores
amb la feina suspesa, que no
podran tenir la deducció per
maternitat que “exigeix com
a condició el desenvolupament d’una activitat i si es
deixa de realitzar, es perd el
dret”.
Tots els afectats per un
ERTO que hagin de pagar
per l’IRPF podran sol·licitar
el pagament fraccionat en sis
mesos, una mesura que s’ha
publicat aquest dimecres
al Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE) i que permetrà “alleugerir almenys en part el problema (...) de les persones en

ERTO que no hagin tingut
en compte que se’ls hi estava
retenint menys”, segons Gascón.
Preguntat sobre si caldria
modificar la normativa per
evitar que els afectats per un
expedient temporal hagin de
pagar més a la declaració de
la renda, ha assegurat que
“la solució no és fàcil”, ja que
“perdre renda actual a canvi
de major renda futura no sé
si tindria massa bona acollida”.
Tot i això, ha dit que les conseqüències fiscals dels ERTO
podrien estar sobre la taula
de negociació per fer dels expedients temporals un mecanisme estructural.
“La gran majoria d’afectats
per ERTO que han percebut
més de 14.000 euros els hi
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sortirà a pagar”, avisa l’advocat d’Auren Lluís Basart.
Segons el professor col·laborador de la UOC, el govern
espanyol hauria d’haver fet
una excepció normativa amb
aquest col·lectiu que es troba
en una situació econòmica
“complicada” i que ara es pot
trobar amb l’”espant” d’haver d’abonar “de cop totes les
retencions” derivades de la
prestació, ja que el SEPE no
practica retenció si no se li
demana.
Per pal·liar la situació, s’espera que Hisenda aprovi en
els propers dies el fraccionament en sis terminis de
l’IRPF fins al desembre sense interessos de demora als
afectats per un expedient.
(Continua a la següent pag.)

és

és

administracio@gestoriagaltes.com
vehiclespiera@gestoriagaltes.com
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Pel que fa a les devolucions
d’IRPF, l’Agència Tributària també fa un càlcul a la
baixa a Catalunya amb una
previsió de retornar 1.835
milions d’euros (-4,5%) a 2,2
milions de contribuents, un
1,8% menys.
En canvi, la recaptació de
l’impost sobre el patrimoni
prevista serà de 552 milions
d’euros, un 1% inferior a la
del 2019 encara que el nombre de contribuents pugi un
1,3%, fins a les 81.710 declaracions.

Per exemple, una persona
que ha cobrat 21.000 euros,
5.000 dels quals del SEPE
i 16.000 de la feina, haurà
d’acabar ingressant 1.647 euros per compensar la falta de
retenció de la seva prestació.
“La suma dels dos imports
pot fer no només que tinguis
obligació de presentar-la
sinó que en alguns casos et
sortirà a pagar, i la gent que
té rendes d’aquests nivells
no estava acostumada que li
sortís a pagar”, diu l’economista i vocal de la Comissió
d’Assessors Fiscals del Col·
legi d’Economistes de Catalunya, Carme Jover.
Errors en els pagaments del
SEPE
Hisenda ofereix atendre de
manera personalitzada els
contribuents que han passat
per un ERTO i que es poden
trobar amb complicacions
a l’hora de fer la declaració
pels errors en les nòmines
del SEPE.
Gascón no ha pogut quantificar el nombre d’errades a
les dades fiscals i ha dit que

estan esperant un fitxer actualitzat que els permetrà tenir
“informació actualitzada” en
els dies vinents.
“No sabem ben bé l’abast del
problema. Estem parlant de 4
milions de perceptors d’ERTE. Entenem que pot arribar
a unes desenes de milers”, ha
afegit.
Mentrestant, el director general de l’Agència Tributària
ha assegurat que “si en algun
cas el perceptor és conscient
que s’ha pogut produir un
error però no coneix l’import perquè el SEPE no li ha
notificat o perquè el responsable de l’empresa no li pot
quantificar la dada, el consell
és que s’esperi que la informació s’actualitzi”.
En canvi, si ja sap quina és
la diferència, encara que no
hagi fet el reintegrament,
“que ho presenti de manera
correcta i se n’oblidi”, ha afegit.
D’altra banda, Gascón ha assegurat que els perceptors de
l’Ingrés Mínim Vital hauran
de presentar la declaració,
però ha promès que el procés

“serà molt simple i en la majoria de casos només hauran
de confirmar l’esborrany”.
Segons el director general
de l’AEAT, sense l’IMV i els
ERTO, el nombre de declarants seria com a mínim de
500.000 menys.
Campanya catalana
El resultat de la campanya
catalana serà inferior al de
l’exercici anterior, amb un
resultat previst de 847 milions d’euros, per sota dels
909 del 2019.
Preguntat per què la previsió és diferent, Gascón ha
assegurat que el 2020 ha
sigut un any “excepcional”
i ha apuntat com a possible
motiu que “històricament el
pes de les altres fonts de renda diferents de les del treball
personal ha sigut superior a
la mitjana, i si aquestes fonts
de renda han caigut en major mesura que les rendes
del treball personal, l’impacte recaptador a Catalunya en termes de saldo de
la campanya serà inferior al
del conjunt dels declarants”.

Calendari
Abans de l’inici del termini per
fer la declaració, més d’un milió
de contribuents han consultat
les dades fiscals i en les primeres
hores de la campanya ja s’han
presentat 442.000 declaracions,
un 34% més que l’any passat.
El dia 6 de maig es posarà en
marxa el servei d’atenció per
trucada, que es pot demanar a
partir del 4 de maig. L’atenció
a les oficines començarà el 2
de juny però es pot començar
a sol·licitar una cita a partir
del 27 de maig.

INICI CAMPANYA DE RENDA 2020
Rambla Sant Isidre, 16 3a planta
Tel. 93 804 14 17
08700 IGUALADA
igualada@alexjulien.es
Av. Ctra. Igualada, 6 local 1
Tel. 93 778 96 53
08784 PIERA
piera@alexjulien.es

www.alexjulien.es
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ASSESSORIA LABORAL - FISCAL - COMPTABLE
DEFENSA JURÍDICA I MERCANTIL
ASSEGURANCES
Av. Gaudí, 45 - 08700 IGUALADA
info@bernadas-associats.com
www.bernadas-associats.com
Tel. 93 803 36 12 - 93 804 02 61
690 01 20 32
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La Declaració de l’any
de la covid-19

T

ornem a estar en
plena campanya de
declaració de la renda. Des del passat 7
d’abril és possible presentar la
corresponent a l’any 2020 i alguns contribuents ja l’han presentada, principalment aquells
més impacients que els surt a
retornar en l’ajust de comptes
amb Hisenda.
Si no hi hagués hagut la pandèmia, estaríem davant una
declaració sense gaire canvis
normatius, doncs no hi va
haver Llei de Pressupostos
per l’any 2020, contràriament
al que ha passat per a l’actual exercici 2021, quan sí que
hi ha canvis normatius d’una
certa rellevància i que ens els
trobarem a l’hora de fer la declaració de l’any vinent.
En canvi, la d’enguany és una
declaració marcada clarament per la incidència de la
pandèmia, ja que una gran
quantitat de declarants es veuran afectats d’una manera o altra per les circumstàncies que
la pandèmia ha propiciat, com
és ara el cobrament dels ERTO,
de l’Ingrés Mínim Vital o de
les diverses ajudes als autònoms percebudes en l’exercici
2020, passant per les incidències derivades dels rendiments
de lloguers, com és ara els impagaments, les reduccions del
lloguer, les moratòries i altres.
Pel que fa als ERTO, com ja
s’ha anat explicant abastament, ens trobem que molts
dels seus perceptors es veuran
obligats a presentar la decla-

ració encara que els seus ingressos totals siguin inferiors
a 22.000 euros, doncs el límit
per presentar-la és de 14.000
euros, quan hi ha més d’un pagador, i l’import percebut del
segon, i altres pagadors, supera
els 1.500 euros. Això farà que
gairebé la totalitat dels afectats veuran que la declaració
els surt a ingressar i en alguns
casos, sumes força importants.
A títol d’exemple, en la mateixa pàgina web de l’Agència
Tributària es comenta que un
solter sense fills que hagi percebut un total de 21.000 euros,
dels quals 16.000 procedeixin
de la seva empresa habitual i
altres 5.000 els hagi cobrat de
l’ERTO, es trobarà amb una
quantitat a ingressar de 1.645
euros. Poca broma. Per solucionar possibles problemes de
liquiditat, en aquests casos es
permetrà pagar en 6 mensualitats amb venciments els mesos
de juliol a desembre, sense interessos.
La problemàtica dels ERTO
no s’acaba aquí, ja que s’haurà de veure com s’actua amb
les quantitats errònies que
ha pagat el SEPE, en molts
casos tractant-se d’imports
percebuts en excés, alguns
d’ells ja rectificats i d’altres
pendents de fer-ho. I atenció! En els casos que s’hagi
estat el mes sencer en ERTO,
les mares treballadores perden el dret al cobrament de
la deducció per maternitat
i per escola bressol en el seu
cas. Si els 100 euros mensuals
de maternitat s’han percebut
anticipadament, s’hauran de

retornar.
L’altre concepte derivat de
la pandèmia que suposa un
canvi important és la percepció de l’Ingrés Mínim
Vital. Per un costat, es considera exempt d’IRPF i per
l’altre la seva percepció obliga a presentar la declaració,
encara que surti amb resultat
“0” ja que no hi ha hagut cap
mena de retenció. L’exempció es contempla fins a 1,5
vegades l’IPREM, o sigui
fins a 11.279,39 euros. Si a
més de l’ingrés mínim vital
s’han percebut altres ajudes
similars de les Comunitats
Autònomes o Ajuntaments
s’hauran de sumar i només
tributarien com a rendiments
del treball a partir de la xifra
esmentada. Tot plegat, un
desgavell d’obligacions que
només portaran problemes
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a la gent afectada sense cap
rendibilitat social. Justament
al contrari del que han fet
països com els Estats Units
que han atorgat subvencions
directes a les famílies.
Pel que fa als autònoms,
l’any 2020 ha estat el que
molts d’ells han percebut la
prestació per cessament de
l’activitat, que s’haurà de
declarar com a rendiments
del treball. Altres subvencions rebudes hauran de formar part del rendiment de la
seva activitat empresarial o
professional.
Alguns dels autònoms (els
que estan al règim d’estimació
objectiva o de mòduls) també
veuran afectada la seva declaració amb motiu de la pandèmia, ja sigui per la reducció

dels dies d’activitat com per
les reduccions explícites que
s’han disposat com és la reducció del 20% de caràcter
general o del 35% en els casos
de les activitats vinculades al
sector turístic, l’hostaleria i el
comerç.
Donada la limitada extensió
del present article, no podem
entrar en tota la casuística de
les activitats empresarials i professionals que s’han vist afectades per la pandèmia. Tant
aquests aspectes, com d’altres
derivats de la jurisprudència i
doctrina administrativa que ha
anat sortint a la llum, fan aconsellable la intervenció d’una
gestió professional continuada
que permeti assolir l’optimització fiscal amb els recursos
legals que permet la normativa
i la seva interpretació.
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Guia per fer la declaració de la renda

A

rrenca la campanya
de la renda 2020,
amb novetats importants a causa de la pandèmia.
És una campanya peculiar i
atípica, amb molts nous contribuents a causa dels ERTO,
que no estan acostumats a
fer la declaració de l’IRPF.
Podem fer la presentació de
la renda per internet, per
l’app de l’Agència Tributària, o bé, presencialment. En
tot cas, cal que tinguem en
compte un seguit de qüestions:
Internet: Si escollim fer-la
per internet, ho farem a través del programa RENDA
WEB es pot consultar l’esborrany, modificar-lo si cal,
confirmar-lo i presentar la
declaració definitiva. Cal tenir DNI electrònic, certificat
electrònic, clau PIN o el número de referència de la declaració de l’any anterior.
L’aplicació de l’Agència Tributària: Si, en canvi, preferim utilitzar l’app, aquesta
ens permet consultar les dades fiscals, confirmar l’esborrany i presentar la declara-

ció, però no s’hi pot fer cap
modificació.
Presencialment: Si no estem
molt familiaritzats amb els
tràmits digitals, podem ferho presencialment. Cal demanar hora. Si es vol fer per
telèfon, es pot demanar cita a
partir del 4 de maig; si es vol
anar a les oficines d’Hisenda,
a partir del 27 de maig. Les
declaracions presencials començaran el 2 de juny.
La campanya acaba el 30 de
juny, però si la declaració
surt a pagar, l’últim dia és el
25 del mateix mes. Una de
les novetats de la declaració
d’aquest any són les conseqüències dels ERTO.
Són moltes les persones i famílies que s’han vist afectades econòmicament per un i
que s’encaren amb incertesa i
por a la declaració de la renda.
Molts contribuents que fins
ara no arribaven al mínim
per haver de presentar la declaració de la renda ara ho
hauran de fer.
Són els que el 2020 van estar en ERTO i van cobrar del
SEPE i també de la seva em-

presa durant uns mesos. És a
dir, van tenir dos pagadors.
Han de presentar declaració
de la renda tots aquells treballadors en aquesta situació que hagin cobrat més de
14.000 euros, i com a mínim
1.500 fossin del SEPE.
Segons la UGT, són 1.200.000
contribuents. Com que el
SEPE no va fer retencions
o van ser mínimes, és molt
possible que la declaració els
surti a pagar, sobretot si no
tenen deduccions o dependents a càrrec.
Hisenda permetrà que en
aquests casos el pagament es
faci fraccionat, sense interessos, en sis pagaments, entre
els mesos de juliol i desembre.
Deducció per maternitat
Les mares treballadores amb
fills menors de tres anys que
poden restar-se 1.200 euros
anuals, amb l’increment de
1.000 euros més per guarderia, perdran aquest dret
durant el període en què han
estat en un ERTO total.
“Si has estat quatre mesos de
baixa per l’ERTO, no podràs
cobrar la deducció de mater-

nitat durant aquests mesos
perquè no has estat treballant efectivament”, explica
l’economista i assessora fiscal
Carme Jover.
Sí que tindran dret a aquestes
deduccions si l’expedient ha
sigut parcial, ja que, d’aquesta manera, la persona haurà
continuat cotitzant i tindrà
dret a la part proporcional,
assegura Concha Forteza,
ponent de la Comissió Fiscal

del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
En canvi, estar en ERTO no
comportarà cap canvi en
les deduccions per famílies
nombroses, per ascendent
amb dos fills i per discapacitat dels pares, fills o cònjuges.
És important que cada persona escolleixi l’opció més
adequada a l’hora de fer la
declaració de l’any passat.

CAMPANYA RENDA 2020
Gestoria administrativa,
renda patrimoni, gestió herències,
comptabilitat, gestió de nòmines,
estrangeria.
c/ Comptes de Cardona 3-5 · 08788 VILANOVA DEL CAMÍ
Tel. 93 807 05 04 · Fax 93 805 47 31
www.fergestions.com gcostafer@gestores.net
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Assessorament fiscal i laboral
Dret civil
Dret laboral
Dret penal
Dret administratiu
C/ Sant Martí de Tous, 2- baixos Igualada
t: 93 805 20 30 f: 93 803 56 03 legal@bufetfont.com
www.bufetfont.com

Renda 2020
comptable laboral fiscal
jurídic assegurances
Av. Mestre Muntaner, 30 · Igualada · T. 938 044 499
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Els treballadors que el 2020 van estar en ERTO podran
pagar la renda en sis mesos sense interessos

M

oltes han estat les
empreses que s’han
vist obligades a posar els seus treballadors en
ERTO arran de l’esclat de la
pandèmia per la covid-19.
Arriba l’hora de realitzar la
declaració de la renda i molts
treballadors temen les conseqüències de les retencions
econòmiques de l’any passat.
Tot i això, aquells que es van
veure afectats per un ERTO
podran pagar la renda en sis
mesos sense interessos.
El fet d’haver rebut sous de
dos pagadors, l’empresa i el
SEPE, rebaixa les exempcions de la declaració.
Els treballadors que l’any
passat van estar afectats per
un Expedient de Regula-

ció Temporal d’Ocupació
(ERTO) derivat de la pandèmia de la covid-19 podran
pagar l’impost de la renda, si
la declaració els surt positiva,
en sis mesos sense interessos.
Segons informa ‘El País’, el
Ministeri d’Hisenda aprovarà el canvi en els propers dies
i els afectats podran satisfer
l’impost entre el juliol i el desembre.
Les prestacions que han
cobrat els treballadors sotmesos a una d’aquestes regulacions tributen com a
rendiment del treball, però
les paga el Servei Públic
d’Ocupació (SEPE).
Això fa que el treballador
hagi tingut dos pagadors,
una situació que Hisenda

preveu i que regula amb límits d’exempció més baixos
que amb un de sol.
En concret, un treballador
que ha cobrat fins a 22.000
euros en l’exercici corresponent d’un sol pagador està
exempt de fer la declaració.
Però si ha cobrat de dos pagadors, els límits són de
14.000 euros per al primer i
de 1.500 per al segon.
‘El País’ indica que, segons
l’Agència Tributària, aquest
any hi haurà uns 327.000
nous declarants que compliran amb aquests supòsits.
D’altra banda, el SEPE no
està obligat a fer la retenció
mensual de la part corresponent a l’IRPF a les nòmines
que paga si els imports són

inferiors a 14.000 euros, si
no és que el treballador ho
demana expressament.
És per això que molts dels
afectats es poden trobar amb
que han de regular tot de cop
la seva situació en la campanya de la declaració de la
renda que va començar el 7
d’abril.

L’Agència Tributària, afegeix
el rotatiu madrileny, està enviant cartes informatives als
nous declarants on els indica
que poden fraccionar el pagament en sis terminis sense
interessos si la declaració els
surt a pagar, començant el 20
de juliol i acabant el 20 de
desembre.

RENDA 2020
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Declaració de Renda i Patrimoni: assessorament i gestió personalitzats
per obtenir el millor resultat amb la màxima seguretat i garantia.
Des d’ANOIA DE SERVEIS, SL, li fem la declaració de la renda
amb eficàcia, rapidesa i sense errors.
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Satisfacció laboral i perspectiva de gènere:
Les persones més satisfetes són les que treballen en empreses feminitzades,
mentre que les que ho estan menys són dones en empreses masculinitzades.

Salvador Arqué
President de la Demarcació de la Catalunya Central
d’Enginyers Industrials de Catalunya

Professionals i recuperació econòmica

L

Se han destruido muchos más empleos de baja cualificación que de
alta, y hay 1,8 M de personas que querrían trabajar más horas que
las que se les ofrece.

Lídia Olivenza

Advocada
Tel. 629 773 101

ERTO’S: DOS PAGADORS I L’IRPF

Per desgràcia, aquestes xifres no
s’estan corregint. I les diferències
són molt més rellevants si parlem
dels salaris entre els més joves i els
projectes que els oferim, quan tot
a situació de pandèmia
just comencen amb la seva entrada
al món laboral.
ha provocat que una bona
És necessari aturar aquesta tenpart dels treballadors del
dència. No ens podem permetre el
nostre país, al rebre prestaluxe de seguir sent, com afirmava cions del Sepe i percebre al mateix
en un article de fa uns mesos l’en- temps la nòmina de la seva empreginyer i escriptor Xavier Roig, un
sa hagin vist com al tenir dos pagapaís “low cost”.

Tots ells contemplen ajuts i reforços per a projectes que tenen un
alt component tecnològic: la digitalització de les empreses, l’impuls
a l’energia verda, la Indústria 4.0,
l’aposta per l’economia circular i
la recuperació de materials... En
tots, l’enginyeria, la tecnologia i
les millores tecnològiques hi tenen
una presència i un protagonisme
medul·lar. Europa ens indica que
situar de nou la indústria al centre de la recuperació econòmica
assegurarà resiliència i progrés al Una part important de l’esforç formatiu que realitza en la nostra soconjunt de la societat.
cietat als nostres joves, dotant-los
Per poder complir amb aquests d’un gran talent, és aprofitada per
projectes tecnològics, a les em- d’altres països, a l’haver de marxar
preses faran falta professionals a l’estranger una part importants
ben preparats, que tinguin conei- dels recents titulats per una inacxements i competències posades ceptable incapacitat d’oferir-los
al dia. Professionals als qui com projectes professionals interesa societat hem dedicat temps i sants i que estiguin reconeguts.
recursos per formar-los, i als qui
hem de oferir un bon reconeixe- Ara és el moment d’aprofitar
aquests ajuts i de donar suport a
ment social i un bon salari.
la nova indústria, als sectors inAquest punt, desgraciadament és dustrials que han estat el pilar de
un tema estructural al nostre país: l’economia catalana cada vegada
hi ha un baix reconeixement de que, des de mitjan segle XIX, hem
la societat als professionals que fet un pas sòlid endavant. I també
li aporten més valor. I s’ha pogut és moment de donar reconeixeveure i posat dramàticament de ment a tots aquells professionals
manifest el cas dels professionals que són necessaris per a la recupesanitaris, o dels nostres enginyers. ració del sector.
Segons l’Observatori de l’Enginyeria a Catalunya, a Catalunya,
el salari mitjà d’un enginyer o enginyera és un 33% menys que a
Alemanya o un 20% inferior al de
França.

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

“Estar obligat a presentar la declaració
de renda no té perquè voler dir
que aquesta surti a pagar.”

“Hi ha un baix reconeixement de la societat als
professionals que li aporten més valor. ”

a Unió Europea ja ha decidit com afrontar la recuperació dels efectes de
la pandèmia mitjançant el
Marc Financer Plurianual 20212027 amb el Pla Europeu de Recuperació (Next Generation EU) que
van dirigits a transformar l’economia, reforçar el mercat únic, i impulsar la doble transició ecològica
i digital.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

Economista, mare de tres nens i actualment Secretària
d’Economia del Govern de la Generalitat
| Secretary of the Economy, Government of Catalonia
Totes les CA de règim comú (excepte Canàries) han millorat el dèficit
SEC el 2020 respecte 2019. #Catalunya és la 2a que menys l’ha millorat
(sense ajustos SEC l’hauria +). El retard de l’Estat en suspendre l’objectiu
de dèficit i distribució fons COVID ha dificultat l’execució.

Espai patrocinat per

És el moment d’adoptar una forta
cultura on innovar i desplegar tecnologia estigui prestigiat i reconegut, encoratjant als nostres joves a
ser part i a contribuir des d’aquí a
un millor futur. Ens ho devem. Els
hi devem.

L

amb aquesta obligació això pot generar la sanció prevista en la llei,
per tant, és molt important que en
cas de dubte es consulti cada cas
per saber si s’està obligat o no presentar-la.

dors això afecta irremeiablement, i
sense voler-ho, a les seves obligacions amb l’Agència Tributària. I és
que la llei estableix que si tenim un
sol pagador, estem exempts de fer
la declaració de la renda si els nostres ingressos anuals (bruts) no superen els 22.000 euros; per contra,
si hem obtingut rendes del treball
de dos o més pagadors, el límit mínim exempt baixa als 14.000 euros
sempre que del segon pagador hàgim cobrat més de 1500 euros. És a
dir, els treballadors que hagin cobrat del Sepe, per estar en situació
d’expedient de regulació temporal
d’ocupació estan obligats a presentar la declaració de renda sempre
que hagin cobrat més de 14.000 euros (bruts) durant l’any i del segon
pagador -en aquest cas el Sepe- hagin cobrat més de 1.500 euros anuals.

Com dèiem, que es tingui l’obligació de presentar l’IRPF no ha de
suposar que l’impost surti a ingressar, això dependrà sobretot de les
retencions que ens hagin practicat,
el que passa és que habitualment
el segon pagador (en aquest cas el
Sepe) no realitza retencions i això
genera la creença errònia que, amb
més d’un pagador, la renda surt
positiva a pagar però no perquè el
percentatge de l’impost sigui més
alt sinó perquè al no haver-se practicat retenció això cal saldar-ho
amb la hisenda pública. Si ens passa
això el que podem fer és demanar al
Sepe o a l’empresa que ens augmentin la retenció practicada fins ajustar-la aproximadament al que ens
pot sortir a pagar. Així ens dedueixen mes a mes els que ens pertocarà
pagar i evitem ensurts a la hora de
presentar la nostra declaració.

Ara bé, estar obligat a presentar la
declaració de renda no té perquè
voler dir que aquesta surti a pagar,
el que si és cert és que si s’està obligat a presentar-la i s’incompleix

A efectes informatius tothom que
disposi de DNI electrònic o certificat digital pot ja descarregar-se
el certificat de IRPF 2020 de la seu
electrònica del Sepe.
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xarxes: El més llegit

P

#latevaveu
“Aquest any no es podrà comptar amb les parades
d’associacions a causa de les restriccions” Com
sempre, les associacions i entitats sense ànim de
lucre no som una prioritat. Sant Jordi ens ajuda a
visibilitzar i finançar una petita part dels nostres
projectes.

www.veuanoia.cat

Nil Solé @nil_sole_

1

Dos centres educatius
tancats i 23 grups confinats
a l’Anoia

infraccions de mesures
2 881
sanitàries durant el primer
trimestre a Igualada

Generalitat “prem l’ac3 Lacelerador”
per declarar Bé

d’Interès Nacional el Cementiri Nou

Humans de l’Anoia @ humansanoia
Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat

#161 Daniel Macià Martí

FOTO: Cesc Sales

Vaig néixer a Igualada i treballo en una
empresa d’Art gràfiques.

Avui #DiaMundialAtencioPrimaria i cada dia, reconeixement a tots els professionals de l’Atenció
Primària. Hi erem, hi som i volem seguir sent. Gràcies per tant. Gràcies a tots. #AtencióPrimàriaAnoia #hightouch #orgulldeequip
carme riera @carmerieramin
Quin sistema i equip de decisió està al capdavant
de la Generalitat de Cat. @govern que un any després de començar la pandèmia segueix esperant a
avisar dels tancament perimetrals 48 hores abans
sabent els problemes que comporta a molts negocis amb el personal i els productes?
Joan Domènech @Joan_Domenech
Tots els camins porten a Andorra.

Diana Gómez @dianagmz7

Des de l’any 1986, l’observació de la natura
i més concretament del ocells de l’Anoia ha
estat la meva passió. Col·laboro en diferents
projectes de seguiment com el SACRE,
SOCC, el Projecte Orenetes i Rius.

Sis de cada un milió de turistes anglesos que vénen a Catalunya moren per balconing. S’haurien
de prohibir els turistes anglesos.

L’any 2015 vaig començar a col·laborar amb
l’enciclopèdia Wikipedra, inventariant les
construccions de pedra seca d’arreu.

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce
Avui finalitzem #segonadosi #VacunaCOVID19
a majors de 79 i continuem amb 1a dosis per als
menors de 80 anys, al teatre @SocietatLaLLiga
#capellades #aramésquemaiprimària

El meu objectiu principal ha estat sempre
i serà, donar conèixer el Patrimoni de la
comarca de l’Anoia i treballar per preservar
el Medi Ambient dels diferents atacs que rep.

Marta Sagarra @MartaSagarra

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

Que hem aconseguit evitar els efectes del canvi climàtic i que deixarem un món igual o millor.

Avui no he parat de voltar per Igualada. Només
faig que trobar-me el ”furgón” d’Amazon... M’encanta aquest comerç de proximitat del que la gent
parla

Monica Barrueto @BarruetoMonica

#latevaveu

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

@stmartidetous		

@elsverdums

@moixiganguers
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Quatre noves activitats gratuïtes i virtuals d’Ig-nova
de formació per a emprenedors i empreses
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Departament de Di·
namització Econòmica
de l’Ajuntament d’Igua·
lada, en el marc de la Xarxa
Anoia Emprèn i amb la col·
laboració de l’Àrea de Desen·
volupament Econòmic de la
Diputació de Barcelona, ofe·
reix quatre noves activitats de
formació adreçades a persones
emprenedores i a empreses.
Les activitats es continuaran
de manera virtual a través de
les plataformes Zoom i Teams.
La primera activitat, Com negociar en contextos difícils, té
per objectiu aprendre a nego·
ciar en un context on no es té
el rol de poder. En el decurs de
la sessió s’analitzarà què és una
negociació, com donar sensa·
ció de poder, la importància
del MAAN (Millor Alternati·
va a un Acord Negociat), quin
llenguatge fer servir a la nego·
ciació, com tenir autocontrol
d’emocions en una negociació
difícil, com detectar els trucs
i tàctiques de pressió de l’altra
part i, finalment, les 5 tècni·
ques de tancament en una ne·
gociació.
L’activitat està adreçada prin·
cipalment a autònoms i perso·
nal directiu i de vendes i anirà
a càrrec de Mònica Mendoza,
experta en l’àrea comercial i
professora de la UAB, la UOC,
EAE Business School i ESADE
Alumni en l’àmbit del màrque·
ting i les vendes. La sessió té
una durada de 5 hores i es re·
alitzarà el dia 27 d’abril de 9 a
14 h.
La segona activitat, Com fer
l’estudi de mercat de la teva
idea de negoci, permetrà pro·
porcionar una metodologia
que permeti recollir totes les

Les activitats es
continuaran de
manera virtual a
través de les plataformes Zoom i Teams,
i tenen les places
limitades
dades necessàries per facilitar
la presa de decisions, conèi·
xer quines fonts d’informació
estan disponibles, realitzar un
anàlisi per tal de quantificar
el mercat, definir els nostres
clients i poder prendre les me·
sures més adequades per de·
terminar la viabilitat de la idea
de negoci.
En el decurs de la sessió s’ana·
litzarà qui són els meus clients,
què vol dir viabilitat (viabili·
tat legal, tècnica, econòmica,
comercial, financera i social);
què vol dir la mida del mercat,
quina és la mida crítica i mè·
todes per calcular la mida; i,
finalment, les fonts d’informa·
ció per determinar on trobar la
informació que necessito.
L’activitat està adreçada princi·
palment a persones emprene·
dores que tinguin un projecte
o una idea empresarial o peti·
tes empreses que comencin la
seva activitat i anirà a càrrec
d’Eulàlia Balañà, amb més de
20 anys d’experiència en la cre·
ació i consolidació d’empreses
i especialitzada en la gestió
comercial, estudis de mercat
i màrqueting. La sessió tindrà
lloc dia 3 de maig de 9:30 a
14h.
La tercera activitat, Coopera
perquè el teu negoci sigui viable abans, ajudarà les perso·
nes emprenedores a saber com

dissenyar estratègicament el
seu model de negoci innova·
dor i col·laboratiu per fer-lo
viable en menys temps.
En el decurs de les sessions
es treballarà què és un model
de negoci, per què i quan és
interessant que sigui col·labo·
ratiu, es treballarà en les ide·
es i projectes empresarials de
les persones participants per
definir-ne el propòsit, s’ana·
litzarà per qui serà d’interès i
utilitat el què volem oferir, es
dissenyarà la proposta de va·
lor col·laborativa, la definició
del tipus de col·laboradors i
els agents de l’ecosistema em·
presarial, on s’han d’anar a
buscar i quins són els criteris
seguirem per seleccionar-los,
es concretarà el pla a seguir i
els acords i se n’avaluaran els
resultats.
El taller està adreçat princi·
palment a persones emprene·
dores, en situació de transició
professional i persones que
vulguin posar en marxa nous
projectes i tinguin interès en
fer-ho estratègicament.

L’activitat serà impartida per
Teresa Guix, amb més de 25
anys d’experiència en forma·
ció i consultoria, realització
d’estudis de viabilitat. El taller
tindrà una durada de 5 hores i
es realitzarà els dies 17 i 19 de
maig de 9:30 a 12:00 h.
La darrera activitat, Millorar
la gestió per reduir despeses,
permetrà conèixer i analitzar
aspectes econòmics i financers
essencials de l’empresa per po·
der refer l’estructura de costos
i aconseguir la viabilitat de
l’empresa.
Entre els continguts que es
tractaran durant l’activitat for·
mativa destaquen els següents:
analitzar el compte de resultats
per poder valorar l’evolució de
les vendes i les despeses vari·
ables, el marge ponderat o el
comportament de les despe·
ses d’estructura; pensar altres
maneres de realitzar processos
per reduir despeses; millo·
rar la gestió de les compres;
aprendre a negociar amb pro·
veïdors; conèixer el cicle de
maduració i els terminis de

cobrament i pagament; ana·
litzar instruments financers
actuals i la utilitzat que té ca·
dascun i finalment, aprendre a
fer pressupostos de tresoreria
per analitzar la nostra necessi·
tat financera.
L’activitat està adreçada a pro·
fessionals autònoms i empre·
ses, tan per al personal direc·
tiu com a responsables de les
diferents àrees de gestió, i serà
impartida per Lourdes Pérez
Retamero, especialitzada en
les àrees de gestió econòmica,
financera, gestió estratègica
i gestió de compres. El taller
tindrà una durada total de 8
hores i es realitzarà els dies 9 i
11 de juny: de 9:30 a 12:00 i el
dia 16 de juny: 9:30 a 12:30 h.
Els tallers de formació són
gratuïts i les places limita·
des. Podeu veure el programa
complet dels cursos i forma·
litzar les vostres inscripcions
a través de l’enllaç web https://
www.ignovaigualada.com/
aula . Per a més informació,
podeu contactar amb IG-NO·
VA Tecnoespai al 93 806 65 55.

Programa d’Endesa per a trobar feina als majors de 45 anys
REDACCIÓ / LA VEU

A

rran de la pandèmia
de la Covid-19, En·
desa i la Fundació
PIMEC posen en marxa el pro·
grama emppersona 2021 per fer
un acompanyament a persones
empresàries o autònomes ma·
jors de 45 anys que s’han vist
obligades a deixar la seva ac·
tivitat professional o estan en
dificultats per continuar. És un
programa que treballa sobre la
persona amb la voluntat de re·
cuperar talent, confiança i aju·

dar-les a reemprendre, a trobar
feina o a reflotar el seu negoci.
El programa emppersona de
la Fundació PIMEC va néixer
l’any 2009 amb l’objectiu de do·
nar una segona oportunitat a
aquest col·lectiu, retenir talent i
potenciar la capacitat emprene·
dora. Es calcula que des d’ara i
fins a finals d’any, passaran 100
persones pel programa per aju·
dar-les a solucionar els proble·
mes econòmics actuals i ajudar
a reactivar la seva ocupabilitat.
Les accions van dirigides a re·
flotar les empreses, si cal, fer

acompanyament legal, suport
psicològic i orientació laboral,
re-emprenedoria i emprenedor
circular per a fer-ho possible.
Al llarg d’aquest temps, el pro·
grama ha demostrat ser un bon
instrument per a garantir la re·
cuperació del talent d’aquestes
persones emprenedores que
estan passant per moments di·
fícils. Tal i com destaca el presi·
dent de la Fundació PIMEC,
Josep González, “ara més que
mai, són necessaris recursos de
suport i ajuda a les persones per
a superar les dificultats com el

sobreendeutament, entre d’al·
tres, i ser més resilients. Estem
davant d’escenaris incerts i di·
fícils de gestionar, que podem
superar si sumem esforços”.
El programa segueix una meto·
dologia integral d’atenció a per·
sones empresàries o autònomes
majors de 45 anys que han vis·
cut una experiència empresari·
al fallida. Necessiten recuperar
l’autoestima i la confiança, sen·
tir-se acompanyats per superar
els problemes que estan vivint i
suport per trobar una nova sor·
tida professional i assolir una

recuperació econòmica.
Els autònoms i empreses amb
dificultats que vulguin parti·
cipar-hi, poden presentar la
seva sol·licitud a través de la
web https://www.pimec.org/
ca/emppersona. Fundació PI·
MEC farà, després, la selecció
d’acord amb la informació
facilitada i es preveu que en
poques setmanes ja puguin
iniciar l’anàlisi de viabilitat, el
desenvolupament del pla de
millora amb tutories, l’asses·
sorament i la formació de les
persones participants.
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Obre les portes “Moda Re-”,
Demà, nova Bicicletada
la botiga de roba sostenible de Càritas Reivindicativa
REDACCIÓ / LA VEU

D

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat divendres va
obrir les portes a Igualada una nova botiga de
moda: “Moda Re-” , que posa
a la venda tot tipus de roba per
a una gran varietat de públics:
moda masculina i femenina,
infantil, complements -sabates i marroquineria- i roba de
la llar -principalment estovalles i tovallons i jocs de llit-.
Es tracta d’una aposta per
la moda sostenible, ja que
es basa en la reutilització i el
reciclatge de roba i complements en desús, responent així
a la creixent demanda de sostenibilitat al món de la moda
per part dels consumidors.
“Moda Re-” s’adreça a qualsevol persona, sigui quin sigui el
seu nivell adquisitiu, que vulgui fer una compra socialment
i mediambientalment responsable i, alhora, poder accedir a
una àmplia varietat de roba i
complements de moda a preus
raonables.
Un projecte basat en
l’economia circular i social
El projecte de la nova botiga
s’emmarca en l’economia social i circular. Està gestionada
per l’empresa d’inserció social
Treball Digne de Càritas diocesana de Vic i el suport de la
fundació Formació i treball,
vinculada a Càritas Barcelona,
ambdues dedicades a formar i
inserir laboralment persones
en risc d’exclusió. Es tracta,
doncs, d’una botiga solidària,
ja que tots els beneficis s’inverteixen en la creació de llocs
de treball, tant a la pròpia botiga com a la planta de triatge
de la roba, situada a Sant Esteve Sesrovires.
Divendres es va inaugurar la

Es tracta de l’única
botiga de moda
sostenible d’Igualada
que, a més, té finalitats
solidàries, gestionada
per l’empresa “Treball
Digne” de Càritas
botiga amb la presència del
bisbe de Vic, Romà Casanova, la primera tinent d’alcalde
de l’Ajuntament d’Igualada,
Carme Riera, així com diversos regidors de l’Ajuntament i
també persones voluntàries de
Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra.
De voluntaris
a professionals
A principis de febrer, la botiga
de roba reutilitzada de Càritas,
“De mà en mà”, va tancar per
renovar el seu model i fer un
salt endavant cap a la professionalització amb la inserció laboral de persones vulnerables.
Els treballadors actuals ja no
són voluntaris sinó persones
amb contracte que tenien dificultats per integrar-se al mercat laboral.
La nova botiga “Moda Re-”
està ubicada al carrer Sor Rita
Mercader número 16, on fins
fa dos mesos hi havia la botiga “De mà en mà”, tot i que ha
renovat i ampliat totalment la
seva oferta de productes perquè tota la ciutadania hi pugui
trobar gran varietat de peces
de roba sostenible. Es vendran
productes de més qualitat i en
algun cas completament nous,
ja que diverses marques de
moda hi faran arribar els sobrants dels seus estocs. En el
cas del calçat, sempre serà totalment nou.

L’horari d’obertura de “Moda
Re-” és de dilluns a divendres
de 10h a 13h i de 17h a 20h i
dissabtes de 10h a 13h. A banda, totes aquelles persones que
vulguin donar roba i aixovar
de la llar ho poden seguir fent
al contenidor situat al costat
de la porta de Càritas com fins
ara (carrer de Roca, 3).

emà dissabte 17
d’Abril, a les 11:30h,
tindrà lloc la 6a bicicletada reivindicativa per reclamar que Igualada sigui una
ciutat amb una mobilitat sostenible i segura.
La bicicletada és gratuïta i
oberta a tothom, el punt de
trobada i sortida serà el dissabte 17 d’Abril a les 11:30h
des del pàrquing del Canaletes
i es farà un circuit urbà per la
ciutat acabant a la plaça de Cal
Font, i conservant les distàncies de seguretat i amb totes les
mesures oportunes. També es
demana portar casc, mascareta
i armilla reflectora.
Igualada té la mida ideal per
aconseguir que pugui ser una
ciutat on s’hi pugui circular
amb bici, a peu o amb transport
públic, alliberant així la ciutat
de cotxes, reduint la contaminació i aconseguint una ciutat
i un entorn molt més sans. Es
demana que Igualada pugui

arribar a ser una ciutat referent
en mobilitat sostenible, i que es
pensi més en la bici i no tan en
el cotxe. Movent-se en bicicleta, a peu o en transport públic,
s’aconsegueixen una sèrie de
millores remarcables: millores
de la salut de cada persona, es
redueix l’emissió de CO2, es redueix la contaminació ambiental i acústica, és més econòmic
que el cotxe i molts cops més
ràpid... I s’aconsegueixen ciutats més segures, tranquil·les i
sanes.
Les bicicletades reivindicatives tenen lloc un cop al mes, i
són organitzades pel col·lectiu
Ciclistes Urbans d’Igualada,
Igualada pel Clima (Fridays
for Future Igualada), i també
per 2Rodes Escola de Ciclisme Igualada. Es poden seguir
les properes convocatòries, a
Twitter @CiclistesUrbIGD @
igualadapelclima i @2rodesbttigualada o bé per Instagram a
Fridaysforfuture.igualada, Ciclistesurbansigualada i @2rodesbttigualada.
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El Col·lectiu Eixarcolant presenta més de 60
variades activitats per aquesta primavera
REDACCIÓ / LA VEU

C

ada cop són més les
persones que tenen
interès en participar
d’activitats que els proporcionin contacte amb l’entorn, i
alhora un enriquiment cultural i formatiu per tal d’entendre millor la relació que hi ha
entre l’ésser humà i les aplicacions i usos de les plantes silvestres.
Per potenciar aquest aprenentatge etnobotànic, el Col.
lectiu Eixarcolant ha treballat
per configurar un programa
d’activitats d’allò més divers,
que a través de diferents propostes, permetrà a la ciutadania conèixer unes plantes que
tenim a tocar però que molts
cops desconeixem, i que tanmateix han de ser una eina
indispensable per transformar
el model agroalimentari de
desenvolupament socioeconòmic.
Les propostes d’activitats s’estructuren en quatre blocs
clarament diferenciats. D’una
banda, aquelles que es duran
a terme a la seu del Col·lectiu
Eixarcolant (ubicada a Jorba),
les que es duran a terme arreu
de territori català gràcies a algun dels 19 nodes territorials
del Col·lectiu Eixarcolant, les
que es plantegen en format
online i van dirigides exclusivament als socis i sòcies de
l’entitat, i finalment aquelles
que es duen a terme en el
marc d’altres esdeveniments
i en col·laboració amb altres
projectes.
Activitats presencials a la seu
del Col lectiu Eixarcolant
El Col·lectiu Eixarcolant ha
confeccionat un programa
molt ampli d’activitats presencials per aquesta primavera
del 2021. En aquest programa
propi s’hi poden trobar tallers

L’entitat durà a terme
tot tipus d’activitats divulgatives i formatives
amb la finalitat d’apropar a tots els públics
els coneixements etnobotànics que giren al
voltant de les plantes
silvestres comestibles i
les varietats agrícoles
tradicionals.
de cuina, per aprendre a elaborar menús complets de temporada realitzats amb plantes
silvestres, tallers per fer ratafia, sortides etnobotàniques,
manualitats i d’altres activitats
que de ben segur no deixaran
indiferent a ningú.
Tota aquesta programació
es durà a terme a la seu del
Col·lectiu Eixarcolant, ubicada al poble de Jorba, i també
pels voltants d’aquest municipi, amb la intenció de po-

der aprofitar les instal·lacions
d’aquest espai i el meravellós
entorn que el rodeja.
Les activitats són obertes a
tots els públics i requereixen
d’inscripció prèvia a través
de la web www.eixarcolant.
cat/agenda. Les inscripcions
s’obriran progressivament degut a la situació actual derivada de la covid, per tant, els interessats hauran d’estar atents
a l’obertura d’aquestes 15 dies
abans de la data de l’activitat.
Activitats arreu del
territori català
Una de les novetats d’enguany
és el desenvolupament d’activitats descentralitzades, gràcies als 19 nodes territorials dels
que disposa l’entitat. Els diferents nodes, que estan formats
per socis i sòcies del Col·lectiu Eixarcolant, duran a terme
un seguit d’activitats, algunes
d’elles organitzades a nivell
intern i exclusives pels integrants del node, i d’altres, en
canvi, seran obertes a tothom.
Totes aquestes accions buscaran aconseguir sinergies territorials, tot col·laborant amb
altres actors i entitats del territori i amb la intenció d’ampliar la programació disponible
d’activitats etnobotàniques.
Activitats online dirigides
als socis i sòcies de l’entitat
Durant els mesos d’abril i juny
del 2021 i gràcies a la col·laboració de socis i sòcies, tots els
membres adherits a l’entitat
podran gaudir d’un excel·lent
programa obert de tallers on-

line gratuïts.
Aquest format inclou tallers
tan interessants com estampació botànica, Tempeh amb
cigronet de l’Anoia o un Sant
Jordi etnobotànic: parlem de
llibres i plantes, entre altres.
Activitats en el marc d’altres
esdeveniments
El Col·lectiu Eixarcolant
també durà a terme una quarantena d’activitats arreu del
territori català, per tal de fer
arribar els coneixements d’etnobotànica a diferents indrets
i persones del país.
Moltes d’aquestes activitats
s’engloben en el marc de fires
i festes populars, programacions culturals, activitats de formació i divulgació de centres
educatius i també activitats
organitzades per associacions
i centres cívics, entre d’altres.
Alguns exemples en són la realització d’un pícnic silvestre
a la Festa de les Herbes de la
Ratafia de Santa Coloma de
Farners, tallers d’aprofitament
alimentari i de cuina amb
plantes silvestres a escoles de
la comarca de l’Anoia, una
sortida de reconeixement silvestre a Barcelona, una conferència per aprendre a preservar varietats tradicionals o la
presentació del projecte de llavors silvestres del Col·lectiu.
Totes les activitats descrites
anteriorment es poden consultar a l’agenda del Col·lectiu
Eixarcolant, a la qual podeu
accedir a través del següent
enllaç (www.eixarcolant.cat/
agenda).

La Kaserna i l’entitat
Igualada acull inicien
una recollida
de mòbils i tauletes
de segona mà

L’equipament juvenil La Kaserna, i l’entitat Igualada Acull
han iniciat una campanya de
recollida de mòbils i tauletes
de segona mà. Igualada Acull
és una entitat igualadina creada per acompanyar, donar
suport i defensar els drets de
les persones nouvingudes.
Aquesta iniciativa de recollida
de telèfons i tauletes compta,
també, amb la col·laboració de
Caritas Anoia-Segarra i Creu
Roja Anoia.
La voluntat d’aquesta campanya és poder comptar amb
un estoc que permeti resoldre
la necessitat de les persones
amb menys recursos d’Igualada i l’Anoia, autòctones o migrants, que no disposen d’un
mòbil. Actualment aquesta
és una eina imprescindible
per a tothom, tant per comunicar‑se amb la família i els
amics que han quedat enrere
en el cas de les persones migrants, com per sobreviure en
el nou entorn on la majoria de
comunicacions són digitals.
Les entitats que ofereixen assistència a les persones que
es queden sense recursos, ja
siguin migrades o no, han
detectat que moltes vegades
els arriben persones que no
disposen de telèfon o bé es
tracta d’un telèfon tradicional
no apte per connectar-se a internet. Tenir un aparell electrònic els permetria comunicar-se amb la família o els
amics, connectar‑se a internet
per buscar allotjament, feina,
etc. o disposar d’un número
de contacte per facilitar la feina als serveis socials o entitats
de primera acollida.
Les persones que disposin
d’un mòbil o una tauleta que
ja no s’utilitzi i encara funcioni, poden dur-lo a la Kaserna després d’haver esborrat
les dades i la informació que
contenen. La Kaserna, situada
a la Travessera de Sant Jaume
d’Igualada està oberta de de
8:30h a 14h i de 16h a 20h de
dilluns a divendres.

| 27

Divendres, 16 d’abril de 2021

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat

Et portem el diari a casa o pots
descarregar-te’l el mateix dijous
al vespre on line.

Truca’ns!
93 804 24 51
o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat
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La Diputació destina 96.728 euros a Continuen les sessions
l’Anoia en l’àrea de Joventut
de gimnàstica per gent
gran per Canal Taronja
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Diputació ha aprovat,
a través de la seva Oficina del Pla Jove, una
línia d’ajuts destinada a donar
suport econòmic als ajuntaments i consells comarcals
de la província de Barcelona.
Aquest programa d’ajuts forma
part de les concessions del fons
de prestació “Finançament en
l’àmbit de joventut”, del Catàleg 2021 del Pla de concertació
de la Xarxa de Governs Locals
2020-2023. El fons ascendeix
a un import de 1.656.416,33€
destinat a les polítiques de
joventut i per a l’impuls de
l’emancipació i l’autonomia
juvenils. Concretament a la comarca de l’Anoia, entre aportacions als ajuntaments i al consell comarcal, s’han destinat
96.728,60e .
Reforç dels recursos
humans
L’objectiu del fons és reforçar
els recursos humans dedicats a
promoure polítiques de joventut facilitant la realització de les
accions recollides en els plans
locals i comarcals de joventut.
Paral·lelament, fer front a les
noves necessitats sorgides, arran de la pandèmia, en l’àmbit
de la població jove potenciant

REDACCIÓ / LA VEU

polítiques innovadores per a
la joventut. En són destinataris els 262 ajuntaments de més
de 300 habitants i els 11 consells comarcals de la província
de Barcelona. Els criteris per
determinar les aportacions a
cada ajuntament són de 2.500€
corresponent al criteri d’equitat
territorial, i un import variable
proporcional a la població jove
empadronada d’entre 16 i 29
anys, amb un topall màxim de
25.000€ per ajuntament.
Pel que fa als consells comarcals els ajuts són de 8.000€
corresponent al criteri d’equitat
territorial, i un import variable proporcional al nombre de
municipis de fins a 300 habitants existents a la comarca. El

Fons permet rebre per avançat
l’import atorgat, prèvia acceptació expressa per part de l’ens
local. Aquesta acció de la Diputació respon a l’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) número 4 “Educació
de qualitat”, número 8 “Treball
digne i creixement econòmic” i
el número 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”.
Els 17 ODS van ser proclamats
per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de
l’agenda global per a 2030. La
Diputació n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals
de la província d’acord amb
aquests ODS.

s’ha situat en un 44% segons
es desprèn de l’estudi d’inserció
laboral fet el 2020. En aquest
sentit, un 25% de les contractacions que es van realitzar són
superiors als 3 mesos i estan
relacionades amb les formacions específiques lligades al
sector de la informàtica. No
obstant això, els sectors de la
logística i el manteniment, la
imatge personal, l’hostaleria i
el comerç també van esdevenir
importants generadors d’oportunitats.
De fet, els centenars de joves
que hi han participat també
s’han pogut beneficiar de sessions d’orientació laboral i de
programes d’acompanyament
a l’empresa. Tanmateix, el curs
del programa també ha brindat
l’oportunitat als joves de poder
accedir a ajuts per a la realització de pràctiques en altres països de la UE o de suport en matèria d’emprenedoria. Al llarg

de les dues darreres edicions
del programa, 2019 i 2020, el
programa PICE ha permès que
4.164 joves de la demarcació
de Barcelona s’hagin beneficiat dels seus serveis. Les Cambres territorials liderades per la
Cambra de Barcelona han contribuït a capacitar i formar als
joves per fer front a les demandes actuals del mercat laboral.
Cal recordar que el programa
estableix com a requisits tenir
entre 16 i 29 anys; tenir la nacionalitat de la UE o comptar
amb una autorització que et
permeti treballar a Espanya;
estar empadronat a l’Estat, i
no haver estat treballant ni formant-se el dia natural anterior
a la data de presentació de la
sol·licitud.
Les sol·licituds es poden realitzar tant de forma telemàtica
com presencial a les oficines
territorials i de la Cambra de
Barcelona.

L

’Ajuntament conjuntament amb el Consell
Comarcal
segueixen
oferint a través de Canal Taronja dues sessions setmanals
de gimnàstica que permeten
fer els exercicis des de casa.
Aquestes sessions, amb exercicis assequibles per tothom
estan especialment pensats per
a facilitar l’activitat física de les
persones que encara no poden participar a les sessions de
gimnàstica de forma presencial
als equipaments públics.
Les sessions d’exercicis tenen
una hora de durada i es poden
veure els dimarts i els dijous
d’11 a 12h, a Canal Taronja. Els

30 primers minuts són de gimnàstica suau i els altres 30 minuts es dediquen a exercicis de
major intensitat, però que poden realitzar-se amb elements
quotidians del dia a dia com
ara una cadira. Cada dissabte,
també a les 11h, es repeteix
una de les dues sessions de la
setmana.
Fins a l’estiu aquestes sessions seguiran emetent-se amb
la voluntat d’oferir un servei
d’activitat física per a les persones grans. Amb activitats com
aquesta, adaptades a la situació
actual, es fomenta i treballa
l’envelliment actiu i saludable,
un dels objectius primordials
del projecte Igualada, ciutat
amiga de la gent gran.

El Consell acull quatre
Les Cambres del Penedès formen 361 joves en pràctiques
joves per entrar al mercat laboral
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Programa Integral de
Cualificación y Empleo
(PICE) de Garantia Juvenil ha format a 361 joves de
l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf amb l’objectiu de promocionar i facilitar l’accés d’aquest
col·lectiu al món laboral i l’autoocupació. Concretament, el
programa impartit per le Cambres de l’Alt Penedès, Garraf i
l’Anoia ha permès que els joves
d’entre 16 i 29 anys hagin pogut
accedir a un ampli catàleg formatiu per capacitar-se en sectors clau de l’economia del territori com les TIC, la logística,
la salut i l’administració i gestió
d’empreses, entre d’altres.
L’èxit del programa ha permès
que 4 de cada 10 joves que hi
han participat hagin assolit
un lloc de treball en acabar el
procés formatiu, ja que la taxa
d’inserció del programa PICE

REDACCIÓ / LA VEU
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l llarg d’aquest primer
semestre del 2021, el
Consell Comarcal ha
incorporat 4 joves en pràctiques per tal de millorar l’adquisició de les seves aptituds en el
marc de la seva formació.
Els i les joves pertanyen a diferents programes formatius.
Així, gràcies a un conveni amb
l’Escola Pia, dos nois realitzen
les pràctiques al departament
d’informàtica del Consell Comarcal duent a terme tasques
de suport al departament, reparació d’ordinadors, inventari

de la xarxa, entre altres. El seu
contracte és de 3 mesos.
També, el departament de Joventut compta amb una jove en
pràctiques, en el marc del programa de garantia juvenil, una
iniciativa del SOC subvencionada pel Fons Social Europeu.
El contracte de treball és per un
període de 6 mesos a jornada
completa fent tasques de suport
al departament de joventut.
I finalment l’àrea de secretaria, a través d’un conveni amb
la Universitat Pompeu Fabra
també ha incorporat, per 4
mesos, un jove per executar
tasques de gestió del portal de
transparència.
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Espai patrocinat per

La Via Blava de la riera d’Òdena quedarà enllestida
aquest any 2021
La Diputació de Barcelona ha concedit a la
Mancomunitat de la
Conca d’Òdena un ajut
de 445.000 euros per
acabar d’executar l’obra

CONCA / LA VEU

A

quest any 2021 finalitzaran les obres d’un
nou tram del camí
fluvial de la Via Blava Anoia;
un camí continu que seguirà
la Riera d’Òdena des del nucli
urbà d’Òdena i fins a la seva
desembocadura al riu Anoia,
que tindrà un ús preferent per
a vianants o mitjans no motoritzats i que estarà connectat amb els principals nuclis
urbans i camins rurals de la
Conca d’Òdena.
Després que aquest mes d’abril
es completi la primera fase de
les obres de la Via Blava de la
riera d’Òdena, que ha tingut
un cost de prop de 480.000
euros, la Diputació de Barcelona ha atorgat ara a la Mancomunitat Intermunicipal de
la Conca d’Òdena (MICOD)
un ajut de 444.115 euros més
per a la segona fase, que s’iniciarà el mes de maig i quedarà
enllestida abans no acabi l’any.
Amb aquesta inversió es faran un conjunt d’actuacions
per recuperar i millorar els
hàbitats de la ribera i el conjunt de l’espai fluvial, posar-lo
a disposició de la ciutadania
fent compatible la conservació
i l’ús públic, i per divulgar-ne
els seus valors ambientals,

paisatgístics i patrimonials.
En concret, s’actuarà damunt
d’uns terrenys propers a la riera d’Òdena als termes municipals d’Òdena i Igualada, en un
recorregut de 7,28 km al llarg
de la riera.
Seguint la nova Via Blava,
els vianants podran admirar
elements d’interès geològic,
com els xaragalls de margues
blaves al marge esquerra de
la riera d’Òdena, elements
d’interès paisatgístic com les
vistes panoràmiques del Puig
Aguilera o els conreus agrícoles de secà a l’entorn del paratge El Coto, i elements d’interès
cultural i arquitectònic com el
Castell d’Òdena i el Cementiri

Nou d’Igualada. Un cop creuat el pont de Can Riba, prop
de l’Institut Badia i Margarit,
la traça de la Via Blava seguirà el traçat de l’Anella Verda
d’Igualada. El camí finalitzarà
a la desembocadura de la riera d’Òdena al riu Anoia, on la
Via Blava d’Òdena enllaçarà
amb la Via Blava Anoia Fase 1.
Per a la Mancomunitat de
la Conca d’Òdena es tracta
d’una actuació estratègica per
la vertebració del territori i
una oportunitat per a la reactivació econòmica de la zona,
molt afectada per les conseqüències de la pandèmia de la
covid-19.
Les obres de millora ja estaven

Sor Lucía Caram presenta el seu llibre
“#Invulnerables” a Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

S

or Lucía Caram serà a
Castellolí per presentar
el seu llibre #Invulnerables. Una apuesta de éxito
contra la pobreza infantil. La
presentació tindrà lloc el dijous dia 22 d’abril a les 20h a
La Brillante i es respectaran
totes les mesures sociosanitàries per evitar la propagació
de la Covid-19.
Al llibre, Sor Lucía Caram explica el naixement i l’esperit
del projecte #Invulnerables
que va impulsar l’any 2016,
després que l’informe d’Unicef sobre pobresa infantil xifrés en gairebé tres milions
els infants en risc de pobresa

a Espanya. En el llibre Lucía
Caram expressa que superar
la pobresa infantil és feina de
tots “l’Administració, les en-

titats socials, les institucions
privades i la societat en el seu
conjunt”.
Amb motiu de la visita de
Sor Lucía Caram a Castellolí,
els organitzadors de l’acte estan coordinant la recollida
de 652 llaunes de sardines
(tantes com persones censades a Castellolí), per fer-li el
donatiu per a la Plataforma
dels Aliments de la Fundació
del Convent de Santa Clara.
Qui vulgui participar-hi pot
portar les llaunes el dia de la
presentació, o bé deixar-les
al bar l’Ateneu de Castellolí.
També es pot col·laborar amb
la recollida fent una donació
econòmica a través de Bizum
al telèfon 690 220 044.

previstes l’any 2015 en el marc
del projecte executiu per a la
millora i la connectivitat del
Parc Fluvial de l’Anoia, que
incloïa el riu Anoia, la riera
d’Òdena i la riera de Castellolí
i Güells, un projecte que forma part de la Via Blava Anoia.
Les Vies Blaves Barcelona és
un projecte promogut per la
Diputació de Barcelona amb
l’objectiu de desenvolupar una
xarxa d’itineraris propers al
riu Llobregat i als seus afluents principals (el Cardener
i l’Anoia), accessibles a peu i
en bicicleta.

La MICOD
La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
(MICOD) és una associació
formada per 7 municipis de
la comarca de l’Anoia, tots
ells situats a la Conca d’Òdena: Igualada, Vilanova del
Camí, Santa Margarida de
Montbui, Òdena, La Pobla de
Claramunt, Jorba i Castellolí.
L’entitat va néixer al 2001 per
donar serveis de manera mancomunada als diferents municipis que la integren, i té com a
objectiu unir esforços i recursos per gestionar serveis d’interès comú en diferents àrees
com la promoció econòmica,
la igualtat de gènere, serveis
d’ocupació, formació i inserció i serveis relacionats amb
el medi ambient i la mobilitat,
entre d’altres. Enguany celebra
els vint anys d’existència.
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Òdena estudiarà la regulació de grans instal·lacions
fotovoltaiques
ÒDENA / LA VEU

E

l ple de l’Ajuntament
d’Òdena va aprovar la
setmana passada, amb
els vots a favor de Fem Òdena i l’abstenció dels grups del
PSC-Òdena Progrés i d’Òdena
a Fons, la suspensió durant un
any de llicències i tramitacions
en relació amb la implantació
d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica de més de
100 Kw, en sòl no urbanitzable
i en sòl urbanitzable no delimitat.
L’alcaldessa Maria Sayavera va
explicar que davant les diferents consultes rebudes d’implementació d’instal·lacions
de producció d’energia solar
l’equip de govern creu necessari “poder treballar una regulació municipal al respecte
que permeti tenir molt més
marcat quin tipus d’instal·lacions es poden implementar i
a on haurien d’anar situades”.
Segons Sayavera, aquesta
aprovació no significa que no
es vulgui implementar aquest
tipus d’energia, sinó que servirà per treballar durant aquest
any de marge en una de regulació al respecte. L’alcaldessa
va agrair el sentit del vot de
la resta de grups municipals:
“treballarem en de quina
manera podem regular això,
convidant la resta de grups a

Suspèn les noves llicències i tramitacions per
treballar-hi amb la resta de grups municipals
debatre sobre quin ha de ser
aquest tipus d’instal·lacions al
municipi i en quines decisions
podem influir”.
L’aprovació d’aquesta suspensió no se sap com afectarà els
projectes ja presentats a la ponència, però segons Sayavera
que “la voluntat de treballar
per a aquesta normativa hi és,
es pugui suspendre o no”.
Projectes presentats al municipi
Segons el text aprovat, “recentment, s’han presentat a
l’Ajuntament d’Òdena diverses
propostes per a la implantació
de parcs fotovoltaics i parcs
eòlics de grans dimensions al
voltant dels 50 MWp. Es tracta
de propostes amb ocupacions
de superfície al voltant de les
140 hectàrees en recintes tancats sobre diverses parcel·les
del municipi d’Òdena i que
estarien connectades a la xarxa elèctrica transport de Red
Eléctrica de España”.
El text afegeix que “l’Ajuntament mostra la seva preocupació per la situació d’emergència pel canvi climàtic i referma

el seu suport a l’ús d’energies
renovables, però que, més enllà de l’aposta i foment per les
energies renovables amb què

combrega, existeix una necessitat de mantenir l’equilibri del
seu territori, tan paisatgísticament com econòmicament”.

El planejament vigent no preveu l’ordenació d’aquest tipus
d’instal·lacions i no es defineixen zones on aquests usos es
podrien desenvolupar amb integració paisatgística i respecte pel medi ambient, per tal de
salvaguardar els usos agrícoles
propis d’aquesta tipologia de
sòl i per això es creu necessari
treballar-ho a nivell municipal
davant l’auge d’aquest tipus
d’instal·lacions.
L’abast de la suspensió no afecta la tramitació dels projectes
d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica d’autoconsum, i que es vulguin implantar en sòl urbà o urbanitzable
delimitat. S’exclouen de la suspensió la tramitació els projectes d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica que
superin els 100kW de potència en SNU i SUND, instal·lats
a la coberta d’edificis.

Els veïns i veïnes de l’Espelt decideixen
el futur de la caseta de Cal Manco
ÒDENA / LA VEU

E

l passat mes de març,
abans de Setmana Santa, l’ajuntament va convidar als veïns de l’Espelt a
participar en una trobada per
parlar dels futurs usos de la
Caseta de Cal Manco.
Es tracta d’un espai que acaba
de ser rehabilitat per l’Ajuntament, situat a la confluència
entre el carrer de Joan Mercader i el carrer de Baix, que
compta amb una sola sala
diàfana i al que també s’hi ha
afegit un mòdul annex pel sanitari.
A la trobada, realitzada en el
mateix espai, els veïns van poder visitar les noves instal·lacions per seguidament iniciar
el debat dels futurs usos. En
aquest sentit, tots van coincidir en fer d’aquest espai, la
caseta de Cal Manco, un espai

polivalent per les entitats per
poder-hi dur a terme les activitats però també com a punt
de trobada per a elles.
La trobada també va servir
per escoltar i parlar d’altres
temes que preocupen i d’in-

terès municipal que l’Ajuntament va recollir. També es
va explicar els projectes més
immediats que es realitzaran
a l’Espelt com l’arranjament
del Camí del carril i les antigues escoles.

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

publicitat@veuanoia.cat

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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Òdena se suma a l’ens
Anoia Turisme
ÒDENA / LA VEU
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l Consell Comarcal de
l’Anoia dins l’estratègia
de promoció turística
de la comarca ha creat l’ens
Anoia Turisme per abordar el
turisme des d’una perspectiva supramunicipal, treballant
amb tots els ajuntaments i
implicant, a més, els agents
econòmics privats vinculats al
sector.
El ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar la setmana passada l’adhesió a aquest ens que
ajudarà a planificar conjuntament la política turística del
territori.
L’alcaldessa Maria Sayavera
explica que el turisme té un
gran potencial tant des del
punt de vista de l’activitat
econòmica com des de la seva
projecció territorial. Ara,
després del que ha patit la comarca amb la pandèmia, és
un bon moment per impulsar el turisme com un sector
cabdal per al creixement econòmic del territori i reforç la
identitat local.

L’ens Anoia Turisme
Anoia Turisme té com a principals objectius destacar l’Anoia com una destinació turística; augmentar la participació
dels ajuntaments i del sector
privat en la direcció, disseny
i aplicació de la política turística del territori; augmentar
l’impacte econòmic del sector
del turisme promovent, dissenyant i dinamitzant projectes i nous productes turístics
basats en les potencialitats
endògenes del territori i augmentant la cohesió i l’equilibri
territorial; vetllar per la incorporació de criteris de qualitat
turística i sostenibilitat com a
garantia de millora de la competitivitat turística; treballar
una política de comunicació i
promoció efectiva dels productes i serveis turístics; i,
finalment, vetllar per la promoció turística en els mercats propers i, de manera
coordinada amb la Diputació de Barcelona i l’Agència
Catalana de Turisme, poder
abordar també els mercats
de mitja i llarga distància.
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Jorba licita les obres de millora de la
xarxa d’abastament d’aigua de Sant
Genís
JORBA / LA VEU

L

’Ajuntament de Jorba
ha iniciat aquest dijous
1 d’abril el procediment
de licitació de les obres de
millora de la xarxa d’abastament d’aigua de Sant Genís.
L’objectiu d’aquesta actuació
és canviar les canonades de
fibrociment, material obsolet, per unes de noves de PVC
orientat i del mateix diàmetre per millorar el rendiment
de la xarxa. Les obres també
permetran eliminar les fuites que, arran de l’actual poc
timbratge de les canonades
actuals o per l’elevada velocitat del pas de l’aigua, deixen
sense servei als veïns de Sant
Genís durant hores mentre la
companyia subministradora
les repara.
D’altra banda, aquesta actuació garanteix el subministrament d’aigua a un sector de
sòl industrial del municipi,
el de les ceràmiques de Sant
Genís, que actualment té un
abastament deficient, així
com al nucli urbà de Sant
Genís, on conviuen diverses
activitats industrials que també s’abasteixen de la mateixa
xarxa.
El pressupost d’execució de
les obres és de 183.382,76 €,
IVA inclòs, i té un termini
d’execució de 75 dies. Les empreses podran presentar les
ofertes fins dimarts 20 d’abril,
que s’obriran dimarts 27. La
licitació és electrònica, mitjançant sobre digital, i l’anunci i resta de documentació
es pot consultar al perfil del
contractant de l’Ajuntament.
La licitació es fa simultània-

Les canonades seran
d’un material i un
diàmetre més adequat
que en milloraran
el rendiment
ment a la informació pública
del projecte, restant supeditada a l’aprovació definitiva
del mateix perquè són unes
obres que estan finançades en
un 95% pel Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya i han
d’estar finalitzades aquest mateix estiu. La resta de finançament l’aporta l’ajuntament
amb recursos propis.
Aquesta actuació dona com-

pliment al Pla director de la
xarxa d’abastament d’aigua
potable de Jorba, elaborat
pel Servei d’Equipaments i
Espai Públic de la Diputació
de Barcelona, en el marc del
Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019,
L’alcalde, David Sánchez, explica que aquesta actuació
forma part dels projectes que
el consistori tenia previst en
els pressupostos d’enguany i
un compromís amb els veïnat
de Sant Genís. Ara, gràcies a
les ajudes del PUOSC finalment es pot tirar endavant i
permetrà millorar l’aigua de
boca, la qualitat i l’efectivitat
en el subministra”

PACK BEBÈ
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Aconseguir la interacció comunitària,
principal objectiu
del pla educatiu
d’entorn
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Un gran concert de Roberto Lucha i Fran Valenzuela,
exitós inici del cicle cultural “Comença l’espectacle”
L’activitat va comptar amb el
suport de Viu la festa.

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui aposta
per potenciar el Pla Educatiu
d’Entorn (PEE) com a element dinamitzador i cohesionador de la realitat educativa
municipal.
Aquest PEE pretén treballar
per aconseguir l’èxit educatiu a través del foment de la
convivència i l’educació intercultural, donant coherència a
totes les tasques que es realitzen a diferents nivells, tant
educatius com socials, però
també econòmics, culturals,
artístics, esportius i de lleure.
La
regidora
d’Educació
montbuienca Coral Vázquez
recorda la importància de
“treballar de forma coherent
i coordinada, aprofitant un
instrument com el Pla Educatiu d’Entorn. L’èxit educatiu
té a veure amb la coherència
de les diferents actuacions, i
el Pla Educatiu d’Entorn és
un element que ens permet
treballar i interactuar comunitàriament, tant des de
l’àmbit familiar, com des de
l’educació formal als centres
educatius, a nivell de lleure i
extraescolars i des del mateix
associacionisme”.

MONTBUI / LA VEU

D

issabte va ser un dia
especial a Mont-Àgora. El gran centre de
la cultura de Montbui va lluir
una de les seves millors nits
amb l’estrena del cicle cultural
“Comença l’espectacle”.
El doble concert dels cantants
melòdics Roberto Lucha i
Fran Valenzuela va aplegar un
centenar de persones a la sala
auditori, en el que suposava la
primera activitat cultural presencial amb públic celebrada
en aquest any 2021, marcat
per les restriccions per la pandèmia de covid-19.
Amb un compliment estricte
dels protocols sanitaris contra
la Covid-19, la #culturasegu-

ra va tornar a ser protagonista. Els assistents van complir
totes les mesures: mascareta
obligatòria, presa de temperatura, ús de gel hidroalcohòlic,
control d’accessos a l’entrada i
la sortida i signatura de declaració autorresponsable.
El concert de Roberto Lucha i Fran Valenzuela va permetre gaudir amb dues veus
melòdiques de gran nivell.
D’una banda, el cantant local
Roberto Lucha va mostrar

algunes de les millors peces
del seu repertori. I de l’altra
Fran Valenzuela, cantant de
Granada resident a Madrid i
finalista del concurs televisiu
“Tu cara no me suena todavía”, va interpretar un seguit
dels temes més coneguts i
destacats d’Alejandro Sanz,
repassant la seva trajectòria
musical. Durant més de dues
hores d’espectacle el públic
va poder gaudir amb el talent
d’ambdós artistes.

El programa “Comença l’espectacle” continua apostant
per importants activitats artístiques
Després del concert de dissabte
passat de Roberto Lucha i Fran
Valenzuela, des de la regidoria
de Cultura de l’ajuntament
montbuienc es continuen ultimant les tasques d’organització
de dues nives activitats pel cap
de setmana del 24 i 25 d’abril.
Així, el dissabte 24 d’abril
tindrà lloc a la Sala Auditori
Mont-Àgora l’espectacle teatral del grup de versions Hotel
Cochambre, que presentaran
a la sala gran de Mont-Àgora
el seu show “Excupidos”. Les
entrades per a aquest espectacle té un preu de 5 euros, i es
poden adquirir a www.reservaentradas.com
El diumenge 25 d’abril a partir de les 12 del migdia serà el
torn de Dàmaris Gelabert, que
portarà fins a Montbui el seu
“Concert en família per a famílies”, un espectacle pel qual
ja s’han exhaurit les entrades.

Deu persones de Montbui en situació
d’atur, contractades en un pla d’ocupació
per fer tasques de manteniment d’espais
MONTBUI / LA VEU

D
El Consorci Sociosanitari d’Igualada

Metge/Metgessa

cerca un
per a la Residència Pare Vilaseca

REQUISITS
- Llicenciatura en medicina i cirurgia.
- Valorable especialitat en geriatria o medicina interna.
- Valorable experiència en residències de gent gran.
OFERIM
- Contracte inicial d‘un any.
- Jornada de 30h setmanals.
- Retribució bruta anual: Negociable.
Les persones interessades han d’enviar el CV a
la següent adreça de correu electrònic:
mclemente@cssi.cat

urant aquesta setmana ha començat
a Santa Margarida
de Montbui el pla d’ocupació
“Manteniment d’espais públics”, inclòs en el projecte
“Treball als Barris 2020” i que
inclou la contractació durant
6 mesos de 10 persones de
Montbui que es trobaven en
situació d’atur, i que realitzaran tasques de manteniment
d’espai públics al municipi.
Els/les persones que realitzaran tasques de peons d’obres
i serveis al municipi van rebre
dilluns passat al CCC La Vinícola formació en prevenció en
riscos laborals.
Durant la primera jornada,
formativa, l’Alcalde Jesús Miguel Juárez i el regidor de Promoció Econòmica, Comerç,
Turisme, Ocupació i Seguretat
Ciutadana Jordi Bòria van donar la benvinguda als 10 treballadors i treballadores i els
van animar a aprofitar aquesta

oportunitat de reinserció en el
mercat laboral.
Cal destacar que les persones
seleccionades van ser escollides en un procés de selecció
on van participar 25 candidats/es, derivats des del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) a l’Ajuntament montbuienc.
El programa “Treball als Barris” està subvencionat pel Ser-

vei d’Ocupació de Catalunya.
Aquests plans d’ocupació, que
es convoquen anualment,
tenen com a objectiu la contractació laboral de persones treballadores en situació
d’atur, per tal que puguin
adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès
general i social.
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El públic s’emociona amb La Séptima
Trastada i els temes del seu nou disc
“Labios caramelizados”
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l concert de La Séptima Trastada a Can
Papasseit va ser tot un
èxit. Amb les entrades exhaurides des de dimecres, la
renovada banda vilanovina
va retrobar-se amb un públic
entusiasta i fidel que va gaudir
infinit amb els temes del nou
treball però també amb altres
cançons del seu primer disc
“Potaje” del 2016.
El concert va començar amb la
projecció, en primícia del nou
videoclip “Labios caramelizados” que va seguir amb la
presentació de la nova banda.
Un dels moments més emotius del concert va ser la lectura per part d’Albert Nieto
d’un escrit en el qual evocava
records de la seva infantesa i
l’estima que aquest músic vilanoví sent pel seu municipi i
els seus veïns.
Aquesta intervenció va servir
d’introducció per presentar la
cançó “La alegría de tu mirada” inspirada en el moment
tan excepcional que estem vivint. Aquesta cançó parla de la
conca, dels seus carrers i de la
seva gent. Nieto la va escriure
durant el confinament i la va

presentar al concurs “Vilanova canta a casa” organitzat
per la regidoria de Cultura de
Vilanova del Camí que el va
reconèixer com el millor tema
del concert.
Un altre artista local, Carlos
Gómez, va ser el convidat de
la banda amb la qual va interpretar dos temes que van servir per fer un tastet del concert
que oferirà Gómez el pròxim
24 d’abril a Can Papasseit.
Més d’un centenar de persones gaudeixen de la sessió de
cinema familiar amb l’Elsa i
l’Anna

119 persones van gaudir
aquest diumenge de la darrera
sessió de cinema familiar de
la ma de +QCine i la regidoria de Cultura en el marc de
l’Agenda de Primavera. La pel·
lícula que es va projectar va
ser Frozen II, que va permetre
al públic tornar a fer una visita
a Arendelle i viure una nova
aventura amb l’Elsa i l’Anna.
Després de la projecció de
Frozen II, es va fer el sorteig
de quatre paquets de productes de La Trastienda valorats
en 35 € cadascun i també es
va sortejar una dessuadora de
cinema.

El Cireret reprèn les
sessions de l’Espai Xic
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l Centre Obert “El Cireret” reprèn aquesta
setmana el servei de
l’Espai familiar “Espai Xic”.
Es tracta d’un espai educatiu
de trobada i d’intercanvi d’experiències entre les famílies,
els infants i els professionals.
El servei s’adreça a nens i nenes de 0 a 3 anys i les seves
famílies durant el curs escolar, del 13 d’abril al 17 de juny.
L’Espai Xic és un servei socioeducatiu d’atenció a la infància i a la família, que respon
a un model de centre integral
de qualitat impulsat des de
l’Àrea de Serveis Personals,
Salut i Consum de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
Amb aquest projecte es pretén crear un espai educatiu
de trobada i d’intercanvi entre les famílies, els infants i
els professionals. La intenció educativa que es planteja
l’equip és la d’oferir a les famílies un espai on siguin possibles les relacions vehiculars

que possibilitin a l’infant un
vincle fort, segur i estable
amb les persones adultes que
en tenen cura i el seu entorn
immediat.
L’activitat s’adreça a nens i nenes de 0 a 3 anys i les seves famílies durant el curs escolars,
del 13 d’abril al 17 de juny
del 2021. Les inscripcions ja
estan obertes al web www.vilanovaenlinia.cat i degut a la
situació excepcional derivada
de la Covid, s’ofereixen places
limitades.
Per tal de garantir la normativa vigent sobre seguretat i higiene i poder donar cabuda al
màxim de participants possible, s’han establert dos torns:
dimarts i dijous de 10:00 a
12:00 h.L’aforament serà de 4
infants amb 1 adult acompanyant per torn.
Les entrades i sortides al centre obert tindran lloc per la
porta grisa del pati.
Trobareu més informació i el
detall de la documentació per
formalitzar la inscripció al
web www.vilanovaenlinia.cat

Nova sessió de monòlegs
a Can Papasseit amb Tian Lara
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

ls actes de l’Agenda de
Primavera organitzada per la regidoria de
Cultura, continuaran aquest
dissabte 17 d’abril, amb una
nova sessió de monòlegs a
càrrec de Tian Lara.
Aquest còmic, que ha gravat
diferents monòlegs per a la
Comedy Central i que porta
set anys en cartellera amb diferents espectacles d’humor,
serà dissabte, a les set de la
tarda, a Can Papasseit per fer
riure petits i grans amb una
actuació fresca i atrevida.
Amb un estil ràpid i explosiu,
Tian Lara, té predilecció per
barrejar temes actuals i experiències reals, sense oblidar
la improvisació ni la interacció amb el públic.
Les entrades per aquest espectacle es poden passar a
recollir per la consergeria de
Can Papasseit de dilluns a di-

MOBLES DE CUINA A MIDA

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

vendres de 16:00 a 20:00 h i
dijous i dissabtes de 10:00 a

13:00 h. Recordeu que l’aforament és limitat.

CARNISSERIA
XARCUTERIA
AVIRAM
C/ Concepció 7 - Igualada
Telèfon 93 804 18 50 - Mòbil 669 450 486
Mercat de la Masuca, parada 124 ·
T. 93 803 59 06 esquius1961@gmail.com
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Les activitats culturals, protagonistes a Concert amb el Quartet
l’entorn de Sant Jordi, a Montbui
Altimira, als Hostalets
MONTBUI / LA VEU

L

a #culturasegura tindrà
un destacat protagonisme a l’entorn de la celebració de Sant Jordi. Contes,
teatre, cinema documental
i espectacles familiars configuren l’oferta de propostes
que tindran com a nexe comú
el seu lloc de celebració:
Mont-Àgora.

Contes de Sant Jordi, a la Biblioteca Mont-Àgora
El proper dimarts 20 d’abril
tindrà lloc a la Biblioteca
Mont-Àgora l’activitat “Contes de Sant Jordi al revés”, a
càrrec de “La Minúscula”.
L’activitat començarà a les sis
de la tarda, i està especialment adreçada a nens i nenes
a partir de 3 anys. Per poder
assistir-hi caldrà inscripció
prèvia al telèfon 93 805 26 66.
Es tracta d’una activitat gratuïta i que té un aforament limitat degut a les restriccions
existents per la pandèmia de
covid-19.
“Docs del Mes”: una proposta per potenciar el cinema
documental
El dimarts que ve, 20 d’abril,

donarà inici també el cicle de
cinema documental “Docs
del mes”. Des de la regidoria
de Cultura de l’Ajuntament
montbuienc es vol apostar per
acostar el gènere audiovisual
més realista, el documental,
i posar-ho a l’abast de la ciutadania, amb algunes de les
projeccions més destacades i
que sempre tindran també un
apartat de col·loqui per poder
comentar els aspectes més interessants de cada projecció.
El cicle començarà dimarts a
partir de les 19.00 hores amb
la projecció a la Sala Petita Mont-Àgora, amb entrada gratuïta, del documental
“Oeconomia”, un àudiovisual
alemany on s’exposen elements alternatius i les necessitats de transparència per fer
viable i sostenible el sistema
econòmic mundial. Aquest
documental endinsa a l’espectador en un viatge creatiu
i humorístic on, a través de la
mirada d’economistes, banquers i directius, s’expliquen
els fortaleses i les febleses del
capitalisme.
Exposició: “Un any després”,
al vestíbul Mont-Àgora
Del dimecres 21 d’abril al dilluns 24 de maig es podrà veure al vestíbul de Mont-Àgora
l’exposició “Un any després”.
Es tracta d’un recull de les
obres participants en el Con-

curs de Dibuix infantil i juvenil “Primavera confinada
2020”, el qual va ser patrocinat per l’empresa montbuienca Proembasa.
Recordem que els guanyadors
d’aquest concurs, per categories, van ser els següents: A la
categoria dels més menuts A
(de 3 a 5 anys), primer premi
per a Èric Vicho; segon lloc
per a Max Grifé i tercer lloc
per a Leyre Guzmán.
A la categoria B (de 6 a 8
anys), el primer lloc va ser per
a Dídac Vicho, segon premi
per a Candela Agüera i tercer
guardó per a Genís Padró.
A la categoria C (de 9 a 11
anys), el primer premi va ser
per a Martina Sánchez, segon
guardó per a Noa Hernández,
i el tercer va correspondre a
Èlia Sánchez.
A la categoria D (de 12 a 14
anys), primera posició per a
Alba Garcia, segon lloc per
a Lola Agüera i tercer premi
per a Joel Hernández.
L’exposició permetrà veure
totes les obres presentades a
aquest concurs, que, un any
després, continua sent un
dels símbols del confinament
viscut a Montbui durant la
primavera de 2020.
A punt el lliurament de premis del 12è Concurs de Contes “Castell de La Tossa”
El dijous 22 d’abril a partir
de les 19 hores tindrà lloc al
vestíbul de Mont-Àgora l’acte de lliurament de premis
del 12è Concurs de Contes
“Castell de La Tossa”. Seguint
les restriccions d’aforament
existents, i tenint en compte
els protocols sanitaris contra
la covid-19, només hi podran
assistir els guanyadors/es del
concurs i un/a acompanyant
per persona.

Espectacle de circ per a les llars
d’infants montbuienques
MONTBUI / LA VEU

D

urant la segona
quinzena d’abril els/
les infants de les llars
d’infants Santa Anna i L’Estel
i també alumnes de P3, P4 i
P5 de les escoles montbuienques Montbou, Garcia Lorca
i Antoni Gaudí podran veure
en directe un espectacle de

circ a càrrec de la companyia de circ Zavatta-Circo
Acuático. Els infants podran
gaudir amb un espectacle
d’una durada aproximada de
45 minuts que els permetrà
conèixer de primera mà tota
la màgia del circ.
El calendari de visites al circ
és el següent: llar d’infants
Santa Anna 15 d’abril; llar

d’infants L’Estel 16 d’abril,
escola Antoni Gaudí 20
d’abril, escola Garcia Lorca
27 d’abril i escola Montbou
29 d’abril.
La proposta educativa està
organitzada per la regidoria
d’Educació de l’Ajuntament
montbuienc, i compta amb
el suport de les llars d’infants
i de les escoles del municipi.

HOSTALETS DE P. / LA VEU

D

iumenge, a les 7 de la
tarda els Amics de la
Música dels Hostalets
de Pierola han programat un
nou concert que en aquesta
ocasió anirà a càrrec del Quartet Altimira, amb Maria Florea
(violí), Luís Peña (violí), David
Andújar (viola) i Mariona Tuset (violoncel). El concert serà
a l’Auditori cal Figueres.
Les trajectòries entrellaçades,
l’entusiasme per la recerca i
les ganes de comunicar són
els punts en comú dels membres del Quartet Altimira. El
setembre del 2017 la Fundació
Walter Stauffer beca els membres del Quartet Altimira perquè estudiïn amb els mestres
del “Quartetto di Cremona” a

la Acadèmia Walter Stauffer de
Cremona, i els convida a formar part del projecte “Le dimore del quaretto”, que uneix
patrimoni arquitectònic i música de cambra.
El Quartet Altimira ha estat
reconegut i premiat al Concurs de música de cambra
“Mirabent i Magrans” de Sitges 2019 (3r premi), Concurs
internacional de música de Les
Corts 2019 (2n premi), finalistes al Concurs internacional
“Paper de Música” de Capellades 2016, als “Pòdiums” de
Sant Joan de Vilatorrada 2016,
i al Concurs del Festival Internacional de Panticosa 2013 (1r
premi).
Diumenge interpretaran obres
de Gaspar Cassadó, Erwin Schulhoff i Wolfgang Korngold.

Marta Pontnou presenta
llibre a Santa Coloma

S. COLOMA DE Q. / LA VEU

U

na setantena de persones assisteixen a
l’acte presentat per la
regidora de Cultura Montserrat Oranias, l’editora del llibre Núria Puyuelo (Ed. Rosa
dels Vents) i la mateixa Marta
Pontnou.
El llibre és un recull d’articles
escrits durant el confinament,
sense embuts ni cortesies, de-

dicat a les pubilles del SXXI.
Durant presentació, de caràcter distès i proper, l’autora
parla dels seus orígens, de les
inspiracions, d’estilisme i de
l’alliberament de les dones.
Ferma defensora de la implementació de noves paraules
per normalitzar-les, fent cas
omís al «què diran» els altres
i realçant el tarannà dels pobles oblidats d’interior o de
«Montserrat cap endins».
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Piera disposa d’un inventari La Plaça 1 d’Octubre ja és una realitat
de camins municipals
a la Llacuna
PIERA / LA VEU

E

n el darrer ple municipal es va aprovar inicialment un inventari de
camins públics de Piera que
permetrà posar en valor aquesta xarxa viària que té funcions
socials i econòmiques d’especial interès en l’àmbit local. De
fet, als tradicionals usos veïnals
i agrícoles dels camins, s’hi afegeixen ara d’altres com la gestió
del medi ambient, la vigilància
i la protecció civil, el lleure o el
turisme.
L’inventari s’ha realitzat per
la necessitat d’identificar en
un document específic els
diferents camins que donen
accés a nuclis, barris, urbanitzacions, masies i cases rurals,
camps, infraestructures diverses, zones d’interès paisat-

gístic i elements hidrogràfics
de la vila. Així mateix, la seva
elaboració permetrà a l’Ajuntament complir amb les seves
obligacions de gestionar el viari públic.
El document inclou una memòria explicativa, les fitxes
dels diferents camins i els
plànols. El treball realitzat ha
permès classificar un total de
358 vials o camins diferenciats
de titularitat municipal, amb
independència de les característiques morfològiques dels
vials i del seu estat de conservació.
El catàleg estarà en exposició
pública durant un termini de
3 mesos per tal que qualsevol
persona interessada el pugui
consultar i presentar-ne, si
s’escau, al·legacions o suggeriments.

Vallbona torna a denunciar
el mal servei de Correus al
municipi

VALLBONA D’A. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vallbona d’Anoia reitera la
denuncia del mal servei
que l’empresa Correus ofereix
al municipi. Ja va fer arribar
la seva queixa a l’oficina de
Correus de Capellades, d’on
depèn la de Vallbona, abans
de Setmana Santa.
Ara n’ha emès una de nova
arran del cartell que ha apa-

regut a la finestra de l’edifici
de Correus en què indica que
el servei estarà “tancat per
confinament fins a nova ordre”, de la qual cosa no se l’ha
avisat ni se li ha ofert cap explicació ni alternativa.
El consistori vallbonenc anima els veïns del municipi a
fer arribar també les seves
queixes a l’oficina de Correus
de Capellades, per tal que es
restableixi el servei el més
aviat possible i que aquest
tingui la qualitat que mereixen els veïns del municipi.

Pau Muntadas, 46
Tel 93 803 31 75
Igualada

LA LLACUNA / LA VEU

E

l passat dia 3 d’abril, a
partir de l’impuls i la
proposta del Consell
Local per la República de La
Llacuna i amb el suport de
l’Ajuntament ha estat inaugurada la Plaça 1 d’Octubre.
Tal com varen destacar els
intervinents a l’acte; Joan
Guarch, Albert Valiente i Jordi Via com a membres del
Consell Local, l’1 d’Octubre
de 2017 perviurà en la memòria col·lectiva de La Llacuna
i del país com a exemple de
la defensa democràtica del
dret d’autodeterminació dels
pobles. Honorar i recordar
aquests fets ha de contribuir
que l’1 d’Octubre de 2017
esdevingui un referent de la
capacitat de lluita del país, la
feta, la que s’està fent i la que
haurà de continuar per a seguir avançant en el procés
d’emancipació nacional.
Igualment, es va remarcar la
importància de la transversalitat i de la unitat d’acció per tal
d’avançar en la construcció de
la República. Una construcció
de la República que ja es pot
fer en obrir i fer funcionar les
nostres activitats diàries i quan
ens impliquem en les solucions a les problemàtiques dels
nostres pobles.
Per la seva banda l’alcalde, Josep Parera també va destacar
la mobilització de tothom,

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

Masquefa, 21
Tel 93 805 12 87
Igualada

qui cívicament i pacíficament
aquell dia van defensar els seus
drets i llibertats. L’1 d’octubre el vam fer perquè anàvem
junts, confiàvem els uns dels
altres, com una gran família.
Els orígens de la plaça
Aquesta plaça fins ara ha estat coneguda amb el nom de
la Font de la Mandra, un nomenclàtor del qual es desconeix el seu origen. S’ha estat
investigant i es poden especular dues possibles etimologies.
La primera explicaria que el
nom de mandra tindria el seu
sentit perquè era la font on
els més mandrosos decidien
anar a buscar l’aigua abans de
caminar fins a Cuitora, ja que
així s’estalviaven el llarg camí.

La segona possibilitat trobaria
la raó d’aquest nom en el significat de la paraula mandra
en català antic, que vol dir un
clos on es reunien els pastors
i ramats. Podria ser que aquí,
llavors això era les afores del
poble, hi hagués pogut haver
“una mandra”, i en el seu record s’hagués donat nom a la
font que posteriorment s’hi va
instal·lar en un moment en el
qual encara no hi havia aigua
corrent a les cases del poble.
La plaça, amb la nova denominació, vol honorar la mostra de dignitat col·lectiva de la
gent del poble que va defensar
les urnes des de la seva capacitat d’autoorganització i d’acció
no violenta tot i les amenaces
i la repressió policial i judicial.
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Xerrades en el Dia de les treballadores La sequoia de la Bassa
està en tractament
de la llar a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

E

n motiu del 30 de març,
Dia de les treballadores
de la llar, es va celebrar
dues xerrades sobre la situació d’aquest col·lectiu.
Sota el títol “Juntes som més
fortes” el 25 de març la portaveu de Sindillar, Yafre Valdez,
i Vania Arana, de les Kellys,
van mostrar la precarietat del
sector i van parlar de la necessitat d’associar-se per tal de
lluitar pels seus drets. També
de la sororitat entre les dones que fa que creïn xarxes de
solidaritat tan necessàries per
a sobreviure en aquests temps
tan difícils de pandèmia.
El dia 26, Fanny Galeas, de la
secció sindical de les Treballadores de la Llar de CCOO
i Jesennia Lagos, de Dones
Migrades de Girona, van pre-

A

sentar la legalitat que regula
el sector.
Va ser el colpidor testimoniatge de dues treballadores
el que va fer reflexionar els
assistents, tot analitzant les
relacions de poder que s’esta-

bleixen quan les persones són
vulnerables.
Precarietat, sobrecàrrega laboral, horaris impossibles...
en definitiva, esclavitud en
el segle XXI, van ser els punts
coincidents dels seus discursos.

Capellades renova l’acreditació
Biosphere
CAPELLADES / LA VEU

A

quests dies s’ha renovat l’acreditació al
compromís per la sostenibilitat turística Biosphere,
aconseguida l’any 2019.
Aquesta Certificació BiosphereDestination (BD) dóna fe
que Capellades compleix amb
els criteris, indicadors i mi-

llors pràctiques establerts, fet
que dóna la garantia que som
una destinació turística preocupada pel medi ambient i la
sostenibilitat.
En aquest sentit el regidor de
Promoció Local, Àngel Soteras, explica com “el nostre
Ajuntament ha passat novament una auditoria que certifica com seguim treballant en

formació i en projectes que
ens mantinguin dins aquesta
tendència de futur”.
L’any 2019 es va aconseguir
per primer cop aquesta distinció, treballant coordinadament amb el Consell Comarcal de l’Anoia, Anoia Turisme,
dins la marca “Paisatges Barcelona” i el suport de la Diputació de Barcelona.

Segueix la col·laboració de
l’Ajuntament de Capellades amb
l’associació Canigat
CAPELLADES / LA VEU

D

es de principis de setembre, Canigat i el
consistori capelladí
treballen conjuntament en la
gestió de les colònies de gats
del carrer. Seguint el procediment habitual de treball de
l’associació, primer s’ha detectat on són les colònies per alimentar-les amb menjar específic. A la ronda del Capelló hi
ha ubicades 3 menjadores amb
una petita zona de refugi, i ara
s’està acabant de fer-ne dues
més, que s’ubicaran en altres
zones de la vila. Es preveu que
més endavant se n’instal·lin
encara un parell més.

També es comprova si els
animals necessiten atenció
específica i se’ls ha començat
a esterilitzar per evitar-ne la
superpoblació amb els efectes negatius que això podria
generar. Finalment també cal
destacar el treball que s’està
fent a nivell de voluntariat.
Per una banda es demana la
col·laboració dels veïns i veïnes per tal de donar l’alerta de

qualsevol problemàtica relacionada amb els gats i, per altra
banda, es busquen persones
implicades amb els animals
que vulguin col·laborar amb
la tasca que l’associació realitza en el municipi, ja sigui
aplicant el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn),
fent-se alimentador d’una colònia controlada, o bé com a
casa d’acollida de cadells i gats
abandonats ja que els domèstics tenen moltes dificultats
per sobreviure al carrer. Només s’ha de trucar a l’Ajuntament al núm. 93.801.10.01
(extensió 2049) per facilitar
les dades en qualsevol d’aquestes situacions.

quests dies s’ha fet un
nou tractament intensiu per recuperar
la sequoia de la Bassa, que
està molt debilitada.
Fa prop d’un any es va canviar
el sistema de reg per garantir
que l’arbre tingués una aportació constant d’aigua, posteriorment es va fer una poda
de sanejament i finalment es
va començar un tractament
d’endoteràpia i sulfatació amb
productes fitosanitaris per induir a la brotació i a la millora general.
Aquesta setmana s’ha seguit
amb el tractament intensiu ja
que la sequoia segueix estant
molt debilitada. Així, s’ha
aplicat al voltant del tronc
una sèrie de dispositius injectables de baixa pressió, amb
bioestimulants i elements
nutritius amb l’objectiu de
fer reaccionar l’arbre i que es
regeneri. De moment, sem-

bla que els ha anat assimilant
i per això se n’hi posaran de
nous.
Des de l’Ajuntament s’està
fent el possible per recuperar
aquest arbre emblemàtic de la
vila, però sent conscients de
la fragilitat del seu estat.

El Museu Molí Paperer
renova l’adhesió com a
punt d’informació turística
CAPELLADES / LA VEU

A

quest mes de febrer
el Museu Molí Paperer de Capellades ha
renovat amb Anoia Turisme
la col·laboració com a punt
d’informació turística.
Des de ja fa uns anys el Museu no és pròpiament una
oficina de turisme, però compleix funcions com a tal, donant informació i servei als

usuaris.
Ara s’ha renovat aquest compromís que, mitjançant formació per als treballadors,
permetrà donar un servei
més acurat, actualitzar tota
l’oferta turística comarcal,
participar en la tramesa de
materials promocionals turístics tant de l’àmbit comarcal com provincial i quedar
acreditats amb una placa o
vinil identificatius.
.

Dissabte de Portes
Obertes a la Llar
d’Infants Vailets
CAPELLADES / LA VEU

A

quest dissabte hi
haurà jornada de
Portes Obertes a la
Llar d’Infants Vailets de 10
del matí a 1 del migdia.
Per seguir amb les mesures
Covid-19, evitar concentracions de persones i poder garantir distàncies, cal

demanar cita prèvia. Es pot
fer telèfon, al 93.801.24.00
(trucant de 9 a 1 o de 3 a 5)
o bé per correu electrònic a
a8069694@xtec.cat.
Per conèixer millor les instal·lacions i les activitats
de la llar es pot seguir el
seu perfil a Instagram @
llarinfants_vailets.
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S’aprova un nou reglament per al
mercat de venda ambulant
PIERA / LA VEU

E

l ple de l’Ajuntament
ha aprovat inicialment
el nou reglament del
mercat no sedentari de Piera.
Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants, de manera periòdica,
en els perímetres i en els llocs
degudament autoritzats pel
consistori. L’actual normativa havia quedat obsoleta
atès que el mercat ha canviat
d’ubicació i té un volum més
gran de parades i nous paradistes. A més, les noves lleis
aprovades en els darrers anys
fa necessari un reglament que
estableixi les normes i drets
dels paradistes així com les
obligacions de l’Ajuntament
envers els mateixos paradistes
i les persones usuàries.
La nova normativa determina
que el mercat setmanal se celebrarà cada dissabte, excepte
si cau en festiu. Les parades
s’hauran d’instal·lar de 7.30
a 9 hores i desmuntar de 13

E
es tindran una durada de 15
anys, tot i que els titulars estan obligats a acreditar anualment que estan al corrent de
les seves obligacions tributàries. A més, els paradistes tindran l’obligació de pagar les
taxes que determini la corresponent ordenança fiscal per
l’ocupació de la via pública.
El nou document es troba
actualment en exposició
pública.

Ajuts extraordinaris per a preservar
els edificis del nucli antic
PIERA / LA VEU

A

mb la voluntat d’incentivar la preservació dels edificis
del casc antic i millorar-ne
l’accessibilitat, l’Ajuntament
ha aprovat les bases per a la
concessió d’ajuts extraordinaris per a la rehabilitació de
façanes i la instal·lació d’ascensors a edificis del nucli
antic anteriorment inclosos
en l’àmbit delimitat pel Pla
de Barris de Piera. També hi
podran optar aquells edificis
que no es trobin dins aquesta àrea però estiguin en estat
de ruïna imminent o pateixin
un deteriorament greu de la
façana. Els ajuts es destinen a
minorar l’import de les obres,
a càrrec de les persones propietàries o promotores.
En el cas de les façanes, els
ajuts inclouen tant les obres
de rehabilitació com les que
es realitzen per adequar les
condicions dels acabats que,
segons l’estat de l’edifici, poden ser un perill per als vianants. La quantia dependrà
de les actuacions realitzades.
Si es fan per a solucionar
patologies estructurals que

Noves contractacions
a través de plans
d’ocupació
PIERA / LA VEU

a 14 hores. A les 9 hores els
llocs de venda hauran d’estar
en disposició per començar
la seva activitat.
L’Ajuntament fixarà la quantitat màxima de places o parades de venda del mercat i
podrà fixar el nombre màxim de venedors per a un
determinat article, tenint en
compte la varietat de l’oferta
comercial existent al mercat
i al municipi. Les llicènci-

n el marc del Pla de reactivació de l’ocupació
per a l’any 2021 de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Piera contractarà
tres persones desocupades per
a realitzar diferents tasques en
la corporació municipal. Els
llocs de treball ofertats són
dos places de tècnic mig (A2)
a jornada competa, per donar
suport als Departaments de
Recursos Humans i Contractació, i un/a auxiliar administratiu/va, també a jornada
completa, per realitzar tasques d’introducció de dades,
digitalització,
actualització
de continguts, actualització
de bases de dades i altres corresponents a la categoria. Les
contractacions seran per un
período de set mesos i mig.
Les persones que vulguin presentar-se a la convocatòria
hauran d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya
com a demandants d’ocupació no ocupat (DONO) i no
cotitzar en cap dels règims de
la Seguretat Social. També es
tindrà en compte el fet de no
haver participat en altres plans
d’ocupació o programes de foment de l’ocupació de l’Ajuntament de Piera durant els 12
mesos anteriors a la convoca-

tòria.
Les bases i la convocatòria del
procés de selecció es poden
consultar a la Seu electrónica.
Per accedir-hi caldrà fer arribar una instància, on es farà
constar que es reuneixen les
condicions exigides a les bases i s’adjuntarà la documentació requerida. Es podran
presentar preferiblement de
manera telemática o presencialment a qualsevol dels registres de l’Ajuntament de Piera,
concertant prèviament cita
per cumplir amb els protocols
establerts en matèria de salut
per la COVID-19. En el cas de
presentar-ho al Centre de Serveis la Bòbila, caldrà trucar al
telèfon 93 776 00 76 (ext. 1);
per a presentar-ho al registre
general de l’Ajuntament, caldrà trucar al telèfon 93 778 82
00. El termini de presentació
de la documentació per optar
a aquests llocs de treball finalitzarà el 23 d’abril de 2021.

L’Ajuntament de Piera
incorporarà dos tècnics
per donar suport als
departaments de Recursos Humans i Contractació i un/a auxiliar administratiu/va
934 50 61 53
Igualada
Comarca 42, cant. Masquefa

afectin la seguretat de la façana, es preveu concedir un ajut
del 50 % del pressupost subvencionable amb un màxim
de 3.000 euros per habitatge.
També es donaran ajuts de
menor quantia per a obres de
millora de l’aïllament tèrmic
i acústic de les façanes, per
al manteniment d’elements
puntuals que suposin un risc
pel seu estat de deteriorament, o per treballs de manteniment més superficials.
En el cas dels ascensors, els
ajuts inclouran tant les obres
d’instal·lació com la supressió de barreres arquitectòniques des de l’entrada a l’edi-

fici i fins a l’aparell elevador.
La quantia serà del 50 % del
pressupost subvencionable
amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
La concessió dels ajuts es
farà per ordre de presentació de les sol·licituds, sempre
i quan aquestes compleixin
els requisits establerts, i fins
que el crèdit pressupostari s’esgoti. L’imprès s’haurà
de presentar acompanyat de
la documentació requerida
dins el termini que es marqui en la convocatòria. El
tràmit s’haurà de fer, preferentment, a través de la seu
electrònica.
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Sant Martí de Tous ja és Vila Florida
Tous és el segon
municipi de la comarca
de l’Anoia que se suma
al moviment florit
S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

S

ant Martí de Tous s’ha
adherit al projecte Viles
Florides promogut per
la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) i que distingeix els
municipis que treballen per la
transformació dels seus espais
públics a través de l’atractiu
dels parcs i jardins urbans i els
espais verds. Després de Carme, Sant Martí de Tous és el
segon municipi de la comarca
de l’Anoia que se suma al moviment florit. Actualment ja
són 151 els municipis de Catalunya i Andorra que formen
part d’aquest moviment.
Amb motiu de l’adhesió a Viles Florides, l’alcalde, David
Alquézar, explica que “la renovació de la trama urbana
realitzada els últims anys ha
permès incorporar el paisatgisme com a eix vertebrador
de la qualitat de vida al municipi, potenciant les activitats
culturals i esportives a partir
d’aquests espais renovats, el
verd urbà i l’entorn natural”.
L’alcalde afegeix que aquesta
visió transversal “ha permès

Viles Florides és una
iniciativa de la Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya (CHOC) que
promou la transformació de racons, pobles i
ciutats de Catalunya a
través de l’atractiu dels
parcs i jardins urbans i
els espais verds

actuar de manera integral al
municipi generant espais públics amb zones verdes i jocs
infantils de qualitat”.
Viles Florides
Viles Florides vol reconèixer
la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el
reconeixement públic de tots
aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral i
cultura del verd urbà que, tant
en l’àmbit públic com privat,
esdevinguin un exemple a seguir. El projecte posa en valor
la protecció dels espais verds,
la millora de la qualitat de
vida, la conscienciació social
vers polítiques sostenibles o el
desenvolupament d’economies locals a través de l’atractiu
del parcs i jardins.
El projecte és obert a tothom
i poden participar-hi els municipis així com qualsevol col·
lectiu, empresa o particular
amb sensibilitat vers la natura
i la cura dels espais verds. El
principal reconeixement de
Viles Florides és en l’àmbit de
l’administració pública local.
L’edició 2020 es va tancar amb
144 municipis distingits com a
Vila Florida en reconeixement
a la seva tasca per a la millora
de l’espai urbà. Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats
que destaquen per l’actuació
real, conscient i de llarga durada en matèria d’enjardina-

ment i millora de la qualitat de
vida dels seus habitants.
De forma anual s’entreguen
les Flors d’Honor, el distintiu
que certifica aquests municipis com a viles florides. La
Flor d’Honor –n’hi ha d’una
a cinc– s’entreguen segons el
criteri d’un jurat especialitzat de la CHOC. Un total de
catorze municipis han estat
reconeguts amb quatre Flors

d’Honor, la màxima puntuació obtinguda fins ara –el jurat
de Viles Florides pot puntuar
amb fins a cinc Flors d’Honor.
Encamp (Andorra) s’incorpora a la categoria on repeteixen
els tretze que ja hi havia l’any
passat: Almacelles (Segrià),
Bagergue (Val d’Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Figueres (Alt Empordà), Llinars
del Vallès (Vallès Oriental),

Lloret de Mar (Selva), Malgrat
de Mar (Maresme), Mollet del
Vallès (Vallès Oriental), Olot
(Garrotxa), Sant Cugat (Vallès Occidental), Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobregat),
Sant Hilari Sacalm (Selva) i
Vila-seca (Tarragonès).
A més dels 14 municipis amb
quatre Flors d’Honor, n’hi ha
60 amb tres Flors d’Honor; 53
amb dues Flors d’Honor i 10
amb una Flor d’Honor. 7 municipis -Canillo, El Perelló, la
Granja d’Escarp, Maldà, Sant
Cebrià de Vallalta, Tarragona
i Tiana– s’han adherit al moviment en els darrers mesos i,
degut a la pandèmia, la seva
valoració es farà en l’edició de
2021. En total, són 144 els municipis que durant el 2020 van
treballar dintre del moviment
promogut per la CHOC per
fer créixer el verd a Catalunya.

Vallbona engega una campanya per recollir diners per renovar els
ordinadors de l’escola
VALLBONA D’A. / LA VEU

V

allbona d’Anoia està
posant en marxa una
campanya per recaptar diners per ajudar a l’escola
Josep Masclans a renovar els
ordinadors, que ja estan opsolets, i així poder treballar en
millors condicions. A la iniciativa hi participen l’escola Josep
Masclans, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)
i l’Ajuntament i consisteix en
el sorteig d’una panera de productes aportats pels comerços
locals, que ja està exposarada
al forn de pà, en una de les botigues del poble.
El sorteig es farà el 23 d’abril,
coincidint amb el que es fa per
la Grossa de Sant Jordi. Les
butlletes es començaran a vendre aquesta primera setmana
després de les vacances de Set-

mana Santa i tindran un preu
de 3 euros. Es repartirà un
talonari per a cada família del
centre perquè el pugui vendre .
La renovació de l’equipament
informàtic té un cost de 6.200

euros. L’alumnat s’ha involucrat molt en el projecte. Els
i les alumnes de cinquè i sisè
han redactat les cartes per demanar col·laboració a les empreses i els de P5 han fet uns

dibuixos que apareixeran a les
butlletes del sorteig i als cartells per promocionar la campanya.
Les empreses locals col.laboraran amb publicitat a les

pròpies butlletes del sorteig
fent una aportació econòmica
i també algunes fent donatius
més importants que permetran la compra directe d’un
ordinador senser.
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L’Ajuntament posa en marxa un servei Embolcalls reutilitzables
d’allotjament temporal d’emergència per a l’esmorzar per als
alumnes masquefins
MASQUEFA / LA VEU

L

a crisi econòmica i social generada per la
Covid-19, sumat a la
precària situació derivada de
crisis anteriors, ha significat
un empitjorament de la situació residencial de persones
i unitats de convivència, provocant un major nombre de
situacions d’emergència i pèrdua de l’habitatge, tal i com
constaten les dades dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
Davant d’aquesta situació el
consistori ha activat un servei d’allotjament temporal
d’emergència que té com a
objectiu donar resposta a les
necessitats de persones o unitats de convivència residents
al municipi i que presenten
necessitats d’allotjament puntual per motius econòmics
d’urgència social o bé per
altres situacions especials i
d’emergència derivades de la
pèrdua o risc de pèrdua de
l’habitatge.
El servei posa a disposició
dos habitatges que estan pensats com a darrer recurs per
a persones i unitats familiars
que no disposen de recursos
econòmics o d’una xarxa familiar o social per resoldre la
situació. Els veïns beneficiaris
hauran de portar un mínim
de dos anys empadronats a

MASQUEFA / LA VEU

A
El servei està destinat
a cobrir la necessitat
residencial temporal
d’emergència per
motius de situació
d’exclusió social,
urgència social o risc
de pèrdua de l’habitatge.
Masquefa i hauran de subscriure un pla d’intervenció
per tal de facilitar l’accés a
un habitatge digne, adequat
i estable en el mercat lliure.
La durada màxima del servei
serà de sis mesos i les persones o unitats familiars hauran
d’abonar el preu bonificat establert a l’ordenança fiscal.
Daniel Gutiérrez, regidor de
Polítiques d’Habitatge remar-

ca que “l’habitatge és un bé de
primera necessitat i les polítiques d’habitatge són una prioritat pel govern de Masquefa. Amb la posada en marxa
d’aquest servei s’actua per donar resposta a les situacions
difícils de persones i famílies
del municipi”.
El regidor també ha volgut
posar de rellevància el treball en equip entre regidories,
tècnics i tots els grups polítics
que conformen el consistori
per tal d’activar el servei en
un temps rècord i en benefici de la població: “un exemple de treball que ha comptat
amb la participació de tots els
agents implicats amb un molt
bon resultat pels veïns de
Masquefa. Agraeixo la predisposició de tothom per fer
realitat el servei”.

mb l’objectiu de promocionar el foment
del reciclatge i minimitzar la generació de residus
al municipi, la Regidoria de
Medi Ambient de l’Ajuntament ha dut a terme aquesta
setmana una nova acció en
el marc del Pla de prevenció
de residus aprovat l’any 2019,
concretament d’envasos lleugers.
Es tracta del repartiment gratuït a totes les escoles de Masquefa i La Beguda Alta d’un
embolcall reutilitzable per
a entrepans, galetes, fruita i
altres aliments que substitueix els productes tradicionals
com poden ser la bossa de
plàstic o el paper d’alumini
d’un sol ús. El producte té un
senzill sistema de tancament

que protegeix i manté embolcallat l’aliment i hi permet
donar cabuda a esmorzars saludables.
Enrique Gómez, regidor de
Medi Ambient, convida a les
famílies a sumar-se a la iniciativa i emmarca aquesta
campanya en la voluntat de
l’equip de govern de “seguir
educant i formant els nostres
fills en el benefici col·lectiu
que representa tenir cura del
nostre entorn i del medi ambient”.
Aquests embolcalls -l’adquisició dels quals s’ha finançat
a través de l’empresa de recollida de residus CLD- també
s’han lliurat al personal de
l’Ajuntament; i pròximament,
donant continuïtat a aquesta
campanya, també es faran arribar als alumnes de secundària del municipi.

Fins al 31 de maig ja es poden sol·licitar
les beques per a estudis postobligatoris
MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament de Masquefa referma el seu
compromís en l’impuls
de l’educació i en la millora
de les eines que permetin als
joves del municipi desenvolupar la seva formació acadèmica. Per tot plegat, la Regidoria
de Joventut obre una nova
convocatòria de beques dirigida als estudiants residents
a la vila i que cursin estudis
oficials de grau universitari,
diplomatura o llicenciatura,
cicles formatius de grau mitjà
(CFGM), cicles formatius de
grau superior (CFGS), Batxillerat, ensenyaments professionals de música i dansa
i estudis artístics superiors a
Catalunya.
Conscients de que durant

l’any 2020, a causa de la pandèmia de Covid-19, algunes
famílies han pogut veure alterada la seva situació econòmica i laboral respecte al
2019, en l’edició d’enguany
el termini de presentació
de sol·licituds restarà obert
fins el 31 de maig per tal que
tothom pugui presentar la
declaració de renda de l’exercici 2020 i l’informe de vida
laboral actualitzat de tots els

membres de la unitat familiar.
Les bases de la convocatòria
i tota la informació la podeu
trobar a l’Oficina d’Atenció
al Vilatà (OAV) de l’Ajuntament i en aquest enllaç. Si
teniu qualsevol dubte podeu
contactar amb la Regidoria
de Joventut al telèfon 93 772
85 21 o enviant un correu
electrònic a l’adreça joventut@masquefa.net.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES
PROFESSORS NADIUS
MATRÍCULA GRATUÏTA

Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

FRUITA I VERDURA
Tel. 93 8067711
627 628 508
Av. Barcelona, 5 IGUALADA

666 066 270

www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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Barraques GO! lliura el premi del vol en globus
sortejat entre tots els participants
Tothom que va fer un
recorregut seguint les
rutes de Barraques GO!
va obtenir un dels 200
premis disponibles,
molts d’ells cedits per
23 comerços dels municipis participants

ANOIA / LA VEU

B

arraques GO! ha lliurat aquest mes de
març el premi d’un
vol en globus per a 4 persones sortejat entre els participants de l’edició del 2020.
Del 17 d’octubre al 6 de desembre, a través d’aquest joc
de l’aplicatiu Natura Local,
que promou rutes per les
barraques de pedra seca,
els participants van conèixer aquestes construccions
als municipis de la Torre de
Claramunt, de Castellolí i de
Vallbona d’Anoia.
Tothom que va fer un recorregut seguint les rutes de
Barraques GO! va obtenir
un dels 200 premis disponibles, molts d’ells cedits per
23 comerços dels municipis
participants, com àpats a
restaurants, lots de productes de farmàcia, cistelles de
verdures ecològiques, rutes
a cavall, formatges, ampolles de vi, oli o esmorzars de
forquilla. Les dues primeres
setmanes es van poder recollir 80 premis en els comerços dels municipis, abans
que el confinament municipal limités l’accés a les rutes
i només permetés arribar a

repartir-ne un total de 100.
Els comerços col·laboradors
de la Torre de Claramunt
van ser Finca Serra Burges,
Forn i Cafeteria 3x3, Celler
Pla de Morei, Cal Vilaseca,
Pastisseria Granja La Torre,
Farmàcia Gemma Cordomí,
formatgeria Flor d’Ametller
i Clínica Dental La Torre
de Claramunt; els de Castellolí van ser La Brillante,
Cal Forner, Cal Betes, Res-

taurant Nou Urbisol, Horta
Cal Quim, Can Mabres i La
Farmaciola; i els de Vallbona d’Anoia van ser Farmàcia
Font Puiggròs, Bar la Brasa, Forn de pa i degustació,
Neus Supermercat, Can Tiquet, Cal Sec, Bar Restaurant Cal Saumell i allotjament rural Ca la Maria Xica.
El projecte Barraques GO!
L’impulsen Anoia Turisme, el Consell Comarcal

de l’Anoia, els ajuntaments
de Castellolí, de la Torre de
Claramunt i de Vallbona
d’Anoia, Natura local i Anoia Comerç, amb el suport de
la Diputació de Barcelona
i la col·laboració de Globus
Kon-Tiki.
Les valls de l’Anoia, a Natura Local
Al joc s’accedeix descarregant l’aplicació de Natura

Local, empresa especialitzada en la creació de rutes
i descoberta del patrimoni
natural de Catalunya, que
proposa diferents itineraris autoguiats per descobrir
amb familiars o amics. L’aplicatiu acompanya l’usuari
en l’exploració de les Valls
de l’Anoia. Un dels atractius d’aquestes rutes són les
barraques de pedra seca,
unes construccions lligades
al passat rural de la zona i
al món de la vinya i que es
troben escampades per tot el
territori.
A l’Anoia són un més dels
molts elements que conformen la riquesa patrimonial
de la comarca, com els castells de frontera, els paisatges rurals o els petits pobles
i nuclis amb encant.

L’Orquestra del Reial Cercle Artístic de Barcelona interpretarà el
Rèquiem de Mozart a Calaf
CALAF / LA VEU

A

quest diumenge 18
d’abril l’Orquestra
del Reial Cercle Artístic de Barcelona interpretarà el Rèquiem de Mozart al
Casino de Calaf. L’orquestra
va acompanyada de quatre solistes: Alba Martínez
(soprano), Carlos Ortiz (tenor), Angela Lorite (mezzo)
i Xavier Casademont (baix);
i participants de cinc corals
reconegudes al Palau de la
Música Catalana: Contrapunto Vocale, Orfeó Joventut Terrassenca, Unió Coral
Centre i Energia de la Roca
del Vallès, Cor de Cambra
Sant Cugat i Singfusió. El
concert tindrà dues sessions,
a les 12.30 h i a les 18.30 h.
Davant les noves mesures de
seguretat i prevenció davant
la COVID-19, l’aforament de
la sala del Casino és limitat.

Per aquesta raó, per assegurar-vos la localitat a l’espectacle cal comprar les entrades de manera anticipada a
través del portal entrapolis.
com o reservar-les al telèfon
93 869 83 77 o al 620 134 018
(Josep). També es podran
adquirir a taquilla des d’una
hora abans de l’espectacle,
sempre que en quedin de
disponibles. El preu anticipat
per als socis és de 15 euros i
per al públic en general de 17
euros; i al mateix dia, per als
socis és de 18 € i per al públic
en general 20 €.
A més a més, per Sant Jordi
el Casino de Calaf ha preparat diversos Packs d’abonaments per regalar cultura
als nostres estimats. Hi ha
tres packs diferents: Pack
de 6 espectacles: socis 50€
| públic general: 60€ , Pack
de 4 espectacles: socis 30€
| públic general: 40€ i Pack

de 2 espectacles: socis 20€
| públic general: 30€. Els
espectacles a escollir són:
‘Rèquiem de Mozart’, ‘Volem (si volem), ‘Els Gossos’
, Concert de Jazz CMS i ‘Im-

pro Side Story’. Tota la informació a les xarxes socials de
l’entitat.
Els espectacles estan inclosos als actes del 125è aniversari del Casino de Calaf.

L’entitat calafina prepara una
llarga i variada programació
per viure un 2021 ben complet. Tota la informació i espectacles a la web de l’entitat
www.casinodecalaf.cat.
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esports
Victòria balsàmica per començar la fase No trenquen la mala ratxa
de permanència
de resultats tot i jugar un
queia a Les Comes, el duel una gran triangulació i van bon partit
va ser molt travat. No hi ha- empatar el duel. Calia seguir

FUTBOL / PERE SANTANO

CF IGUALADA 2
UE SANTS 1

I

nici de la segona fase
pels igualadins. Deu
partits per intentar aferrar-se a la Tercera Divisió.
Repte complicat, però sent
coneixedors que treure una
victòria en el primer duel,
donaria molta moral de cara
al que queda de temporada.
Davant s’hi trobava un Sants
amb una dinàmica guanyadora. El duel seria complicat, però s’havia d’intentar
donar-ho tot per treure’n un
resultat positiu.
Amb la intensa pluja que

via cap tipus de control i la
pilota volava per la gespa.
En aquesta situació, tan sols
es van veure dues ocasions,
una per cada bàndol, que els
porters van saber solucionar.
Però el que ningú esperava
era que, a tres minuts pel
descans, Gimeno llançaria
una falta, de manera magistral, que entraria per tot
l’escaire. Els blaus s’avançaven al marcador i quedaven
45 minuts per fer bo el gol
igualadí.
A la represa, Martí va tenir
dues ocasions però no va ser
contundent; en canvi, a l’altra àrea, els visitants van fer

insistint.
Així ho va fer el conjunt de
Carlos López, seguia pressionant i generant arribades
fins que Edwin va agafar la
pilota al lateral va driblar
a quatre rivals i va definir,
amb potència, al fons de la
xarxa. El premi del gol va
arribar i calia resistir els
minuts finals del partit. Els
blaus ho van saber fer i van
tancar un triomf clau.
La setmana vinent, els anoiencs visitaran Peralada,
enfrontament que també
serà clau per l’esdevenir del
conjunt entrenat per Carlos
López.

ESPORTS / PERE SANTANO
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CADA DIA A CASA TEVA DELS NOSTRES

I també Del nostre EXCLUSIU

CANELONS
GOURMET
Els de sempre!

Y

CM
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CY

nversemblant
derrota
de les igualadines en un
partit per sortir amb el
cap ben alt. Les blaves visitaven el complicat estadi vigatà, coneixedores que era clau
revertir la situació de resultats en la que es trobaven. Les
igualadines volien començar
a sumar punts per escapar-se
de la zona de perill.
L’inici del partit va ser molt
bo, gran intensitat de les
anoienques, que dominaven
el joc i, al minut 5, Vives feia
el gol visitant. Tant el resultat

Grand
Caneló
gaudeix dels mateixos farcits
en un format XL

1g4ra0
ms

CMY

com les sensacions eren molt
bones, però tot es va estroncar quan, a pocs minuts del
descans, en una errada defensiva, les locals empataven
el marcador.
A la segona meitat, tot i no
tenir un domini tan clar, les
igualadines van fer uns bons
minuts, però la gran contundència local i els errors
defensius, van condemnar
a unes blaves que, fins i tot,
van fallar un penal. La tendència va marcar les diferències i el partit va acabar amb
un resultat massa ampli, pel
vist sobre el terreny de joc.
El pròxim diumenge, les blaves rebran al CE Europa, a
Les Comes.

Truca' ns!

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA
I ET PREPAREM LA
COMANDA PERQUÈ
ELS PUGUIS RECOLLIR
A LES NOSTRES
INSTAL.LACIONS

938 044 834

K

NOVETAT!
canelons de carn • CANELONS DE POLLASTRE DE CORRAL
AMB FOIE I TÒFONA • canelons de mar • canelons d’ànec i foie
canelons de ceps • canelons de calçots

GRAND CANELÓ SUPREM DE CARN 140 g • GRAND CANELÓ SUPREM DE MAR 140 g.
GRAND CANELÓ SUPREM DE POLLASTRE DE CORRAL AMB FOIE I TÒFONA
GRAND CANELÓ SUPREM D’ÀNEC I FOIE 140 g. • GRAND CANELÓ SUPREM DE CEPS 140 g.

Precocinados La Bona Cuina, SL
Italia, 8 - Pol. Ind. Les Comes - 08700 Igualada (Barcelona)
info@bona-cuina.com
www.bonacuinaselecta.com
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Les Comes acull la seu de la Lliga Plata El CPP Igualada no
Masculina en un camp de setmana que aixeca cap a la lliga
pot ser històric per als locals
HOQUEI LÍNIA / LA VEU

E

l recinte esportiu de
Les Comes d’Igualada
serà aquest cap de setmana, 17 i 18 d’abril, la 5a seu
de jornada de la Lliga Plata
Masculina d’Hoquei Línia.
La Lliga Plata realitza tots els
partits de cadascuna de les
jornades en el mateix emplaçament, que sol ser una de les
ciutats dels clubs participants.
El club Igualada Hoquei Línia serà l’amfitrió d’aquesta
jornada i espera seguir amb
els bons resultats que ha obtingut fins ara. El club només
ha perdut un dels vuit partits
que ha disputat en les quatre
seus anteriors. A més, aquest
cap de setmana l’Igualada

Hoquei Línia es juga l’ascens
a Lliga d’Or si guanya els tres
partits que disputarà. Entre
dissabte i diumenge, l’Igualada s’enfrontarà als equips
Metropolitano de Bilbao, Halcones de Torrevieja i el Jujol,
de Sant Joan Despí, que és
capdavanter.
La Regidora d’Esports, Patrícia Illa, ha presentat aquestes
jornades acompanyada de
Joan Carles Santano, president del club, i Pep Gelabert,
que n’és el vicepresident. Illa
ha felicitat l’Hoquei Línia
Igualada i ha demanat a la
ciutadania que “aquest cap de
setmana estigui amb el club
donant suport a la feina que
s’ha fet durant aquests tres
anys a la Lliga Plata”. La regi-

dora ha tingut un reconeixement especial per la figura de
l’entrenador de l’equip, Juanpa Triviño, reconegut a nivell
internacional. De la mateixa
manera, els membres de la
directiva del club han animat a la ciutadania a acompanyar-los en aquest cap de
setmana decisiu. El president
de l’Igualada Hoquei Línia
ha destacat que “el passi a la
Lliga d’Or només depèn dels
resultats del club, cal guanyar
els tres partits i l’ascens serà
automàtic”.
Els horaris dels partits de
l’Igualada, són dissabte a les
9h contra el Jujol i a les 15h
contra el Metropolitano i
diumenge a les 12h contra
l’Halcones de Torrevieja.

TENNIS TAULA / LA VEU

E

l passat 10 d’abril el
CPP Igualada encarava
dues noves jornades de
lliga en règim de concentració, que és com es juga la lliga
de tennis taula estatal aquesta
temporada.
Les coses no van anar gaire bé pel CPPI. En el primer
partit, amb el debut de Dani
Luco, que feia 13 mesos que
no competia i encara convalescent d’una malaltia que el
va afectar al febrer, el CPPI
perdia 5-1 contra el Lluïsos
de Gràcia, puntuant només
David Vinyals. Tot i així, va
ser un partit molt lluitat, on
Luco els 2 cops va arribar al
desempat i Contreras també
va disposar de bones opor-

tunitats per aconseguir algun
punt.
A la tarda, canviant Luco per
Troncoso, tampoc es va aconseguir guanyar al poderós TT
Tortosa, perdent 5-1 amb un
altre punt de David Vinyals,
que s’està consolidant en
aquesta categoria del tennis
taula estatal.
Amb la 4a plaça adjudicada
tot i faltar encara un partit
per acabar la fase regular, el
CPPI ja pensa en la gran final que jugarà el 12 de juny
al Pavelló de les Comes contra el 5è classificat de l’altre
grup, que serà el Mollerussa o
el CN Helios. Qualsevol dels
dos rivals té un bon potencial
i no serà gens fácil aconseguir
la victòria i l’anhelada permanència.

El camp de futbol de Les
Comes ja disposa d’una nova
caldera per als vestidors
ESPORTS / LA VEU

E

l camp de futbol 2 de
Les Comes disposa
d’una nova caldera que
dona servei d’aigua calenta
als sis vestidors per a jugadors i jugadores i al vestidor
d’àrbitres. Ara, just a la sortida del dipòsit, l’aigua s’escalfa
mitjançant un bescanviador

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

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

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

de 240kW de potència que
permet escalfar tota l’aigua
necessària per a tots els vestidors de manera instantània.
La nova caldera és del sistema Entropy, un sistema
avalat pels tècnics del Servei
d’Esports de la Diputació de
Barcelona, és digital i està totalment monitorada. Aquest
aspecte facilita el seu ús i
manteniment, ja que es disposa d’informació constant
de l’estat del servei.
Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat i Mobilitat, ha explicat que aquest és un canvi necessari i molt demanat
pels esportistes que utilitzen
aquest camp. Vives ha afegit
que a banda de millorar les
condicions per als jugadors
i jugadores l’aparell és una
aposta del govern d’Igualada
per aconseguir una millor eficiència energètica en tots els
equipaments municipals.
De fet, el sistema de connexió
ja està preparat per poder-se
usar amb energia fotovoltaica
quan el camp disposi d’una
instal·lació de plaques solars.
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Entrevista a David Càceres, nou entrenador de l’Igualada HC

“Un club històric com l’Igualada no es pot permetre baixar”

HOQUEI PATINS / MARC
VERGÉS

Q

uan entra a la pista
de Les Comes, David
Càceres hi veu la seva
samarreta penjada. Un dels
històrics de l’Igualada HC, on
hi va jugar 14 temporades i va
guanyar 3 Copes d’Europa i
una Lliga, ara entoma el repte
de mantenir l’equip a l’OK Lliga com a entrenador.
Com ha estat el retorn a un
club que coneixes de sobres,
després de les 14 temporades
que vas ser-ne jugador?
No era el millor moment per
arribar, aquesta és la veritat.
Però les opcions, a vegades, venen quan venen i jo feia molt
temps que tenia la il·lusió de
poder entrenar l’Igualada. És
una situació difícil però venir a
entrenar a un club com aquest
no passa sempre i la il·lusió que
em va fer quan em va trucar
el president va ser molt gran.
Més enllà de la classificació
de l’equip, l’inici es va complicar perquè ja vau haver
d’ajornar el primer partit pel
coronavirus.
Sí, va ser complicat, com comentes. Després d’arribar
vam entrenar dilluns i dimarts i dimecres ja estàvem
tots confinats. I jo vaig ser un

dels positius i vaig haver d’estar una setmana ingressat. Ha
estat durillo, però ara ja estic
recuperat del tot. En aquestes
setmanes he tingut temps de
mirar vídeos i posar-me al dia.
4 punts de 6 en els primers
dos partits. Quines han estat
les sensacions?
Crec que han estat dos partits
positius. La victòria contra el
Vic va ser importantíssima
i l’empat a Taradell amb una
mica més de sort ens hauríem emportat la victòria, ja
que vam estavellar la pilota al
pal fins a cinc vegades. A més,
vam fer una gran defensa, que
és una cosa que ens hi estem
basant molt. Volem defensar
bé i arribar molt a porteria.
Estem creant ocasions però
ens falta materialitzar-les.
Un dels problemes que s’ha
anat arrossegant durant tot
l’any és l’inici dels partits,
moltes vegades és el rival qui
s’avança. Hi esteu treballant?
És cert i en aquests dos partits ens ha tornat a passar.
Crec que també va ser mala
sort en aquests casos. El dia
del Vic ens fan gol amb dues
tonteries i dimecres ens fan
l’1-0 d’un rebot. Però sí que és
veritat que hem de sortir més
concentrats, el que passa és
que quan estàs en una situació

límit com estem ara és difícil
jugar els partits. Hi ha nervis, saps que has de guanyar,
tens la pressió d’aconseguir
els punts, etc. És més difícil
jugar aquest partit per no baixar que per guanyar una final.
Hi ha més pressió ara per no
baixar que la que poguessis
sentir en una de les finals de
Copa d’Europa que vas disputar?
Jugar per baixar és molt complicat. Un club històric com
l’Igualada no es pot permetre baixar. Una final la jugues
i si la perds estàs trist perquè no l’has guanyat però no
passa res. Per un club amb
la solera i l’historial que té,
baixar seria molt, molt dur.
Heu hagut de treballar l’aspecte mental?
Hem intentat fer un canvi de

xip. No perquè abans es treballés bé o malament, sinó
perquè som entrenadors diferents. La nostra manera de
jugar és una mica diferent.
Sabem que és difícil entrar
a la lluita pel play-off, però
l’objectiu és rascar el màxim
de punts per si sonés la flauta i ens poguéssim salvar directe. Però si no és possible,
hem d’aconseguir quedar 11è
o 12è i lluitar el play-off contra els equips d’OK Lliga Plata.
Fins a quin punt serà important la presència de l’afició a
Les Comes?
És super important tenir públic al pavelló, és clau. El dia
del Vic ja es va veure que
canvia molt tenir-ne o no,
dissabte amb el bon joc de
l’equip, l’afició va respondre.
És un pavelló que quan ve la
gent costa que et guanyin.

Aquest divendres ve el Barça
a Les Comes. Com encareu el
partit?
Demà sí que tenim zero pressió. Ells són els favorits i venen enfadats de Portugal, on
van quedar eliminats de la
Copa d’Europa. S’estan jugant
la Lliga i necessiten guanyar.
Però, per què no donar la sorpresa? Històricament és un
pavelló que els costa bastant.
A dia d’avui encara hi ha incertesa sobre si es disputarà
la WS Europe Cup. Hi penseu
en aquesta competició?
El nostre objectiu és salvar la
categoria. Si després s’arriba a
jugar la WS Europe Cup, com
que és un cap de setmana és
qüestió de preparar-la i, per
què no, guanyar-la. No deixa
de ser un títol. Però la nostra
mentalitat està posada en l’OK
Lliga.

David Càceres debuta a la banqueta de l’Igualada Rigat amb 4
punts de 6 possibles... i avui el Barça visita Les Comes
HOQUEI PATINS / LA VEU

D

avid Càceres es manté imbatut en la seva
etapa a la banqueta
de l’Igualada Rigat, després de
dos partits. Victòria contra el
Vic (5-3) dissabte passat i empat aquest dimecres a Taradell
(1-1), per aconseguir el quart
punt de la setmana. I podrien
haver-ne estat 6 perquè, especialment a la segona part del
partit a Taradell, els arlequinats van tenir oportunitats
més clares de marcar que no
pas els locals. De fet l’IHC va
enviar 5 pilotes al ferro. Al final, però, va valer el resultat
de la primera meitat, que és
quan s’han marcat els gols, i
va haver-hi repartiment de
punts. El Taradell queda un
punt per sota de l’Igualada
però conserva el gol-average
a favor. Avui divendres, Càceres posarà a prova la seva
imbatibilitat contra el pitjor

rival per fer-ho, el Barça.
En el partit d’aquest dimecres, el Taradell es va avançar
molt ràpid en el marcador. Va
ser en el minut 2 quan Crespo va desviar a la xarxa una
bola penjada a l’àrea. Un minut i 22 segons després Palau
empatava amb un tir exterior
de cullera. I aquí es van acabar els gols. Tety Vives podria
haver posat per davant als “rigats” amb un penal al minut
12 de la primera meitat que no
va poder transformar.
A partir d’aquí, moltes precaucions en els dos equips. L’Igualada va evitar fer faltes, tenint
en compte que el Taradell
disposa d’un grandíssim especialista com és l’ex-arlequinat Dani Rodríguez. Al final
l’IHC es va quedar en 8 faltes
i els locals en 7. A falta de 7
centèsimes per acabar Tety Vives va veure una targeta blava
que l’impedirà de jugar contra
el Barça, divendres a 1/4 de 9 a

les Comes.
Victòria
importantíssima
contra el Vic
La victòria de dissabte a Les
Comes contra el Vic va ser
basada en l’èpica i el convenciment. L’èpica perquè l’equip
va haver de remuntar un 0-2
i un 2-3. I el convenciment
perquè els arlequinats van
creure en tot moment en el
sistema i en les seves pròpies
forces.
El partit, una vegada més,
no va començar bé. El Vic es
va avançar amb dols gols de
Tirso bastant afortunats. Un
de remat exterior amb l’Elagi tapat i l’altre de rebot. I el
pitjor de tot plegat. Que entre
un i l’altre va passar només
un minut. Això pot ensorrar
a qualsevol. Però l’equip, que
havia sortit a pista bastant
pressionat, no es va rendir i 4
minuts més tard va reduir diferències amb un tir exterior

del Tety. Un gol que va donar
la tranquil·litat necessària als
arlequinats. Amb l’1 a 2 s’arribava al descans. Amb aquesta
diferència mínima i amb el
Vic molt carregat de faltes.
Els osonencs se’n van anar al
vestidor amb 9 faltes i no van
cometre la desena fins gairebé
21 minuts més tard. Va ser la
FD que va precedir el 5 a 3.
Més difícil encara
A la segona part l’IHC va fer el
més difícil, equilibrar el partit,
amb una FD, al minut 3, de
Sergi Pla per una blava al visitant Litus. Però a vegades el
més difícil pot no ser-ho del
tot. Les coses es poden complicar encara més. I així va ser.
Tirso Gòmez va aprofitar un
rebuig de l’Elagi per tornar a
avançar als visitants.
El 2 a 3 no va enfonsar l’equip.
Els “rigats” van fluir com l’aigua i van aconseguir restablir
l’empat amb el segon de Vives.

En Tety va caçar un rebot del
porter vigatà i el va punxar
dins. Tornava l’empat. I tornava l’Igualada.
Un IHC que semblava que
planificava els gols. El 3 a 3 va
arribar 5 minuts després del 2
a 3 visitant. I el 4 a 3, 5 minuts
més tard. I i el 5 a 3 definitiu
… gairebé… en aquest cas
“només” 4 més tard.
És cert que amb el 5 a 3 l’equip
va estar uns instants excessivament precipitat, sobretot
atenent al resultat favorable,
però Càceres ho va tallar amb
un minut de temps mort. A
partir d’allà, l’equip va esgotar
les possessions i fins i tot va
disposar d’una bona oportunitat a l’últim minut per igualar el gol-average amb el Vic
amb una FD per expulsió de
l’ex-igualadí Met Molas. Marimon no la va poder transformar però la victòria, amb
el Vic jugant en inferioritat, ja
no va perillar.
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El CAI, 7è a la 1a jornada del
Campionat Català de Clubs Absolut
ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes dels equips
absoluts masculí i femení del C.A. Igualada
Petromiralles assoliren el 7è
lloc del grup A, en la primera jornada del Campionat de
Catalunya de clubs, disputada diumenge a l’Estadi Joan
Serrahima de Barcelona.
Al Campionat de Catalunya
(abans lliga catalana), que es
distribueix en 4 grups, hi participen 34 equips que competeixen en diferents pistes
de Catalunya, i enguany amb
puntuació per llocs assolits
pels atletes en les diferents
proves.
En la 1a Jornada del grup A
de diumenge a Barcelona,
el CAI va ser 7è amb 269,5
punts, en la competició dominada pel F.C. Barcelona,
seguit del Cornellà Atl., de
l’Hospitalet Atl., de l’A.A. Catalunya, del Lleida U.A., de
l’Avinent Manresa, i per davant de la J.A. Sabadell.
Entre les bones actuacions
i registres assolits pels atletes anoiencs, cal destacar la
victòria de Carla Bisbal en
els 800 m.ll., els 2ns llocs de
Jordi Yoshinori Matsuoka en
salt de llargada, d’Àlex González en javelina, i el 3r lloc
d’Eloi Santafé en els 400 m.
tanques, a més del rècord
d’Igualada en relleus 4 x 400
m. femení de Carla Bisbal Avril Duran - Aina Eberlé i
Andrea Gil, amb 4’05”85, superant els 4’07”21 de Naima
Ait A. - Paula Blasco - Berta
Castells i Mar Belenguer, de
2016 a l’Hospitalet, entre altres destacades classificacions
i registres. La 2a jornada, que
es durà a terme aquest pròxim dissabte, 17 d’abril a la
tarda a les pistes de Sabadell,
decidirà el conjunt campió de
Catalunya i els 2 equips que
perden la categoria per a la
temporada 2022. Enguany no
es disputa la Jornada final,
per les restriccions de la pandèmia de la covid-19.
Les posicions i marques dels
atletes del CAI Petromiralles
foren les següents:
Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Masculins:
200 m.ll.		
7 - Oriol Castells - 22”64
16 - Rubén Sánchez - 23”65

Femenines:
200 m.ll.
4 - Mar Buchaca - 25”72
10 - Marta Galló -26”39

800 m.ll.		
10 - Guillem Carner -1’57”62
11 - Ramon Linares -1’57”98

800 m.ll.
1 - Carla Bisbal - 2’14”30
5 - Naima Ait Alibou 2’16”82

3.000 m. obstacles
4 - Riduan Boulbayem
9’37”37
5 - Roger Suria - 9’43”82

-

3.000 m. obstacles
11 - Júlia Solé - 12’49”73
14 - Carla Alemany - 13’34”45

400 m. tanques
3 - Eloi Santafé -55”25
12 - David Muñoz -57”98

400 m. tanques
13 - Judit Navarro - 1’12”25
14 - Núria Moix -1’13”36

Salt de perxa		
5 - Theo Ruiz -4,40 m.
11 - Ian Alves - 3,40 m.

Salt d’alçada
6 - Laia Planas - 1,56 m.
12 - Aina Eberlé - 1,50 m.

Salt de llargada
2 - Jordi Yoshinori Matsuoka
-6,78 m.		
11 - Aitor Caldito - 6,23 m.

Triple salt
13 - Mar Planas - 10,41 m.
16 - Sara Gil - 10,20 m.

Llançament de javelina
2 - Alex González - 57,32 m.
14 - Guim Morcillo - 39,42 m.
Llançament de pes
8 - Ramon Sánchez - 12,58
m.
9 - Josep Mª Lagunas - 11,38
m.
5.000 m. marxa
11 - Fco. Javier González 26’42”99
14 - Marc Aguila - 34’10”40
4 x 400 m.
4t lloc equip del CAI amb
Guillem Carner - David
Muñoz - Eloi Santafé i Gerard Suriol, amb 3’27”03 -

Llançament de. disc
14 - Aina Dalmau - 25,04 m.
15 - Marta Garrido - 22,89
m.
Llançament de martell
11 - Júlia Carmona - 30,33 m.
15 - Rut Castellano - 18,51
m.
5.000 m. marxa
12 - Laura Giménez
28’39”35
14 - Silvia González -32’51”39
4 x 400 m.
7è lloc equip del CAI amb
Carla Bisbal - Avril Durán Aina Eberlé i Andrea Gil 4’05”85 - Rècord d’Igualada -

Fase prèvia del
Campionat de Catalunya
de Relleus
ATLETISME / LA VEU

D

issabte passat es van
dur a terme a les pistes de Camp Clar de
Tarragona, les proves corresponents a la fase classificatòria
dels Campionats de Catalunya
de Relleus de les categories
Sub-10 - Sub-12 - Sub-14
Amb una multitudinària participació, hi prengueren part
17 equips del C.A. Igualada
Petromiralles/Jocnet,
classificant-se 5 conjunts per a
les finals respectives d’aquest
dissabte 17 d’abril, al Prat de
Llobregat. Els equips “B” no
optaven a la classificació.
En Sub-10 masculí de 4 x 60
m., es va classificar l’equip A
format per Marti Corrons Eric Martí - Gerard Pont i
Guillem Solé, amb 41”61.
En Sub-10 femení de 4 x 60
m., es va classificar l’equip format per Martina Acosta - Marina Puig - Valeria Puig i Judit
Solé, amb 42”72.
En Sub-12 masculí de 4 x 60
m. es va classificar l’equip A
format per Kilian Busquets Mikel Fariñas - Isaac Hernández i Iker Pérez, amb 35”60,
passant a la final.
En Sub-14 masculí de 4 x 80
m., es va classificar l’equip A
format per Outmane El Aggari - Jordi Pastor - Pau Sala
i Aleix Sánchez, amb 44”88,
passant a la final.
En Sub-14 femení de de 4 x
80 m. es va classificar l’equip
A format per Emma Cerro Laia Cerro - Martina Llorach
i Blanca Moreno, amb 44”30,
accedint a la final.
També hi participaren els
equips “A” i “B” següents, no
assolint la classificació per a

les finals respectives:
En Sub-10 masculí de 4 x
60 m. l’equip B format per
Oriol Enrich - Jon Etayo Martí Lladó i Max Vidal,
amb 46”13.
En Sub-12 masculí de 4 x 60
m. l’equip B amb Marcel Argelich - Oriol Calafell - Gael Gil
i Daniel Sánchez, amb 40”44.
En Sub-12 masculí de 3 x 600
m. l’equip A format per Gael
Gil - Isaac Hernández i Iker
Pérez, amb 6’43”29, i l’equip B
amb Kilian Busquets - Daniel
Sánchez i Iván Martínez, amb
7’02”57.
En Sub-12 femení de 4 x 60
m. l’equip format per Núria
Aguila - Arlet Codo - Berta Ferrús i Ona Guillén, amb
38”93. En Sub-12 fem. de 3 x
600 m. l’equip format per Núria Aguila - Berta Ferrús i Ona
Guillén, amb 7’03”92.
En Sub-14 masculí de 4 x 80
m. l’equip B amb Alex Guillén
- Jan Marimon - Pau Pastor i
Roc Uson, amb 49”56.
En Sub-14 masculí de 4 x 200
m., l’equip A format per Outmane El Aggari - Alex Guillén
- Jordi Pastor i Aleix Sánchez,
amb 2’01”44, i l’equip B format per Jan Marimon - Pau
Pastor - Pau Sala i Roc Uson,
amb 2’12”05.
En Sub-14 femení de 4 x
80 m. l’equip B amb Irune
López - Àneu Morcillo - Itxaso Pérez i Etna Torras,
amb 48”38.
En Sub-14 femení de 4 x
200 m. l’equip A amb Emma
Cerro - Laia Cerro - Martina Llorach i Blanca Moreno,
amb 2’02”37, i l’equip B amb
Irune López - Àneu Morcillo
- Itxaso Pérez i Etna Torras,
amb 2’12”57.
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Tornen els Jocs Esportius Escolars
ESPORT / LA VEU

E

l dissabte 10 d’abril han
tornat els Jocs Esportius Escolars de l’Anoia.
Després de més de 12 mesos
d’aturada obligada per la situació epidemiològica de la COVID-19 s’ha pogut reprendre
la competició més desitjada
pels esportistes escolars.
Un total de 20 equips en la
competició de Poliesportiu,
8 equips en la competició de
bàsquet i 6 equips en la competició de futbol sala s’han
sumat a participar en aquest
tram final de curs en els Jocs.
Es compleixen totes les mesures de seguretat i higiene
marcades pel PROCICAT en
relació a la covid i això fa que
els i les participants puguin
jugar de la manera més segura possible demostrant que
l’esport és segur. Els centres
educatius participants són:
Garcia Fossas, Jesús Maria,
Monalco, Emili Vallès, Ateneu, Garcia Lorca, IES Montbui, CFS Òdena, Escola Pia,
Castell d’Òdena, IES Pla de les
Moreres, CB Masquefa, Escola
Anoia i UE Tous.
Els equips prebenjamins i
benjamins van disputar partits a futbol sala i els alevins a
bàsquet.
Aquesta setmana ha comen-

D
des als grups bombolles dels
centres educatius.
El dissabte 17 d’abril se celebrarà la segona jornada dels
esports d’equip dels Jocs.
També se celebrarà el Campionat Comarcal d’Atletisme en categoria benjamina
a l’Estadi Atlètic d’Igualada.
A la tarda se celebrarà la 1a
jornada de Control de Natació. Diumenge 18 d’abril se
celebrarà el 1r Cros Escolar
al Parc Puigcornet d’Igualada corresponent al Circuit de
Cros Escolars de l’Anoia.
Amb tota aquesta oferta esportiva no hi ha excusa per a
quedar-se a casa.
Per a més informació de
totes les activitats podeu
consultar la pàgina web del
Consell Esportiu de l’Anoia:
www.ceanoia.cat

Gran tornada a la competició
presencial del CG Ballerina
GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat diumenge 28
de març, set gimnastes del Club Gimnàstic Ballarina van participar
al Trofeu ciutat de les Roses,
organitzat pel Club Rítmica
Sant Feliu. Després d’un any
sense poder gaudir d’un tapís
en competició presencial, les
participants van recuperar les
sensacions, nervis i van gaudir de nou de la competició
en aquest esport. Totes van
tenir unes sensacions molt
positives, demostrant la seva
lluita i treball en aquest esport, tot i els esdeveniments
desfavorables i totes les restriccions en la pràctica dels
seus entrenaments.

Pimera prova de la Copa
Catalana de Curses
Verticals
CURSES MUNTANYA / LA VEU

çat l’activitat Fem Rítmica
de manera virtual. S’ha enregistrat els exercicis de les
gimnastes per, posteriorment, fer la valoració online. Aquesta és la primera
jornada del campionat comarcal de gimnàstica rítmica. Posteriorment, la segona
jornada ja es farà de manera
presencial. Les entitats que
participen d’aquesta activitat
són: Igualada Club Gimnàstic, Club Gimnàstic Òdena,
Club Rítmica Manresa, Club
Gimnàstic Ballerina i Club
Esportiu Montbui.
Durant la setmana també s’estan duent a terme els
plans de promoció d’atletisme, orientació, gimnàstica
artística, el circuit municipal
de cros i el circuit BTT. Totes
aquestes activitats destina-

Les gimnastes que van representar al Club van ser:
Lucía Rodríguez i Abril Quintana (Benjamí B), campiona i
subcampiona en la seva categoria, realitzant els seus exercicis amb la increïble expressió
que les caracteritza.
Berta Tiana i Júlia Rodríguez
(Infantil B), van assolir també
les dos primeres posicions del
podi executant un gran exercici cadascuna.
Judith Vitoria (Cadet B), aconseguint la medalla de bronze
fent una gran competició a
pista.
I per finalitzat Paula Mensa
(juvenil base) assolint la tercera posició i Gisela Ramírez
(Junior absolut) aconseguint

una gran tercera posició amb
l’aparell de cinta i la cinquena
amb l’aparell de pilota.
Per altra banda, Martina Quintana va participar a la 1a fase
copa catalana individual online, en categoria Infantil VI
amb l’aparell de maces, proclamant-se subcampiona de la
categoria.
A poc a poc, el club i gimnastes
van tornant a la rutina i poden
anar gaudint d’aquest esport.
Tot i aquests resultats increïbles, destacar el gran compromís, humilitat, entrega i motivació per afrontar el dia a dia i
la tornada a les competicions.
Felicitar i engrescar a gimnastes i cos tècnic a seguir lluitant
i gaudint d’aquest esport.
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issabte dia 10 es va
celebrar a La Nou de
Berguedà la vuitena
edició de la Cursa Vertical
Sobrepuny, inclosa aquest
any a la “Copa Catalana de
Curses Verticals” de la FEEC.
Aquesta cursa s’inicia al poble de La Nou de Berguedà i
finalitza al cim del Sobrepuny
després de 3,53km i 775m de
desnivell positiu, un dels miradors més espectaculars de
la comarca del Berguedà.
La victòria i rècord de la prova va ser per Jan Margarit que
va aturar el crono amb 29:56,
i Anna Guirado amb 38:12 en

categoria femenina.
Fins a 9 membres de la secció de curses de muntanya del
UECANOIA s’hi van desplaçar.
El primer classificat del club
va ser Marc Ollé amb 34 minuts i entrant en 17a posició
general i primera participació
en una prova d’aquest tipus
(curses verticals) seguit per
Lluc Torné amb 38 minuts.
Per ordre d’arribada els altres
membres del club anoienc
van ser Georgina Gabarró (5a
classificada en categoria femenina), David Patiño, Pere
Marsé, Xavier Patiño, Francesc Llobet, David Núñez i
Emili Soler (1r classificat en
categoria Master 60).

Podi de Tere Armadans
i Anna Vives al Ral·li
Catalunya Històric

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A

mb una bona organització del RACC,
es va portar a terme
la cinquena edició del Ral·li
Catalunya Històric puntuable
pels Campionats de Catalunya
de Regularitat de Regularitat Sport i Regularitat Súper
Sport.
Vuitanta-i-un van ser els cotxes que van sortir el divendres
a la tarda del podi de Salou
per disputar quatre trams; Les
Ventoses, El Montmell, L’Albiol i Riudecanyes. I set el trams
que van disputar el dissabte;
Duesaigües, La Mussara, El
Pont d’Armentera, Savallà-Conesa, Vallespinosa, Querol,
Pontons, El Montmell.
La pilot barcelonina Tere Ar-

madans i la copilot igualadina Anna Vives, amb el
Porsche 911 Carrera, sortien
entre les favorites a ocupar
els llocs d’honor com així va
ser, aconseguint el tercer lloc
al grup RS H2 i sisenes absolutes a Regularitat Sport.
Els guanyadors foren Carles
Miró i Ivan Matavacas, amb
Porsche 911 SC. A Regularitat Súper Sport els vencedors
van ser José Luis Moreno i
Isidre Noguera amb BMW
320i E30.
Aquest dissabte Anna Vives
anirà de copilot del pilot gironí Francesc Gutiérrez amb
un Opel Ascona i2000 en la
primera edició del Ral.lisprint Calafat, puntuable pel
Trofeu de Catalunya de Ral.
lisprints d’asfalt.

Ja a la venda el nou llibre del CBI!
Club Basquet Igualada, 40 anys. 1980-2020
Compra anticipada fins el 21 de març
Tota la informació a

www.clubbasquetigualada.cat
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Arriba la quarta edició del Festival Espurnes
Barroques sota el lema “Passió Barroca”
MÚSICA / LA VEU

E

l Festival Espurnes Barroques arriba a la seva
quarta edició programant 16 concerts, 4 conferències, 1 cafè-tertúlia i un taller
infantil en quatre caps de setmana entre el 14 de maig i el
13 de juny. Sota el lema Passió
Barroca, el festival recorrerà
una quinzena de municipis de
les comarques del Solsonès, el
Bages, la Segarra i l’Anoia que
han preservat un important
llegat barroc.
El lema de l’edició, Passió Barroca, es manifesta en diversos
recorreguts temàtics i geogràfics, programant Les set últimes
paraules de Crist a la Creu de
H. Schütz i F. J. Haydn, els Rèquiem de J. Cererols, J. Marc o
J. Richafort, els Stabat Mater de
Pergolesi i Boccherini, diversos motets de passions recuperades al costat de corals de la
Passió segons Sant Joan de J. S.
Bach, alhora que es programen
diversos concerts sota la impremta de la passió amorosa,
amb l’òpera buffa La Canterina
de F. J. Haydn, un programa
sobre la cortesana Veronica
Franco, o un espectacle dansat
amb cançons amoroses dels segles XVI al XVIII.
Fer conèixer i promocionar el
Territori Barroc
El festival recorrerà indrets
emblemàtics (i sovint desconeguts) d’una quinzena de municipis de quatre comarques
de la Catalunya Central que
han conservat un important
llegat barroc. Aquests municipis, la gran majoria de petites
dimensions, pertanyen principalment a les comarques del
Solsonès, la Segarra, l’Anoia i el
Bages, si bé aquest any també
s’hi suma, de manera excepcional, la vila d’Esparreguera, al
Baix Llobregat.
El festival proposa posar al
mapa del barroc una vintena
d’indrets diferents d’aquests
quinze municipis: Riner, Pinós, Solsona, Sant Llorenç de
Morunys, Torà, Ivorra, Estaràs,
Cervera, Guissona, Cardona,
Súria, Sant Mateu de Bages,
Manresa, Sant Martí Sesgueioles i Esparreguera. D’aquests,
Guissona i Esparreguera són

noves incorporacions a l’edició
d’enguany.
El programa d’activitats està
pensat no sols perquè el públic
local pugui gaudir de propostes musicals de qualitat a un
preu assequible (amb concerts
a taquilla inversa, 15 i 18€),
sinó perquè el públic de la resta
de Catalunya s’acosti a la Catalunya Central a gaudir d’un cap
de setmana complet d’activitat
barroca, amb una mitjana de
4 concerts i una conferència
cada cap de setmana.
Els grups de casa, les produccions pròpies i la mirada social
Malgrat la dificultat dels temps
actuals, l’aposta del festival
d’enguany ha estat la de programar formacions amb una
plantilla considerable. Si bé
hauria estat més senzill optar
per propostes solistes, en duet
o trio (cosa que es va fer al setembre passat, en ple context
pandèmic), aquest maig i juny,
exceptuant un quartet, la resta
de formacions estan integrades
per un mínim de cinc artistes.
Malgrat ser un projecte molt
nou i amb un pressupost reduït
en relació amb el volum d’activitat programada, Espurnes
Barroques se sent amb la responsabilitat social d’organitzar
concerts on participin el major

número d’intèrprets possible.
A més, s’aposta decididament
pels grups catalans, la qual
cosa és una divisa del festival
des dels seus orígens. Hi haurà
actuacions d’alguns dels noms
més destacats de la música
antiga del país, com són Vespres d’Arnadí, l’Ensemble O
Vos Omnes, l’Orquestra Barroca Catalana, la Jove Capella

Reial de Catalunya, La Caravaggia, el Cor Cererols, etc.
amb solistes com Marta Mathéu (cap de cartell de l’edició,
amb una fotografia de Quim
Roser), Elena Copons, Gemma
Coma-Alabert, Arianna Savall,
etc. Alhora, s’aposta pel talent
jove, amb un concert en col·laboració amb l’ESMUC, amb la
programació del jove quintet
vocal Lorem Ipsum i amb algunes actuacions vinculades a
la Xarxa de Joventuts Musicals,
de la qual Espurnes Barroques
és entitat associada.
De les setze actuacions del festival, nou d’elles són produccions pròpies, comptant també
que algunes d’elles són fetes en
règim de coproducció. Promovent aquestes creacions, Espurnes Barroques es vol convertir
en un focus incentivador de
noves propostes, propiciant
assajos al Santuari del Miracle
que permetin fer arribar la cultura a col·lectius vulnerables i
sensibles, facilitant l’organització d’accions socials i educatives en paral·lel als assajos.
Convençuts que la cultura és
formadora i transformadora,
als setze concerts i a la resta
d’activitats, enguany s’hi suma
un nodrit programa amb una
vintena d’accions socials i
educatives. Destaquen espe-

cialment els tallers que farà la
vocalista i trompetista Alba
Careta amb el col·lectiu d’AMPANS, incorporant la seva actuació a l’assaig general de la
formació; també la trobada de
la Jove Capella Reial de Catalunya amb escolars d’ESO del
Bages i el Solsonès; o el taller
d’Inés Moreno (guanyadora
del Concurs de Música Antiga
de Juventudes Musicales 2018)
amb alumnes de primària de la
ZER El Cardener.
Espurnes en el context pandèmic
Convençuts que la cultura és
tan segura com imprescindible, Espurnes aposta per mantenir les actuacions que hi ha
programades si les condicions
sanitàries són mínimament favorables. Per això, es compta
tirar endavant totes les actuacions fins i tot en un horitzó de
confinament comarcal i amb
una previsió mínima del 50%
d’ocupació. El programa general, així com els respectius
programes de mà i tota la informació de cada concert es
pot consultar a la web www.
espurnesbarroques.cat.
Els
abonaments i les entrades estaran a la venda a partir del
15 d’abril a les 11 del matí a la
web del festival.

S’obre el termini d’inscripcions per
participar al 15è Certamen de Música
Jove d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

D

el 14 d’abril al 14 de
maig s’obre el període
d’inscripcions
per participar a la 15a edició
del Certamen de Música Jove
d’Igualada. Aquest tràmit es
podrà fer únicament per via
telemàtica al web www.igualadajove.cat. S’hi poden presentar grups i solistes, amb
acompanyant, que resideixin
a l’Anoia. El Certamen de
Música Jove d’Igualada és un
concurs per anoiencs d’entre 16 i 35 anys que ofereix la
possibilitat d’apropar la música d’aquests joves al públic

i donar-los l’oportunitat de
donar-se a conèixer com a artistes amb projecció de futur.
La quinzena edició del Certamen de Música Jove d’Igualada tindrà lloc el dia 26 de juny
al pati del Museu de la Pell a
la tarda. Per tal de respectar
les mesures sanitàries vigents,
l’aforament serà limitat i es
podran aconseguir entrades
numerades de forma anticipada. L’acte es retransmetrà també a través de les xarxes socials
en streaming. Les bases i les
inscripcions es poden consultar a www.igualadajove.cat i
també al perfil d’Instagram @
certamenmusica_igd.
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Marc Talavera explica
Eixarcolant a l’AUGA
CULTURA / LA VEU

M

arc Talavera Roma.
Igualada el 1988.
Doctor en biologia
per la Universitat de Barcelona. Especialitzat en etnobotànica, agroecologia, ecologia
forestal i divulgació científica. President del Col·lectiu
Eixarcolant, entitat i cooperativa que té per objectiu
fomentar un model de producció, distribució, i consum
d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més
sostenible, ètic i just, emprant
com a eina la recuperació de
les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles
tradicionals. El Col·lectiu
Eixarcolant també és l’entitat
organitzadora de la Jornada
Gastronòmica de les Plantes Oblidades, que es celebra
anualment a la ciutat.

El Consorci per a la Normalització
Lingüística obre les inscripcions de
primavera als cursos de català
L’oferta de cursos
serà en les modalitats
virtual, semivirtual
i en línia
LLENGUA / LA VEU

Conversarem sobre l’evolució
del projecte del Col·lectiu Eixarcolant en els darrers anys,
tot mostrant la tasca realitzada en els camps de la divulgació, la recerca, la dinamització territorial i l’alimentació,
així com també de la consolidació i creixement, a nivell
català, d’aquest projecte nascut a la ciutat.
Com habitualment es podrà
seguir pel Canal Taronja, el
dimarts a 2/4 de 4 de la tarda.

Properes presentacions
literàries
LLIBRES / LA VEU

A

vui divendres, 16
d’abril a les 7 de la
tarda es farà la presentació del llibre Rebeldía, de
Gal Gomila. La presentació
anirà a càrrec de Bernat Roca.
Amb música de Jazz-Tem i la
participació de l’actriu Àgata
Brunet.
Dimarts dia 20 d’abril, a la sala
d’actes de la Biblioteca Central
d’Igualada tindrà lloc la presentació del llibre Mentir a les
mosques d’Arià Paco Abenoza,
XXVI Premi de Novel·la Valldaura-Memorial Pere Calders.
Durant l’acte es comptarà amb
la presència de l’autor i la presentació anirà a càrrec de Maria Enrich. L’acte serà a les 7 de
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la tarda i cal inscripció prèvia
a: b.igualada.c@diba.cat o per
telf. 93 804 90 77.
I dijous 22 d’abril serà el torn
de la presentació de Jesús de
Natzaret, el parenostre. Traducció i interpretació de Jaume Vizcarra.
Places limitades, cal inscripció
prèvia a b.igualada.c@diba.cat
o per telf. 938049077.

E

l Consorci per a la Normalització Lingüística
emprèn el nou període d’inscripcions als cursos
de català d’aquest trimestre,
que començaran el 28 d’abril i
acabaran a finals de juny. Del
9 al 12 d’abril, tenen preferència d’inscripció els exalumnes
del darrer any i els dies 13, 14,
15 i 16 d’abril, s’obre la inscripció a la resta d’exalumnes
i al públic en general.
Arran de les transformacions
organitzatives generades per
la pandèmia, que han consolidat les inscripcions en línia i la formació en diferents
modalitats telemàtiques, cada
vegada són més les persones
que s’interessen per aquests
nous mètodes d’aprenentatge
de la llengua catalana. Tant és
així, que una setmana abans
de l’inici del període d’inscripció, ja són més de 8.500
les persones que han sol·licitat la prova de col·locació de
manera anticipada, gràcies a
l’assistent virtual que el Consorci per a la Normalització
ha posat a disposició de tothom a través del portal d’inscripció del web.
Aquest mes d’abril, el Consorci ofereix un total de 21.900
places per a cursos en format
virtual, semivirtual i en línia,
de nivells inicials, bàsics, elementals, intermedi i de suficiència, prioritzant sobretot els
primers nivells d’aprenentatge. En aquest sentit, val a dir
que del total d’inscripcions
del darrer període de matrícula, el proppassat mes de
gener, un 70,4% del total van
ser alumnes dels cursos de nivells inicial i bàsic.
Pel que fa a la inscripció, tota

la informació està disponible
al web corporatiu, on també es poden trobar accessos
d’interès com l’oferta de cursos, els preus o la normativa.
Format virtual, semivirtual
i en línia
Ateses les condicions de seguretat i protecció requerides a causa de la pandèmia,
la modalitat dels cursos que
ofereix el Consorci per a la
Normalització
Lingüística
continua sent sobretot en format virtual, semivirtual i en
línia.
Els cursos en modalitat virtual s’imparteixen amb el 100%
de classes en directe amb el
professor, a través de l’ordinador o el dispositiu corresponent. Aquest format pot
ser semivirtual quan només
un 50 % de les classes és en
directe i l’altre 50 % requereix
treball autònom de l’aprenent. Els cursos en format
virtual i semivirtual estan
concebuts fonamentalment
per als nivells inicials, bàsics
i elementals.
Pel que fa a la modalitat en línia, els alumnes treballen pel
seu compte, sense horari predeterminat. En aquests casos,
el professor estableix un pla
de treball i un calendari per
als aprenents. El format de
cursos en línia es planteja per

als nivells més avançats, com
l’intermedi o el de suficiència.
Suport i acompanyament en
la inscripció
Amb la voluntat d’atendre
cada vegada millor els usuaris, el Consorci ha activat un
sistema d’ajuda i suport en la
inscripció, per tal de donar
resposta a totes les consultes que es generin durant el
procés.
L’espai de l’alumne és una
plataforma de suport que
conté vídeos tutorials en diferents idiomes sobre l’accés
a l’entorn digital dels cursos.
També inclou els enllaços
directes a les eines d’aprenentatge virtual, un xatbot
d’assistència, un formulari
de suport i un apartat de preguntes freqüents.
Així mateix, el personal
d’atenció ciutadana del Consorci ha organitzat i planificat el servei a través de
formacions
específiques,
l’adequació d’eines expressament elaborades per a
l’ocasió i la millora i perfeccionament d’aplicacions de
suport, per garantir la qualitat d’atenció a l’usuari en
els 146 punts d’atenció que
el Consorci té distribuïts a
través dels 22 centres de normalització lingüística de tot
el territori.

Fruites i verdures
c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)
93 805 58 44

@fruiteriaandreuserra

618 41 54 70

FruiteriaAndreuSerra

Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -

691590613
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Cançons del mes d’abril
MÚSICA / RAMON ROBERT

A

bril és el quart mes de l’any en
els calendaris julià i gregorià
i és un dels quatre mesos que
tenen trenta dies. L’origen de la paraula s’ha relacionat amb el verb aperire
(obrir), associant-lo a que en aquest
mes la primavera obre la terra, la
llum, les flors i els fruits. Abril s’inicia
el mateix dia de la setmana que el juliol tots els anys, i que el gener als anys
de traspàs. Els romans donaven la
benvinguda a l’abril, justament el primer dia del mes, celebrant les festes
de Venus: les dones es reunien en algun lloc on fluís aigua fresca i cremaven encens en honor dels déus. Abril
sol ser un mes de pluges i de meteorologia variable. Abril és un nom bonic.
El dia 1 d’abril de 1939 va finalitzar
la Guerra Civil espanyola. Al llarg
dels anys, el mes d’abril ha estat testimoni de l’assassinat d’Emiliano
Zapata (1919), del viatge espacial del
cosmonauta soviètic Yuri Gagarin
(1961), dels naixements de Leonardo
da Vinci (1452) i Adolf Hitler (1889),
de l’inici de la II República espanyola (1931), de l’enfonsament del RMS
Titànic (1912) i de la Revolució dels
Clavells, a l’abril de 1974. Segons la
Bíblia, Jesús fou crucificat un 3 d’abril
(de l’any 33 d.C), a la província romana de Judea.

Luciano Pavarotti – Aprile
“Podeu sentir a l’aire els olors que
propaga la primavera?... No sents a
la teva anima el so d’una veu afalagadora?...”. Heus aquí una de les millors
peces musicals del compositor barroc
i cantant castrat del segle XVIII Pier
Francesco Tossi, i és alhora una destacada interpretació vocal del tenor
Luciano Pavarotti, mort per càncer a
l’any 2007. Les imatges corresponen
al Central Park de Nova York. En plena primavera, és clar.
https://youtu.be/CntzdIy5ZC8
Count Basie Orchestra – April in
Paris
Tots els grans de la música nord-ameri-

dament guanyaria coneixement i popularitat.
https://youtu.be/zC-nzOoFD6s

Simon & Garfunkel al Central Park de Nova York

cana, des de Billie Hollyday a Ella
Fitzgerald passant per Frank Sinatra,
han cantat aquesta històrica composició de Vernon Duke. En l’època ja
llunyana de fastuoses orquestres i de
big bands memorables va lluir especialment la versió instrumental de la
Jazz Orchestra de Curt Basie, amb la
qual va assolir internacional a finals
dels anys 50.
https://youtu.be/enijgnO_UA8
Maria del Mar Bonet – Abril
“Com un ocell posat, a dalt de tot d’un
arbre, abril vigila el seu temps, alerta,
que tot canvia”, paraules en suggeriment a la lusitana Revolució dels Clavells. La Bonet, veu mediterrània per
excel·lència, va enregistrar tan sentida cançó per primer cop a l’any 1975,
coincidint amb unes actuacions a
l’Olímpia de París. Gairebé mig segle
després, Abril segueix sent una de les
cançons més recordades de la formidable cantautora mallorquina.
https://youtu.be/-prkXEzLpwY
Francesco Guccini – Quel giorno
d’aprile
El 25 d’abril, a Itàlia, es celebra la festa
de la resistència, l’antifeixisme i l’alliberament nacional. A la primavera de
1945, les forces partisanes i les tropes
aliades aconseguiren derrocar el regim de Mussolini i alliberar ciutats
com Bolonya, Milà, Gènova i Venècia. El poeta i cantautor Francesco
Guccini rememora aquells dies de
dolor i gloria. Algunes de les composicions de Guccini, nascut a Mòdena,
han estat escrites en dialetto emilià.
https://youtu.be/28yjhYUjReA
Simon & Garfunkel : April come she
will
El dia 19 de setembre de 1981, els
llavors enemistats Pau Simon i Art
Garfunkel van tornar a ajuntar-se per
oferir un recital únic i benèfic a l’aire lliure. Un concert al Central Park
de Nova York al qual hi van assistir
mig milió d’ànimes. En aquell escenari, l’extraordinari duet musical hi
va interpretar aquesta delicada cançó,

on s’hi relata una història d’amor que
comença al mes d’abril i s’esvaeix el
setembre.
https://youtu.be/ITXBjDTXS90
Escolania de Montserrat – El Virolai
“Escoltar el Virolai, cantat per l’Escolania, a la Basílica de Montserrat,
és un dels moments més sublims i
emocionants que es poden viure a
Catalunya” (Kristina, a You Tube, fa
tres anys). Certament, aquesta és una
cançó bonica i emotiva. “Rosa d’abril,
Morena de la serra, de Montserrat estel, il·lumineu la catalana terra, guieunos cap el cel, guieu-nos cap el cel”. Al
poema de Jacint Verdaguer li va posar
música el mestre Josep Rodoreda, a
l’any 1880.
https://youtu.be/7-Fkh3mUqWY
Joaquín Sabina - ¿Quién me ha robado el mes de abril?
Sempre irònic i sentimental, el cantautor Joaquín Sabina escriuria la lletra d’aquesta cançó sobre perdedors i
somnis fracassats en la barra d’un bar
madrileny. La va fer per la banda sonora d’una comèdia dramàtica interpretada per Alfredo Landa a Barcelona, Sinatra (Francesc Betriu, 1988).
La pel·lícula va passar amb més pena
que glòria, però integrada en el disc
El hombre del traje gris (1999), ràpi-

Avril Lavigne – Complicated
Segons un recent estudi d’estadística i difusió de dades, Abril és un
dels noms més posats. Està entre els
primers noms de dona inscrits als
jutjats catalans en els darrers anys.
Molt lluny de Catalunya, a Ontàrio,
trobem la triomfadora cantant francocanadenca Avril Lavigne, l’anomenada princesa del pop punk. Avril és
Abril en francès. Ella, però, que porta
venuts més de cent milions de discs,
canta gairebé sempre en anglès.
https://youtu.be/ifN9cXIMD5k
Amalia Rodrigues – Grandola, Vila
Morena
La Revolució dels Clavells (Portugal,
abril de 1974) va fer caure el règim
dictatorial salazarista, restaurant-se la
democràcia al país després de mig segle de governs autoritaris. La mitjanit
del dia 25, Ràdio Renascença i altres
emissores van emetre Grandola, Vila
Morena, una cançó del cantautor José
Afonso, prohibida pel règim. Va ser el
senyal pel inici de la insurgència i segueix sent la cançó més emblemàtica
d’aquella revolució. A Catalunya, Lluís Llach va retre homenatge a aquells
fets històrics amb una cançó pròpia,
Abril 74.
https://youtu.be/mb9YCeQ1CCA
SuRie – Sometimes it snows in april
Prince ha estat un dels grans artistes
nord-americans del darrer quart de
segle. Va morir el 2014, però ens va
deixar un bon grapat de cançons, cas
d’aquesta, en la qual afirma que “algunes vegades neva al mes d’abril”. Se’n
coneixen algunes versions, i potser
la millor sigui la de SuRie (Susanna
Marie Cork), una dona de veu diàfana i poderosa. Se la coneix gracies a
l’haver representat al Regne Unit en el
Festival d’Eurovisió de l’any 2018.
https://youtu.be/7552Kp7d2_s

Ovidi Montllor i Maria del Mar Bonet davant l’Olímpia de París
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Jaume Ripoll, director de Filmin: “Molts usuaris ens
escrivien dient: ‘Gràcies, perquè ens heu salvat el 2020’”
no arribàvem al nombre de
subscriptors necessaris perquè les institucions traguessin
pit, renovaven el seu suport.
Els mitjans sempre ens heu fet
costat. I el que hem de fer és
dir ‘gràcies’. I si hi ha gent que
no ha parlat de nosaltres? Bé,
ho hem de fer millor!.

CINEMA / MANUEL ARENAS/
AMIC

N

o acostuma a ser fàcil
creure’s aquell mantra
de ‘les crisis són també oportunitats’, però si durant
la pandèmia de la covid-19 hi
ha un exemple paradigmàtic és el de les plataformes de
vídeo sota demanda, que han
vist com el confinament a les
llars ha produït un increment
de visionats i subscripcions.
Ho sap bé Jaume Ripoll, qui
viu permanentment en la intersecció on es creuen cinema
i innovació, i que és cofundador i director editorial de
Filmin, plataforma de cinema
i sèries online nascuda a Barcelona que competeix amb
marques multinacionals com
Netflix o HBO desmarcant-se
amb un catàleg de productes
d’autor. Ripoll destaca la complicitat amb el públic i la voluntat de sorprendre’l com a
clau per explicar la paradoxa
que el 2020, l’any de la pandèmia mundial, hagi sigut el millor any per a Filmin en l’aniversari de la primera dècada
des que va activar el model
de subscripcions. I també es
pronuncia sobre la complexa
relació entre cinemes i plataformes: “Nosaltres, suport a
les sales sempre”, afirma, però
s’ha de “replantejar” el temps
que passa entre una estrena al
cinema i a internet, diu, perquè cal “desterrar la idea que
les plataformes treuen públic
a les sales”.
Quina és la clau per explicar
la paradoxa que el 2020 hagi
sigut el pitjor any per a la societat però el millor de facturació per a Filmin?
Sense tot el drama i la desgràcia mundial de la pandèmia,
2020 hagués estat un any històric per a la nostra plataforma. Com ho van estar el 2019
i el 2018. Les plataformes, no
només la nostra, venien arribant a rècords històrics de facturació i de subscriptors per
un motiu: el mercat encara no
està del tot madur, encara hi
ha molta gent que està descobrint les plataformes. Una plataforma com la nostra, que a
més ofereix un contingut complementari al que en puguin
oferir d’altres, té més capacitat
per arribar a nou públic. Sent
aquest any tan horrorós, crec
que les plataformes, i Filmin

“Les plataformes, i Filmin al capdavant, hem
acompanyat els espectadors en dies que hem
estat molt temps a casa”
al capdavant, hem acompanyat els espectadors en dies,
sobretot els primers mesos de
confinament, quan hem estat
molt temps a casa. A nosaltres
ens escrivien molts usuaris
que ens deien: “Gràcies, perquè ens heu salvat el 2020”. Ja
sé que no hem salvat el 2020 a
ningú, però sí que... “M’ho he
passat molt bé veient pel·lícules, descobrint clàssics amb els
meus fills, amb els meus pares”... I això ens omple d’orgull.
Cine d’autor. De nínxol. Documentals. Vinculació amb
l’actualitat. Festivals. De tots
els elements diferencials,
quin els ha generat més engagement amb el públic en
aquesta primera dècada de
subscripcions?
El que ens ha definit és la relació de complicitat amb l’espectador. Constantment. I
tot allò que dius, els festivals,
estar aferrats a l’actualitat,
pensar col·leccions perquè el
fons de catàleg tingui tanta
importància com la novetat...
Això vol dir d’alguna manera com podem sorprendre a

l’espectador. Com podem fer
que aquest subscriptor digui:
“Aquest contingut no el coneixia, però gràcies a Filmin per
haver-me’l descobert”.
I és veritat que nosaltres som
complementaris a altres plataformes, però el fet de ser-ho
no vol dir que els altres no siguin competència. Jo, com a
director editorial d’una plataforma, he de lluitar i he de treballar perquè la teva elecció en
el comandament a distància
sigui la nostra i no una altra.

El que defineix Filmin
és la relació de complicitat amb l’espectador
Ara tothom intenta resoldre
quina és la fórmula de l’èxit
de Filmin. Quan sent aquests
elogis i mira enrere, té el sentiment de “ja ens podríeu haver recolzat abans”?
No... El pensament és: ‘Què
ràpid ha passat tot; fa 10 anys i
sembla que en faci 100’. I sensació de gratitud, perquè la
gent ha confiat molt en nosaltres. Els subscriptors, al principi, quan la cagàvem i cometíem errors en l’streaming, ens
perdonaven i ens deien: “Ho
entenem, esteu millorant”.
Els distribuïdors, quan rebien
pocs diners de les liquidacions, deien: “No, no, és igual,
seguiré apostant per tu”. La
Unió Europea, quan encara

A finals del 2020 va transcendir el moviment en l’accionariat de Filmin. Com afectarà
a la companyia i en l’audiència?
Sí: els fons d’inversió Nazca y
Seaya van entrar a Filmin per
agafar el lloc de Vértigo Films
y Metropolitan Filmexport.
Una de les idees que sempre
hem tingut és intentar arribar
a més països d’Europa, d’Amèrica Llatina... Encara no està
definida aquesta estratègia,
però sí que és una vocació que
tenim. De moment, la voluntat és poder fer front a aquesta
competència dels gegants que
venen aquí i nosaltres tenim
molt clar que el país on anem
l’hem de conèixer molt bé.
Pel que fa al subscriptor, jo li
diria que no ha de patir en absolut: la línia editorial seguirà
sent la mateixa; nosaltres, en
Juan Carlos Tous, el José Antonio de Luna i jo mateix estem al capdavant, i no sé, no
començarem a estrenar sèries
mainstream per a adolescents
perquè sabem que el nostre
públic no està aquí.
Per què mai vol dir el nombre
de subscriptors de Filmin?
(Riu) Amb el tema dels subscriptors sempre faig la mateixa analogia. La gent que va a
una platja nudista sempre vol
que tothom estigui despullat.
Avui, les platges nudistes, que
són les dades a les plataformes
d’internet, la gent les tapa o
fa com si estigués a Tinder o
Grindr i dona dades que no
són correctes. No cal maquillar. Jo estic d’acord i disposat,
i crec que hauria de ser més sa
per a tots, que tothom donés
la xifra de subscriptors i d’espectadors de les pel·lícules.
Parlem de cinema per acabar. En el marc de la pandèmia, quina serà la relació
entre Filmin i les sales aquest
2021? On està la línia entre
protegir el cinema i treure-li
audiència?
Es té la idea que el cinema
d’autor té mil espectadors

potencials. I que si 400 espectadors l’han vist a Filmin,
només en queden 600. I jo et
diré: per què? Potser no en té
mil, de potencials; potser els
400 de Filmin et porten gent
a les sales perquè recomanen
la pel·lícula. Potser en lloc de
pensar que l’horitzó són mil
hem de pensar que l’horitzó
poden ser 10.000, perquè fa 40
anys era un milió. Vull dir que
hauríem de desterrar la idea
que les plataformes treuen
públic a les sales. És possible,
però també n’aporten, per tant
hem de veure quin és el balanç: al febrer del 2020, Parásitos feia milions d’euros a sales
de cinema i estava número 1
a taquilla a Filmin, Itunes i la
resta de plataformes.

Hem de desterrar la
idea que les plataformes
treuen públic a les sales,
s’ha de veure el balanç
de quant en treuen i
quant n’aporten
Quina serà la nostra relació
amb els cinemes? Creiem
que, en aquest moment, les
sales necessiten tenir contingut exclusiu. El que s’ha
de replantejar és quin és el
temps que triga una pel·lícula entre sortir del cinema
i arribar a plataformes. Fins
ara era quatre mesos. I jo dic:
s’ha de replantejar. No té cap
sentit que una pel·lícula que
només estrenes a dues sales
de tot Catalunya no es pugui
veure a la resta del territori
català. I si vius a una població que no tens cap cinema
a no sé quants quilòmetres
a la rodona? No la veuràs!
S’estan perdent oportunitats.
Si la pel·lícula no està a sales
de cinema perquè l’han tret
al cap de dues setmanes, per
què aquesta pel·lícula no pot
arribar a internet la setmana
tres o quatre?
I això no ho redefinirem nosaltres, les companyies nacionals petites, seran les multinacionals: tots ho sabem.
Ja ho estan fent: Disney està
prescindint de les sales per
estrenar els seus grans títols;
Warner, el mateix; Universal
va fer el mateix a EEUU. Nosaltres, suport a les sales sempre: són un element imprescindible de l’ecosistema de la
distribució cinematogràfica.

50

| CULTURA

Divendres, 16 d’abril de 2021

El Correu de la UNESCO Presentació del sisè número de la
en català, presentació a la revista Narranación
Catalunya Nord
LITERATURA / LA VEU

LLENGUA / LA VEU

E

l 21 d’abril tindrà lloc
la presentació del Correu de la UNESCO en
català a la Catalunya nord.
L’acte serà en format online a
través del canal YouTube de
l’APLEC, a dos quarts de 7 de
la tarda.
Es farà la presentació del projecte, la traducció i edició en
català i la seva distribució a
Catalunya Nord.
Hi participaran:
- Joan Sans, Director de Política Lingüística d’Andorra.
- Ester Franquesa, Directora
General de Política Lingüísti-

ca de Catalunya.
- Pierre Lissot, Director de
l’Oficina Pública per la Llengua Catalana.
- Jean-Michel Armengol, Comissió nacional andorrana
per a la UNESCO.
- Miquel Segura, Associació
Igualada per a la UNESCO.
- Alà Baylac Ferrer, Associació
per a l’Ensenyament del Català, APLEC.
L’edició del Correu de la
UNESCO en català ha anat a
càrrec de Publicacions Anoia.
Ja es pot consultar i descarregar a: https://unesdoc.unesco.
org/search/a9ba4d34-eb6240a8-ab9e-31f59ad84e8a.

D

emà dissabte 17 d’abril
arriba el sisè capítol
de la revista col·laborativa de contes i relats il·lustrats Narranación, i ho farà
al Kiosk del Rec d’Igualada.
Aquest número manté el procés creatiu dels seus predecessors, però amb alguns matisos
que els editors de la publicació
explicaran durant l’esdeveniment. Canvis que han volgut
fomentar encara més la col·laboració entre els participants,
part essencial del projecte i de
la filosofia que mantenen des
de la creació de la revista ara fa
quatre anys. A banda d’aquest
nou procés creatiu, també es
parlarà dels nous premis que
Narranación promourà a partir
d’aquest any, així com alguns
canvis en seccions habituals i
nous projectes.
La portada d’aquest número,
que formarà part important de
la imatge de la revista durant

els pròxims mesos, ha estat
feta per l’artista anoienc Esdras
Cristóbal (@esdrascomic), de
qui també es podrà llegir una
entrevista a la publicació. Així
com un article de la periodista
Karen Madrid (@KMadrid_
Ribas) al voltant dels gèneres
fantàstics i de ciència-ficció, o
els habituals relats que conformen la base de la revista. Les
il·lustracions han anat a càrrec

d’artistes d’estils diversos com
l’igualadí Ignaci Blanch (@
blanchignasi) o el barcelonès
Antoni Garcés, entre d’altres.
L’esdeveniment serà a les 12h
del migdia i serà gratuït. Per
assistir-hi caldrà fer una reserva prèvia a través de la plataforma web del Kiosk del Rec,
on es respectaran totes les mesures sanitàries que la situació
actual requereix.

Lleonard Del Rio, segon premi del
Certamen de poesia d’Artés
POESIA / LA VEU

D

ivendres passat dia 9,
tingué lloc a la sala
d’actes de la biblioteca municipal Can Sitjes, el
lliurament de premis del 18è.
Premi de poesia Francesc

Blancher dintre dels actes de
la 60ena. Fira d’Artés. El poeta igualadí Lleonard del Rio
Campmajó obtingué el segon
premi en la categoria d’adults,
pel seu treball “Silenci”, amb
versos treballats amb hemistiquis. Del Rio no hi pogué as-

sistir a causa del confinament
comarcal. Vicenç Ambrós
s’endugué el primer premi.
L’acte fou presidit per l’alcalde
de la localitat Enric Forcada,
acompanyat de Marina Garcia, vídua de Francesc Blancher i els membres del jurat.

Cloenda de l’exposició d’Empar
Aranda a la Pobla de Claramunt
EXPOSICIONS / LA VEU

C

oincidint amb els
cants jolius del grup
de Caramellaires de
La Pobla de Claramunt, el
diumenge dia 4 d’abril, a la
Sala Municipal d’aquesta localitat, tingué lloc la clausura
de l’exposició de la igualadina Empar Aranda, resident a
Sant Martí de Tous.
La sala, molt apropiada per
exposicions, restà oberta
des del 24 de març, amb un
contingut d’una seixantena
d’obres formada majoritàriament, de dibuixos a grafit de
rostres d’artistes de cinema i
altres personatges coneguts,

FOTO: Andreu Miquel

també, pintures a l’oli, matèrica i abstracte, de temàtica
diversa.
El públic assistent valorà el

treball de l’artista per la gran
varietat d’estils i composicions.
Felicitats Empar!!
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Presentat el llibre “Igualada.
República, guerra civil i postguerra”
HISTÒRIA / LA VEU

D

imecres al Teatre
Municipal l’Ateneu,
va tenir lloc el primer dels actes de commemoració a Igualada dels 90 anys
de la proclamació de al República.
Concretament es va fer la
presentació del llibre Igualada. República, Guerra Civil i
Postguerra, de Josep Rabell.
L’autor del llibre acompanyat de Jaume Alcazar, coordinador de l’editorial Efadós van fer la presentació
d’aquest recull històric d’una
part important de la història
del segle XX de la ciutat. Tot
seguit, Antoni Dalmau va
oferir la conferència La proclamació de la República a
Igualada (1931).
I ahir dijous i fins el 2 de
maig a la Sala Municipal
d’Exposicions, es podrà veure l’exposició “90 anys de la
proclamació de la República
a Igualada”, una mostra fo-
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Presentacions de llibres
al Casal Popular el
Foment d’Igualada
LLIBRES / LA VEU

E
FOTO: Manel Marimon

togràfica i documental dels
moments més representatius
de la proclamació de la 2a
República a Igualada, després de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931,
fins a l’esclat de la Guerra Civil a Igualada i la fi de la República. Les fotografies són
del fons de l’Arxiu Comarcal
de l’Anoia, de l’Arxiu Nacio-

nal de Catalunya, l’INSPAI
de Girona i fotografies de
col·leccions particulars cedides per Jordi Fernández i
Isidre Quintana entre d’altres. La Sala Municipal complementarà les imatges amb
documents inèdits de l’època
del fons de la Biblioteca Central d’Igualada i col·leccions
particulars.

l Casal popular El Foment d’Igualada, coincidint amb la Setmana
de Sant Jordi, farà dues presentacions de llibres: El proper dimarts 20 d’abril a les
19:30 hi haurà la presentació
del llibre Dones al marge.
Bruixes i altres històries d’estigma i oblit que és un llibre
que tracta de les dones del
món rural que han estat estigmatitzades al llarg de la
història o relegades a l’ombra. Algunes perseguides per
bruixes o d’altres que han
tingut un paper singular dins
la seva comunitat. La presentació anirà a càrrec de la seva
autora Ivet Eroles.
El dijous 22 d’abril a les 19:30
tindrà lloc la presentació del
llibre Difon la idea, llibre sobre la història de l’Esquerra
Independentista dels Països
Catalans a través dels seus ad-

hesius. És la memòria gràfica
d’un moviment polític divers
i plural, des de la fundació del
PSAN (1968-1969) fins a la
lluita antirepressiva després
de la ràtzia contra militants
independentistes o les detencions arran de les protestes
contra la sentència dels presos polítics. La presentació
anirà a càrrec del seu autor,
l’igualadí Martí Puig i Duran.

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més... amb motiu dels 90 anys de l’Agrupació Fotogràfica.

Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada

FOTOGRAFIA DE L’ANY 1910
CENTRAL DE L’ELECTRA IGUALADINA
Dades històriques publicades a La Veu de l’Anoia:
A l’any 1903 es construeix L’Electra Igualadina, que va
oferir el primer subministrament d’electricitat a la ciutat
En un moment de clara expansió econòmica al país, el
21 de juliol de 1903 es va autoritzar a Aleix Gabarró i
Castelló la construcció d’un edifici que esdevindria una
de les fàbriques més conegudes d’Igualada durant tot el
segle XX: “La Electra Igualadina”.
Aquesta empresa va subministrar electricitat a la ciutat durant una bona colla d’anys. Deu anys més tard de la construcció, es va autoritzar la instal·lació d’una xarxa distribuïdora i la concessió del servei de l’enllumenat dels carrers.
Anys després seria absorbida per “La Canadiense”.
L’Electra Igualadina, ubicada al carrer del Sol i existent
encara avui dia -és propietat d’Endesa i abans de Fecsa, i està essent restaurada- consta de dues edificacions
principals, una al carrer del Sol destinada a tallers i oficines, i dues naus amb façana al carrer del Rec que acullen
els aparells de distribució. L’edifici d’oficines amb façana principal de maó i pedra té unes obertures i uns elements de coronament clarament modernistes.

Fotografia d’autor desconegut i propietat de l’Empresa Elèctrica en qüestió.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora i fotògrafa.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
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“Mentre els carrers dormien” i més..., una introspectiva i emotiva
passió per la pintura, de la mà d’Anna Carretero Garcia

A

quests dies, la sala - galeria d’art Nivell 46, un
espai diàfan i acollidor, destinat a les creacions
de diferents artistes d’Igualada i comarca, ens
obre les portes, per a mostrar-nos un nou projecte de
l’artista igualadina, Anna Carretero García; una exposició, una fantàstica col·lecció de làmines i teles emotivament pintades que, certament a hores d’ara, li concedeixen llum a aquesta primavera i ens descobreixen, de
retruc, un pessic del neguit que aquesta dona -tota una
artista- té ganes de compartir amb tots nosaltres.
Dues són les col·leccions d’olis i acrílics que ocupen i
serveixen de reclam per a aquesta excepcional mostra
pictòrica, un potent treball realitzat durant aquest últim any, al llarg del període de confinament, que tal i
com subratlla l’autora ve representat per dos singulars
episodis: un, “Mentre els carrers dormien”, tan explícit
com el seu propi contingut; i l’altre, concebut com “Les
finestres de la Natura”, estadi on l’autora avança en el
seu procés creatiu per a explorar noves tècniques artístiques i nous formats de realització. Al seu torn, la
mateixa presentació aplega algunes obres que posen de
manifest el seu salt artístic cap al gran format, introduint-se així en el camp de la pintura mural. A propòsit
d’aquests dos reclams, i com a complement a l’exposició,
també hi ha incorporada una original i genuïna línia de
fundes de coixí pintades a mà, peces en què s’observa el
seguiment puntual de la pulsió i l’estil floral mostrat en
aquestes “Les finestres de la Natura”.
Efectivament, en paraules de Carretero: “Aquest temps estrany de pandèmia, de restriccions i d’incertesa
m’ha regalat temps, una oportunitat
per treballar en el meu projecte, la
pintura”. És a dir, la pintura a tothora
present, una gran passió fruit d’una
profunda inspiració i un no menys
intens desenvolupament creatiu. Un
cop més, i amb poques paraules, el
procés pictòric que ara ens ocupa
apunta a posar en valor la connexió
existent entre Carretero i la Natura.
I si unes paraules descriuen la palpitació d’aquest vincle, aquestes són:
“La Natura, que de manera gairebé
obstinada sembla perseguir-me, em
sedueix i m’inspira dia rere dia a la
vegada que m’allibera de sorolls externs i interns i em transporta per

un univers de bellesa inimaginable, empenyent-me a això: a pintar-la “. Aquest
és l’incondicional repte de l’artista, quan
a partir de l’acte de sentir-se captivada
per la Natura necessita transmetre-la
i comunicar-la visualment, i ho fa tal i
com millor sap, a través de la pintura,
amb un excel·lent domini de la tècnica
i dels materials pictòrics, ja siguin el paper o la tela, o bé altres.
Després, qualsevol espectador amb la
mirada atenta a les creacions de Carretero s’instal·la davant d’una bella pintura, producte del seva personal mirada a
la Natura. Una mirada clara, plena de
llum i color que resideixen en les seves
pròpies i més sensibles figuracions. Simultàniament, més enllà d’aquest àmbit
temàtic, qualsevol observa aquella personal potestat
tècnica que imprimeix a les obres una claredat en majúscules a més d’un atractiu i vistós aparador cromàtic,
guanyant alhora terreny a uns recurrents traços i pinzellades capaços de crear una admirable successió de
capes i relleus pictòrics.
El resultat és, doncs, tot una creació artística processada mentalment, gairebé de forma anticipada, que emana d’una exploració i transformació plàstica d’aquelles
emocions que emergeixen anticipadament del seu interior després unes puntuals mirades a la
Natura que li és més propera, la
de la nostra comarca. Així, Carretero assenyala el batec d’alguns
passos: “... la importància de
mantenir la tonalitat d’una llum
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només intensificant el verd d’un paisatge, o bé el propòsit d’aconseguir el color atrevit d’una flor o el viu mosaic
paisatgístic dels camps conreats”. Aquests passos i molts
d’altres apunten a ser emocions enregistrades per a convertir-se en la primera espurna -l’inici- d’un quadre.
L’obra de Carretero és la seva manera artística de ser
i de procedir, endemés de correspondre’s amb la seva
sentida forma d’imaginar la vida i d’inventar universos
ja siguin florals, amagats dins del paisatge, o bé impregnant les seves obres d’atmosferes oníriques o irreals. Al
cap i a la fi, a través de tota aquesta creació pictòrica,
s’endevina, més enllà d’un esperit intuïtiu, una evolució
artística sustentada en una màgia i una sensibilitat que
no fa difícil de pressuposar que l’autora se senti plenament connectada amb el present. I, al capdavall, Carretero ens ratifica tot un enunciat que –actualment- ja
ens és prou comú: “Hi ha un abans i un després de la
Covid”. I, ella vol trobar-se
amb aquest nou després, una
nova albada i una nova manera de viure.
A mode de gratitud, Carretero no vol passar per alt el
treball d’unes persones que
han contribuït a donar sentit
a aquesta exposició. Les làmpades rústiques de Pep Tort,
els mobles naturals reciclats
de Marc Monsó i els motius
florals de Cristina Lladó.
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Les millors Sèries

Perry Mason, seqüela amb molts records
L’advocat de Los Angeles va ser tota una revelació als anys setanta, quan la sèrie de televisió va captivar
milions d’espectadors a tot el món, i tota una generació decidida a fer la carrera d’advocat
Ambientada a Los Angeles
l’any 1932, Perry Mason agafa
el cas més important de tota
la seva vida en aquest remake
del clàssic de la CBS que es va
emetre entre 1957 i 1966. Els
lectors menys joves saben perfectament de qui els parlem,
un personatge que va atrapar
a dues generacions i que va
motivar moltíssima gent a ferse advocat. HBO va estrenar
l’any passat un remake que és
molt interessant.
La sèrie arriba a les nostres
pantalles amb tota la força i la
violència que un pot esperar
d’una perillosa ciutat de Los
Angeles en vigílies dels Jocs
Olímpics. El resultat és elegant
i adult, només faltaria.
Des de principis dels anys 30,
el personatge creat per Erle
Stanley Gardner no ha deixat
de collir seguidors i trames.
Relats, novel·les, televisió,
cinema, ràdio i fins videojocs
o jocs de taula han tingut al
popular advocat defensor a
què la gran majoria dels mortals associa a Raymond Burr,
el seu rostre i veu durant la
seva gloriosa etapa televisiva.
Ron Fitzgerald i Rolin Jones,
gent amb tones de televisió a
l’esquena (de Westworld a Boardwalk Empire, per exemple)

Des de principis dels
anys 30, el personatge creat per Erle
Stanley Gardner no
ha deixat d’aplegar
seguidors i trames.
Relats, novel·les, televisió, cinema, ràdio
i fins videojocs
o jocs de taula
s’han tret del barret, sota el
cada vegada més innovador
auspici del Team Downey, una
nova intriga criminal com mai
abans havíem vist en el dia a
dia del mític personatge. I és
que la nova versió de Perry
Mason és un sòrdid, extremadament violent i duríssim
retrat detectivesc que mereix
la millor de les sorts. Podríem
dir que estem davant el nou
True Detective d’HBO. Mason
s’agafarà el cas de la dècada
armat amb la seva càmera, els
seus malsons bèl·lics i les seves
ressaques per arrossegar-se
pel fang de la ciutat de les estrelles.
Protagonitzada pel nominat
als Globus d’Or i els BAFTA, i
guanyador de el premi Emmy
pel seu paper a The Americans,

Matthew Rhys, aquest nou retrat del personatge de Gardner és un singular descens als
inferns, tant personals com
globals d’una societat que encara no ha sabut recuperar-se
dels esdeveniments històrics
que serveixen d’avantsala a
la història. Coneixerem a un
nou Perry Mason, un advocat
defensor que viu com el més
torturat detectiu que la Gran
Depressió hagi vist.
Dirigida gairebé íntegrament
per l’expert Tim Van Patten,
director de gairebé totes les
teves sèries favorites, suposa el retorn d’un director “de
la casa” que no havia tornat
a HBO des del final de Boardwalk Empire el 2014. Van
Patten ha dirigit les sèries que
han fet gran a la cadena, com
Los Soprano, Joc de trons o The
Wire.
Tampoc és casualitat que l’atmosfera, la seva foscor i el
brutal to pulp de la sèrie recordin a la creació de Nic Pizzolatto. Des que hi és, el seu nom

Potser el mal menor de la sèrie sigui
la durada dels seus
episodis, però l’esforç val la pena a
l’ésser únicament
vuit episodis.
i el de Robert Downey Jr. han
estat lligats com a escriptor i
estrella, encara que finalment
s’ha decantat tot per la tercera
entrega de la seva sèrie mentre
que l’estrella Marvel es queda
a la cadira de la producció a
través de la companyia que regenta amb la seva dona, Team
Downey.
De fet també estan després de
l’adaptació de l’esperada Sweet
Tooth, en què el sempre interessant Jim Micke adapta la
(inadaptable) creació del gran
Jeff Lemire.
El repartiment de Perry Mason està a l’altura del desafiament. Rhys triga deu minuts a

convèncer i està envoltat d’excel·lents eleccions de càsting,
com les de John Lithgow, Robert Patrick, Lili Taylor o Shea
Whigham, però qui s’emporta
la palma i el que acaba sent
un dels seus grans encerts és
el tractament de maquillatge
de la sèrie. Els cadàvers més
exquisits i les batalles més
cruentes fan efecte en l’espectador, poc acostumat a tanta
triperia en un món que intenta per tots els mitjans el més
elegant possible.
Potser el mal menor de la sèrie sigui la durada dels seus
episodis, però l’esforç val la
pena a l’ésser únicament vuit
episodis. Perry Mason és un
remake, un reinici i alhora
alguna cosa completament
nova. Misteri, traïcions, religió, corrupció i tot el costat
fosc de L.A. en una sorpresa
espaterrant que suposa un altre encert més per HBO i que
segueix fent créixer un llegat
històric ple d’hores d’entreteniment de primer nivell.

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es
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Sobre drets i abusos
El racó del Cineclub • Sorry, we missed you

RICARD FUSTÉ/

E

l dijous 22 d’abril, el Cineclub
presenta, a l’Ateneu Cinema,
la producció britànica del
2019 Sorry, We Missed You, dirigida
per Ken Loach, a les vuit de vespre,
en versió original amb subtítols.
Ken Loach ha dedicat tota la seva
carrera cinematogràfica –o quasials problemes de les classes treballadores. Sempre amb voluntat de denúncia dels abusos del capitalisme,
tot i que modulant el to i adoptant
en els seus darrers títols una mirada més humanista. De manera que
Sorry, We Missed You és, d’una banda, una crònica familiar que explica les dificultats per compaginar la
vida laboral i les obligacions amb els
fills i la parella; i és també una denúncia sense pal·liatius d’una nova
modalitat d’esclavatge: el que patei-

xen els repartidors de paqueteria,
refugi dels treballadors menys qualificats en l’Europa actual, després
que les fàbriques hagin portat cap
al Tercer Món els processos productius; l’explotació abusiva d’aquests
repartidors va acompanyada del
greu cinisme que implica el fet de
considerar-los treballadors autònoms, presumptes col·laboradors,
mai assalariats.
Aprofitem per recordar que el dimarts 20, a la mateixa sala i a la mateixa hora (les vuit de vespre), podreu
assistir a la projecció del film Clara
Campoamor, la mujer olvidada, dirigida el 2011 per Laura Mañà i protagonitzada per Elvira Mínguez. La
sessió compta amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Igualada, L’Ateneu
Igualadí i Òmnium, dintre del cicle
“Cinema, república i memòria”.
La pel·lícula narra els esforços de

Clara Campoamor per aconseguir,
durant la Segona República, el dret
de sufragi per a les dones, una qüestió curiosament contestada per la

Un cant a la vida

Guardonada als Gaudí

Estrena • Otra ronda

A Tous • La vampira de Barcelona

REDACCIÓ/

M

artin (Mads Mikkelsen),
un professor de secundària, al costat d’altres tres
companys de la professió decideix
realitzar un experiment que consisteix a mantenir un nivell constant
d’alcohol en sang durant tot el dia.
D’aquesta forma pretenen demostrar
que sota la influència de l’alcohol
són capaços de millorar en tots els
aspectes de la seva vida, tornant-se

REDACCIÓ/

E

nriqueta Martí (Nora Navas) va
passar a la història com ‘la vampira de Barcelona’ quan es va difondre en els mitjans que era la responsable de múltiples raptes i assassinats
de nens amb els quals creava ungüents.
En veritat, Enriqueta era una prostituta
que desitjava ser mare més que res en
la vida i va ser culpable del segrest de
Teresina Guitart, una nena d’una família adinerada de Barcelona. Però els
periòdics de l’època i la policia es van

mateixa esquerra, que temia que la
presumpta influència de l’Església
sobre les dones condicionés negativament el seu vot.

més valents i creatius. No obstant
això, encara que al principi sembla
que els resultats són molt positius,
a mesura que avança l’experiment
comença a descarrilar, portant unes
conseqüències que els canviaran la
vida per sempre.
Thomas Vinterberg dirigeix aquest
llargmetratge i escriu el guió al costat de Tobias Lindholm. Vinterberg
vol fer-nos celebrar la vida -i l’amistat- amb un final inesperat.

encarregar de fer creure a la població
que ella era l’autèntica culpable de les
múltiples desaparicions de nens en la
zona, encobrint als autèntics culpables.
Conte gòtic de terror, La vampira de
Barcelona reconstrueix en un gran estudi de cinema aquell ambient malsà,
classista i tenebrós de començaments
del segle XX, amb un formidable treball d’il·luminació, ambientació i vestuari.
Guardonada amb 5 Premis Gaudí, entre ells el de Millor Pel.lícula

Tota la informació de la teva comarca en un clic
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OTRA RONDA
Dinamarca. Drama. De Thomas Vinterberg. Amb
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang
Quatre professors d’institut s’embarquen en un experiment
sociològic en el qual cadascun d’ells haurà de mantenir la
taxa d’alcohol en el seu cos al mateix nivell, durant la seva
vida diària, intentant demostrar d’aquesta manera que poden millorar en tots els aspectes de la seva vida..

LA VAMPIRA DE BARCELONA
Espanya. Drama. De Lluís Danés. Amb ARoger Casamajor, Nora Navas, Bruna Cusí
La desaparición de la pequiña Teresa Guitart, filla d’una rica
família, commociona al país i la policía té aviat una sospitosa: Enriqueta Martí, coneguda com ‘La Vampira del Raval’.
El periodista Sebastià Comes s’endinsarà en el laberint de
carrers, bordells i secrets del barri del Raval, on sap que trobarà la veritat sobre les desaparicions i assassinats macabres
de niñus de els quals s’acusa la Vampira.
GODZILLA VS KONG
EEUU. Acció. De Adam Wingard. Amb Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall
Godzilla i Kong, dos de les forces més poderoses d’un planeta habitat per tota mena d’aterridores criatures, s’enfronten
en un espectacular combat que sacseja els fonaments de la
humanitat. Kong i els seus protectors emprendran un perillós viatge per a trobar la seva veritable llar. Amb ells està
Jia, una jove òrfena amb la qual el gegant té un vincle únic
i poderós
TOM Y JERRY
Estats Units. Animació De Tim Story Amb Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, ,
Tom i Jerry, el gat i el ratolí més populars de la història de
l’animació, tornen a retrobar-se. Però, en aquesta nova adaptació en una ubicació diferent, ja que Jerry s’ha instal·lat en
el millor hotel de Nova York, el qual està preparant “les noces del segle”. L’arribada del ratolí està causant certs incovenientes que poden arruïnar aquest gran esdeveniment.
NOMADLAND
Estats Units. Drama. De Chloé Zhao. Amb
Frances McDormand, David Strathairn, Linda May,
Charlene Swankie,
Una dona, després de perdre-ho tot durant la recessió, s’embarca en un viatge cap a l’Oest americà vivint com una nòmada en una caravana. Després del col·lapse econòmic que
va afectar també la seva ciutat en la zona rural de Nevada,
Fern presa la seva camioneta i es posa en camí per a explorar una vida fora de la societat convencional com a nòmada
moderna.
HOPE
Suècia. Drana. De Maria Sødahl. Amb Andrea Braein Hovig, Stellan Skarsgård, Elli Rhiannon Müller Osbourne,
Què succeeix amb l’amor quan a una dona en la meitat de la
seva vida li queden tres mesos de vida? Anja (43) viu amb
Tomas (59) en una gran família de fills biològics i fillastres.
Durant anys, la parella s’ha independitzat una de l’altra.
Quan Anja rep un diagnòstic de càncer cerebral terminal
el dia abans de Nadal, la seva vida es trenca i exposa l’amor
desatès.
SORRY, WE MISSED YOU
Regne Unit. Drama. De Ken Loach. Amb Kris Hitchen,
Debbie Honeywood, Rhys Stone,
Ricky i la seva família han estat lluitant contra els deutes des
de la crisi financera de l’any 2008. Afortunadament per a
ells es presenta una gran oportunitat per a aconseguir prendre’s un respir i optar, fins i tot, a una mica d’independència
gràcies a una nova furgoneta. La família decideix crear una
franquícia de lliuraments a domicili

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
GODZILLA VS KONG
Ds: 19:30
Dg: 17:00

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/MORTAL KOMBAT
Dv Dll a Dj: 18:15
Ds i Dg: 16:05/18:25
2/DETECTIU CONAN. LA BALA
ESCARLATA (CAT)
Dv a Dj: 17:05
2/GODZILLA VS KONG
Dv a Dll Dc i Dj: 19:25
2/GODZILLA VS KONG (VOSE)
Dt: 19:25
4/ GODZILLA VS KONG
Dv Dll a Dj: 18:30
Ds i Dg: 16:15/18:30

OTRA RONDA
Dv:19:30
Ds: 17:00
Dg: 19:30
Dc: 19:00
SORRY, WE MISSED YOU
(Cineclub)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
EL CASAL INFORMA QUE
MENTRE DURI EL TOC DE
QUEDA LES SESSIONS
COMENÇARAN A 2/4 DE 6

LA VAMPIRA DE BARCELONA
(CAT)
Ds: 17:30
Dg: 19:20
HOPE
Dg: 17:30

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui

5/MORTAL KOMBAT
Dv a Dll Dc i Dj: 17:15/19:30
Dt: 17:15
5/MORTAL KOMBAT (VOSE)
Dt: 19:30
6/TOM Y JERRY
Dv Dll a Dj: 17:30
Ds i Dg: 18:00
6/LOS CROODS: UNA NUEVA
ERA
Ds i Dg: 16:00
6/NOMADLAND
Dv Dll Dc i Dj: 19:45
Ds i Dg: 20:00
6/NOMADLAND (VOSE)
Dt: 19:45
7/UNA JOVEN PROMETEDORA
Dv a Dll Dc i Dj: 17:00/19:20
DT: 17:00
7/UNA JOVEN PROMETEDORA
(VOSE)
Dt: 19:20
8/INMUNE
Ds i Dg: 20:10
8/UPSSS! AHORA DONDE ESTA
NOÉ?
Dv i Dc: 17:10/19:10
Ds i Dg: 16:10/18:10
Dll Dt i Dj: 19:10
8/UPSSS! AHORA DONDE ESTA
NOÉ? (VOSE)
Dll Dt i Dj: 17:10

SENSE SESSIONS
DE CINEMA

93 803 93 40 /
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Servei a domicili
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Ajuntament
de
Capellades

El municipi de Capellades
La vila de Capellades, a 317
m d’altitud, ocupa un replà
travertínic a un centenar de
metres per damunt de l’Anoia.
A l’entorn de la primitiva església es formà el primer nucli
urbà, molt estàtic als primers
segles. Al segle XVII s’originà un desvetllament de la
població amb l’eixamplament
de les muralles del perímetre
de la plaça de l’Església, amb
la Plaça Xica, la plaça Nova,
el Carrer Nou i els carrers de
la Canaleta, del Call, de Sant
Francesc, d’Oló, com també
de l’eix del carrer Major, amb
el Portal Jussà davant el pont
del Bisbe i el Portal Sobirà a
prop de les voltes de Can Bas
i del carreró de Magí Carme.
El terme municipal de Capellades és el més petit de la comarca, amb 2,95 km2. Limita

amb els termes de la Torre de
Claramunt, Cabrera d’Anoia i
Vallbona d’Anoia. Comprèn la
vila de Capellades i l’antic veïnat de la Font de la Reina, i hi
ha, a més, la urbanització de
Ca l’Anton, la major part de la
qual pertany al terme veí de la
Torre de Claramunt. El terme
és situat a la vall de l’Anoia, a
l’indret on el riu talla la Serralada Prelitoral formant l’anomenat estret o congost de Capellades i surt ja de la Conca
d’Òdena per a dirigir-se cap al
Penedès. És en aquest congost
on trobem una potent terrassa travertínica quaternària,
damunt les llicorelles paleozoiques i el granit, formant
una cinglera de cornises i covals de pedra tosca i el dosser
o barret del Capelló, on hi ha
els importants jaciments pre-

històrics del terme. El fonament principal de l’existència
i de la prosperitat històrica
de Capellades és l’aigua de la
bassa del Molí de la Vila, d’on
brollen de 8 a 12 milions de
litres diaris, i encara hi ha altres deus abundants.
Des del punt de vista economicosocial Capellades, amb
poc més de 5.000 habitants,
compta amb un important
sector industrial que és la
principal base econòmica
de la vila. El paper, l’electricitat, el tèxtil i les arts gràfiques constitueixen els rams
més destacables d’aquesta
indústria. El sector de serveis, bàsicament lligat al món
comercial, també està ben representat, palesant un increment progressiu en els darrers anys.

ABRIC ROMANÍ/PARC PREHISTÒRIC
L’Abric Romaní és el principal jaciment
del Parc Prehistòric de Capellades que
juntament amb els altres es localitza en
la formació geològica travertínica de la
Cinglera del Capelló. Es tracta d’una àrea
amb un alt valor geològic i paisatgístic,
així com també de gran vàlua arqueològica per la presència d’una vintena de jaciments arqueològics de diverses èpoques.
L’Abric Romaní és una cova de 20 metres
de llargada per 5 metres de fondària i 3
metres d’alçada a la boca d’accés. La potència estratigràfica és de 12 metres, essent els nivells més moderns d’inicis del
Paleolític Superior. Descobert l’any 1909
per Amador Romaní, actualment encara
s’hi continuen fent treballs d’excavació ar-

queològica que va donant noves troballes
de gran importància.
L’espai inclòs dins el Parc és format per tota
l’extensió de la formació geològica travertínica de la Cinglera del Capelló, amb una
superfície total de gairebé 50.000 m2 i un
recorregut d’uns 1.100 m lineals. Constitueix la totalitat de la façana de la població
sobre el riu Anoia, que discorre al peu de
la formació.
El Parc Prehistòric de Capellades neix amb
els objectius de protegir aquests patrimonis natural i arqueològic
Emplaçament: Es localitza a l’extrem nord
del passeig del Capelló accedint-se al jaciment per una porta.

EL REC DEL CORRONAIRE
El rec del Corronaire és el tram que queda al
descobert del rec Major, que condueix l’aigua,
procedent de l’aqüífer, des de la bassa del Molí
de la Vila fins als molins de la Costa i, finalment fins al riu Anoia, a un quilòmetre i mig
més avall. El rec, orientat de sud a nord, té un
cabal aproximat de 12 milions de litres per dia.
L’aigua que circula pel rec surt de la Bassa i cau
al rec a través d’un petit salt d’aigua i recorre
descobert tot el carrer Rec del Corronaire, des
del carrer Abat Muntadas fins al carrer del Pilar. La coronació del conducte del rec està a nivell del paviment del carrer i el protegeix una
tanca d’arbust, deixant a la vista la circulació
de l’aigua.
Emplaçament: Entre els carrers del Pilar i
Abat Muntadas.

Enginyeria
Muntatge i instal·lació
Reparació de maquinària
Construcció de maquinària
i caldereria
Partner empresarial
SANT ANTONI MARIA CLARET, 1
08786 CAPELLADES
TEL. 93 801 02 05
SOTERAS@TALLERS-SOTERAS.COM
WWW.TALLERS-SOTERAS.COM
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Ajuntament
de
Capellades

MOLÍ DE LA VILA I LA BASSA
L’edifici del Molí de la Vila juntament amb la Bassa que té al costat és sens
dubte una de les imatges més característiques de Capellades.
Aquest molí, que avui en dia és el Museu Molí Paperer, havia estat propietat, en el segle XIII, del senyor de Claramunt. Durant el segle XIV s’hi
establí la família Mora de Cabrera i uns segles més tard, tant el Molí com
la bassa van pertànyer al comú de Capellades. Com a resultat de la llei desamortitzadora del 1855 es va posar a subhasta i els nous propietaris van
subscriure un conveni amb els fabricants de paper de Capellades i de la
Torre de Claramunt, comprometent-se a cedir part del terreny que havien
comprat amb el molí, per tal d’efectuar l’ampliació artificial de la bassa,
que pretenia augmentar el cabal del Rec Major. En aquest emplaçament
edificaria l’any 1867 una casa-fàbrica de base rectangular la qual, d’acord
amb l’estructura típica dels molins paperers. Constava de soterrani, planta
principal i tres pisos (sotateulada o mirador), amb un cos annex destinat
a magatzem de draps i d’altres utilitats de la indústria. Sembla que la seva
activitat paperera es va interrompre a inicis del segle XX.
La Bassa és una de les surgències naturals de l’aqüífer Carme-Capellades.
Des de l’edat mitjana, aquestes aigües han estat emprades per molins fariners, bataners i paperers. Destaca especialment la utilització per a la tradicional manufactura paperera que, mitjançant una acurada canalització,
aprofitava aquestes aigües per al procés productiu dels Molins de la Costa,
dels quals el Molí de la Vila n’és el primer pel seu emplaçament.
Emplaçament: Al centre històric de la vila

CASA BAS
Casa senyorial entre mitgeres de dos cossos de planta poligonal, un a cada costat de
carrer, units amb un cos en planta primera,
tancat per sobre del carrer quedant com a
portal d’accés al casc antic, cobert amb volta
de canó rebaixada.
El cos principal està constituït per una planta baixa, pis i sota coberta complexa de teula
corba, amb les vessants acabades amb imbricació de maó i teula, canal, i baixant fins
el forjat de planta baixa. Els balcons de la
primera planta tenen brancals i llinda plana
de pedra i estan protegits amb barana de ferro forjat de brèndoles verticals en reganyol
amb dibuix geomètric al centre. A la planta
sota coberta les finestres són de proporció
sensiblement horitzontal d’arc rebaixat. A la

SANTA BÀRBARA
La capella de Santa Bàrbara cal datar-la al
segle XII i fins al segle XVIII va ser sufragània de la Pobla de Claramunt. L’any
1919 va ser clausurada i va ser reoberta
el 1925 després d’una restauració. Capella d’una nau amb coberta a doble vessant
de teula corba acabada amb imbricació
de teula. A la façana hi ha un campanaret
d’espadanya de dos ulls, sobre del qual s’hi
ha afegit una creu de pedra picada.
Emplaçament: A peu del camí Ral en el
tram dit Font de la Reina
FONTS: Patrimoni Cultural DIBA; “Esglésies Romàniques de l’Anoia” (Josep-Vicenç Mestre Casanova/La
Veu); “Rutes per l’Anoia, història i art” (Pau Llacuna i Teresa Mascó /La Veu); Ajuntament de Capellades /
Enciclopèdia Catalana

planta baixa, hi ha dos portals d’entrada d’arc
de mig punt amb carreus de pedra, tancats
amb porta de fusta de dues fulles batents. El
parament de la façana és arrebossat.
La Casa Bas és de les cases més antigues de
Capellades i senyalava una de les entrades de
la vila: la de Soldevila. La família que li dóna
nom va reunir importants patrimonis, degut a
una clara política endogàmica entre les principals famílies locals. La primera família propietària de la casa, de la qual es té constància,
és la Balaguer. Actualment aquest espai està
destinat a activitats culturals i socials de caire
públic
Emplaçament: Portal d’entrada al casc antic
pel costat nord
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Què és el Ramadà?
RELIGIONS / LA VEU

R

amadà és el nom del
novè mes del calendari lunar islàmic.
Comença amb l’aparició de
la lluna creixent després
de la lluna nova. Cada any,
l’inici dels mesos lunars retrocedeix aproximadament
uns deu dies respecte al calendari solar, per això el Ramadà va rotant per totes les
estacions de l’any. En ser un
calendari de la lluna, mai se
sap amb certesa fins pocs
dies abans quin dia comença; en tot cas sembla que enguany serà des del 13 d’abril
al 12 de maig.
Durant el mes de ramadà,
un període sagrat pels musulmans, el profeta Muhàmmad va rebre la primera
revelació i és durant aquest
mes que va néixer l’islam.
Els musulmans compleixen
el quart pilar de l’islam, amb
el dejuni voluntari. L’han de
fer les persones adultes i en
bon estat de salut. Fan el
dejuni d’aliments i líquids
i s’abstenen de fumar i de
mantenir relacions sexuals
durant les jornades diürnes.
Així aconsegueixen una
aproximació a Déu, purifiquen el cos d’agents externs
i recorden la sort que tenen.
Presten ajuda als necessitats
i als qui no tenen tanta sort.

Els musulmans es lleven
abans de la sortida del sol
per prendre l’esmorzar (suhûr) i fan el trencament del
dejuni diari (iftâr) després
de la posta de sol. És una
prova de compromís de la
fe individual, però també
en una forma de reforçar
els lligams entre els membres d’aquesta comunitat.
Durant les nits, una vegada
s’ha fet el primer menjar del
dia, les mesquites de Catalunya s’omplen de fidels per
tal de pregar i recitar plegats
el text de l’Alcorà (tarâwih),
que s’ha de completar per
parts durant tot el mes. És
un període d’efervescència
familiar i comunitària.
Laylat al-Qadr
La nit del 27 al 28 del mes
de ramadà se celebra la nit
del destí o del poder (Laylat
al-Qadr), que commemora l’inici de la revelació de
l’Alcorà a Muhàmmad. Els
musulmans més pietosos
acostumen a passar la nit
pregant atesa la rellevància
d’aquesta data. Es calcula
que serà la nit del 8 de maig
Aïdu l-fitr
El mes de Ramadà finalitza
amb l’anomenada festa petita, que s’inicia amb una oració comunitària a primera
hora del matí, que obre la

jornada festiva on ja no es
fa el dejuni. La trobada i
pregària d’aquell dia al matí
és la més multitudinària.
En aquesta jornada també
s’acostuma a fer la contribució solidària que s’estableix
per atendre els membres
més necessitats de la comunitat (zakat). Es calcula que
aquest any l’Aïdu l-fitr se
celebrarà el 12 de maig.
Els horaris del Ramadà
Durant aquest mes, es van
adaptant diàriament els horaris de la primera pregària del dia (fajr) i la última
(isha) d’acord amb la sortida i posta del sol. Aquests
horaris varien segons les latituds de les poblacions, tot
i que la diferència en el cas
de Catalunya és de minuts.
El primer dia, l’oració de
l’isha comença a les a les
22.00 hores. Les pregàries
de les tarâwih (pregàries
nocturnes
d’aproximadament una hora) comencen
just després de finalitzar
l’oració de l’isha, a les 22.15
hores. L’oració del fajr, la
primera del matí, és a les
5.35 hores el primer dia del
Ramadà. El darrer dia del
Ramadà l’oració de l’isha es
calcula que serà a les 22.46
hores i la del fajr serà a les
4.42 hores de la matinada.

Recordant el germà
Josep Biosca Albareda

M

’ha colpit molt el
traspàs del germà Josep Biosca
Albareda, igualadí, de la
comunitat del Monestir de
Santa Maria de Poblet, després d’estar 95 anys entre
nosaltres. Va morir el passat
6 d’abril, data que enguany
s’esqueia la festa del nostrat
Espòs de Sang. Ell, però, es
deia Ramon, nom que canvià a l’entrar a l’ordre religiosa, a la qual ha estat fins el
darrer dia de la seva vida.
Era un home bondadós,
feiner, amb sentit de l’humor
i de molta humilitat. Tant
era així que preferí, quedar-se en germà, abans de
professar com monjo, i ajudar a la comunitat monàstica amb el seu treball, fos a la
cuina, l’hort, l’hospedatge o
a la bugaderia, com ara feia.
Recordo haver-lo anat a visitar en algunes ocasions, i
fèiem petar la xerrada recordant els nostres vells temps.
Ens coneixíem des dels anys
en què tots dos érem joves
d’Acció Catòlica. D’aquella
època he recordat sempre
una efemèride en la qual vàrem participar. Fou en una
nit del maig de 1950, quan
va venir la imatge de la Mare

de Déu de Fàtima a aquesta
ciutat, i tots els nens nenes
que havien de fer la Primera
Comunió, van celebrar-la en
un altar, que es va improvisar
al passeig Verdaguer, cruïlla
amb el carrer d’Òdena. Per
tal que els neocombregants
poguessin estar asseguts, la
joventut d’A.C. vam anar a
buscar, amb camions, bancs
de les esglésies igualadines
i els col·locàrem, ordenadament, en el seu lloc portats
des dels temples locals. Si no
recordo malament, el bon
Ramon -encara seglar- va
dirigir aquella operació posant-hi molta broma, per tal
de fer-nos més fàcil aquell
trasllat.
Faig arribar el meu sentit
condol a tots els seus familiars i amics. Particularment
a la seva neboda, Maria
Àngels Homs, amb la qual
mantenim una llarga amistat, provinent del grup de
matrimonis, en el qual -sigui
dit de passada- també tenim
a la M. Carme Ribas, que fou
una de les nenes que aquell
dia combregaren per primera vegada.
Josep Elias Farré

SANTORAL
Abril

Pere Arnau Ferran
Ens va deixar el 9 d'abril de 2021 a l'edat de 88 anys
La teva muller Anna; fills Antoni, Ramon i Elisabet;
filla política Anna i els teus nets Marc, Vinyet, Enric i Mireia,
et portem en el cor i sempre et recordarem.

16 Toribi de Lièbana; Engràcia; Benet-Josep Labre, captaire.
17: Elies, Pau i Isidor; Anicet; Robert
18: Eleuteri; Antia, .
19: Festa de la Divina Misericòrdia. Lleó IX, papa .
20: Sulpici; Agnès de Montepulciano; Oda.
21: Anselm; Silví; Conrad de Parzham
22: Caius; Soter; Agapit I, papa; Senorina,

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

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA

obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com
--

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

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

Marisc fresc

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?
De dijous a diumenge migdia

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

Per publicitat a

Obert migdies
de dimecres a diumenge

938 03 18 64

Menú diari
Encàrrec i domicili

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

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

HORARIS ACTUALS
-Obert totes les nits per a
comandes per a emportar i
domicili
Dinars al restaurant
DISSABTES I DIUMENGES

GUIA DE RESTAURANTS

www.kubbdeliris.cat
Tel. 93 804 91 64
info@grupjardi.com
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

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

Sudokus

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. La Blume, a la passarel·la artista i a la plaça art. I si el passi és per
aquí, encara més / 2. Tiberi amb pedigrí. És el que té de divertit una escorrialla / 3. La legalitzadora. Que pesada de dur, aquesta geca! La partitiva / 4. Omples l’estranger d’intel·lectuals. Argument de la història ara en boca de tots els cretins / 5. Dir al contrari. Sotmetran
a xàfec controlat / 6. De les tiges rígides com cerres. Posen límits al tinerfeny / 7. Llum
per indicar que el vaixell recula cap a la nuclear. No és cosa de l’univers ans de l’osmi / 8.
Laterals, costats, tirant a flacs. Unitat de mesura del progrés rugbístic / 9. La cosa llatina.
Aquesta canoa no saps mai on té popa i on proa. Enemics d’Obligar Ningú / 10. Males
cares, per alimentar l’ham. Els romans hi pregaven als déus i a l’erari / 11. La nacional.
Dolgut, i no per orgull. La sociata / 12. Habitació llogada per un llarg període. Corda feta
de silici i magnesi / 13. Em costa, invertir en ous. Lucrat com l’Enric el petit.
VERTICALS: 1. Mantenir la vigència i alhora el preu. Regals normalment florals / 2. En
plena sega. Banda sonora de les pel·lícules de por a la sala. Mal ús / 3. Celeritat amb tendència a la immediatesa. Primer llibre de lectura (per introduir al catolicisme?) / 4. Vehicle
alemany exposat al Copèlia. Protesta col·lectiva basada en la força dels panys / 5. Propi de
l’escriptora d’aparença anèl·lida. Retoca retoca per obtenir un hidrocarbur vitamínic / 6.
Mitja parella. Leucèmia lleu afectant el cosí. Ligni desiodat / 7. Partidaris de Maria Cristina de Borbó units en oració. Senyor de terres i masos en alou / 8. Es queixen tant com els
uis. Aixafar, esmicolar, estossinar. L’altra mitja / 9. Dificultat per estar dret en presència de
l’Anastàsia. Arrisqui sense posar-hi límits / 10. Manipular una perla és un dels grans. Fa un
rodolí pel iogurt i ja es vanta d’artista / 11. Mitges de nàilon. Torero en versió insuportable.
Misèria incondicional / 12. Tapa de l’any?: no, pescador amb nansa. No és cap licor, només
un cafè retocat.

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
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Nivell mitjà

Nivell alt
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Tens la boca seca?
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Dra. Eva Marcè. i Dra. Mariona Sagarra.
CENTRE DENTAL MARCÈ I SAGARRA.

LA SÍNDROME DE BOCA SECA és un desordre complex que causa dolor i sensació de cremor a la boca

E

s caracteritza per una
disminució de la producció de la saliva.
Els pacients refereixen que
tenen contínuament la sensació de tenir la boca seca.
A vegades es deu a causes
determinades i d’altres no
se’n coneix la causa. És relativament freqüent en persones d’edat avançada. Es calcula que a Espanya, un de
cada 10 majors d’edat presenten aquest síndrome i en
la majoria de casos és degut
a la medicació que prenen.

Per a què serveix la saliva
i quins efectes produeix la
seva disminució?
La saliva és essencial per
mantenir una boca saludable; quan el flux normal es
redueix, poden aparèixer
problemes.
•Llavis secs, llengua aspre,
saliva espessa i, a vegades,
sensació de cremor.
•Dificultat per mastegar, empassar, assaborir els aliments
o, fins i tot, parlar.
•Més facilitat per patir càries.
•Més concentració de bacteris i per tant, mal alè.
•Més susceptibilitat a patir
malalties periodontals o infeccions per fongs.
•Més facilitat de patir aftes o
úlceres.
•Incomoditat a l’hora de portar pròtesi dental amovible.

SÍMPTOMES

CAUSES

• Llavis ressecs
• Llengua aspre
• Sensació enganxosa
• Mal alè
• Cremor i aftes
• Dificultat per masegar,
empassar i parlar
• Infeccions per fongs
• Malaltia periodontal
• Incomoditat per portar pròtesis
• Més càries

Quines són les
seves causes?
El consum de certs medicaments com els antidepressius, antihistamínics o
antihipertensius
produeix
reducció de la saliva. Així
mateix, el 40% dels pacients sotmesos a quimioteràpia manifesten tenir la boca
seca. La radioteràpia aplicada a la zona de cap i coll
també interfereix a la funció de les glàndules salivals i
per tant, baixa la producció
de saliva. Algunes malalties
com la diabetis o l’artritis i
alguns processos psicològics com ansietat, depressió
o l’anorèxia nerviosa, estan
relacionats amb aquest quadre. Amb l’edat les glàndules

salivals també es poden anar
atrofiant i disminueix la seva
funció. L’alcohol i el tabac
ressequen les mucoses orals.
Respirar per la boca i no pel
nas, o dormir amb la boca
oberta també asseca la boca.
Algunes solucions
És molt important canviar
certs hàbits per millorar la
boca seca:
•El millor hidratant que existeix és l’aigua, per tant beure
aigua sovint ajuda.
•Deixar de fumar i no beure
alcohol.
•Mastegar xiclet o caramels
sense sucre per estimular la
producció de saliva.
•Consultar amb el metge si es

Alcohol
Tabac

Malalties sistèmiques
Respiració oral
Medicaments
Quimio o radioteràpia

pot canviar aquella medicació
que més ens afecta a la boca.
•Utilitzar col·lutoris sense
alcohol i amb fluor per combatre bacteris i estimular la
saliva.
•Existeixen pastilles que
alleugen la sensació de cremor immediatament.
•Utilitzar humectants bucals
com a substituts de la saliva.
•Consultar al teu dentista
perquè diagnostiqui la causa
i et recomani les millors solucions pel teu cas.
Centre Dental
Marcè i Sagarra.
Font: FDE
(Fundación Dental Española)
Imatges: www.flaticon.com

La disminució
del flux salival
s’anomena
XEROSTOMIA.
La xerostomia és la sensació
subjectiva de boca seca. Sovint es deu a una disminució
de la producció de saliva i
acostuma a estar produïda
per certs medicaments, la
radioteràpia aplicada a la
zona del cap i el coll, o per
certes malalties. S’ha de tenir en compte però, que en
ocasions existeix xerostomia
sense haver-hi una autèntica
disminució de la producció,
sinó que la saliva és més espessa o existeix més despesa de saliva, com és el cas
d’aquelles persones que respiren per la boca i no pel nas.
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DR. JORDI GRAELLS

DIVENDRES 16:

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes

De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
DISSABTE 17:
Dissabtes de 9h a 14h

LA CREU

P. de la Creu, 7

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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

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

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

EDUARD DARBRA
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

Tel. 699 68 96 65

eduarddarbramagri@gmail.com

Hores convingudes

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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA CASES

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

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

ORTOPÈDIA
ALMENAR

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

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

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

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

MR SINGLA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Rbla. Sant Isidre 11
Pujadas,
47
Igualada
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

FARMÀCIES DE TORN

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

DIUMENGE 18:
BAUSILI
Born, 23
(9:00- 22:00)

JUVÉ

Av. Montserrat, 27
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 19:

ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
DIMARTS 20:

TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
DIMECRES 21:

ADZET

Av. Barcelona, 9
DIJOUS 22:

SECANELL
Òdena, 84

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

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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9 espècies que no poden faltar a la teva cuina

L

es espècies s’utilitzen
des dels principis de
la humanitat, ofereixen molt més que un toc de
sabor als nostres plats, són
riques en micronutrients
saludables, fet que els dóna
propietats
terapèutiques.
Sovint no els donem la importància que es mereixen
en la nostra alimentació.
Incorporar-les als nostres
plats els pot transformar en
gran manera.

Destacarem algunes de les
espècies que tenen propietats
beneficioses per al nostre or·
ganisme:
El safrà, molt utilitzat en la
preparació d’arrossos com ara
la paella, afavoreix la digestió
dels greixos, té qualitats an·
tioxidants i s’utilitza com a
antidepressiu natural. És l’es·
pècie més cara, seguida de la
vainilla i el cardamom.

La caiena ajuda a metabolit·
zar els greixos de l’organisme,
contribueix a la despesa ener·
gètica i ajuda en dietes d’apri·
mament.
El comí, gràcies al seu poder
carminatiu ens ajuda en la di·
gestió dels llegums i evita els
gasos que poden produir.
La canyella, espècia molt uti·
litzada en postres i receptes
dolces té propietats digestives
i ajuda a regular els nivells de
glucosa a l’organisme. Si tens
el paladar acostumat als dol·
ços i vols reduir el consum de
sucre afegir en el seu lloc una
mica de canyella és una excel·
lent alternativa.
La cúrcuma, que és un ingre·
dient del curri, molt sovint es
combina amb el pebre, ja que
en millora l’assimilació. És un
potent antiinflamatori i ajuda

a millorar les molèsties diges·
tives. També destaca per les
seves propietats antioxidants i
per a ser un tònic biliar.
El pebre negre ajuda a puri·
ficar la sang, accelera el meta·
bolisme del greix, és antioxi·
dant i antiinflamatori. També
millora la digestió ja que la
piperina estimula l’allibera·
ció dels enzims digestives del
pàncrees.
El gingebre té propietats as·
tringents, antioxidants i an·
tiinflamatòries, ajuda a la
prevenció de refredats i a la
digestió dels llegums degut al
seu poder carminatiu. Es pot
prendre fresc o en pols, rat·
llar-lo a les amanides, fer-ne
infusions o empolvorar-ne la
pols sobre els aliments.
El cardamom té propietats
carminatives i és un bon tònic

digestiu i ajuda a calmar el co·
lon irritable. Ajuda a accelerar
el metabolisme i té propietats
diürètiques.
La vainilla, molt utilitzada
en postres i begudes dolces és
molt apreciada a la cuina i és la

segona espècie més cara. Com
la canyella, el seu dolç aro·
ma convida a utilitzar menys
sucre a les receptes. Tradici·
onalment es considera un tò·
nic per al cos i l’ànim. A més
afavoreix el benestar digestiu i
ajuda a protegir el fetge.

OPCINATURA
ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA,
HERBODIETÈTICA I COSMÈTICA CERTIFICADA ECO

C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família)
93 805 59 18 botiga@opcinatura.com
opcinatura.com

opcinatura

XARXA
DE BOTIGUES

Espai patrocinat per:

MONTSERRAT ROCA TORT /
Directora de Càritas Igualada
Divendres, 16 d’abril de 2021

“Comprar a Moda Re- és participar
en un projecte ecològicament i
socialment sostenible”
He estat professora de Secundària tota la meva vida laboral i sempre he estat vinculada a
moviments d’Acció Catòlica, d’església de base. A l’arribar la jubilació vaig presentar-me
com a voluntària a Càritas i ara aviat farà cinc anys que en vaig assumir la responsabilitat
de la direcció. La setmana passada vam inaugurar la nova botiga de roba Moda Re-.

D

ivendres es va estrenar a Igualada una nova botiga
de roba “Moda Re-”. Què hi podem trobar?

Com es gestiona la botiga, les persones que hi treballen són voluntaris?

En aquesta botiga hi trobarem roba d’home, de dona
i d’infant així com roba de la llar. Aquesta roba és
roba reciclada, és la roba que la gent porta a Càritas, que passa per
un procés de triatge i aquella que està en bones condicions, és la
que trobem a la botiga. Cal pensar que de tota la roba que es porta
a Càritas, per a la botiga se n’aprofita un 10-15%, que és la que està
millor. També hi trobarem roba nova -que són restes d’estoc de
botigues o de fàbriques-, bosses de mà, sabates i complements. Les
sabates que estan a la venda són totes noves. I tot a un preu assequible. A més a més hi ha una renovació constant i continuada de
tots els productes que trobem a la botiga.

Les persones que treballen a la botiga ja no són voluntaris, com
abans, sinó que se’ls fa un contracte laboral. Són persones que
vénen d’un programa de reinserció laboral, persones amb problemes per accedir a un lloc de treball i el fet de començar a treballar
a la botiga els pot permetre, al cap d’un temps, fer el salt a altres
llocs de treball.

Com sorgeix la idea des de Càritas, d’apostar per aquest tipus
de botiga solidària?
Càritas Igualada ja fa temps que teníem la botiga “De mà en mà”,
però aquest projecte de “Moda Re-” sorgeix de Càritas Confederal, que engloba totes les Càritas de l’Estat espanyol, perquè es
constata que la recollida de la roba usada tindrà un canvi molt
gran doncs passarà a ser un residu més (igual que el plàstic, el
vidre...). Europa demana que l’any 2025 s’ha de recollir un 25% de
la roba que es ven a les botiges i s’ha de reciclar. Per tant veiem que
hi ha un canvi profund que, de fet, ja es comença a entreveure amb
la implantació de molts contenidors de recollida de roba usada a
les ciutats. Com que des de Càritas ja ho havíem fet sempre, es va
apostar per aprofitar aquesta oportunitat, ampliar els nostres serveis i adequar-los al moment. Moda Re- el que fa és dissenyar les
botigues i fer la proposta, com la de la botiga d’Igualada.

Quin és el procés que segueix la roba que la gent porta a Càritas
des que es deixa als contenidors fins que arriba a les botigues?
Un canvi que hi ha actualment, és que el triatge que fins ara es feia
a les parròquies, on cada parròquia tenia el seu grup de voluntaris, i que a Igualada ja ho feia un grup de persones que estaven
contractades, ara es fa en unes naus industrials ubicades a Sant
Esteve Sesrovires on s’intenta aprofitar al màxim tota roba. A part
del 10-15% que va a les botigues, de la resta una part va a països
de Centre-Amèrica i Àfrica, una altra va a producció de materials
de construcció com aïllants i una altra va a la producció de nous
teixits, intentant aprofitar al màxim per tal d’arribar al residu zero.
Les persones que treballen a la planta de triatge també són provinents de programes de reinserció laboral.
M’explicaves que aquest és un projecte global, no només a nivell de Càritas Igualada.
Sí. A la diòcesi de Vic l’any passat es va inaugurar la botiga a
Manresa, aquest any la d’Igualada i properament se n’obrirà una
a Ripoll i possiblement a Vic. A Barcelona ja n’hi ha moltes. Aquí
hi entren dues empreses importants: Formació i Treball, que és

una empresa de formació de Càritas Barcelona, una empresa molt
potent que és la que gestiona tot el procés de creació de la planta
de Sant Esteve i les botigues de Barcelona; i nosaltres tant en la recollida de roba com en l’organització de la botiga, tenim el suport
de Formació i Treball i Càritas Diocesana de Vic ha constituït una
empresa de formació que es diu Treball Digne que és on estan
contractades les persones que treballen a la botiga. La intenció és
que aquesta empresa, més endavant, pugui fer altres projectes de
reinserció laboral en altres espais.
Quins canvi trobaran els clients respecte l’antiga botiga De mà
en mà?
Estèticament la botiga ha canviat, s’ha cuidat molt la imatge procurant que expliqui molt el sentit de la botiga, hi ha uns murals
que fan referència a la importància del reciclatge, del treball digne,
del respecte ètic. La botiga és molt lluminosa i el producte exposat
n’és el màxim protagonista. En l’antiga botiga posàvem a la venda
tot el que ens portava la gent i ara és exclusivament una botiga de
roba. Potser les persones que venien habitualment a comprar trobaran que els preus són una mica més alts però el servei que feia la
botiga de lliurament social, continuarà fent-ho i les persones que
no poden adquirir la roba perquè no tenen recursos, a través dels
Serveis Socials o a través de Càritas tindran els seus vals o targetes
moneder per venir a la botiga. El gran repte que tenim a la botiga
d’Igualada és aconseguir que sigui una botiga per a tothom i que
la gent no tingui impediments per venir a comprar, les persones
hem d’aconseguir arribar a assumir el concepte de “compra justa”.
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Abans de Setmana Santa els indicadors de creixement de la pandèmia anaven a l’alça, però no es van voler aplicar restriccions. Ara, tement
quedar-se amb les UCI’s col·lapsades, les han aplicat provocant més malestar. Missatges contradictoris, molta incongruència i poca solidaritat, tant pels que han patit i pateixen la malaltia, com pels que s’han vist afectats econòmicament per la covid. S’està tip de prohibicions,
mentides, pors i incompetència. El cervell es defensa com pot i la salut mental se’n ressent. Ja no se sap si les vacunes prevenen o provoquen malalties. Acostumats a viure el moment, hi ha qui reacciona volent cremar-ho tot, però es conforma encenent alguns matolls en un
descampat quan no els veu ningú. Els que viuen de les administracions reivindiquen ideals, gestes heroiques i grans victòries, que només
existeixen en el seu cervell i que no passen de ser ridícules accions d’uns horitzons migrats. I els ciutadans segueixen fent abnegadament el
que han de fer, sense esperar altre premi que la satisfacció personal d’haver-ho fet, però cada cop més cansats de que els seus representants
juguin una “partida” diferent, vagin pel seu compte i es creguin els amos de la finca.
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