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L’EDITORIAL

Escoltar el territori
F a algunes setmanes, La Veu va publicar un 

extens reportatge sobre la planificació i 
autorització, en alguns casos, de parcs fo-
tovoltaics i eòlics en força municipis rurals 

de la comarca. La sola visualització en un mapa de 
l’elevada quantitat de projectes presentats ja demos-
trava que teníem al damunt una evident amenaça 
de destrucció del nostre 
paisatge. Era d’esperar 
que hi hauria una reacció 
contrària des de diversos 
sectors, i així ha estat. 
Aquesta setmana, alguns 
ajuntaments i consells 
comarcals han exposat 
la seva preocupació per 
aquests projectes. Tot i 
que ha tardat força, al fi-
nal des del Consell d’Al-
caldes de l’Anoia també 
s’ha deixat notar aquesta sensació. 
Pot semblar que, en un moment en el qual tot el que 
té a veure amb les energies renovables és benvingut, 
sigui contradictòria la posició contrària contundent 
i majoritària a la planificació de macroprojectes de 
parcs solars i plantes solars fotovoltaiques. De fet, 
aquesta sortida econòmica és habitual en el paisatge 

d’altres comunitats de l’estat espanyol i en alguns 
països europeus. Està clar que la nostra societat 
ha de virar vers una transició energètica neta i 
ecològicament sostenible, però també ho és que 
s’ha de vigilar com es fa. Aquesta és la qüestió.
Cal tenir en compte l’impacte que suposarà per 
al territori el que creiem és mostra d’una pla-

nificació descontro-
lada, amb evidents 
sospites d’una espe-
culació econòmica. 
El que també és cu-
riós és que ens recor-
dem sempre de Santa 
Bàrbara quan trona, 
perquè aquests pro-
jectes fa temps que 
volten per despatxos 
de l’administració 
pública. O algú els 

amagava, o algú badava.
La transició energètica s’ha de fer escoltant els 
territoris. Ha d’existir, clar, un equilibri terri-
torial que permeti a pobles amb menys activitat 
econòmica, tenir una sortida de futur, però amb 
lògica i sentit comú. Al cap i a la fi, el sol surt 
cada dia per a tothom. 

És curiós és que ens recordem 
sempre de Santa Bàrbara quan 
trona, perquè aquests projectes 

fa temps que volten
 per despatxos públics.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Ramon Setó, advocat dels síndics 
de l’1-O absolts pel jutjat penal 11 
de Barcelona, ha dit “l’absolució dels 
síndics referma el que dèiem de bon 
inici: era una querella intimidatòria 
amb fets no fonamentats”

Tània Verge, catedràtica de cièn-
cia política a la UPF i secretària de 
la Sindicatura Electoral de l’1-O ha 
dit “La sentència constata que la fis-
calia tenia un objectiu polític. Amb 
l’absolució de la Sindicatura Electo-
ral del 1-O conclou una pena de 3,5 
anys de tortura processal. Seguirem 
lluitant pels milers de persones re-
presaliades i per l’exercici del dret a 
l’autodeterminació.”

Raúl Moreno, portaveu adjunt del 
PSC al Parlament de Catalunya ha 

explicat que “no és democràtic ne-
gar la representació institucional a 
un partit com Vox que hi té dret.”

Lluís Puig, diputat al Parlament de 
Catalunya exiliat a Bèlgica, ha dit 
que “no m’estranya que es recorri 
al Constitucional la meva delegació 
de vot. Sempre he dit que la línia 
vermella era el 155 i per això el PSC 
no para de votar junt amb Cs, el PP 
i Vox.”

Juan Carlos Campo, ministre de 
Justícia, referint-se als presos polí-
tics va afirmar que “els indults se-
gueixen el seu tràmit normal i que 
la mitjana que es triga a resoldre’ls 
és d’entre 10 i 14 mesos.”

Jordi Cuixart, president d’Òm-
nium Cultural ha dit “La diferència 
entre guanyar i perdre sovint és no 
rendir-se. Fa tres anys i mig que 
som a la presó, gairebé 1.300 dies 
que poden semblar molt de temps 
per a una persona, però no són res 
en la història d’una nació. Vull in-
sistir que presó i exili són dues cares 
de la mateixa moneda; per això, el 
sobiranisme ha de romandre unit i 
mobilitzat pel dret a l’autodetermi-

nació, l’amnistia i la República, per 
no malbaratar el resultat del 14-F i 
aprofitar les victòries des de tots els 
fronts de lluita.” 

John Hoffman, conseller delegat de 
la GSMA, ha dit que “només si les 
autoritats sanitàries aconsellen no 
fer-lo es deturarà el Mobile World 
Congress a Barcelona. La nostra vo-
luntat és tirar endavant sí o sí. Tenint 
una relació com la que s’ha establert 
en aquests anys és clar que es vol 
continuar en el futur.”

José Luís Ábalos, ministre de Trans-
ports i infraestructures, ha impulsat 
un estudi adreçat a la UE on es diu 
que “totes les autopistes tindran un 
sistema de pagament per ús de la 
xarxa. L’objectiu d’implantar aquests 
peatges seria cobrir els costos de 
manteniment i, a més, integrar les 
externalitats negatives del transport 
per carretera com passa en la resta 
d’infraestructures.”

Teresa Ribera, Vicepresidenta quar-
ta i ministra per a la Transició Ecolò-
gica, ha dit que   “No he tingut con-
versacions amb la Generalitat pels 
fondos europeus Next Generation”

La monarquia 
britànica i altres 
monarquies
S’ha mort el Duc d’Edimburg, marit de la 
Reina d’Anglaterra. Arran d’aquest esde-
veniment, aquí s’ha reobert el debat po-
lític sobre la monarquia. No sóc partidari 
de les monarquies, tot i que si jo fos brità-
nic, potser faria una excepció amb la mo-
narquia britànica. Sempre m’ha sorprès la 
devoció que tenen els britànics per la seva 
monarquia. És una institució no qüestio-
nada pel poble, i quan veus que la majoria 
dels ciutadans defensen el sistema, entenc 
que s’ha de respectar. Es tracta d’un sen-
timent socialment molt transversal, i s’hi 
apunten des de la classe benestant fins a 
les classes més desfavorides. I tot i que em 
costa d’entendre, no sóc jo qui ho ha d’en-
tendre sinó els britànics.
El dictador Franco va demostrar ser de-
fensor del sistema monàrquic, fins al punt 
de reintroduir-lo a Espanya per aplicar-lo 
a partir de la seva mort. Ben mirat, té un 
sentit que els dictadors defensin aquest 
sistema, ja que una de les seves caracterís-
tiques és que qui ocupa el càrrec sap que 
ho farà fins que es mori, o fins que abdi-
qui, és a dir, que és ell i no el poble qui 
decideix la durada del mandat. Aquesta 
és una de les característiques comunes 
de les dictadures i les monarquies, que 
el titular ocupa el càrrec fins a la mort o 
fins que se’n cansi, sense permetre que 
els ciutadans ho decideixin a les urnes. 
No defenso el sistema monàrquic per-
què el cap d’estat no és una persona 
elegida pel poble sinó que ve imposada 
d’una manera que considero antidemo-
cràtica. Imaginem-nos que vivim en 
una monarquia, i que el titular demos-
tra repetidament que en molts aspectes 
de la seva vida no és gens exemplar; 
vaja, que és un bandarra. Us demano 
només un exercici d’imaginació, no hi 
vulgueu buscar altres analogies. Però 
què passaria si en comptes d’una mo-
narquia fos una república? Doncs que 
cada ics anys els ciutadans anirien a vo-
tar, i el podrien fer fora del càrrec que 
ocupa. En canvi, en una monarquia, els 
ciutadans no el poden fer fora, per més 
bandarra que sigui. 
S’ha tornat a posar sobre la taula l’opor-
tunitat de fer un referèndum sobre la 
monarquia espanyola. Jo acceptaria 
aquest referèndum si es fes cada cinc 
anys, per tal de revalidar o remoure del 
càrrec la persona titular de la institu-
ció. Però és que llavors ja no es tractaria 
d’un referèndum sinó d’unes eleccions, 
i ja no seria una monarquia sinó una 
república. No cal fer invents: si el cap 
d’estat es vota cada cinc anys, és una re-
pública, i si no es vota mai, com és el cas 
d’Espanya, llavors és una monarquia. 
Franquista, en aquest cas.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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E stimo Igualada i l’Anoia em té en-
amorat. És per aquest motiu que 
m’ha alegrat l’aparició del catàleg 
Descobreix l’Anoia, “la prime-

ra pedra d’un projecte a llarg termini”, tal 
com el defineix el portaveu d’UEA Turis-
me, Carles Carol. La creació de la sectorial 
turística en el marc de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, l’any passat, va ser un encert per 
diverses raons: per fer la radiografia d’un 
sector silenciat i poc visualitzat, per crear 
sinergies entre empreses que fins fa poc tre-
ballaven en solitari i per tornar a subratllar 
el potencial turístic de la comarca, cosa que 
ara ja ningú no posa en dubte. 
La publicació duu com a lema Aprofita 
per viure experiències a la teva comarca i 
és que la iniciativa ha sortit en un moment 
complex, ateses les limitacions de mobilitat 
causades per la crisi sanitària. Així, l’eslò-
gan convida els 123.024 anoiencs (Idescat, 
2020) a descobrir uns valors en clau de slow 
tourism (patrimoni, història, cultura, pai-
satge, natura, producció ecològica, gastro-
nomia, enologia, esport...) que potser enca-
ra desconeixen. Començar a fer feina amb 
el públic intern és una bona idea, si l’objec-
tiu és convertir els comarcants en ambai-
xadors que tornin a gaudir de l’experiència 
sempre acompanyats de nous grups de per-
sones, i així anar estenent la taca d’oli.
El catàleg agrupa 84 empreses i 34 experi-
ències. D’aquestes, només 15 negocis tenen 
seu a Igualada, municipi que conté just un 
terç de la població de l’Anoia: 40.742 habi-
tants (Idescat, 2020). Encara pesa molt la 
baixa autoestima d’Igualada com a destina-
ció amb atractiu turístic —que el té— i això 

només es cura coneixent la ciutat a fons. 
Precisament amb aquest sentit van néixer el 
2018 els perfils de Twitter i Instagram d’@
estimoigualada: donar a conèixer els valors 
de la ciutat (i la comarca) i incrementar l’es-
tima dels seus habitants envers Igualada. 
I és que la capital de l’Anoia té el deure mo-
ral i el deute històric de liderar —no des de 
l’arrogància, sinó des de la generositat— el 
sector turístic del territori. De fet, a l’edi-
fici de Cal Maco de la plaça de la Creu es 
projecta l’Oficina Comarcal de Turisme 
juntament amb un alberg per aixoplugar, 
en un inici, els pelegrins del camí ignasià. 
Sigui com sigui, Igualada no ha de cometre 
l’error de pensar que el turisme es constru-

eix a cop de grans esdeveniments, perquè 
aquesta tipologia de visitants ve i marxa 
sense gaudir prou de l’entorn i fent la míni-
ma despesa possible. És més efectiu el tre-
ball diari de formigueta que crea productes, 
els beneficis dels quals queden el màxim de 
disseminats entre hotelers, restauradors, 
comerços, museus, empreses culturals...
Com que ningú no farà cabal de l’article, 
aprofito per anunciar que a l’estiu veurà la 
llum una iniciativa a Igualada que perse-
gueix l’esmentat objectiu. Serà una prova 
pilot. En una segona fase, farem fer gran 
aquest producte turístic amb l’amic Daniel 
González i l’equip d’Anoia Patrimoni, cre-
ant una xarxa amb altres capitals del país 
i portant a Igualada gent d’arreu de Cata-
lunya.
Visitants de la comarca i visitants de tot 
Catalunya... Ara toca parlar dels turistes de 
la resta del món, perquè avui el mercat és 
global. La primera condició per seduir els 
visitants estrangers és creure-s’ho. A partir 
d’aquí, cal valorar el llegat de coneixements 
i bones pràctiques que Airbnb va deixar a 
casa nostra el 2019. Però toquem de peus a 
terra: per assaltar el turisme internacional, 
cal esperar temps millors.  
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Estimo l’Anoia

 Sortiràs a comprar el llibre i la rosa
aquest Sant Jordi?

 Sí 62,7%  No 37,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

ALBERT ROSSELL
Periodista i dinamitzador turístic amateur

«És un error construir el turisme 
a cop de grans esdeveniments. 

Són més efectives les iniciatives 
que deixen un benefici el màxim 

de disseminat entre hotelers, 
restauradors, comerços, museus, 

empreses culturals...»
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LLIBRETERS I FLORISTES

L’any passat ens vam quedar sense poder celebrar Sant Jordi i en-
guany torna amb tota la il·lusió, tant dels llibreters i floristes, prota-
gonistes de la diada, com de la gent, que té ganes de gaudir-la.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

LES TREBALLADORES 
I TREBALLADORS DEL 
CONSELL COMARCAL 
DE L’ANOIA DENUNCI-
EM L’INCOMPLIMENT 
SISTEMÀTIC D’ACORDS 
I LA GESTIÓ OPACA DE 
L’ENS
Comitè de treballadors i treballa-
dores

El col·lectiu de treballadores i treballa-
dors del Consell Comarcal de l’Anoia 
manifestem el nostre profund malestar 
per la poca o nul·la capacitat d’aquesta 
Administració de mantenir una inter-
locució mínimament seriosa amb la 
representació dels treballadors i tre-
balladores, sense complir de manera 
reiterada els acords presos en els espais 
de negociació col·lectiva i aplicant me-
sures que no han sigut ni acordades ni 
negociades com cal amb la representa-
ció de les persones treballadores. 
Els representants dels treballadors/es 
denunciem que la direcció política de 
l’ens, integrada per JxCAT i PSC, vul-
nera el dret a la negociació col·lectiva 
atès que no s’estan complint els acords 
presos dins la mesa de negociació i no 
es negocien amb la representació dels 
treballadors/es tots aquells aspectes que 
afecten sobre les condicions de treball 
del personal. Parlem de modificacions 
en la RLLT, plantilla, pressupost, com-
pliment de l’aplicació del pacte de con-
veni, negociació real per a la recupera-
ció dels drets laborals perduts des de 
l’any 2012 i que encara no s’han revertit, 
valoració dels llocs de treball... 
També denunciem la gestió opaca i la 
nul·la transparència d’aquest ens. Con-
tràriament del que malauradament 

passa a l’Administració privada, les 
administracions públiques han de ser 
transparents en la seva gestió, especial-
ment en la gestió dels recursos i de les 
persones que presten els seus serveis i 
així queda reflectit a la normativa vi-
gent. 
Tot i que el conveni col·lectiu de treball 
vigent diu que els representants dels 
treballadors/es hem de rebre la infor-
mació sobre la política de personal del 
Consell Comarcal, l’ordre del dia del Ple 
o de qualsevol altra comissió informa-
tiva a més de l’acta del Ple anterior i les 
actes de junta de Govern, la direcció del 
Consell Comarcal incompleix la nor-
mativa i no facilita aquesta informació. 
Tanmateix, els treballadors/es exposem 
que tampoc hi tenim accés per altres 
vies ja que el Portal de Transparència de 
l’ens no està actualitzat des de finals del 
2018. 
A més, posem en qüestió l’atorgament 
de complements personals i canvis de 
categories, a dit, sense passar per la 
mesa general de negociació ni sense in-

formar-nos. 
Aquestes situacions posen de manifest 
una manca d’interès i compromís dels 
responsables polítics del Consell Co-
marcal amb els seus treballadors i tre-
balladores, persones que diàriament 
prestem serveis públics essencials per a 
la ciutadania de la comarca de l’Anoia.
Reclamem posar fi a la deixadesa amb la 
que des de fa anys es tracten les qüesti-
ons laborals del Consell Comarcal, que 
afecten directament als treballadors i 
treballadores i de retruc als serveis i al 
conjunt de la població de l’Anoia.  
Per tot això, l’Assemblea de treballa-
dors/es del Consell Comarcal de l’Ano-
ia celebrada dimarts 20 d’abril, amb la 
participació de més de 70 treballadors/
es, ha acordat emprendre en els propers 
dies accions per donar a conèixer a la 
ciutadania quina és la situació laboral al 
Consell Comarcal, per demanar el com-
pliment dels acords presos en els espais 
de negociació col·lectiva i per reclamar 
el dret  d’accés a la informació per part 
de la representació de les treballadores. 
Aquestes accions es realitzaran fins que 
la direcció política del Consell Comar-
cal abandoni la seva actitud poc demo-
cràtica, respecti els representants dels 
treballadors i treballadores i compleixi 
els acords presos en el marc de la nego-
ciació col·lectiva .

LA PROTECTORA 
D’ANIMALS DE L’ANOIA 
APAN PASSA A MANS 
D’UNA NOVA JUNTA 
DESPRÉS DE 22 ANYS. 
Dolors García i Núria Ferrer 
Ex-Junta d’Apan i nova Junta de 
Justícia Animal

Pedra a pedra vam aixecar un refugi a 

Òdena fins a convertir-lo en el que és 
avui, un refugi del qual ens sentim molt 
orgulloses. De la gestió s’encarregarà a 
partir d’ara un altre grup de persones en 
les quals dipositem la nostra confiança i 
esperem que malgrat tots els entrebancs 
que es puguin trobar s’estimin el refugi 
tant o més que nosaltres. 
Ja portàvem temps donant-li voltes a un 
altre projecte relacionant evidentment 
amb el món dels animals, però el refugi 
ens ocupava tot el temps del món i no 
ens podíem dedicar a aquesta part tant 
important en la lluita contra el maltrac-
tament animal. 
Cal escapçar d’arrel tot allò que provo-
ca sofriment als animals. No serveix de 
res anar recollint gossos, gats...i bus-
cant-los noves llars si no ataquem el 
fons del problema. 
Acabem doncs de crear Justícia Animal 
de la qual en sentireu parlar ben aviat. 
Buscarem els maltractadors, els cria-
dors il·legals... tot aquell que en defini-
tiva faci mal a un animal per a que en 
pagui les conseqüències. 
Esperem que entre el Refugi Apan i Jus-
tícia Animal tindrem encara més força 
per aturar tota aquesta violència que es 
practica dia si i dia també contra aquells 
que no es poden defensar per si matei-
xos. 
Tot això no ho podem fer soles, neces-
sitem que la gent s’aboqui també a tru-
car a la policia quan vegi gossos tancats 
constantment en un pati, balcó, garat-
ge, encadenats... gats i gossos desatesos 
emocionalment, sense el tractament 
veterinari necessari... Aturem junts i 
juntes el maltractament animal!.
De tots els animals, el més cruel és l’esser 
humà. (Friedrich Nietzsche-filòsof)
Es pot jutjar el progrés moral i la gran-
desa de les nacions a través del tracte 
que infligeixen als seus animals (Ma-
hatma Ghandi)
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Un any més al costat de Sant Jordi i de la cultura

#SantJordi
www.diba.cat/sant-jordi
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Vagi per davant el meu 
respecte més absolut 
i sincer pels jutges, 
els advocats, els pro-

curadors i els administratius del 
sistema judicial català, que és òb-
viament l’únic que he tingut oca-
sió de tractar personalment. Les 

pegues venen bàsicament derivades de la manca de 
recursos econòmics suficients per fer funcionar la 
complexa maquinària dels assumptes legals.
Aquest respecte pels treballadors de l’administra-
ció de Justícia fa que l’actuació de la cúpula judi-
cial espanyola em causi molta més irritació que la 
indiferència que causa al conjunt dels ciutadans 
espanyols als quals tot el que facin els magistrats 
de l’Audiència Nacional o del Tribunal Supremo els 
deixa indiferents o fins i tot els agrada.
A ningú sembla importar-li que el jutge Llarena es 
gasti ingents quantitats de recursos econòmics per 
redactar ordres de detenció internacionals que una 
i altra vegada es veu obligat a retirar perquè les fa 
malament o no s’ajusten a dret. El darrer episodi 
que n’hem sabut s’emporta la palma: Demana unes 
qüestions prejudicials per a l’extradició de Carles 
Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí i el Tri-
bunal de Justícia de la Unió Europea els hi retorna 
perquè tenen errors de consideració en confondre, 
Llarena, el codi penal espanyol amb el belga.

També el futur president del Consejo General del 
Poder Judicial i del Tribunal Supremo, el magistrat 
Marchena s’ha hagut de menjar amb patates l’ordre 
internacional d’extradició contra Lluís Puig i Gordi 
perquè el Tribunal Supremo no és competent... per 
jutjar-lo.
El que està passant a l’alta magistratura espanyola 
és greu. Molt greu. I a poc a poc, com una taca d’oli, 
es va escampant per les altres àrees de l’adminis-
tració de justícia d’Espanya. Hem vist un jutge que 
va rebaixat la pena a un violador “porqué la mujer 
NO se defendió”. Un altre jutge, més o menys per 
la mateixa època, va rebaixar la pena d’un violador 
“porqué la mujer SE defendió”.
El TSJC ha anul·lat la multa de 500.000 euros a la 
companyia de gas que va tallar el subministrament 
de forma indeguda a una dona gran que en intentar 
escalfar-se va morir en l’incendi accidental. O que 
dir de la sentència que obliga a l’estat  indemnitzar 
la família Franco pels tràmits del retorn del Pazo 
de Meirás.
El que ja s’emporta la palma del que és la justícia a 
la carta és el que ha dictaminat el jutjat mercantil 
de Madrid sentenciant preventivament que el Real 
Madrid no pot ser exclòs de les competicions euro-
pees que organitzen la UEFA i la FIFA, malgrat que 
Florentino Perez els ha volgut desautoritzar creant 
un organisme nou.
Quan un estat aplica la justícia “a la carta”, deixa de 
ser una democràcia, encara que formalment es voti 
cada quatre anys.   

El que està passant a la alta 
magistratura espanyola es greu. Molt 
greu. I poc a poc, com una taca d’oli, 

es va escampant per les altres arees de 
l’administració de justicia d’Espanya

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Com podem confiar 
en la justícia?

Sagarra, Rocosa i El Comte Arnau

Al carrer Galícia, cantonada 
amb el carrer d’Òdena, recent-
ment s’hi ha clavat un senyal 
que obstrueix totalment el pas 
de vianants per la vorera. Com 
han de passar les persones amb 
dificultats de moviment i com ho 
detectaran els invidents?

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

Així comença El Com-
te Arnau (9.000 versos 
hendecasíl·labs, escrits 
per Sagarra al llarg de 

sis anys). Per la finestra enreixada, 
/ guaita el boscatge i els camins de-
serts. / S’acluca la llàntia endormis-
cada, / ella vigila amb els dos ulls 

oberts. / És la muller del Comte Arnau, / i espera la 
tornada insegura del marit. / Un pèl blanc li traí la 
cabellera, / i els anys de fruita li han desfet el pit. / La 
boscúria –amb la força que s’hi cria– / en aquest punt 
de calma de la nit, / té aquella mena de salvatgeria 
/ que ella palpa en el cor del seu marit. / Ai, Comte 
Arnau, senyor de mes besades, / que ets el meu viure 
i que ets el meu turment. / Què puc fer, si jo tinc les 
mans lligades, / i el meu braç no és pel teu capteni-
ment? / Els meus llavis escaldes nit i dia / i m’arracones 
com un entrebanc. / Si et pogués avorrir, t’avorriria. / 
Però et tinc massa endintre de la sang…! 
L’ínclit anoienc, doctor Josep Romeu i Figueras, sen-
tencià: “Arnau és el mite més fort, més robust i més 
popular de Catalunya, és el mite per antonomàsia de 
la literatura catalana”. Poesia Viva d’Igualada n’oferí 
una hora de fragments en la sessió núm. 096 (21-04-
2007). Va ser una adaptació preparada i interpretada 
pel barcelonès Jaume Rocosa i Mitjavila, una de les 
grans veus de l’entitat poètica nascuda a la segona 
part del segle XX a la Cova del Drac. El muntatge es 
titulà El Comte Arnau en les “veus” de Jaume Rocosa. 
“Veus” en plural, perquè ell va tenir cura de la nar-
ració i de tots els personatges. Una única veu, doncs, 
aquell dia a l’Aurora.
Rocosa, destacada figura de Poesia Viva de Barcelo-
na, havia vingut diverses vegades a l’Aurora per col-
laborar amb el grup igualadí. La culminació va ser 
amb aquest Arnau. En la seva veu es concentraren 
versos escollits que t’endinsen en l’ànima i la tragè-
dia d’un personatge literari qualificat també com el 
nostre Dràcula, el no-mort, pecador castigat a no 
morir-se. Aquesta epopeia medieval ja havia estat 
tractada per Verdaguer, que fou el primer a fer-ho, i 
després per Maragall. I és que els nostres grans poe-
tes s’havien sentit atrets per la màgia d’una temàtica 

que subjugava. I Jaume Rocosa i Mitjavila s’encarregà 
de transmetre’ns el verb d’en Josep Maria de Sagarra. 
I amb quina veu!. La de sempre, aquesta vegada al 
servei del llenguatge sagarrià, bategant de vida i fer-
mesa, que omplí l’escenari de l’Aurora. Per si el ben 
dir de Rocosa no fos poc, crec que es va tenir encert 
en una minimalista presentació, concentrada en el 
joc de llums del bonic teatre. Llums que brillaren de 
forma superlativa. Els deu cants del poemari foren 
acompanyats de focus de colors d’acord amb que 
succeïa en els distints episodis. Aparegueren el blau, 
el verd, el violeta, el groc i, naturalment, el blanc de 
sempre. 
Ànima en pena, puja sense fressa. / Obrim els porti-
cons. Un xic només. / Aquí també reposa una aba-
dessa… / L’has conegut? Ja saps ben bé qui és? / Àni-
ma, la coneixes. No et convida / a decantar-te sobre 
el rostre bell? / Aquesta és l’abadessa Margarida / 
pastada en la negror del teu castell. / –Reposa, fi-
lla meva, Margarida. No t’esveris si acàs ens troben 
junts. / Fan una llum molt blanca i eixerida / les es-
trelles del dia de difunts. / –Reposa, filla meva, Mar-
garida, / encar que em faci mal el teu repòs!.../ Canta 
el gall negre!. –Adéu-siau, senyora! / –El teu cavall 
t’espera, Comte Arnau! / –Arri, cavall, encesa com-
panyia! / –Tu, Comte Arnau, enceta la cançó. / Sense 
parar. Sense dormir ni un dia. / Amb el nas dintre del 
rastre del dolor! / I atabalant planures i muntanyes, / 
mort i viu, vés voltant eternament, / amb la tenebra 
al fons de les entranyes. / Amb la tenebra al moll del 
pensament! Així acaba El Comte Arnau. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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DISTÀNCIA, MANS I MASCARETA.
#CULTURASEGURA



8  |  Divendres, 23 d’abril de 2021

La societat s’enfronta a 
un gran repte: continu-
ar abastint d’aliments, 
serveis i béns de con-

sum a una població creixent 
sense esgotar els recursos del 
planeta al mateix temps que 
es redueixen les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle per 
evitar l’escalfament global.
L’Acord de París, l’Agenda 
2030 i el Paquet d’Economia 
Circular 2019-2040 de la UE 
estableixen objectius i línies 
d’acció específiques en matè-
ria de Desenvolupament Sos-
tenible i Economia Circular 
que permeten enfrontar-se a 
aquest repte però que neces-
siten, per a la seva consecu-
ció, d’un compromís ferm de 
la societat, l’administració i 
les empreses. Cespa ha asso-
lit aquest compromís i treba-
lla dia a dia en la millora dels 

CESPA, per davant en els reptes ambientals i socials 
que presenten l’Acord de París, l’Agenda 2030 

i el Paquet d’Economia Circular de la UE

seus processos i en el desen-
volupament de solucions que 
contribueixen a avançar cap a 
una economia circular. A Ces-
pa entenem l’economia circu-
lar com una font de generació 

de valor, tant per transformar 
les nostres plantes de tracta-
ment de residus en centres de 
recuperació de recursos, com 
per crear nous models de ne-
goci.

L’Economia Circular és un 
model econòmic i produc-
tiu que es presenta com 
l’alternativa sostenible a el 
model caduc de l’Economia 
Lineal. En l’Economia Cir-
cular es promou la reducció 
de l’entrada d’energia i ma-
tèries primeres verges en el 
cicle productiu i la reducció 
dels residus generats de 
forma que els materials es 
mantenen el major temps 
possible en el sistema 
oferint un servei. 
L’economia circular obre 
una oportunitat de canvi 
introduint la idea de rede-
finir la manera com fem les 

coses per tal de conservar 
el capital natural.  S’ha d’in-
cidir en totes les baules de 
la cadena: des del disseny 
del producte, que ha d’estar 
pensat des d’un inici per al 
seu reciclatge; la fabricació, 
que ha de tenir la menor 
petjada ecològica possible i 
ha d’incorporar matèries pri-
meres secundàries; la distri-
bució i comercialització, on 
s’ha de fomentar la logística 
inversa i la reducció d’emba-
latges; el consum,  on s’ha 
de promoure un consum res-
ponsable i de proximitat així 
com l’ús compartit de pro-
ductes passant del model de 

propietat al model de ser-
veis i, per últim, la gestió 
dels residus, implementat 
recollides selectives que 
faciliten el reciclatge dels 
residus i la seva conversió 
en matèries primeres se-
cundàries.
Perquè el circuit funcio-
ni s’han d’implicar tots els 
agents, des de la indústria 
productora de béns i ser-
veis, els consumidors, les 
empreses de gestió de resi-
dus i de reciclatge, els cen-
tres tecnològics i d’inves-
tigació i, per descomptat, 
l’administració pública.

Què és l’economia circular?

Transició cap a 
l’economia 
circular
A Cespa mantenim el nostre 
afany per oferir infraestructu-
res que contribueixin a impul-
sar la reutilització el reciclatge 
i la valorització dels residus i 
que aportin solucions per a la 
transició d’una economia line-
al a circular. Ja fa anys que dis-
posem de plantes sustentades 
en els principis de l’economia 
circular i hem estat i som capa-
ços de desenvolupar projectes 
complexos i de més valor afe-
git per als nostres clients. La 
nostra experiència ens permet 
avançar amb èxit en la cadena 
de valor i afrontar la comple-
xitat d’aquests projectes des 
de la confiança en el coneixe-
ment dels reptes tecnològics 
que plantegen aquestes instal-
lacions.

Iniciatives que 
contribueixen 
a l’economia 
circular
CESPA treballa de forma con-
tinua en el desenvolupament 
de solucions per a la conversió 
dels residus en matèries pri-
meres secundàries de qualitat 
i en energia renovable. Per a 
Cespa el residu constitueix 
un material a partir del qual 
es poden obtenir productes 
de valor aplicant en cada cas 
la solució tecnològica adient i 
adaptada tant al residu a trac-
tar, qualitat i volum, com a la 
matèria primera secundària o 
energia a obtenir. 
Els bioresidus, que constituei-
xen més del 35% dels residus 
municipals i que també es pro-
dueixen en grans quantitats 
en el sector agroalimentari, 
són un dels focus de Cespa 
En aquest sentit, apostem per 
l’obtenció de energia renova-
ble a partir d’aquests residus. 
Cespa opera l’única planta a 
Espanya produint biometà a 
partir del biogàs de residus do-
miciliaris; es tracta de la planta 
ubicada al Parc Tecnològic de 
Valdemingómez (Madrid) on 
es generen anualment més de 

104 GWh d’energia renova-
ble. El biometà és un gas com-
bustible d’origen renovable 
amb composició similar al gas 
natural i que pot injectar-se en 
la seva xarxa de distribució, o 
també pot fer-se servir com a 
combustible vehicular. Actu-
alment estem treballant en la 
implantació d’altres instal·laci-
ons similars, com és el cas de 
la planta de biometà a partir 
del biogàs del Dipòsit Contro-
lat de Can Mata. 
Un altre exemple de valorit-
zació dels bioresidus és el 
projecte VALUEWASTE. Es 
tracta d’un projecte amb fi-
nançament europeu dins el 
programa H2020  http://valu-
ewaste.eu/. Dins el projecte 
es proposa un procés per a la 
valorització de la fracció orgà-
nica dels residus sòlids urbans 
a través de la implementació 
de tres cadenes de valor inno-
vadores que fan servir aquests 
bioresidus com a matèria pri-
mera i, a través d’un procés en 
cascada, s’obtenen productes 
d’alt valor afegit: proteïnes i 
greixos per a alimentació ani-
mal i biofertilitzants, entre 
d’altres, generant-se així valor 
econòmic, social i mediambi-
ental. 
En el cas dels residus plàstics, 
Cespa ha implementat dife-
rents iniciatives per a la seva 
valorització, com és el cas de 
la fabricació de mobiliari urbà 
a partir dels plàstics que no 
s’han pogut recuperar a les 
plantes de selecció. També 
hem construït, operem i man-
tenim una planta de reciclatge 
de plàstic PET (tereftalat de 
polietilè) situada a les Fran-
queses de Vallès, Barcelona, 
essent aquesta planta una de 
les de major capacitat instal-
lada d’Europa: es processen 
50.000 tones anuals de PET 
generant PET reciclat amb la 
qualitat necessària per rein-
troduir-se en processos de 
fabricació d’envasos de plàs-
tic. També estem treballant 
de forma conjunta amb altres 
tecnòlegs en la implantació de 
processos de reciclatge químic 
per als plàstics que no es po-
den valoritzar materialment.
També operem a Catalunya, 
una instal·lació de reciclatge 
de residus d’alumini i prepa-
ració per a la seva introducció 
a foneries. A la planta ubicada 
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a Santa Maria de Palautodera 
recuperem anualment més de 
14.000 tones de residus d’alu-
mini.
Pel que fa a la fracció tèxtil 
present en els residus muni-
cipals, Cespa ha desenvolu-
pat una solució tecnològica 
innovadora amb l’objectiu de 
valoritzar-la. Aquesta solució 
industrial es basa en l’obten-
ció d’una fibra d’aplicació en 
diversos sectors industrials. 
Altres exemples d’iniciatives 
dirigides a l’obtenció de ma-
tèries primeres secundàries 
a partir de residus industrials 
són els projectes FiberGlass, 
ReTop y Horbran, en els quals 

s’han dissenyat processos per 
a l’obtenció de fibres recicla-
des a partir de residus post-in-
dustrials de teixits de fibra de 
vidre i de teixit de fabricació 
de tovalloletes higièniques, i 
s’ha demostrat la viabilitat de 
la seva aplicació com a reforç 
del formigó.
L’Economia Circular contem-
pla també com a opció vàlida 
l’obtenció d’energia a partir 
dels residus que no és possi-
ble valoritzar materialment. En 
aquest sentit, Cespa té experi-
ència demostrada en la pro-
ducció de Combustibles Sòlids 
Recuperats a partir d’aquests 
residus, combustibles de subs-

Objectiu 
“Zero Waste 
to Landfill”
El Paquet d’Economia Circular 
planteja un objectiu ambiciós 
respecte l’eliminació dels resi-
dus als abocadors: al 2035 es 
podran dipositar en aquestes 
instal·lacions un màxim del 
10% dels residus municipals. 
Com a dada de referència, 
l’any 2019 a Catalunya es van 
dipositar a abocador més del 
33% dels residus municipals  i 
és per això que es fa necessari 
incrementar el percentatge de 
residus que es recullen selecti-
vament, millorar els processos 
de selecció i reciclatge i esta-
blir de nous per a la transfor-
mació dels residus en matèries 
primeres secundàries definint 
noves cadenes de valor. 
Les empreses també han asso-
lit com a objectiu l’increment 
en la valorització dels residus 
generats i la reducció dels 
residus dipositats a abocador 
en el marc d’una política cor-
porativa de sostenibilitat.
Cespa col·labora amb l’admi-
nistració i les empreses per tal 
d’aconseguir reduir els resi-
dus eliminats als abocador. 
L’equip humà de la companyia 
és multidisciplinar, innovador 
i compta amb àmplia experi-
ència en l’àmbit de la gestió 
i valorització de residus tant 
municipals com industrials, el 
que ens permet dissenyar amb 
els nostres clients solucions a 
mida per arribar a  l’objectiu 
“Zero Waste to Landfill”.
El projecte Zero Waste to 
Landfill desenvolupat per 
Cespa i Ford és un exemple 
d’èxit del model de col·labo-
ració amb els nostres clients. 
En aquest projecte s’ha acon-
seguit que cap residu gene-
rat a la planta de fabricació 
d’automòbils d’Almussafes 

(València) acabi a l’abocador, 
i per tant pugui tenir una se-
gona vida. Amb aquest pro-
jecte la planta valenciana de 
Ford ha evitat enviar 15.000 
tones a l’any de residus a 
l’abocador. La fàbrica valen-
ciana ha estat de les prime-
res a Europa en assolir l’ob-
jectiu de no enviar residus a 
l’abocador marcat per com-
panyia en les seves plantes a 
Europa. 

titució que contenen una 
fracció biodegradable que 
contribueix a reduir les emis-
sions de CO2 en les cimente-
res a les quals van destinats. 
Hem construït i operem una 
de les plantes de producció 
de CSR amb més capacitat 
i més avançada de la Unió 
Europea, la planta situada al 
polígon industrial de Zona 
Franca, que pot processar 
fins a 100.000 tones anuals 
de materials i està dotada de 
la tecnologia més innovado-
ra. 
La incorporació de tecnolo-
gies de la indústria 4.0 tam-
bé és una part important 

dins l’evolució de les nos-
tres instal·lacions i la seva 
transformació en plantes de 
producció de matèries pri-
meres secundàries, perme-
tent una traçabilitat absoluta 
dels materials, el seguiment 
dels processos i l’optimitza-
ció continuada i en línia dels 
mateixos, aconseguint així 
sistemes altament eficients. 
En aquest sentit, Cespa és 
pionera en l’aplicació de ro-
bòtica, sensorització avan-
çada i intel·ligència artificial 
en les plantes de selecció de 
residus. En l’actualitat tenim 
robots a cinc plantes, que in-
clouen l’Ecoparc 4 i la Planta 

de Selecció d’Envasos ubi-
cats als Hostalets de Pierola. 
En definitiva, Cespa està pre-
parada per afrontar el repte 
que representa la transició 
cap a una economia circular. 
El nostre equip humà multi-
disciplinar i format per tèc-
nics qualificats i amb àmplia 
experiència en innovació 
i en la gestió, tractament i 
valorització de residus, així 
com les nostres referències 
i casos d’èxit ens avalen com 
a entitat que ha contribuït i 
té la voluntat de continuant 
fent-lo en aquesta transició 
imprescindible per garantir un 
present i un futur sostenible.

Imatge de la planta de producció de biometà en el Parc tecnològic de Valdemingómez (Madrid)

Imatge de la planta de producció de Combustibles Sòlids Recuperats a Zona Franca (Barcelona)
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Nou pas endavant per a la construcció del futur Campus 
de la Salut a l’antic Hospital

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

La tinenta d’alcalde de 
l’Ajuntament, Carlota 
Carner, acompanyada 

del Delegat del Rector de la 
Universitat de Lleida al Cam-
pus d’Igualada, Carles Cap-
devila, ha anunciat l’inici de 
la licitació del futur Campus 
Salut. Carner ha explicat que 
“aquest és un pas molt impor-
tant per Igualada que cada ve-
gada és més a prop de veure’l 
fet realitat”.
Carner ha recordat que al fe-
brer ja es disposava del pro-
jecte executiu acabat, amb el 
programa funcional elaborat 
de forma conjunta amb la 
Universitat de Lleida. Al ple 
de març es va aprovar l’inici 
de la contractació i a partir 
d’aquest dimarts ja s’ha pu-
blicat la licitació al perfil del 
Contractant.
Aquest nou pas en la cons-
trucció del nou Campus Salut 
significa per Carner “la con-
solidació del projecte d’Igua-
lada com a ciutat università-
ria, juntament amb els altres 
projectes que s’han impulsat 
com el 4DHealth o l’acredi-

El Campus Universitari Igua-
lada-UdL celebra demà dis-
sabte 24 d’abril la Jornada de 
portes obertes en format vir-
tual. Una jornada on l’estu-
diantat i les famílies podran 
conèixer tota l’oferta forma-
tiva del campus igualadí per 
al curs 2021-2022, amb pre-
sentacions en directe de les 
titulacions al llarg del dia. Per 
participar-hi cal connectar-se 
a la web http://www.porteso-
bertes.udl.cat/ i inscriure’s-hi 
prèviament.
El programa inclou sis pre-
sentacions al llarg del dia. A 
les 10h, la del grau en Admi-
nistració i Direcció d’Empre-
ses (ADE) i el doble grau en 
Enginyeria en Organització 
Industrial i Logística i en 
ADE; a les 11h, la del grau en 
Infermeria i el doble grau en 
Nutrició Humana i Dietètica 

REDACCIÓ / LA VEU 

Després de presentar 
la diagnosi del Pacte 
d’Acció Econòmica 

i Social, el Consell Comar-
cal de l’Anoia ha començat 
una segona fase en què busca 
projectes innovadors d’em-
preses que puguin fer possi-
ble la reconversió de l’econo-
mia de l’Anoia amb especial 
atenció a aquells relacionats 
amb la transició verda, digi-

tació de l’Hospital d’Igualada 
com a hospital universitari”.
Pel que fa a la part econòmi-
ca, Carner ha avançat que en 
el proper mes d’abril el govern 
portarà a aprovació el conveni 
de l’ajuntament amb la Dipu-
tació de Barcelona per la sub-
venció de 2 milions d’euros 
per la construcció d’aquest 
campus. Aquests se sumen als 
2 milions de subvenció que 
aportarà la Generalitat. Car-
ner ha posat en valor el fet 
que l’ajuntament hagi acon-
seguit un finançament extern 
de quatre milions d’euros d’un 
projecte que en costa sis. Per 
carner aquest nou pas mostra 
l’aposta “determinada d’Igua-
lada pel coneixement com a 
motor de creixement econò-
mic i social, amb la idea que 
els joves del nostre territori 
se’ls hi pugui oferir una for-
mació universitària propera i 
de qualitat, i que es va ampli-
ant any rere any”.

Doble grau d’Enginyeria 
d’Org. Industrial i ADE
Carles Capdevila, Delegat del 
Rector al Campus d’Igualada, 
ha valorat molt positivament 

l’àmbit de la salut que escu-
llen el Campus d’Igualada per 
Formar-se”. 
Capdevila ha aprofitat la 
compareixença municipal 
per anunciar que el Campus 
d’Igualada estrenarà el proper 
curs el Doble Grau d’Engi-
nyeria d’Organització Indus-
trial i ADE. Una bona notícia, 
ha dit Capdevila, per “aug-
mentar l’oferta de formació 
i el nombre d’estudiants del 
Campus d’Igualada fent-lo 
cada dia més gran”.

aquesta notícia i ha expli-
cat que “una instal·lació com 

aquesta podrà acollir el nom-
bre creixent d’estudiants de 

Demà, portes obertes al 
campus Igualada-UdL

i en Fisioteràpia; a les 12h, els 
graus en Enginyeria Química, 
en Organització Industrial i 
Logística, i en Tècniques d’In-
teracció Digital i de Compu-
tació, així com el nou doble 
grau en Enginyeria en Orga-
nització Industrial i Logística 
i en ADE, que s’ofereix el curs 
vinent amb 10 places. A les 
16h, l’Escola Politècnica Su-
perior de la UdL dedicarà una 
sessió a les dobles titulacions 
internacionals que té amb la 
universitat brasilera de Facens 
(Sorocaba), a les 17h, la xerra-
da informativa del què oferta 
el centre es farà en castellà. 
El dissabte dia 15 de maig se 
celebrarà una nova Jornada de 
portes obertes. Durant els ma-
teixos dies, 24 d’abril i 15 de 
maig, la UdL presenta, també, 
tota la seva oferta formativa a 
Lleida amb xerrades virtuals.

El Consell obre una bústia per a 
recollir idees per als Fons Europeus

tal i l’economia de les cures. 
La bústia que ha creat té per 
objectiu contribuir al finan-
çament d’actuacions orien-
tades a impulsar la cohesió 
econòmica, social i territori-
al i optar als Fons Europeus 
Next Generation.

97 accions i 47 reunions 
amb agents
L’equip del Pacte ja ha dut 
a terme 97 accions i 47 re-
unions amb agents, sobre-
tot d’empreses que s’havi-
en identificat en la fase de 
diagnosi del Pacte. D’altra 
banda, el Consell ja ha rebut 
10 projectes de 10 empre-
ses innovadores, i obrirà un 
apartat al seu web en què es 
podrà consultar tota la in-
formació. També ha posat a 
disposició de les empreses el 
correu electrònic anoiaeu-

ropa@anoia.cat, al qual es 
poden fer arribar projectes i 
consultes sobre el Pacte.
El vicepresident primer del 
Consell, Jordi Cuadras, afir-
ma que “posem tota l’estruc-
tura i capacitat del Consell al 
servei de la reconversió eco-
nòmica de la nostra comarca 
per a fer possible ser loco-
motora de la recuperació i 
no vagó de cua. Al costat del 
teixit econòmic volem captar 
totes les oportunitats possi-
bles per a combatre les greus 
xifres d’atur que tenim i do-
nar oportunitats a la gent”.
El Pacte d’Acció Econòmica 
i Social el finança el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i 
l’impulsen el Consell Co-
marcal i els ajuntaments de 
la comarca, acompanyats 
dels agents socials i econò-
mics de l’Anoia.

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

lletradasilvia@gmail.com
Tel. 93 803 49 36

c/Castellfollit, 3 Igualada

RENDA 2020



L’altíssimes xifres de risc 
de rebrot a l’Alta Anoia, 

ara mateix una de les 
zones més exposades del 

país, han fet pujar la 
mitjana anoienca

Igualada, en una 
jornada de 
treball sobre el 5G 
en l’atenció 
sociosanitària
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S’ha realitzat de forma tele-
màtica la primera sessió de 
treball sobre la tecnologia 5G 
a la vegueria del Penedès. En 
aquesta primera trobada la 
sessió ha tractat sobre la Tec-
nologia 5G aplicada a l’atenció 
sociosanitària.
L’ha reunió s’ha realitzat di-
marts 13 d’abril i ha estat im-
pulsada pels ajuntaments de 
Vilanova i la Geltrú, Igualada, 
la Diputació, Mobile World 
Capital, la Fundació i2Cat i la 
Generalitat.
La sessió ha tingut una pri-
mera part oberta al públic 
on s’han exposat els objectius 
d’aquestes trobades digitals 
i una segona tancada als ex-
perts del sector on s’han de-
finit projectes en els que cal 
treballar i s’han explicat casos 
concrets d’aplicació del 5G en 
la salut.
Per part de l’ajuntament 
d’Igualada l’encarregat de par-
ticipar en aquesta sessió ha 
estat el regidor de Mobilitat 
i Sostenibilitat Miquel Vives 
que ha posat en valor l’aposta 
d’Igualada per la innovació. 
Vives ha parlat de “la forta 
aposta d’Igualada per la for-
mació sociosanitària amb el 
4DHealth, l’Hospital Univer-
sitari i el nou Campus Salut 
com a clars motors de conei-
xement”. Vives ha assegurat, 
també, que la tecnologia “5G 
forma part del futur d’Iguala-
da, l’Anoia i el país”.
Des de l’Ajuntament s’espera 
que l’Àrea 5G contribueixi a 
un accés descentralitzat als 
fons de reactivació econòmica 
europeus NextGenerationEU.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a comarca acaba aques-
ta setmana un índex de 
rebrot de covid-19 de 

516, el desè més alt de Cata-
lunya, i significativament molt 
més elevat que a inicis d’aquest 
mes. Tot i això, la bona notícia 
és que la velocitat de propa-
gació (Rt) es manté a la baixa, 
ara mateix de 0,99.
Part de la raó de l’augment del 
risc de rebrot al nostre territo-
ri, molt per damunt de la mit-
jana catalana d’aquests dies, es 
deu al rebrot de covid-19 que 
està patint la zona de l’Alta 
Anoia, amb xifres d’escàndol: 
Calonge de Segarra i Pujalt 
eren ahir de les poblacions 
catalanes amb un índex més 
alt, de 7.936 i 7.422, respecti-
vament. La situació és similar 
a la resta de municipis de l’Alta 
Anoia, la qual cosa ha provo-
cat anul·lacions d’activitats i 
mesures per intentar aturar 
aquestes dades (veure pàgines 
de Comarca). A Igualada, el 
risc de rebrot era ahir de 633, 
també força alt.
Pel que fa a la Rt comarcal, la 
xifra ha augmentat en els dar-
rers dies fins arribar al 0,99, 
just al límit del què es consi-
dera que el covid-19 no s’es-
tà propagant. A Igualada, és 
d’1,17.
Si s’observa el mapa adjunt, 
podem veure la situació de la 
velocitat de propagació de la 
pandèmia a tot el país per co-
marques. S’observa que l’Ano-
ia és on existeix una velocitat 
menor (en verd), la qual cosa 
significa que s’està controlant 
l’evolució de la covid-19. El fet 
que a les zones més poblades 
del país hi hagi Rt per sota d’1 
és un dels motius amb més 

Alt índex de risc de rebrot a l’Anoia, però es 
manté a la baixa la velocitat de propagació

Positius per PCR Risc de Rebrot Rt Mitjana edat Vacunats 1a Vacunats 2a Ingressats Defuncions

3 GENER 402 848 1,63 44 22 0 46 7
10 gener 390 682 1,07 43 1.175 0 75 5
17 gener 403 696 1,08 42,8 1.351 0 82 9
4 FEBRER 154 235 0,69 45,6 145 1.057 57 9
11 febrer 212 412 1,38 36,8 390 991 45 4
18 febrer 175 378 1,18 36,2 809 145 44 0
13 165 293 1,16 38 1.151 278 38 3
20 març 211 362 1,17 42,8 224 1.434 36 5
27 març 209 391 1,13 39,3 2.187 1.211 51 3

ABRIL 169 266 0,83 40,1 3.174 382 40 3

315 516 0,99 37,5 4.065 548 55 1

ACUMULAT A       10.149 516 24.041 8.516 494                         
EN UCI

622

pes per a permetre, a partir de 
dilluns, la mobilitat lliure per 
tot el país, i finalitzi el confi-
nament comarcal. Per sort, les 
comarques amb la Rt més ele-
vada són de molt poca pobla-
ció, com són la Terra Alta i el 
Pallars Jussà.

A l’espera de vacunes
La vacunació tenia un bon 
ritme a la comarca. Així, la 
setmana passada es va admi-
nistrar el rècord 4.065 prime-
res dosi, i 548 segones. Des de 
llavors, però, s’està a l’espera de 
l’arribada de noves vacunes, 
especialment de Janssen, situ-
ació que és general. És possi-
ble que la setmana vinent tor-
ni a incrementar-se el ritme, 
aquí i a tot el país, una vegada 
l’Agència Europea del Medica-
ment ha autoritzat la vacuna 

americana.
De moment, es porten vacu-
nades a l’Anoia 24.041 perso-
nes en primera dosi, i 8.516 en 
segona.
El virus, però, segueix infec-
tant persones. Aquesta setma-
na passada es van detectar 315 
nous positius, dada que no es 
repetia des de gener. S’observa, 
doncs, un clar increment de 
contagis, si bé, evidentment, 
no amb la força que hi havia 

en mesos passats. La immensa 
majoria es curen a casa, sense 
necessitat de trepitjar l’hospi-
tal.
D’altra banda, aquesta setma-
na hi ha 55 anoiencs ingres-
sats per covid, amb una perso-
na que ha mort. Les xifres de 
mortalitat setmanals, que al 
gener havien arribat a 9, han 
baixat en picat. En total, des 
de l’inici de la pandèmia, han 
mort a l’Anoia 622 persones. 
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Vetlla de pregària 
al Sant Crist i 
diumenge, 
missa final

El passat dimarts, 20 d’abril, 
aniversari de la suor miracu-
losa de sang i aigua del Sant 
Crist d’Igualada esdevinguda 
en la mateixa data, divendres 
Sant, del 1590, tingué lloc a la 
Basílica de Santa Maria una 
vetlla de pregària recordant 
l’efemèride.
En la mateixa es llegiren dife-
rents textos relacionats amb 
l’efemèride, el que ha suposat 
el Sant Crist per a la vida igua-
ladina, en aquests 431 anys, i 
alhora també es recordà les 
similituds entre aquella èpo-
ca i l’actual, doncs els tràgics 
records d’una pandèmia són 
presents en les dues dates.
Presidí la celebració Mn. Xa-
vier Bisbal, prior eclesiàstic, i 
tingué cura dels cants Ita Oli-
va.
Diumenge, dia 25 d’abril, a 2/4 
d’una del migdia, i també a la 
Basílica de Santa Maria, tindrà 
lloc el darrer acte de les Festes 
del Sant Crist. Sota la presi-
dència de Mn Xavier Bisbal, 
prior eclesiàstic, i al final de 
l’eucaristia, tindrà lloc el tras-
llat de la imatge del Sant Crist 
des del manifestador de l’altar 
major, fins a la seva capella, on 
hi romandrà durant tot l’any 
fins a les festes del 2022, que 
esperem que ja puguin tornar 
a celebrar-se amb la normali-
tat habitual.  

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament està ulti-
mant els treballs d’en-
jardinament de la pas-

tilla central del Parc Central 
que finalitzaran en els propers 
quinze dies amb la plantació 
de 1500 plantes i arbres. L’al-
calde, Marc Castells ha posat 
en valor aquesta aposta per 
“mantenir la biodiversitat al 
parc, en consonància amb la 
voluntat d’Igualada de ser una 
biophilic city que integra la 
natura”.
Un cop finalitzi aquest enjar-
dinament s’iniciarà la cons-
trucció d’un carril bici que 
discorrerà al costat de la nova 
zona enjardinada i que ocupa-
rà la pastilla central del parc. 
En els propers anys està pre-
vist que el carril bici connecti 
amb la pastilla que hi ha a to-
car de l’Hospital Universitari 
d’Igualada per tal que el carril 
arribi fins a aquest equipa-
ment sanitari.
Paral·lelament, l’alcalde 
d’Igualada ha anunciat que en 
els propers quinze dies també 
s’iniciarà la col·locació d’un 
quiosc de vins i tapes amb ser-
vei de lavabos al mateix parc. 
La construcció serà desmun-

El Parc Central tindrà 1.500 arbres i plantes, 
un quiosc-cafeteria i un carril bici

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde Marc Castells 
es va mostrar dime-
cres molt enfadat amb 

la formació Igualada Som-hi, 
que encapçala Jordi Cuadras, 
per difondre “mentides” en 
una roda de premsa sobre el 

table i tindrà una concessió 
inicial per deu anys. Castells 
ha destacat el fet que la “cons-
trucció no afectarà al parc i 
podrà retirar-se, si cal en un 
futur, per deixar l’espai tal i 
com estava.
La instal·lació estarà situada 
al xamfrà entres els carrers 

d’Itàlia i l’avinguda Catalu-
nya, ocuparà una superfície 
de 400m2 i tindrà un cost 
188.250€. L’ajuntament també 
ha acordat, amb la concessió 
d’aquest espai, un pagament 
de 18.000€ anuals en concepte 
de manteniment del parc du-
rant els propers deu anys.

Marc Castells ha explicat que 
amb aquesta nova construcció 
“es consolida el Parc Central 
com un punt de trobada dels 
igualadins i igualadines, fent-
hi molt més atractiva la seva 
estada”. L’alcalde ha explicat 
també que amb la nova instal-
lació es dota el parc de lavabos 
adaptats, cobrint una necessi-
tat molt demandada per part 
dels usuaris del Parc Central.
Amb aquestes millores s’arri-
barà a la penúltima fase de mi-
llora del Parc Central. El punt 
i final el posaran els nens que 
formen el Consell dels Infants 
que col·locaran 30 caixes niu 
a 30 pins del parc per conso-
lidar l’espai com un epicentre 
natural i ple de biodiversitat.

Marc Castells s’enfada amb Igualada Som-hi per 
difondre “mentides” sobre el projecte

projecte del Parc Central i més 
concretament sobre el carril 
bici. L’alcalde també va donar 
a entendre que la premsa lo-
cal col·laborava amb aquesta 
difusió, quan, de fet, es limita 
-com fa amb el govern muni-
cipal- a informar d’una roda 
de premsa...
Som-hi (PSC-Comuns) va 
denunciar que el govern de 
Junts per Igualada està “des-
fent carrils bici planificats des 
de fa anys a la ciutat”. El dar-
rer cas és el de l’avinguda de 
Catalunya, on el projecte ori-
ginal aprovat al seu moment 
per l’Ajuntament, segons Cu-
adras, preveia la construcció 

d’un carril bici i que el govern 
de Junts “està substituint per 
uns parterres de plantes amb 
un cost de 60.000 euros”. Un 
altre exemple és el carril bici 
d’una part de l’avinguda Gau-
dí “que estava en funciona-
ment i Junts va desfer quan va 
entrar al govern”. En l’àmbit 
dels vianants també lamenten 
“els 200.000 euros gastats en 
les obres del carrer de la Vir-
tut sense transformar-lo en 
un carrer de vianants que es-
tava planificat per connectar 
amb el Mercat”.
En roda de premsa, el regidor 
portaveu d’Igualada Som-hi, 
Jordi Cuadras, ha llençat un 

crit d’alerta perquè “ja no no-
més denunciem que el govern 
de Junts no està fent cap ac-
ció ambiciosa per la mobilitat 
verda, sinó que denunciem 
que està anant enrere, està 
desfent allò planificat. És in-
comprensible que en ple segle 
XXI, amb l’emergència climà-
tica com a crisi global i amb 
l’exemple de ciutats de tot Eu-
ropa que estan apostant per 
la mobilitat verda, el govern 
de Marc Castells visqui a un 
altre món i desfaci carrils bici 
que ja estaven planificats o 
renunciï a crear eixos de via-
nants com el que hi havia pla-
nificat al carrer de la Virtut”.

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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Tel. 93 804 82 30 
      660 215 485

Av. Europa, 4 · IGUALADAVEHICLES D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY
2018 BENZINA
PREU COMPTAT: 8.700€
PREU FINANÇAT: 6.500€

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE TECH
2019 BENZINA
PREU COMPTAT: 12.900€
PREU FINANÇAT: 10.900€

TOYOTA COROLLA 125H ACTIVE
2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU COMPTAT: 18.900€
PREU FINANÇAT: 16.900€

TOYOTA RAV4 200H ADVANCE
2017 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU COMPTAT: 21.500€
PREU FINANÇAT: 18.500€

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY
2020 BENZINA
PREU COMPTAT: 10.500€
PREU FINANÇAT: 8.500€

TOYOTA YARIS 120H STYLE
2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU COMPTAT: 19.900€
PREU FINANÇAT: 17.900€

TOYOTA CHR 125H ADVANCE
2019 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU COMPTAT: 20.900€
PREU FINANÇAT: 17.900€

TOYOTA CAMRY 220H LUXURY
2020 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU COMPTAT: 28.900€
PREU FINANÇAT: 24.900€

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS
2018 BENZINA
PREU COMPTAT: 9.900€
PREU FINANÇAT: 7.500€

TOYOTA COROLLA 125H SEDAN
2019 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU COMPTAT: 17.900€
PREU FINANÇAT: 15.900€

TOYOTA CHR 125H ADVANCE
2019 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU COMPTAT: 21.500€
PREU FINANÇAT: 18.500€

TOYOTA PROACE 115D
2019 DIÈSEL
PREU COMPTAT: 19.500€
PREU FINANÇAT: 16.900€
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REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte va morir 
a Barcelona Josep 
Mussons i Mata, que 

va ser vicepresident del FC 
Barcelona i membre de la jun-
ta directiva presidida per Jo-

El senyor Josep Mussons i Mata 
ha mort a l’edat de 95 anys a Bar-
celona. Va ser un igualadí de cap 
a peus, tota la seva vida.
Era el senyor Mussons. Mai va 
deixar de ser el senyor Mussons.  
A Igualada, durant molts anys, 
tothom sabia de qui es parlava 
quan es deia el senyor Mussons 
o, senzillament, el Mussons, per-
què era una persona coneguda, 
cordial i propera.
Un ciutadà actiu i emprenedor i 
també un personatge en el sentit 
més positiu de la paraula, d’un 
dinamisme envejable. Els reptes 
l’esperonaven i tenia una especi-
al virtut. Sabia com engrescar la 
gent amb un do innat de simpa-
tia, que feia que les seves propos-
tes trobessin sempre  persones 
per col·laborar també entusias-
mades en el seus projectes.
En va fer molts a Igualada, des 
de molt jove, des de sempre.
Molts igualadins en tenen re-
cord i memòria tot i que els anys, 
a vegades, poden difuminar els 
detalls exactes però no els fets ni 
l’ambient en què passaven. Per-
què aquella era una altra Igua-
lada.
A casa es parlava del senyor Mus-
sons amb afecte i respecte per tot 
el que feia, per com ho feia i pel 
que significava per Igualada. No 
eren temps brillants al país ni 
tampoc a la ciutat. Però el seu 
coratge transmetia petites il·lusi-
ons, si es vol, i que la gent tingués 
alguns objectius comuns. Ho va 
aconseguir sobretot a través del 
món de l’esport.
Cadascú conserva les seves ex-
periències i  evocacions. Una 
d’especial, l’any 1958, -teníem 
quinze anys-, va fer que pogués-
sim conèixer de prop la seva 
empenta i la seva capacitat d’or-
ganització d’actes multitudina-
ris. Ens va involucrar de mane-
ra decidida en uns Campionats 
d’Espanya de ciclisme d’aficio-
nats, que durant durant cinc o 
sis dies de juliol van canviar la 
fesomia d’aquella Igualada, més 
aviat grisa. Tot un esdeveniment 
en aquell temps. El senyor Mus-
sons va fer d’aquells campionats, 

Mor Josep Mussons i Mata, qui fou vicepresident del Barça, 
president de l’Associació d’Igualadins Forans i gerent de Bimbo

una organització ingent i alhora 
modèlica, amb responsables en 
diferents àrees. 
Les reunions eren al local de 
“La obra Sindical de Educación 
y Descanso”, situat al comença-
ment del carrer Sant Magí, da-
vant de la Pastisseria Pla. Què hi 
feia un noiet de quinze anys en 
aquelles reunions de gent diver-
sa i que ell veia com a gent gran i 
on la màquina d’escriure era en-
cara una novetat i no parava de 
ser teclejada per una secretària?. 
Potser no gran cosa. Escoltava, 
mirava, observava i també ad-
mirava i aprenia del que li sem-
blava que manava i l’havia cridat 
per una tasca concreta. Ajudar 
a que famílies igualadines con-
tribuïssin en l’èxit popular de la 
competició esportiva. Era llest 
el senyor Mussons. I tenia idees 
genials. S’havia d’assignar a cada 
corredor participant una família 
voluntària i un noi de la casa, un 
noi d’Igualada, que havia d’es-
perar al ciclista a l’arribada a la 
Rambla i a partir d’aquell mo-
ment tenir-ne cura. Allotjar-lo 
a casa fins l’endemà a l’hora de 
sortir la nova etapa, i durant tots 
els dies del campionat.
Ens va encomanar la coordi-
nació de tots els escolars de les 
famílies que s’havien afegit a la 
crida ciutadana. Era un risc però 
tenia la traça de saber donar una 
empenta a qui dubtava si seria 
capaç de portar l’encàrrec a ter-
me. La cosa va sortir bé. Un èxit 
esportiu, social i de públic, amb 
moltíssima gent al carrer i a les 

arribades. Les famílies volien 
veure el “seu” corredor quan en-
trava a la meta. Els participants 
vinguts de qualsevol racó d’Es-
panya, tenien el seu àngel que els 
esperava en traspassar la cinta 
d’arribada i se’n feia càrrec.
Eren temps de migradesa eco-
nòmica i era també una mane-
ra d’estalviar costos potser no 
assumibles llavors. Però a la ve-
gada, es garantia l’èxit popular 
de les curses. Per altra banda, 
en aquells anys no hi havia in-
fraestructura hotelera per aco-
llir el centenar de ciclistes, amb 
els directors i mecànics de cada 
equip que tots eren aficionats en 
el més ampli sentit de la paraula. 
La festa ciclista es va inserir en la 
ciutat com un esdeveniment re-
alment extraordinari. I va ser un 
lligam que en alguns durà anys 
i fins i tot va tenir reciprocitat. 
Les famílies d’alguns corredors 
van convidar les famílies igua-
ladines. Es van teixir amistats. 
També la del noi de quinze anys 
la va mantenir amb el senyor 
Mussons, llarga i plena d’admi-
ració i respecte fins a darrera 
hora. La seva última carta, re-
cordant justament aquests fets 
del 1958, la vam rebre el 18 de 
març d’aquest any 2021. 
El senyor Mussons va ser pro-
motor també en altres manifes-
tacions esportives. Va impulsar 
la participació de l’equip juvenil 
del Club Futbol Igualada en el 
prestigiós torneig internacional 
de futbol juvenil de Ginebra de 
l’any 1962. L’Igualada es va en-

frontar a l’Inter de Milà. 
La presència del l’Esbart Folklò-
ric Igualadí a Madrid, a l’estadi, 
en una d’aquelles festes del pri-
mer de maig de l’època va tenir 
la seva intervenció decisiva. El 
festival el va veure tot Espanya 
i Igualada va estar pendent de 
l’acte, retransmès en blanc i ne-
gre encara, per televisió.
També l’any 1956 es celebraren 
a Igualada uns campionats d’Es-
panya d’atletisme i ell n’és l’àni-
ma. El Xipreret s’omplí per veure 
els atletes a les pistes que es fan 
al voltant del camp de futbol. La 
ciutat s’abocà literalment en la 
manifestació esportiva i va que-
dar la imatge per sempre d’una 
gran “parada” inaugural de tots 
els atletes a la plaça de la Creu 
que impressionava.
Al velòdrom d’Igualada fou 
artífex d’activitat esportiva en 
vetllades ciclistes, alguna de 
memorable com la que va reu-
nir a Miquel Poblet, Van Looy i 
d’altres figures en una nit que el 
recinte va embogir amb els dos 
millors sprinters de l’època.  I va 
saber convertir-lo moltes tardes 
i nits en “bailodromo”, com la 
gent deia, amb figures de renom 
en l’àmbit del ball i la música. 
Gairebé ple sempre.
Va fer moltes, moltíssimes co-
ses a Igualada i per Igualada. De 
jove, un programa de ràdio amb 
retransmissions dels partits de 
futbol de l’Igualada. Ell, sota el 
pseudònim de Juan Balón, junt 
amb Magí Castelltort, Turbante 
Blanco, i Antoni Castelltort, Ar-
quero Azul, i tot i que es posaren 
pseudònims, tothom sabia qui 
eren, i va ser una novetat molt 
seguida en aquella Igualada, on  
l’aparell de ràdio no havia arribat 
encara a totes les cases.
Persona inquieta també en l’àm-
bit cultural, de jove va participar 
activament en diferents grups i 
associacions. El seu caràcter ani-
mat, deien, feia superar les difi-
cultats que sortien.
Fem memòria ràpida i clara-
ment incompleta i, naturalment, 
subjectiva, perquè és impossible 
encabir tota una vida tan extra-

ordinària en aquesta nota im-
provisada. 
Per raons professionals, va mar-
xar d’Igualada. La seva petjada 
es va anar difuminant amb el 
temps, com passa sovint en mol-
tes persones. Les noves genera-
cions no saben massa qui era. És 
llei de vida, però no deixa de ser 
una llàstima. El seu itinerari va 
ser fulgurant també com a igua-
ladí forà. Va responsabilitzar-se 
com a gerent de la implantació 
de Bimbo a Estat espanyol amb 
reconegut èxit. Directiu del Club 
Futbol Barcelona, ha deixat pet-
jada en la tasca immensa i posi-
tiva de la Masia, del planter, que 
tantes bones hores ha donat al 
Barça i la llavor perdura. Mai va 
deixar de tenir un peu i la mira-
da a Igualada. En seguia fidel-
ment els esdeveniment, totes les 
llums i les ombres.
En aquests darrers anys, confec-
cionava un treball pacient que 
periòdicament enviava a les se-
ves nombroses amistats a través 
de mail. Una mena de reportat-
ge sobre l’actualitat que amania 
amb música seleccionada i amb 
frases enginyoses i records. Pen-
sar que amb noranta-cinc anys 
feia aquelles creacions, volia dir 
que el senyor Mussons continu-
ava sent qui era. Inquiet, llest, 
proper. Ens intercanviàvem co-
municacions i l’última ens recor-
dava justament aquell “nen” que 
el 1958, amb por, es va atrevir 
a acceptar aquell encàrrec. Me-
mòria lúcida la seva. L’agraïment 
d’aquell nen continua viu en 
aquesta hora de la seva partença.
I al costat de tot això, la seva hu-
manitat somrient i propera sem-
pre, fins a l’últim moment de la 
seva llarga i plena vida.
Gran i entranyable a la vegada, 
senyor Mussons. Un igualadí que 
va passejar arreu la seva estimació 
per la ciutat on va néixer i créixer. 
Record i memòria d’una persona 
que deixa rastre i exemple.
El senyor Mussons. El senyor Jo-
sep Mussons i Mata d’Igualada. 
D’Igualada, sempre.

Carles Ma. Balsells

El Senyor Mussons, Record i Memòria

sep Lluís Núñez des del 1978 
fins al 2000, i on compartia 
vicepresidència amb un altre 
igualadí, Nicolau Casaus de la 
Fuente. Mussons va morir als 
95 anys d’edat, víctima de la 
covid-19.

Durant la seva etapa al club 
blaugrana, Mussons va assu-
mir els càrrecs de president de 
les seccions (1978-79), i tam-
bé va ser tercer vicepresident 
i president del futbol base 
(1979-2000). A nivell profes-

sional, va estar vinculat a l’em-
presa d’alimentació Bimbo, 
fundador a Espanya i gerent a 
tot el territori de l’estat.
Mussons també va ser un dels 
principals gestors de la Masia 
i va ser nomenat president 

d’honor de futbol base quan 
va deixar la directiva del Barça 
al 2000.
També va ser president del 
CF Igualada i de l’Associació 
d’Igualadins Forans. 
Descansi en pau.



Detenen tres homes 
per estafar 1.666€ 
amb targetes de 
companys de feina
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Els Mossos d’Igualada van de-
tenir els dies 13 i 14 d’abril tres 
homes de 24 i 22 anys, de naci-
onalitat senegalesa i espanyola, 
veïns de Martorell i Granollers, 
com a presumptes autors d’un 
delicte d’estafa.
La investigació es va iniciar 
el passat 5 de febrer, quan els 
mossos van rebre la denúncia 
d’un home que li havien fet tres 
càrrecs a la seva targeta per un 
import de 1.300 euros.
El 25 de febrer van rebre una 
altra denúncia d’un home que 
li havien fet un càrrec per un 
import de 366€. Els investiga-
dors van esbrinar que les dues 
víctimes havien treballat a la 
mateixa empresa durant els 
dies que es van produir les es-
tafes. En els dos casos els au-
tors van utilitzar les targetes  
per comprar bitllets d’avió per 
internet a Tenerife i a Dubai.
Els tres detinguts van quedar 
en llibertat després de decla-
rar a comissaria, a l’espera de 
la citació judicial.

Adeu, Josep. Adeu, Mussons
Ens ha deixat un home molt 
actiu; molt actiu i amb capa-
citat organitzadora fora de 
sèrie. Ens ha deixat el Josep 
Mussons i Mata.
Érem amics de tota la vida. 
Ens unia una gran amistat, 
arrelada d’anys.
Per escriure del Mussons, 
necessitaríem tot un exem-
plar de La Veu... i no sé si en 
tindríem prou!
Deixeu-me dir tan sols qua-
tre coses que m’unien a ell.
Fou secretari de l’Agrupació 
Folklòrica Igualadina, que 
fundà la recordada Sta. Puig. 
Un càrrec que posteriorment 
jo vaig ocupar, amb moltes 
menys qualitats que ell. La 
seva vinculació amb els “ba-
llets” continuà i quant fou 
Delegat d’E yD. organitzà un 
viatge a Madrid, amb un am-
pli programa d’actuacions. 
Guardem especial record de 
la ballada que es feu en un 
plató de TVE, al Paseo de  la 
Havana, quan les emissions 
sols arribaven a Madrid. Fou 
en el programa 441, del 8 
d’abril de 1958, festa del Sant 

Crist d’Igualada. L’Agrupació 
va convertir-se en la primera 
entitat d’Igualada d’actuar en 
aquells històrics estudis.
Quan va organitzar els Cam-
pionats d’Espanya de Ciclis-
me, de Obra Sindical, que ell 
aconseguí per Igualada, va 
nomenar-me Secretari de la 
competició.
Vàries vegades m’havia con-
vidat a la llotja del Camp 
Nou on havia pogut partici-
par de l’ambient que allí exis-
tia entre directius i invitats. 

Podria explicar moltes coses 
bones d’aquestes visites al 
camp del Barça
Ell, tot i viure a Barcelo-
na, no oblidà mai Igualada, 
fins i tot endegà l’Associa-
ció d’Igualadins Forans, que 
cada any venien per la festa 
del Sant Crist.
Ell em tenia com correspon-
sal a Igualada i sovint em feia 
preguntes sobre llocs i perso-
nes igualadines. 
Sempre que havia de fer con-
sultes em preguntava fent-

me una consulta, que jo in-
tentava   contestar el   millor 
possible, cosa que feia  que es 
desfés en elogis personals, a 
l’hora de donar-me les gràci-
es. L’última vegada va fer-me 
una consulta sobre “La Filo-
sa”. Mercès a l’ajut del Pep, el 
meu fill, poguérem donar-li 
una bona solució. Ell, com 
sempre va agrair la respos-
ta, però en aquesta ocasió va 
respondre amb un elogi per-
sonal, que publicà  a primera 
pàgina de la tramesa  (018B 
La Vella), a primers de gener 
d’enguany.
96 anys de vida donen molt 
per poder organitzar coses i 
activitats. Ell n’endegà l’alça-
da d’un campanar. Ara podrà 
descansar i retrobar-se amb 
els seus amics, Joan Pont, 
Màrius Tomàs, Josep Morera 
(“Tio”) Veremundo Bertran, 
entre d’altres. Molt serà que 
algun dia no organitzin al-
gun esdeveniment celestial. 
Oidà algun dia puguem re-
trobar-nos on ara siguis.

Josep Elias Farré

EN
FORMAT
VIRTUAL!
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POLÍTICA / MARC VERGÉS 

El President Quim Tor-
ra va visitar divendres 
de la setmana passada 

Igualada, per presentar-hi 
el seu llibre Les hores greus. 
Torra comenta que la Conca 
d’Òdena és un lloc molt espe-
cial i que té un protagonisme 
destacat en aquest dietari. La 
Veu de l’Anoia hi va poder 
parlar una estona abans de la 
presentació.

Com està set mesos després 
de la inhabilitació que el va 
allunyar de la primera línia 
política?
La veritat és que estic pitjor. 
Quan la gent em diu “de-
veu estar més tranquil”, jo 
els responc que no, perquè 
quan estàs amb un tema tan 
i tan greu com és la pandè-
mia i l’estàs lluitant, i de sob-
te t’aparten per un fet que 
considero absolutament in-
just, no m’agrada. M’hauria 
agradat arribar fins el final 
en la lluita contra la covid. 
 
Li va sorprendre que no hi 
hagués grans mobilitzacions 
contra la seva inhabilitació, 
que es va acceptar amb una 
certa “normalitat” que s’in-
habilités al President de la 
Generalitat?
Estem en una fase que la pan-
dèmia impedeix qualsevol ti-
pus de mobilització, en aquell 
moment estàvem iniciant la 
segona onada i nosaltres som 
forts quan es podem manifes-
tar al carrer. Però també crec 
que, en general, la ciutadania 
s’ha convertit en un especta-

dor de moltes coses que van 
passant i que assumeix amb 
resignació. Fins que la ciu-
tadania no torni a ser actor 
de les coses que vulgui que 
passin, no ens en sortirem. 
 
En aquest sentit, sembla que 
la ciutadania també s’està 
mirant amb un cert escepti-
cisme la investidura del nou 
president...
En les investidures del vi-
cepresident Aragonès no 
sembla que despertessin cap 
interès, tampoc les negoci-
acions. És preocupant, això 
vol dir que des de la política 
ho hem fet molt malament 
com per portar aquest estat 
d’ànim a la ciutadania, que 
ho assumeix amb un punt 
de resignació i de decepció. 
 
Com veu les negociacions?
No estic ni en els equips ne-
gociadors ni en cap partit, 
així que no en tinc un conei-
xement molt directe. Suposo 
que ho veig amb la mateixa 
resignació i decepció que 
qualsevol ciutadà del 52% 
independentista, que sembla 
mentida que havent assolit 
un resultat com aquest es-
tem a punt de malbaratar-lo. 
Si amb el 52% ens proposem 
fer l’acord que ara mateix han 
signat ERC i la CUP, a mi em 
sembla que la decepció serà 
molt important. El que s’ha 
plantejat no és cap full de 
ruta, són dos anys que per-
dem inútilment perquè no 
hi ha res a pactar amb l’estat 
espanyol. 
Espero que si Junts arriba a un 
acord amb ERC i la CUP sigui 

per anar un pas més enllà. Jo 
el 14-F vaig dir que volia un 
govern amb els tres partits 
amb un full de ruta clar, sinó 
no té cap sentit aquest govern. 
 
Aquestes setmanes està 
presentat el llibre  Les ho-
res greus arreu del territori. 
Què hi explica?
És un dietari escrit davant del 
que jo intuïa que seria un fet 
que partiria la història en dos, 
abans i després de la covid. 
Crec que les notes que jo vaig 
anar prenent cada dia sobre 
com estava vivint la pandè-
mia, com ho feien els meus 
companys de govern, com 
responia la ciutadania, podien 
tenir un interès per a la gent. 
 
La primera gran decisió que 
van prendre com a govern va 
ser el tancament perimetral 
de quatre municipis de la 
Conca d’Òdena. Com ho va 
viure?
Tot va anar molt accelerat 
aquella setmana. És quan el 
Departament de Salut ens 
avisa que s’ha perdut la tra-
çabilitat arreu de Catalunya i 
que no controlem la situació. 
I no la controlem, especial-
ment, a la Conca d’Òdena. 
Davant aquesta situació, i se-
guint les recomanacions dels 
experts, prenem la decisió de 
tancar perimetralment im-
mediatament. S’ha de pren-
dre ràpidament i àgil, sense 
previs avisos, perquè la gent 
no pugui marxar de la zona. 
No va ser fàcil prendre la 
decisió. Quan ho teníem tot 
preparat i molt pocs minuts 
abans d’explicar-ho en roda 

de premsa, ho vam comentar 
als alcaldes. Sé que en aquell 
moment potser va costar d’en-
tendre i va generar dificultats. 
Però també vull agrair a tota 
la ciutadania de la Conca 
d’Òdena aquell sacrifici que 
després hem intentat com-
pensar amb una sèrie d’ajuts. 
 
Van ser setmanes amb mol-
tes morts, els mesos de març 
i abril.
Sí, i l’experiència d’Igualada 
i la Conca d’Òdena ens va 
permetre adonar-nos d’un 
error que estàvem cometent, 
que és que les xifres oficials 
no es corresponien amb les 
xifres reals. Nosaltres donà-
vem les xifres de traspassats 
en hospitals amb PCR posi-
tiva, que no coincidien amb 
les xifres que es donaven des 
de la funerària. Un cop ho 
vam resoldre aquí, ens ado-
nem que la xifra de morts a 
Catalunya era el doble. I en 
un exercici de transparència, 
però també molt dolor, vam 
haver d’anunciar que al país 
enlloc de 3.000 morts n’hi ha-
via 7.000. Cosa que no ha fet 
Espanya i per tant no se sabrà 
mai l’autèntic abast de la tra-
gèdia. 

A la Conca es va destacar 
molt que alcaldes de quatre 
formacions polítiques re-
messin en una mateixa di-
recció durant els mesos més 
durs de la pandèmia. Va pas-
sar el mateix al govern de la 
Generalitat?
Crec la manera com es va 

gestionar la pandèmia des 
de la Conca permetrà que 
en el futur es trobi una ma-
nera molt més agermanada 
a l’hora d’actuar. Pel que fa 
al Govern de la Generalitat, 
amb l’enorme pressió que hi 
havia de donar respostes, hi 
ha moments de molta tensió. 
Però crec que també hau-
ria passat amb un govern 
monocolor. Van ser temes 
bastant puntuals, no li dono 
rellevància en la gestió de la 
pandèmia. Sí que dono relle-
vància al fet que des del meu 
primer dia com a president 
no som capaços de governar 
amb confiança i lleialtat mú-
tuament.

Ja sense responsabilitats po-
lítiques. Li ha posat nota a la 
gestió del govern?
És difícil fer-ho. El que sí que 
noto ara que vaig fent la pre-
sentació del llibre és que la 
gent agraeix que donéssim 
la cara i expliquéssim la gra-
vetat de la situació. I tot això 
en un govern autonòmic, 
que malauradament és el que 
som, al qual se li van confis-
car les competències de Salut, 
Interior i Mobilitat. Aquestes 
tragèdies es poden afrontar 
si ets un estat. Les enquestes 
que han anat sortint deien 
que la gent tenia més con-
fiança en la Generalitat que 
en l’estat i suposo que es deu 
a saber transmetre una certa 
anticipació de mesures, que 
per altra banda crec que eren 
de sentit comú.

Quim Torra: “La Conca d’Òdena va permetre adonar-nos que les 
xifres oficials de morts no es corresponien amb les xifres reals”

Entrevista al 131è President de la Generalitat de Catalunya

Foto: Joan Guasch



A Igualada, el pas-
seig Verdaguer tor-
narà a ser el centre 
neuràlgic de la Dia-
da amb les parades, 
però les f loristeries 
podran vendre roses 

davant de l’establiment
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Procicat ha aprovat 
els protocols específics 
per a la diada que han 

preparat la Cambra del Llibre 
i el Gremi de Floristes per tal 
de celebrar una festa descen-
tralitzada arreu de Catalunya, 
d’acord amb la realitat de cada 
municipi.
La Cambra del Llibre de Ca-
talunya, institució que agrupa 
els gremis i associacions d’edi-
tors, llibreters, distribuïdors i 
de la comunicació gràfica de 
Catalunya, juntament amb el 
Gremi de Floristes, mostren la 
seva satisfacció perquè el dia 
de Sant Jordi els llibres i les 
roses tornaran al carrer i això 
permetrà reforçar el comerç 
local i de proximitat. 
La festa de Sant Jordi d’aquest 
any, d’acord amb els protocols 
validats pel Procicat, permetrà 
celebrar un Dia del Llibre i la 
Rosa descentralitzat, que eviti 
les aglomeracions i amb totes 
les garanties sanitàries.
Els protocols de la que serà 
una de les primeres festes cí-
viques del 2021 contemplen 
que durant el dia de Sant Jor-
di les parades de llibres i de 
roses seran exclusivament de 
professionals dels diferents 
sectors de la cadena de valor 
del llibre i de les floristeries, la 
qual cosa permetrà celebrar-lo 
amb unes condicions òptimes 
de distància i seguretat. Cada 
municipi adaptarà la celebra-
ció a la seva dimensió i carac-
terístiques pròpies de la seva 
ciutat.

Crida a la participació 
responsable
La Cambra del Llibre i el Gre-

Sant Jordi, la Diada del llibre i la rosa que tornarà a ser 
especial per adaptar-se a la covid-19

mi de Floristes han treballat 
per a recuperar de manera se-
gura la festa del Llibre i de la 
Rosa per Sant Jordi que no es 
va poder celebrar l’any passat. 
És per això que fan una crida 
a una participació de proxi-
mitat, amb esperit cívic, res-
ponsabilitat i respectant el 
compliment de les mesures de 
seguretat que a cada establi-
ment i a l’espai comú s’adop-
tin.

La Diada, a Igualada
Des de l’ajuntament d’Iguala-

da s’ha reubicat l’activitat cul-
tural de llibreries i floristeries 
al Passeig Verdaguer, entre els 
carrers de Sant Magí i Òdena. 
L’espai estarà delimitat, tindrà 
control d’aforament i dispen-
sadors de gel hidroalcohòlic a 
les entrades. La jornada s’ini-
ciarà a les 9h. i s’allargarà fins 
les 21h.
A l’espai s’hi ubicaran 20 para-
des professionals de les quals 8 
són llibreries, 9 són floristeri-
es, 2 seran per la premsa i 1 
espai estarà dedicat als autors 
igualadins.
El regidor de Mobilitat, Mi-
quel Vives, ha estat l’encarre-
gat de presentar els canvis que 
viurà la festa d’aquest any. Vi-
ves ha explicat que des del go-
vern “s’ha treballat de forma 
coordinada amb les llibreries 
i floristeries de la ciutat” al-
hora 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 comp-
tar amb les parades d’associa-
cions a causa de les restricci-
ons. Des de l’ajuntament s’ha 
tingut en compte la normativa 

del pla específic per Sant 
Jordi 2021 que ha fet el de-
partament de cultura de la 
Generalitat conjuntament 
amb el Gremi de Llibreters 
de Catalunya i el Gremi de 
Floristes de Catalunya.

Vine a buscar
   la teva rosa

c/Dr.  Pujadas, 3  IGUALADA    Tel. 93 805 46 99 / 615 664 380

www.florsivioles.net
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Llibres recomanats per la Llibreria Aqualata

El pèndol, 
Anna Gas Serra 
ed. Proa
Premi Mercè Rodoreda 2020
18,00€

Un seguit de contes que desple-
guen un espectacle visual i visi-
onari on es representa la com-
plexitat de la nostra vida.

El país dels altres, 
Leïla Slimani 
Angle Editorial
21,90€

Una novel·la sobre la identi-
tat, els altres, la sexualitat i els 
fantasmes de la maternitat i la 
llibertat.

La meitat evanescent
Brit Bennet
Periscopi
19,90€

Una exploració lluminosa sobre 
el pes dels orígens i com reper-
cuteixen en les nostres decisi-
ons, desitjos i expectatives.

Sant Josep, 14   Igualada  93 805 10 29
aqualata@slave.net

Consulta el nostre catàleg a
www.llibreriaaqualata.cat

Independencia
Javier Cercas
Tusquets
21,90€

Un demolidor retrat de les 
elits polítiques i econòmi-
ques i un al·legat contra els 
amos del món.

Igualada. República, guerra civil i posguerra
Josep Rabell Padró
Efadós
22,00€

Un recull en imatges de la memòria de l’època 
més convulsa de la història recent d’Igualada.

Com a casa de la
mama
Josep Maria Mañé i 
Carme Julià
Rosa dels vents
19,90€

100 plats imprescindibles, vari-
ats i gustosos per recuperar els 
sabors i aromes de la cuina 

La font amagada  
Míriam Tirado   
B de Block  
 24,95€

Un conte que ens ensenya a connectar amb nosaltes mateixos i a 
prendre consciència d’allò que ens és essencial.

Sombra y hueso
Leigh Bardugo
Hidra editorial
18,00€

La porta d’entrada a un dels 
universos fantàstics més absor-
bents i fascinants. Una aventura 
trepidant i uns personatges in-
nolvidables.
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Floristeria i Jardins

Tel. 93 803 58 05 - 666 468 786  - 667 672 615    e-mail: rosetjardins@rosetjardins.com

C/ ODENA 14,  08700 IGUALADA

Roset_jardins

Segueix-nos a les xarxes!
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REDACCIÓ / LA VEU 

Coincidint amb la festa 
de Sant Jordi i Santa 
Jordina, l’Àrea d’Igual-

tat de gènere i LGTBI de la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena, amb la col·laboració 
de les Biblioteques munici-
pals, ha editat la “Guia de con-
tes amb mirada feminista”, que 
recull més d’una vuitantena 
de llibres per a infants i ado-
lescents, tots ells disponibles 
a les biblioteques de la Conca 
d’Òdena.
Es tracta d’una eina per a fa-
mílies i personal educador 
perquè coneguin contes que 
transmeten valors feministes 
com l’equitat, la coresponsa-
bilitat, la revisió d’estereotips 
de gènere, la prevenció dels 
masclismes, la mirada LGTBI 

o la visibilització de les apor-
tacions de les dones. La guia 
també incorpora eines per 
analitzar els contes des de la 
mirada de gènere i propostes 
per a canviar les històries tra-
dicionals i sexistes dels contes 
de tota la vida. La Guia es po-
drà trobar a les biblioteques 
municipals, biblioteques es-

colars, ludoteques i centres 
oberts de la Conca d’Òdena. 
També es pot descarregar a la 
pàgina web micod.cat.
Alguns dels títols que recull 
la guia són Pioneres: dones 
catalanes que han obert camí 
de Maria Mercè Roca i Anna 
Grimal o El meu pare és mes-
tressa de casa de Sílvia Ugido, 
adreçats a nens i nenes de 7 a 
10 anys, d’altres com Contes 
de bona nit per a nenes rebels, 
d’Elena Favilli i Francesca Ca-

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena edita una guia 
de contes amb mirada feminista

vallo o Erase una vez dos prin-
cesas adreçats a infants a partir 
d’onze anys, i també biografies 
adaptades al públic juvenil de 
figures com Agatha Christie, 
Anne Frank, Jane Goodall, 
Marie Curie o Rosa Parks.

Contes a les llars d’infants de 
la Conca
Els contes són una eina educa-
tiva i de socialització i trans-
meten valors. Des de la pri-
mera infància ens expliquen 
històries i aventures que, a 
part d’ensenyar una llengua, 
transmeten valors educatius 
molt importants per a la soci-
alització. La guia ajudarà a ser 
conscients dels estereotips que 
podem transmetre i que són 
generadors de rols normatius 
que acaben sent excloents i 
discriminatoris.
La proposta de la guia de con-
tes feministes va acompanya-
da de 15 sessions de contes 
feministes a les llars d’infants 
de la Conca d’Òdena. La Man-
comunitat de la Conca d’Òde-

na s’ha coordinat amb totes 
les llars d’infants municipals 
que, durant la setmana de ce-
lebració de la festa dels llibres, 
els contes i les roses, apropa-
rà 15 sessions a un total d’11 
llars d’infants, arribant així a 
infants dels 7 municipis man-
comunats.
Aquesta acció s’emmarca en el 
Programa de Coeducació de 
la Mancomunitat, que es por-
ta a terme anualment a tots els 
centres educatius de la Man-
comunitat en forma de tallers 
per a treballar la igualtat de 
gènere i la prevenció de vio-
lències masclistes.
“La Guia de contes amb mida-

da feminista” ha estat coordi-
nada i editada per la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena, 
i hi han participat la Biblioteca 
Central d’Igualada, la Biblio-
teca de Vilanova del camí, la 
Biblioteca Mont-àgora de San-
ta Margarida de Montbui, l’At-
zavara d’Òdena, la Biblioteca 
Mossèn Cinto Verdaguer de 
La Pobla de Claramunt i el 
Bibliobús Montserrat de la 
Diputació de Barcelona. La 
iniciativa ha rebut el suport 
tant de la Diputació de Bar-
celona com de l’Institut Ca-
talà de les Dones de la Gene-
ralitat de Catalunya.

@llibreriacalrabell

Carrer de Santa Caterina, 17
 08700 Igualada, Barcelona

938 03 29 40        673 84 97 54

Feliç 
Sant 

Jordi!

www.supermas.cat
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“Tenim millors expectatives que l’any passat, 
però estan per sota dels altres anys”

Entrevista a Cristina Armengol, del Centre de Jardineria El Xaró

MARIA MOIX / LA VEU 

Arriba un Sant Jordi 
diferent marcat per la 
pandèmia i amb con-

finament comarcal. Les jar-
dineries, floristeries i llibreri-
es es preparen per al gran dia 
i reflexionen sobre la diada de 
l’any passat. Hem parlat amb 
la Cristina Armengol, del 
Centre de Jardineria El Xaró, 
sobre com afronten la jorna-
da d’aquest any.

Vosaltres teniu el centre 
de jardineria, però també 
construïu jardins. Quina és 
la principal demanda dels 
clients pel que fa a les refor-
mes dels seus jardins?
Actualment el que vol la gent 
és que sigui un jardí fàcil de 
mantenir. És l’última tendèn-
cia. Per això posen més gespa 
artificial i no com anys ante-
riors. Hi ha més demanda de 
gespa artificial, de posar zones 
amb graves, per haver de de-
dicar menys estona els caps de 
setmana a cuidar el jardí.

La gent encara compra flors?
Tenim clients de totes les 
edats, però els costums de 
compra d’unes edats a les al-
tres són diferents. És veritat 
que la gent de més edat com-
pra més quantitat de plantes, 
hi dediquen més hores al jardí. 
La gent més jove també els 
agrada decorar, però són més 
d’una planta gran a un racó 
que no pas fer terres de flors 
com es feia abans. És diferent 
gust, estil.

Com us ha afectat la pandè-
mia?

L’any passat quan ens van 
tancar a tots, els primers dos 
mesos vam tenir tancat i no 
podíem fer jardins ni res. A 
partir d’aquí, sempre ho notes. 
Per exemple, quan hi ha confi-
nament comarcal no ve tanta 
gent de fora perquè no po-
den venir, llavors només de-
pens dels pobles de la rodalia. 
Quan obren el confinament 
comarcal i pot venir tota Ca-
talunya, ens ve molta gent del 
Penedès, de Vilafranca, de les 
comarques de més amunt, de 
Cervera... 
Quan hi ha confinament co-
marcal ho notem. Tot i que 
la tendència ara, com que la 
gent no vol sortir gaire, la gent 
s’està dedicant més a coses de 
casa.
Ens afecta en dos sentits. Per 
una banda ens va bé perquè 
la gent que habitualment surt 
molt i viatja, ara s’està quedant 
més a casa i s’està dedicant 
a arreglar coses. I per l’altra 
banda, ens perjudica el tema 
dels confinaments municipals, 
comarcal... 
Una cosa no compensa l’altra, 
però per un cantó va bé per 
unes coses i per les altres et 
sents afectat negativament.

Com us esteu preparant per 
Sant Jordi? 
Com cada any, nosaltres fem 
les flors que venem aquí direc-
tament al centre de jardineria 
i, a més a més, fem els encàr-
recs que tenim d’alguns ajun-
taments, escoles o instituts, 
que fan la seva diada i nosal-
tres els proporcionen la flor i 
la bosseta de detall.

Veneu exclusivament roses o 

també altres productes i de-
talls?
Tenim roses, també hi ha gent 
que en comptes de regalar 
una rosa regala un ram, tam-
bé tenim rosers. Als últims 
anys hi ha molta més gent que 
prefereix comprar el roser, la 
planta, tot i que la rosa sola 
no la desbanca ningú. També 
s’acompanyen algunes amb 
una figura si són per alguna 
nena.

Com vau viure la diada de 
l’any passat? 
L’any passat, tancats com es-
tàvem, vam fer alguna rosa 
a domicili, però va ser més 
simbòlic. Aquest any és dife-
rent, tots estem més fets a les 
restriccions i les vivim d’una 
altra manera. L’any passat era 
tot nou, hi havia molt poca 
informació, la gent tenia por. 
Tot i que es va intentar ajornar 
el Sant Jordi pel juliol, no va 
funcionar. La diada és la dia-

da. L’any passat es va perdre, 
aquest any l’estem afrontant 
amb més normalitat tot i que 
no arribarà als nivells dels al-
tres anys.

Per tant, teniu bones expec-
tatives?
Pels encàrrecs que tenim, te-
nim millors expectatives que 
l’any passat, però estan per 
sota dels altres anys. Perquè 
hi ha moltes associacions o es-
coltes de tallers que ens dema-
naven roses i com que aquest 
any estan tancats, tota aquesta 
clientela s’ha perdut.

Teniu parada el dia de Sant 
Jordi? O només veneu a la 
botiga?
Nosaltres tenim una parada 
davant de la botiga també, a 
la carretera, cada any. Perquè 
hi ha gent que compra la rosa 
quan vénen de treballar. Pas-
sen per la carretera, veuen la 
paradeta i paren un moment i 

van ràpid.
Ens trobem molts xòfers, con-
ductors de camions, reparti-
dors que estan treballant en 
ruta i en aquell moment veuen 
la parada. Com que tenim un 
pàrquing bastant gros, paren 
un moment, la compren i se-
gueixen.

Quina és la rosa que es ven 
més? Continua sent la ver-
mella?
Sí. En tenim també de blaves, 
grogues... Després també en 
tenim algunes de més colors. 
N’hi ha una de vermella amb 
unes puntes blaves que hi ha 
gent que li fa gràcia perquè 
semblen els colors del Barça. 
Hi ha alguna de vermella amb 
espigues grogues que recorda 
una mica a la senyera... N’hi 
ha de petitones de color rosa 
pel típic pare que compta rosa 
per la dona i la nena. La ver-
mella és el 90% de roses que es 
venen el dia de Sant Jordi.

Ctra. de Igualada a Sitges, km. 6,9
08787 La Pobla de Claramunt

938086690
elxaro@hotmail.com

                          @jardineriaelxaro           elxaro
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Miguel de Cervantes i 
William Shakespeare 
tenen molta “culpa” 
que, per Sant Jordi, 

sigui tradició regalar 
un llibre... Tots dos van 

morir un 23 d’abril

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dia de Sant Jordi asso-
ciat al llibre comença 
en els primers anys de 

segle XX. L’escriptor valencià 
Vicent Clavel va proposar a la 
Cambra Oficial de el Llibre i el 
Gremi de Llibreters de Catalu-
nya fixar un dia per promoure 
la venda de llibres. Es va triar 

Per què per Sant Jordi es regalen llibres i roses?

el 7 d’octubre de 1929, coinci-
dint amb l’Exposició Univer-
sal que va tenir lloc a Barcelo-
na,   i va ser tan reeixit que van 
decidir canviar la data a una 
època en què el clima afavorís 
que la gent sortís al carrer. El 
dia escollit va ser el 23 d’abril, 
data en què van morir dos im-
portants escriptors: l’espanyol 
autor del Quixot, Miguel de 
Cervantes, i l’anglès William 
Shakespeare.
La importància de la festa de 
Sant Jordi per promoure el 
llibre va portar a l’organisme 
de Nacions Unides que vetlla 
per la Cultura i l’Educació, 
la UNESCO, a declarar el 23 
d’abril Dia Internacional de el 
Llibre i dels Drets d’Autor. Des 
de 1996, més de 100 països re-
coneixen i celebren el Dia del 
Llibre en aquesta data.

La sang del drac
La llegenda diu que de la sang 
que va sortir del drac que va 
matar Sant Jordi, va néixer 
una rosa i, per això, es rega-
len el dia de Sant Jordi. Però si 
busquem en els llibres d’histò-
ria, ja al segle XV se celebrava 
a Barcelona una Fira de Roses 
amb motiu de Sant Jordi. Te-

nia lloc al Palau de la Genera-
litat de Catalunya i participa-
ven sobretot les parelles joves 
que estaven a punt de casar-se. 
Es creu que a causa d’aquest 
esdeveniment se segueixen re-
galant roses per Sant Jordi.
Moltes vegades s’ha batejat a 
Sant Jordi com el dia dels en-
amorats a Catalunya. El cert, 
però, és que no només es rega-
len roses entre enamorats. És 
comú oferir aquesta flor entre 
companys de feina, familiars o 
amics.
La suma de la força històrica 
del cavaller Jordi, la voluntat 
de promocionar el llibre i la 
rosa ha resultat en la festa cívi-
ca de Catalunya per excel·lèn-

cia i una de les més estimades 
pels seus ciutadans. La multi-
tudinària participació i l’ambi-
ent que es respira ha fet que el 
dia de Sant Jordi sigui conegut 
internacionalment.

La llegenda diu que, de 
la sang del drac que va 
matar Sant Jordi, en va 
sortir una rosa... però 

el cert és que ja al segle 
XV hi havia una fira 

de roses el 23 d’abril a 
Barcelona, i aquí és on 

va néixer la tradició

C/Comarca, 46 
 08700 Igualada
93 806 66 38 

FLORISTERIA I ORNAMENTACIÓ

 www.floristeriaigualada.com

c/ Sant Vicenç 31 (pl. de les Tortugues) 
IGUALADA

Mòbil 667 265 705 

c/ Sant 

Feliç 
  Sant 
         Jordi!

Av. Europa, 5  - 08700 Igualada
Tel. 93 804 10 23             696 847 964

lamaquineta2009@gmail.com

lamaquineta2009 LaMaquineta

Per Sant Jordi ens trobaràs 
al Passeig, a la parada núm. 7
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

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

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
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Tomba de Sant Jordi, a Lod (Israel).

REDACCIÓ / LA VEU 

Un dels trets més dis-
tintius de la diada de 
Sant Jordi és la lle-

genda, que tothom sap. Cada 
23 d’abril proliferen represen-
tacions de tota mena que l’ex-
pliquen, se n’editen llibres in-
fantils i també és ben present 
en la nostra història de l’art. 
Però la llegenda de sant Jor-
di és un relat que té gairebé 
2.000 anys d’història i que 
en tots aquests anys ha estat 
notablement desvirtuada. 
Arrenca amb les persecuci-
ons cristianes durant l’im-
peri romà, i hi intervenen les 
croades, un dels llibres més 
difosos de l’edat mitjana i el 
folkorista Joan Amades.

Un militar romà
Per una banda, hi ha la vida 
del sant, un militar romà del 
segle III d’origen grec conver-
tit al cristianisme i mort en 
martiri per no haver volgut 
abjurar de la seva fe. Tot i que 
la historicitat del personat-
ge és molt discutida, els fets 
van passar a l’Orient Mitjà i 
se’n va estendre el culte tant 
entre el cristianisme com en 
l’islam. Amb l’arribada de les 

La llegenda de Sant Jordi... mite o realitat?

croades del segle XII, els sol-
dats el van agafar per referent 
i, en tornant als seus regnes 
europeus, se’n va expandir el 
culte. Això explica per què 
sant Jordi és el patró de Ca-

s’inclouen els episodis de sant 
Jordi, el drac i la princesa no 
va aparèixer fins al segle XIII, 
dins de la Llegenda àuria. 
Aquest llibre, escrit pel frare 
dominic Iacoppo da Varazza, 
va ser un autèntic best-seller 
medieval. És una obra hagio-
gràfica on s’expliquen les vi-
des de més d’un centenar de 
sants, entre les quals hi ha la 
de sant Jordi. Aquest llibre, 
que va tenir una gran influ-
ència i es va difondre per tot 
Europa, és un clar exemple 
d’obra ‘augmentada’: en les 
successives versions i traduc-
cions que se’n van fer, les vi-
des dels sants es van desvir-
tuant i s’arriba a passar de les 
180 històries originals a més 
de 400.
L’impuls de la Llegenda àuria 
es va allargar durant tota l’edat 
mitjana i va ser font d’inspi-
ració de diversos escriptors 
i artistes. També és arran 
d’aquest llibre que sorgeixen 
nombroses llegendes guerre-
res en què sant Jordi apareix 
miraculosament fent costat 
als guerrers cristians en el 
moment decisiu de la batalla. 
És el cas de la presa de la ciu-
tat d’Alcoi i més versions en 

què sant Jordi intervé en fa-
vor dels comtes catalans i reis 
de la Corona d’Aragó. Durant 
aquest període, el 1456, sant 
Jordi també fou declarat pa-
tró oficial de Catalunya.

Costumari de 
Joan Amades
L’altre gran estudiós que va 
documentar la llegenda de 
sant Jordi va ser el folkorista 
Joan Amades al Costuma-
ri català. La versió que va 
aplegar al segle XIX té un 
seguit de trets que són únics 
de la versió catalana, fruit 
d’un lent procés d’adaptació 
que va durar segles. 
El primer és la localització: 
el nostre relat no passa a Si-
lene (Líbia), on el va situar 
Iacoppo da Varazza, sinó 
a Montblanc, i en algunes 
versions, a Rocallaura. I el 
segon matís és que la nos-
tra tradició oral explica que, 
una vegada mort el drac, les 
gotes de sang que arribaven 
a terra es convertien en un 
roser que floria amb profu-
sió i del qual el cavaller va 
agafar la flor més formosa 
per obsequiar la princesa 
abans de desaparèixer.

talunya però també de més 
indrets, com ara Anglaterra, 
l’Aragó o Portugal.
 
Llegenda del segle XIII
Tanmateix, la llegenda en què 

Un militar romà nascut a Palestina, d’origen grec

S ant Jordi (Diòspolis, 
Palestina, v. 270 - Nico-
mèdia, Bitínia, 303) va 

ser un militar romà d’origen 
grec convertit al cristianisme 
i mort com a màrtir per no 
voler abjurar de la seva fe. És 
venerat en la majoria de con-
fessions cristianes i en l’Islam, 
de manera que ha esdevingut 
un dels sants més populars, 
especialment durant l’edat 
mitjana. No obstant això, la 
seva historicitat és discutida 
i, probablement, és un perso-
natge llegendari.
Sovint s’ha confós o s’ha 
barrejat la seva història amb 
la del bisbe Jordi de Capa-
dòcia, amb qui no s’ha de 
confondre.

De la vida del sant no se’n 
tenen dades històriques, sola-
ment referències en multitud 
de llibres, com ara en el pa-
limpsest Acta Sanctorum (segle 
V), el Georgslied (segle IX) o els 
escrits de Iacopo da Varazze, 
bisbe de Gènova (La Llegenda 
Àuria, segle XIII).
La tradició catòlica el fa fill de 
Geronci, un oficial romà de 
Capadòcia destinat a Diòspolis, 
actual Lod (Israel). Allà, es casà 
amb una jove local, anomenada 
Policrònia, i tingueren un fill; 
Georgios (en català, Jordi).
En arribar a la majoria d’edat, 
Jordi s’allista a l’exèrcit romà, 
tot seguint els passos del seu 
pare. Quan tenia trenta anys, 
el destinaren a Nicomèdia com 

a tribú i féu part de la guàrdia 
personal de l’emperador romà 
Dioclecià.
El 303, l’emperador ordena una 
persecució contra els cristians 
però el tribú Jordi es nega a ac-
tuar. Interrogat, els comunica 
que és cristià.
Dioclecià ordena la tortura del 
traïdor; l’encadenen a una roda 
d’espases i posteriorment, el 
decapiten. La tradició comen-
ta que l’esposa de l’emperador, 
Alexandra, i Atanasi, un sacer-
dot pagà, es convertiren al cris-
tianisme en veient l’exemple de 
Jordi, però poc després foren 
martiritzats.
El cos del màrtir Jordi fou tras-
lladat a Diòspolis. Damunt la 
tomba, pocs anys després, Jus-

tinià I hi féu edificar una esglé-
sia en honor seu, seguint con-

sells d’Eusebi de Cesarea. El 494 
fou santificat pel Papa Gelas.

ENCARREGA EL TEU 
LLIBRE DE SANT JORDI

tel. 93 804 50 69
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DATES DE 
PREINSCRIPCIÓ
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ
de l’11 al 17 de maig de 2021

CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR
Del 25 al 31 de maig de 2021

EDUCACIÓ D’ADULTS
Del 21 al 29 de juny de 2021

Més info a:
preinscripcio.gencat.cat
triaeducativa.gencat.cat
www.firaensenyamentigualada.cat

ESCOLA
PÚBLICA 
D’IGUALADA
2021-22

REUNIONS
INFORMATIVES

REUNIONS 
INFORMATIVES 
ESTUDIS 
POSTOBLIGATORIS (*) 

BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS, 
EDUCACIÓ D’ADULTS I ALTRES ESTUDIS.

INSTITUT JOAN MERCADER
Dimarts, 27 d’abril a les 19.30 h
www.insjoanmercader.cat
Tel. 938055426

INSTITUT PERE VIVES VICH
Dimecres, 28 d’abril a les 18 h
www.institutperevives.cat
Tel. 938031599

INSTITUT BADIA I MARGARIT
Dijous, 29 d’abril a les 19.30 h
www.insbadiaimargarit.cat
Tel. 938036132

INSTITUT MILÀ I FONTANALS
Dissabte, 8 de maig a les 11 h
www.milaifontanals.cat
Tel. 938055750

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS ANOIA
Dimecres, 16 de juny a les 18 h
https://agora.xtec.cat/cfa-anoia/
Tel. 937442801

(*) Al web de cada centre 
trobareu tota la informació.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Del dret i del revésHipoteca a interès fix o variable? 

És una pregunta que solen 
fer molts clients, i que lò-
gicament depèn de les cir-
cumstàncies de cadascun. 

En els anys del boom immobilia-
ri el 99% dels préstecs hipotecaris 
eren a interès variable i quan sig-
nàvem en la notària un préstec a 
interès fix pensàvem que era un 
unicorn. 

1) Quina és la diferència entre un 
interès fix i un variable? 

• L’interès fix, es manté constant 
durant tota la hipoteca, des del 
primer any a l’últim passi el que 
passi en l’economia mundial. 

• L’interès variable està vinculat a 
un índex de referència (avui l’eurí-
bor). Per tant, si aquest índex puja, 
l’interès augmenta, mentre que si 
baixa, l’interès disminueix. 

2) Avantatge d’interès fix: és una 
quota segura ja que sabré sempre 
què he de pagar, ja que sol ser un 
tipus d’interès per exemple del 
2,5% amb bonificacions per do-
miciliar nòmina o tenir una asse-
gurança de vida. Per això sé que 
pagaré 530 euros cada mes des del 
primer a l’últim i en cas de com-
plir aquests requisits addicionals 
tindré una quota de 470 euros. 
En els anys del boom un dels pro-
blemes més greus va ser la pujada 
de l’Euribor, incrementant molt les 

quotes a pagar, ofegant a moltes fa-
mílies. 

3) Problema interès fix: en el curt 
termini es paga una quota major 
que en variable, ja que òbviament 
és més alt l’interès.
 
4) Avantatge interès variable: Si 
l’Euribor no puja la quota és més 
barata, amb la qual cosa hi ha un 
estalvi especialment en els primers 
anys del préstec que és quan es pa-
guen més interessos. 

5) Problema interès variable: molt 
més arriscat ja que 30 anys són 
molts anys i és probable que abans 
o després pugi l’Euribor, i la nostra 
quota pot pujar de 450 euros a 600, 
per exemple. 

6) Quina hipoteca és millor? Si els 
ingressos són molt elevats en pro-
porció al préstec pot interessar va-
riable per a amortitzar entre 10-15 
anys. 

Si el que un vol és tranquil·litat sa-
bent que no l’afectarà la pujada de 
l’Euribor és millor un interès fix. 

Particularment penso que en cas 
d’hipotecar l’habitatge familiar i 
amb uns ingressos normals val la 
pena l’interès fix ja que la diferèn-
cia en quota és petita, al contrari 
del boom immobiliari en què era 
exagerada aquesta diferència.  

El medio ambiente ya estaba muy tensionado a principios de los 70, 
pero no generaba negocio. Hoy sí.

Un dels objectius de (l’extraordinari) equip d’#Anàlisi #Econòmica de 
@vicepresicat és el d’aportar coneixement, de forma divulgativa, sobre 
l’economia catalana i principals àmbits relacionats. 

La confiança en l’economia es dispara amb l’empenta de la vacunació.
Tots els sectors milloren les xifres de cara al segon trimestre de l’any, amb un 
creixement del 28,7% en comparació a l’any passat

“Sempre hi haurà coses que ens aproparan
 a la feina i coses que ens n’allunyaran. ” 

“Particularment penso que en cas 
d’hipotecar l’habitatge familiar 

i amb uns ingressos normals
 val la pena l’interès fix  ”

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

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

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

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

“Think manager, think male”
Aquesta frase que fa referència als 
estereotips masculins del lideratge: 
enèrgics, dominants, forts, com-

petents i heroics, em recorda que a mi 
m’agrada més parlar de competències que 
de gènere. 

No em sento còmoda quan em pregunten 
si prefereixo un lideratge femení o mascu-
lí. Prefereixo un lideratge de persones au-
tònomes, amb les competències necessà-
ries per dur a terme el que s’espera d’elles.

Hi ha dones amb més energia Yang, és a 
dir masculina i homes amb predominan-
ça d’energia Ying (femenina). Persones, no 
gènere.

Tot i així, la realitat ennuega: L’Ibex 35 va 
tancar el 2019 amb menys d’un 30% de 
conselleres quan, si ens remetem a les xi-
fres, el nivell educatiu de les dones és més 
alt que el dels homes.

L’esperança és l’últim que es perd i tenim 
raons per ser optimistes: segons un estudi 
impulsat per l’investigador de la Univer-
sitat de Murcia, Antonio Mínguez, refe-
rent en estudis de diversitat de gènere, la 
presència de les dones als consells d’ad-
ministració de les empreses augmenta la 
rendibilitat, en redueix el risc financer i 
l’endeutament, es redueix la informació 
asimètrica i la remuneració dels directius 
és més adequada als interessos dels acci-
onistes. Encuriosida pels efectes d’una 
primera vicepresidenta americana, la Ka-
mala Harris i de l’escrutini a què se la sot-
metrà a tots els nivells.

Ho hem de solucionar a cop de llei en 
base a unes quotes mínimes? Reconec que 
sempre m’enredo en aquestes discussions, 
on normalment els homes hi tenen una 
opinió favorable i algunes dones també.

Després de deixar-te la pell en els estudis, 
de treballar la teva marca personal, d’as-
solir una experiència notable, t’agradaria 
accedir a un lloc de treball simplement 
perquè hem de complir una quota? O t’hi 

agradaria entrar per mèrits propis?

Als homes que estan d’acord amb les quo-
tes els preguntaria si no tenen esposes o 
filles. 

Les dones diuen que per algun lloc hem de 
començar.

Jo proposo un lloc per començar: per nos-
altres mateixes. Les dones sovint som molt 
dures amb nosaltres mateixes. Som jutge i 
botxí. Proposo que siguem nosaltres ma-
teixes les que trenquem el sostre de vidre, 
no pas que altres ho facin en nom nostre. 
Guanyem-nos el lloc per eficiència i eficà-
cia i no pas per ètica empresarial. Què ens 
hem proposat aconseguir? On vols dedi-
car les teves energies? Som-hi!  Madame 
Curie deia: “A la vida, no hi ha res a témer, 
només cal comprendre”

Estic acostumada a entrar en una sala, mi-
rar al voltant i no veure cap home. Reco-
nec que no em fa sentir incòmoda ni pe-
tita i em pregunto si la raó no està en que 
quan els pares marxaven a collir olives, si 
jo cuinava el meu germà havia de rentar 
els plats, o a l’inrevés. L’avi no hi estava 
massa d’acord però així és com ho manava 
la mare i suposo que pensava que no calia 
lluitar totes les batalles quan l’esperava un 
dia dur per davant.

La crisi engegada per la covid no ajuda. 
Les empreses que han sobreviscut millor a 
la crisi són les que millor han gestionat la 
caixa. Una bona gestió de la tresoreria és 
fonamental en un període on tenim pro-
blemes de liquiditat i aquest fet implica 
que es prioritzin els perfils financers i no és 
aquí on abunden les dones.

Sempre hi haurà coses que ens apropa-
ran a la feina i coses que ens n’allunyaran. 
Compaginar vida laboral i vida professi-
onal té els seus reptes, tot i que les noves 
generacions no hi veuen les diferències.

Com diu la Cathy Bessant, directora d’opera-
cions i tecnologia del Bank Of America, “Al 
final del dia, la diversitat sempre guanya”. 

Laura Ravés
Fundadora de HiHappiness.



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#162 Eduard Creus Vilarrúbias FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Núria Vicens @nuriavicens

Miquel Bernadí @mbernadi

Montserrat Argelich @montseargelich

MaureVG #7 @MaureVG7

 Neus Carles Roqué @NeusCarles

Eduard Tejero  @EduardTejero

  Toni Olivé @toni_olive

Actualment, i encara més en els propers anys, es 
compleix una paradoxa: se subvencionen serveis 
-transport, cultura...- a persones jubilades que te-
nen una pensió més alta que el sou de la majoria de 
la població activa jove.

Que en aquest país encara tinguem un rei, un pre-
sident i un militar al palco es que tenim una demo-
cràcia de fireta #CopaRAC1

Com a consellera comarcal a l’oposició avui he 
acompanyat als treballadors del consell, i puc 
afirmar que també patim certes mancances, com 
la que recorda el comitè, i és que “el portal de 
transparència no és actiu des de 2018”, per tant 
les actes dels plens no són públiques

@repoblem significa poder sortir a les 21,55h a Por-
querisses @viuelbosc fer una passejada per tirar la 
brossa a la recollida selectiva i poder: Contemplar el 
silenci i la nit. Respirar natura. Olorar tranquil·litat. I 
altres coses que només es poden VIURE.22,01h era 
a casa. Petits plaers quotidians! Bon dimecres!

I avui, a la presentació del nou número de @narra-
nacion al @kioskdelrec. I aquest Sant Jordi a com-
prar literatura de km. 0!!

Avui temporada acabada amb victòria. Amb despe-
dides, i sense PlayOff, però recordant tota la feina feta 
en els darrers anys. Aquest equip encara té molt a fer i 
dir. Vindran canvis però la temporada vinent, torna-
rem a ser allà per lluitar per tot. Força @CBIgualada!!

Comprar roses que han viatjat 10.000 quilòmetres 
es com comprar els llibres de Sant Jordi per @ama-
zon. Necessitem roses de proximitat. Us animeu @
eixarcolant?

www.veuanoia.cat

21 3 Els Mossos avisen d’una 
nova modalitat d’estafa a les 
empreses

Les dades de contagi a Calaf 
es disparen i obliguen a 
suspendre esdeveniments

El Parc Central tindrà quiosc 
de vins i tapes amb servei de 
lavabos

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

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

Nascut el 1960, a Igualada. Durant més de 
30 anys he treballat en l’àmbit del comerç 
i el màrqueting internacional. Això m’ha 
permès  conèixer una gran diversitat de  
cultures i persones. 
Les meves principals aficions són la lectura 
i l’escriptura. He col·laborat en les seccions 
d’opinió i cultura de varis mitjans de premsa 
locals i a Ràdio Igualada. 
També m’agrada la història, la música,  gaudir 
de la companyia de la família i els amics.
Amant de la natació, estic vinculat des de 
petit al Club Natació Igualada. 
Sempre que puc, participo d’iniciatives i 
activitats culturals. 
En el terreny del lleure, soc un apassionat 
dels viatges en autocaravana.

  
@1976_since   @_lluisg  @polmakuri

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
El teixit industrial igualadí torna a ser capdavanter en els sectors del tèxtil i l’adober. Hi ha antigues 
empreses que s’han reinventat, i també se n’han creat de noves. Els joves d’Igualada i comarca 
troben aquí les seves oportunitats professionals, sense haver de  buscar-les a fora.

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

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

S ’ha obert, el passat diu-
menge 18 d’abril, un 
espai dedicat al dol 

perinatal al costat de l’entrada 
del Cementiri Nou. L’espai, en 
comunió amb la natura que 
envolta el cementiri, té una oli-
vera al centre que actua com 
a “arbre dels records”. Aquesta 
zona vol ser un espai de me-
mòria i record per les famílies 
que han perdut un nadó abans 
de néixer o amb pocs dies de 
vida.
L’ajuntament ha creat aquest 
espai memorial arrel de la ini-
ciativa de l’associació Little 
Stars Catalunya Central, for-
mada per famílies que han pa-
tit alguna pèrdua gestacional. 
El d’Igualada és el setè arbre 
dels records que l’associació ha 
inaugurat a la Catalunya Cen-
tral des que ha iniciat aquest 
projecte.
L’obertura d’aquest espai s’ha 
fet aquest diumenge amb un 
acte sobri, amb aforament limi-
tat i seguint les mesures marca-
des pel PROCICAT. L’obertura 
ha comptat amb la presència 
de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, acompanyat diversos 
membres del consistori. Hi 
han participat, també, repre-
sentants de l’associació Little 
Stars Catalunya Central i la 
llevadora, Eva Martínez, com a 
representant dels professionals 
que atenen a les famílies que 
pateixen aquesta pèrdua des 
del primer moment. L’acte ha 
comptat amb l’actuació de dues 
professores de l’Escola Munici-
pal de Música d’Igualada que 
han interpretat diversos temes 
per amenitzar els parlaments.
El regidor d’Entorn Comuni-
tari, Fermí Capdevila, ha estat 
l’encarregat d’obrir l’acte expli-

Obert un espai de dol perinatal a 
l’entrada del Cementiri Nou

La presidenta de la 
Cambra de Comerç, a la 
delegació de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

L a presidenta de la 
Cambra de Barcelona, 
Mònica Roca i Apari-

ci, va visitar recentment la 
delegació de la institució a 
l’Anoia, al carrer del Born 

REDACCIÓ / LA VEU 

C reu Roja Anoia pre-
para un curs, on line, 
de l’especialitat de 

Caixer/a-Reposador/a, de 75 
hores de durada, per a un total 
de aproximadament 15 alum-
nes, a Igualada, que comença-
rà al mes de maig.
La formació està adreçada 
a persones aturades (aturats 
de llarga durada, immigrants 
amb dificultats d’inserció la-

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç dintre de 
les seves accions i promo-
cions contempla incloure 

tot el sector de l’hostaleria amb 
iniciatives, propostes i activi-
tats enfocades directament als 
bars i restaurants. Tot i que 
en les campanyes realitzades 
el darrer any, es tenia en con-
ta l’hostaleria d’una manera o 
altra. Degut a la necessitat de-
tectada de dinamització s’ha 
programat un pla d’acció per 
aquest any 2021.
Aquestes darreres setmanes 
l’associació de comerciants s’ha 
posat en contacte amb el Gre-
mi de l’Hostaleria de l’Anoia 
el GHITA, per contrastar les 
propostes que es volien impul-
sar. De les converses s’ha pogut 
constatar una molt bona sinto-
nia pel que ha sorgit un con-
veni de col·laboració per tirar 
conjuntament el pla d’acció per 
aquest any 2021 i projectar-ho 
pels següents.
Aquesta setmana Laura Llucià, 
presidenta d’Igualada Comerç 
i Pere L. Santos, president del 
Gremi d’Hostaleria i Turisme 
de l’Anoia (GHITA) han signat 
l’acord de col·laboració, amb la 
intenció de posar-se en marxa 
des del primer moment. Els 
dos presidents valoren molt 
positivament aquest acord per-

cant la necessitat que existeix 
de donar visibilitat a aquest 
tipus de pèrdues que, malau-
radament, “moltes vegades es 
menystenen o es viuen de for-
ma silenciosa”. Capdevila ha 
posat en valor i ha agraït la fei-
na que realitzen a Igualada les 
psicòlogues de l’entitat Dones 
amb Empenta, que acompa-
nyen a les famílies en el procés 
del dol perinatal.
Per part de l’entitat impulsora 
d’aquest espai, Little Stars Ca-
talunya Central, han parlat Jor-
di Amblàs i Núria Caberol. La 
parella ha exposat la tasca que 
realitzen des de l’entitat per “fa-
cilitar a les famílies l’elaboració 
del dol i per donar visibilitat a 
aquestes pèrdues, millorant la 
comprensió de la societat per 
tal que ofereixi a les famílies 
un suport més efectiu”. L’espai 
de dol que s’ha obert a Iguala-
da, han dit: “ho facilita i ho fa 
visible”.
En la mateixa línia ha parlat la 
llevadora Eva Martínez, que ha 
iniciat el seu parlament posant 
en valor la tasca que realitzen 
tots els professionals sanitaris 
que atenen a les famílies en 
aquests moments tant difícils. 
Martínez ha dit que elles són 
“les primeres que actuen quan 
hi ha una pèrdua d’aquestes 

característiques i les primeres 
que han de donar suport i es-
calf a la família. En les seves 
paraules, Martínez ha remar-
cat, també, la importància de la 
visibilització d’aquestes pèrdu-
es per “garantir que la societat 
en sigui conscient i sàpiga do-
nar el suport i acompanyament 
necessari a les famílies”.
Finalment Marc Castells, alcal-
de d’Igualada, ha explicat que 
amb aquest espai la ciutat “res-
pon a les inquietuds, als reptes 
i a les emocions dels seus ciu-
tadans, visibilitzant una realitat 
que molts cops es vivia de for-
ma amagada”. Per Castells l’es-
pai que sha obert és una zona 
per fer justícia amb les famílies, 
perquè puguin fer el seu dol en 
un entorn que ha qualificat de 
“màgic, en comunió amb la 
natura i en un entorn geolò-
gic únic”. Castells ha destacat, 
també, que l’espai ideat per En-
ric Miralles i Carme Pinós serà 
declarat en breu Bé Cultural 
d’Interès Nacional.
L’acte ha finalitzat amb un en-
lairament de globus blancs per 
part dels assistents i amb la 
col·locació d’una estrella amb 
el missatge de l’associació Little 
Stars a l’arbre dels records que 
presideix l’espai de dol.

Creu Roja farà un curs online de 
caixer i reposador de supermercats

boral, famílies monomaren-
tals...) i té per objectiu ad-
quirir coneixements sobre 
la manipulació dels produc-
tes alimentaris i fomentar la 
conscienciació de pràctiques 
saludable per crear un perfil 
diferencial de reposador/a, 
per poder treballar en petites 
o grans superfícies (Super-
mercats). És una de les accions 
previstes al Projecte Activant 
Capacitats per a l’Ocupació, 
cofinançat per fons propis i 

d’IRPF. Un altre punt fort del 
projecte és la generació d’ali-
ances empresarials a través 
d’una xarxa d’empreses col·la-
boradores que participaran de 
manera molt activa.
Si esteu interessades o conei-
xeu persones que ho puguin 
estar, us podeu adreçar a Creu 
Roja a l’Anoia, Carrer de les 
Comes, 34 d’Igualada o trucar 
al 663 73 13 66 /93 803 07 89, 
o enviar un e-mail a  ruben.
mena@creuroja.org.

d’Igualada, per tal de conèi-
xer la feina que s’està des de 
l’entitat per ajudar al teixit 
empresarial de la comarca. 
Roca va ser rebuda pel presi-
dent de la Cambra a l’Ano-
ia, Xavier Badia, i membres 
del Consell.

Acord d’Igualada 
Comerç amb el Gremi 
d’Hostaleria i Turisme

què se sumaran sinergies en 
una mateixa finalitat i propòsit.
L’estratègia és impulsar dife-
rents accions, conjuntament, 
pel sector de l’hostaleria 
d’Igualada, per aconseguir di-
namitzar-lo i promocionar-lo. 
Aquest pla contempla una pri-
mera campanya amb la creació 
de Xecs Gastronòmics per a les 
empreses, i la creació i promo-
ció de pacs caps de setmana, 
aquestes serien permanents. 
De cara als pròxims mesos 
s’organitzarà un recorregut de 
tapes a l’entorn de l’European 
Baloon Festival, la implicació 
en el 50è aniversari de la botiga 
al carrer, recuperar el Gin Tour 
i una campanya especial per 
Nadal. També està previst de 
fer unes jornades gastronòmi-
ques amb productes de l’Anoia.
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D e forma conjunta, el 
departament d’En-
senyament i el de Jo-

ventut han iniciat un projecte 
pilot d’orientació acadèmica 
per a joves que es durà a terme 
durant aquest darrer trimes-
tre a l’Institut Joan Mercader. 
El projecte ha estat presentat 
als alumnes per la regidora 
d’Ensenyament, Patrícia Illa i 
la regidora de Joventut Carlo-
ta Carner. Aquesta prova pilot 
neix de la voluntat de reforçar 
l’acompanyament dels alum-
nes en les transicions entre di-
ferents etapes educatives amb 
la voluntat d’afavorir la conti-
nuïtat d’itineraris formatius. 
Alhora s’emmarca dins del 
projecte pilot Noves Opor-
tunitats Educatives impulsat 
per la Diputació de Barcelona, 
i en el que hi participen vuit 
municipis de la demarcació. 
La regidora d’ensenyament 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Patrícia Illa, ha explicat que 
“aquesta experiència se centra 

Prova pilot d’orientació acadèmica 
per a joves a l’INS Mercader

Inscripcions obertes al 
Concurs d’Aparadors de 
la Mostra
REDACCIÓ / LA VEU 

F ins al 4 de maig tots els 
comerços d’Igualada 
que ho vulguin poden 

inscriure’s al 9è Concurs d’Apa-
radors de la Mostra d’Igualada. 
L’activitat està impulsada per 
l’Àrea de Comerç de l’Ajunta-
ment en el marc de la dinamit-
zació del comerç de la ciutat.
Per participar només cal om-
plir el formulari d’inscrip-
ció que es pot trobar a la web 
www.comerçigualada.cat. Els 
comerços participants han de 
mantenir els aparadors de-
corats del 17 al 30 de maig. 
Aquest any, la temàtica de les 
decoracions ha d’estar relacio-
nada amb la imatge gràfica de 
la Mostra Igualada que es basa 
en la paridòlia, un fenomen 
que consisteix en veure cares 
en objectes quotidians i que és 
símptoma d’una alta capacitat 
sensorial.
L’edició d’aquest any presenta 
novetats en el sistema de vo-

en la prevenció i el tractament 
de l’abandonament escolar 
prematur mitjançant els di-
ferents serveis municipals”. 
Illa ha destacat també que la 
participació en aquest projec-
te “permetrà disposar d’una 
plataforma tecnològica desti-
nada a estructurar els recursos 
juvenils i millorar-ne l’acom-
panyament”. Per tal d’aproxi-
mar el projecte als alumnes 
el dispositiu oferirà figures en 
l’àmbit de l’orientació al propi 
centre en coordinació amb el 
professorat de referència. 
Es disposarà d’un servei set-
manal d’atenció individualit-
zada format per professionals 

de La Kaserna que aproparan 
a l’alumnat als recursos ja 
existents al municipi. La regi-
dora de Joventut, Carlota Car-
ner ha posat en valor el fet que 
“aquesta orientació és com-
plementària als serveis que ja 
s’ofereixen a La Kaserna” i ha 
recordat que l’equipament ju-
venil “ofereix assessorament 
de 360º en tots els aspectes de 
la vida dels joves”.
L’inici d’aquest projecte d’ori-
entació acadèmica coincideix 
amb el darrer trimestre del 
curs escolar i assenta les bases 
per tal d’ampliar-lo el proper 
curs escolar a altres centres 
educatius de secundària.

tació. Qualsevol persona que 
disposi de telèfon mòbil amb 
càmera podrà escanejar el 
codi que trobarà en el mateix 
aparador i podrà efectuar el 
seu vot.
Mentre el concurs estigui ac-
tiu, s’aniran rebent les puntu-
acions dels propis ciutadans 
que participin en aquesta 
votació popular. Una vegada 
finalitzat, es durà a terme el 
recompte i es publicaran els 
establiments guanyadors al 
portal de Comerç Igualada i a 
les respectives xarxes socials. 
Recordem que els premis pels 
establiments guanyadors del 
concurs són un primer pre-
mi de 400€, un segon premi 
de 250€ i un tercer premi de 
150€.
Des de l’Ajuntament es fa una 
crida a tots aquells establi-
ments comercials que vulguin 
participar a que s’inscriguin al 
concurs i decorin els seus apa-
radors amb la mateixa il·lusió 
d’altres anys. 

SARAUTO.  IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES - Tel.: 93 803 30 00  -  93 877 20 00. www.sarauto.com

Gamma e-2008: Valors WLTP: Consum de carburant (l/100 km) 0 – Emissions de CO2 (g/km) mínim  
i màxim 0. Més informació a http://wltp.peugeot.es
*Quota mensual amb IVA per a un 2008 Active Elèctric 136 CV (100 kW) a la Península i les Balears per 
a lloguer a 36 mesos i 30.000 km i amb primera quota de 4.947,69 € (IVA inclòs). El descompte inclou 
impostos, transport i l’ajuda del PLA MOVES II (�nançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme). 
Oferta per a clients particulars que inclou els següents serveis: manteniment, reparacions, assistència 
en carretera 24 h, gestió de multes i impostos de matriculació i circulació segons contracte FREE2MOVE 
LEASE. L’assegurança del vehicle està inclosa en la quota comunicada. Assegurança a tot risc amb la 
companyia MM Globalis, S.A.U. d’Assegurances i Reassegurances, subjecta a normes de contractació, 
subscripció, condicions generals i clàusules limitatives i mediada per PSA Financial Services Spain, EFC, S.A., 
Agent d’Assegurances Vinculat inscrit en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions 
amb la clau AJ-171. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A, condicionada a l’acceptació �nancera. 
Oferta vàlida �ns al 30 d’abril del 2021. Model de les imatges: 2008 GT Pack Elèctric 136 Cv (100 Kw).
Estació de càrrega inclosa: Estació de càrrega ràpida model MODO 3 de 7,4kw que inclou cable NO Smart 
amb referència 9835662880. 
Càrrega ràpida 80% en 30 minuts: En punts públics de càrrega de 100 kW.

PRIMERA QUOTA: 4.947,69 € 
PLA MOVES INCLÒS
ESTACIÓ DE CÀRREGA INCLOSA

AMB RÈNTING
TOT INCLÒS

PER 219 *

e-2008
Full electric

Peugeot i-Cockpit® 3D - Fins a 320 km d’autonomia (WLTP)
Càrrega ràpida 80% en 30 minuts
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D issabte es va cele-
brar el 3r congrés 
de CCOO del Baix 

Llobregat, Alt Penedès, Ano-
ia, Garraf i l’actual secretari 
general Josep Maria Rome-
ro, va ser reelegit per un nou 
període de quatre anys amb 
138 vots a favor, 2 vots en 
contra i 1 abstenció.
Romero és baixllobregatí de 
Sant Joan Despí, treballador 
de RENFE, diplomat en gra-
duat social i des de ben jove 
vinculat a les CCOO. Ha de-
senvolupat diverses respon-
sabilitats internes, tals com 
coordinador nacional d’Ac-
ció Jove, secretari de forma-
ció sindical i cultura, secre-
tari d’organització de CCOO 
de Catalunya i des de 2017 és 

Alfred Simó, nou 
coordinador de CCOO 
a l’Anoia

Obert l’espai d’esbarjo per a gossos 
més gran de la ciutat, al costat 
del Parc Central

REDACCIÓ / LA VEU 

D es del dilluns 19 
d’abril, Igualada 
compta amb una 

nova zona d’esbarjo per a gos-
sos situada al costat del Parc 
Central, entre el Carrer de 
França i l’Avinguda Catalunya. 
La nova zona té 850m2, és la 
més gran que hi ha actualment 
a la ciutat, i se suma a les al-
tres quatre zones repartides en 
d’altres barris d’Igualada. La 
nova zona donarà servei prin-

REDACCIÓ / LA VEU 

D es del Servei d’Ocu-
pació d’Ignova, el 
Departament de 

Dinamització Econòmica de 
l’ajuntament d’Igualada ha po-
sat en marxa l’Espai TIC, un 
nou servei pensat per aquelles 
persones que estan buscant 
feina. Aquest nou servei s’ha 
creat amb un doble objectiu: 
per una banda, proporcionar 
a l’usuari un espai on pugui fer 
recerca intensiva de feina amb 
l’ajuda i assessorament d’una 
tècnica i, per altra, que pugui 
assolir coneixements bàsics en 
les principals eines i aplicaci-
ons TIC que li permetin asso-

secretari general de CCOO 
del Baix Llobregat, Alt Pene-
dès, Anoia, Garraf.
Pel que fa a la coordinació de 
l’Anoia, va resultar escollit el 
professor Alfred Simó, que 
substitueix Alfonsa Santiste-
ban. 
Es van aprovar tres resoluci-
ons sobre: Concertació i dià-
leg social territorial, CCOO 
sindicat feminista i Acció 
jove i noves realitats del tre-
ball.
CCOO del Baix Llobregat, 
Alt Penedès, Anoia, Garraf és 
la unió intercomarcal consti-
tuïda més gran de CCOO de 
Catalunya amb 29.312 per-
sones afiliades i aportarà 62 
delegats i delegades al 12è 
Congrés nacional que tindrà 
lloc els propers 21, 22 i 23 de 
maig al Fòrum de Barcelona.

cipalment als veïns del barri 
de Poble Sec, barri Montserrat 
i Barri de les Flors.
Com la resta de zones d’esbar-
jo, l’espai té el perímetre deli-
mitat per tanques, a l’interior 
hi ha bancs perquè hi puguin 
seure els propietaris, expe-
nedors de bosses per recollir 
els excrements, papereres on 
dipositar-les i una font amb 
un abeurador adequat perquè 
els gossos puguin beure sen-
se dificultats. A l’entrada hi 
ha rètols que informen sobre 

l’obligació que tenen els pro-
pietaris de recollir els excre-
ments i, per tant, de contribuir 
al manteniment del bon estat 
de l’espai.
Aquesta nova zona d’esbarjo 
per a gossos se suma a l’es-
pai que hi ha al Carrer de les 
Comes, al barri Set Camins; 
la zona que hi ha ubicada al 
barri del Rec; la zona situada 
al barri de les Flors al carrer 
Mossèn Josep Forn i la zona 
que hi ha al barri de Les Co-
mes al carrer d’Irlanda.

Nou Espai TIC a Ig-Nova Ocupació 
per a les persones que busquen feina

lir l’autonomia en la recerca de 
feina i en la gestió de procedi-
ments administratius en línia 
bàsics.
En aquest espai cada setma-
na es fan sessions presencials 
d’Eines TIC que inclouen, per 

exemple, nocions del funcio-
nament del correu electrònic, 
Internet o de Google Dirve, 
entre d’altres, i també sessions 
de recerca de feina on es tre-
balla el currículum, els canals 
de recerca de feina i xarxes 
com Xaloc o FeinActiva.
Totes les sessions són gratu-
ïtes i l’usuari podrà realitzar 
totes aquelles que cregui con-
venients per optimitzar el seu 
procés de recerca de feina.
Les persones interessades po-
den inscriure’s presencialment 
a Ignova Ocupació, situat al 
Carrer Lleida, 78 o també tru-
cant al 938055710 o enviant 
un correu electrònic a bo-
netj@aj-igualada.net

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

ACORDIONISTA
i Guitarra o Piano

Per a grup d´havaneres i cant de taverna
Per a passar-ho molt bé. Humor a dojo

     
655.87.30.99    J.Maria



Atenció a una nova modalitat d’estafa detectada pels Mossos
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Des de l’Àrea Central de De-
lictes Econòmics ens infor-
men d’una modalitat d’estafa 
especialment activa en aquests 
moments, de la qual ús fem ar-
ribar els detalls principals per 
tal que puguem fer la màxima 
difusió i extremar les precauci-
ons per no ser-hi víctimes.
En aquest cas, treballadors de 
diferents establiments reben 
una trucada telefònica on l’in-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l projecte esTIC+aprop, 
que impulsa el Consell 
Comarcal de l’Anoia, ja 

ha arribat a les primeres con-
clusions després de la implan-
tació. 
El projecte compta amb la im-
plicació del Consell de Gent 
Gran de l’Anoia i que es porta a 
terme en col·laboració amb di-
ferents ajuntaments, entitats i 
voluntariat del territori, té com 
a objectiu promoure el benes-
tar i l’autonomia en la comuni-
cació de les persones majors de 
65 anys de la comarca, oferint-
los una formació personalit-
zada perquè puguin utilitzar 
els telèfons mòbils i tauletes 
per disminuir la possible so-
ledat, l’aïllament i la manca de 
comunicació que poden viure 
després de gairebé un any de 
pandèmia de Covid-19.
Segons les dades recollides, els 
anoiencs majors de 65 anys no 
mostren resistència o desinte-
rès envers la tecnologia. Tenen 
interessos variats segons el ni-
vell de competència digital que 
tenen, recorren a la família per 
solucionar els problemes que 
tenen els dispositius mòbils, 
i no aprofiten tots els possi-

Projecte del Consell per apropar la 
formació de la gent gran en les TIC

Realitat virtual en 
neurorehabilitació, a 
l’Hospital St. Jordi

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Hospital de dia Sant 
Jordi, centre gestionat 
pel Consorci Sociosa-

nitari d’Igualada (CSSI), està 
aplicant les noves tecnologies 
de realitat virtual com a nou 
mètode de neurorehabilitació 
dels seus usuaris. Darrera-
ment la realitat virtual ha es-
tat utilitzada en molts estudis 
científics que han demostrat 
beneficis en aquest àmbit, i 
aquest centre situat a Igualada 
ha aplicat aquesta tecnologia 
mitjançant les ulleres Oculus 
Quest.
En aquest projecte es busca 
que la persona que treballa 
amb realitat virtual interactuï 
en entorns de simulació vir-
tual immersius 3D basats en 
el mon real per tal d’adquirir 
experiències i aprenentatges 
que per una banda estimulin 
la seva cognició i per l’altra li 
permetin experimentar sensa-
cions emocionalment agrada-
bles i motivadores.

bles usos d’aquests. L’avaluació 
també conclou que no existeix 
bretxa digital en aquest col·lec-
tiu, amb accés als dispositius 
que necessiten.
Pel que fa a la formació, 2 de 
cada 10 estarien disposat a 
formar-se en tecnologies de la 
informació i la comunicació 
(TIC), una xifra que es pot ava-
luar com a mitjana-alta, segons 
variables qualitatives. Segons el 
projecte, existeix la necessitat 
de formar en TIC a les perso-
nes grans perquè siguin més 
autònomes a l’hora d’escollir 
quina activitat/gestió virtual 
volen dur a terme.
La vicepresidenta de Serveis a 
les Persones, Carme Zaragoza, 
apunta que “les conclusions 
també han detallat punts a mi-

llorar, com la necessitat d’am-
pliar l’enquesta diagnòstica, 
concretar les dades a recollir, 
treballar en la protecció de da-
des i en la manca de contactes, 
i concretar el calendari de les 
accions que cal dur a terme”. 
Ara per ara els municipis que 
ja han implementat o estan 
implementant el projecte són 
Calaf, els Hostalets de Pierola, 
Jorba, Òdena, Santa Maria De 
Miralles, Sant Martí de Ses-
gueioles i Sant Pere Sallavine-
ra, mentre que els que han fet 
la primera fase diagnòstica i 
estan en procés d’implementa-
ció són: Argençola, Carme i el 
Bruc. També s’hi han mostrat 
interessats els municipis Sant 
Martí de Tous i Vilanova del 
Camí.

Aquesta tecnologia permet 
controlar l’atenció, el posici-
onament del cos i la gestuali-
tat creant imatges visuals dels 
moviments que es realitzen 
en les aplicacions que prèvi-
ament s’han seleccionat per 
treballar.
A nivell clínic presenta una 
gran validesa ecològica i té 
grans avantatges com a eina 
complementaria a la neuro-
rehabilitació per la seva ver-
satilitat, adaptabilitat i funci-
onalitat. 
Esdevé una oportunitat per 
arribar a objectius cognitius 
i emocionals que permetin 
promoure la independència 
funcional i és una eina segu-
ra que facilita l’aprenentatge 
sense error de forma moti-
vadora, donant feedback de 
resultats en temps real. 
Les primeres experiències en 
l’ús d’aquesta tecnologia han 
estat molt bones i satisfactò-
ries per a les persones usuà-
ries  i en poc temps es podrà 
aplicar a moltes més.

terlocutor es fa passar per 
una empresa de missatgeria 
que ha de lliurar una supo-
sada comanda. Els interlocu-
tors acostumen a ser llatins i 
gairebé sempre acostumen a 
donar alguna dada concreta 
sobre l’establiment, especi-
alment  el nom del seu en-
carregat amb qui diuen ha-
ver o estar parlant en aquell 
moment precís, per intentar 

donar més veracitat a la tru-
cada. Els autors diuen que 
el pagament de la comanda 
s’ha de fer en aquell moment, 
ja que en cas contrari hi hau-
rà un recàrrec.
Els pagaments fraudulents 
s’acostumen a fer utilitzant es-
pecialment les plataformes vir-
tuals de pagament XOOM, RE-
MITLY i WORLDREMIT, amb 
una mitjana de frau de 1.000€.
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ANOIA / LA VEU 

E ls alcaldes i alcaldesses 
de la majoria de mu-
nicipis de l’Anoia han 

abordat, en el marc del Con-
sell d’Alcaldes celebrat el 20 
d’abril, la possible implanta-
ció d’instal·lacions d’energi-
es renovables al territori. La 
convocatòria ha estat encap-
çalada pel president de l’ens 
comarcal, Xavier Boquete.
Els electes assistents, repre-
sentants de diferents forces 
polítiques, han coincidit a 
destacar la preocupació per-
què en un futur proper des-
pleguin, per part de l’Estat o 
de la Generalitat de Catalu-
nya, instal·lacions fotovoltai-
ques o eòliques sense el vist-
i-plau dels més directament 
afectats, com són els habi-
tants del territori i els consis-
toris que els representen. Per 
això, tot i que des de l’Anoia 
es comparteixen els com-
promisos de lluita contra el 
canvi climàtic i de transició 
cap a les energies renovables, 
es demana consensuar les 
possibles ubicacions i im-
plantacions per no malmetre 
d’una manera irrecuperable 

el paisatge, l’economia i l’es-
til de vida, així com també el 
patrimoni natural, agrícola i 
cultural.
Els alcaldes de municipis 
com Rubió, Argençola, Sant 
Martí de Tous, Vallbona 
d’Anoia i Jorba han expres-
sat la seva inquietud per com 
s’està plantejant ara mateix 
aquesta qüestió. L’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, ha 

explicitat també el ple suport 
de la capital a les reivindica-
cions de tots els municipis ja 
que, malgrat la ciutat sigui 
probablement la menys afec-
tada per aquestes implanta-
cions en el seu terme muni-
cipal, sí que es comparteix 
el neguit per l’impacte futur 

Els alcaldes i alcaldesses de l’Anoia exigeixen que s’escolti la veu 
del territori en les futures implantacions d’energies renovables
Reiteren el seu compromís amb les energies renovables i el canvi de model energètic per tenir un futur mes ecològic, verd i 
sostenible, però expressen un rotund rebuig a la manera en què s’està plantejant

sistori igualadí, que ajudi a 
replantejar i a fer aquestes 
actuacions el menys lesives 
possible.
També es recorda que hi 
ha alternatives al desplega-
ment de parcs fotovoltaics 
en sòl agrícola, com ara la 
instal·lació en sòl industrial, 
en cobertes de naus, en par-
cel·les amb menys impacte 
mediambiental, als laterals i 
la mitjana de les grans car-
reteres o, fins i tot, en equi-
paments i serveis públics ja 
existents. I hi ha també alter-
natives als parcs eòlics, com 
ara la implantació dins del 
mar, com es fa en comunitats 
del nord d’Europa.
En definitiva, els alcaldes i 
alcaldesses de l’Anoia reite-
ren el seu compromís amb 
les energies renovables i el 
canvi de model energètic per 
tenir un futur mes ecològic, 
verd i sostenible, però ex-
pressen un rotund rebuig a la 
manera en què s’està plante-
jant. Per tot plegat, s’ha con-
sensuat també un document 
comú, amb les reivindicaci-
ons del territori, que es farà 
arribar a les administracions 
superiors.

Hi ha la preocupació 
que en un futur proper 

despleguin instal·la-
cions fotovoltaiques o 

eòliques sense el vist-i-
plau dels més directa-
ment afectats, la gent 

del territori

d’aquestes actuacions a la co-
marca. 
Xavier Boquete ha avançat 

també la voluntat de treba-
llar un estudi tècnic d’alter-
natives, de la mà del con-

CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Cas-
tellolí aprova el Pla de 
Prevenció d’Incendis 

Forestals 2021-2026, un do-
cument que planifica el man-
teniment de camins forestals 
al municipi en els propers sis 
anys, que preveu una inver-
sió de gairebé 70.000. Les ac-
tuacions es faran anualment 
per un import d’11.600 euros 
finançats per la Diputació de 
Barcelona.
Aquest any es durà a terme 
el manteniment dels camins 
de Cal Carles; de la serra dels 
Ninots; de Cal Tardà a l’Hort 
dels Nacres per Roc Estret; 

i de la Font de Can Tardà a 
l’hort dels Nacres. A més, es 

faran tres actuacions puntu-
als, dues per facilitar el bon 

drenatge de les aigües, evitant 
trams d’enfangament, i una de 
consolidació i eixamplament 
d’un pas del torrent del Roc 
Estret. “Tot i la gran inversió 
de la Diputació de Barcelona, 
no es pot abastar la totalitat 
de camins del terme munici-
pal, ja que a Castellolí hi ha 
més de 80 quilòmetres en ca-
mins, i tot i disposar de plans 
per mantenir-los, l’import que 
el consistori hi pot destinar 
segueix sent insuficient”, ex-
plica Teresa Guixà regidora 
de Medi Ambient, Turisme, 
Obres i Serveis Municipals. 
Les actuacions del Pla es pro-
gramen i s’executen periòdica-
ment, depenent de les urgèn-

L’Ajuntament de Castellolí invertirà prop de 70.000 euros en el 
manteniment de camins forestals

cies per pluges o esllavissades 
puntuals. Per això, cada any 
l’Ajuntament aprova nova-
ment les actuacions concretes, 
d’acord amb les necessitats del 
moment.
Les actuacions de manteni-
ment i millora dels camins 
forestals es porten a terme des 
de l’Ajuntament de Castellolí, 
de manera coordinada amb el 
tècnic de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incen-
dis Forestals i Desenvolupa-
ment Agrari de la Diputació 
de Barcelona, el president de 
l’ADF de Castellolí, i la regido-
ra de Medi Ambient, Turisme, 
Obres i Serveis Municipals de 
l’Ajuntament.
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MONTBUI / LA VEU 

L’equip de govern muni-
cipal de Santa Margari-
da de Montbui, format 

per Ara Montbui i per Som 
Montbui-ERC, vol aconseguir 
el màxim “feed-back” per part 
de la ciutadania a l’hora de de-
finir les principals actuacions 
urbanístiques i els principals 
temes de la gestió municipal 
que s’han de determinar du-
rant els propers mesos. 
D’aquesta manera, es vol con-
tinuar treballant en la mateixa 
línia participativa que ja es 
va fer en actuacions anteriors 
com la remodelació de la Pla-
ça Europa (on es van incor-
porar les peticions dels veïns i 
veïnes de la zona) o també en 
la materialització del projecte 
de la nova Plaça de la Unió, 
realitzat amb suport dels ve-
ïns i veïnes del barri de Vista 
Alegre, i que serà una realitat 

durant els propers mesos.
La pandèmia de covid-19, 
que ha dificultat durant l’úl-
tim any la presencialitat de 
moltes activitats, ha condi-
cionat la realització d’alguna 
d’aquestes activitats partici-
patives. 
Projectes com la remodelació 
de l’entorn del carrer Anselm 
Clavé (Nucli Antic), la refor-
ma de la Plaça i el carrer Ma-
jor (Nucli Antic), la reforma 
de la Plaça Finisterre i l’adap-
tació de l’itinerari de conne-
xió amb el carrer del Pont 
(Nucli Urbà), o la connexió 
entre els carrers Sant Jaume i 
Sant Bartomeu (Nucli Urbà) 
es volen tirar endavant sem-
pre aconseguint la màxima 
participació possible i tenint 
en compte les opinions i sug-
gerències de la ciutadania. 
També es podria utilitzar la 
participació ciutadana per 
conèixer l’opinió dels veïns 

L’Ajuntament continua apostant per 
la participació ciutadana en projectes 
municipals

i veïnes i la seva predilecció 
sobre l’ús que han de tenir 
determinats equipaments pú-
blics.
Des de l’equip de govern mu-
nicipal es treballa per verte-
brar diferents processos par-
ticipatius, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, a qui 
s’ha demanat assessorament 
i suport tècnic. L’objectiu és 
potenciar la vessant partici-
pativa en els principals temes 
de decisió de la gestió muni-
cipal, com ara els pressupos-
tos participatius.
Com explica l’Alcalde mont-
buienc Jesús Miguel Juárez: 
“el nostre objectiu és continu-
ar treballant per potenciar la 
cultura participativa al nostre 
municipi: que la ciutadania 
de Montbui estigui empode-
rada i que l’Ajuntament tingui 
actitud d’escolta activa i que 
treballi en tot moment amb 
màxima transparència”.

MONTBUI / LA VEU 

La situació de pandèmia 
de covid-19 no fa pos-
sible enguany que es 

realitzi específicament, i com 
a tal, la Fira de Maig de Mont-
bui, però sí que es durà a terme 
una de les seves activitats em-
blemàtiques i ja tradicionals: la 
concentració de cotxes i motos 
clàssiques de Montbui.
Serà el diumenge 2 de maig, en 
horari matinal, i tornarà a aple-
gar a bona part dels propietaris 
i propietàries dels vehicles clàs-
sics de la Catalunya Central. 
Com és costum, es preveu la 
realització de la concentració 
dels participants, i es preveu 
adaptar la prova a les restricci-
ons sanitàries per la covid-19 
que puguin estar en vigor a la 
data de celebració de la con-
centració.
L’activitat estarà organitzada 
des del Departament de Pro-
moció Econòmica i Comerç 
de l’Ajuntament montbuienc, i 

es preveu que es realitzin acti-
vitats paral·leles pels assistents. 
Des de l’organització s’informa 
als interessats/des a través d’un 
perfil propi de Facebook, tam-
bé a través de les xarxes socials 
de l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui i, d’igual 
manera, a través del correu 
electrònic d’inscripció mont-
bui.cotxes@hotmail.com o bé 
al telèfon 93 803 47 35.

Diumenge, concentració 
de cotxes clàssics

MONTBUI / LA VEU 

La celebració de Sant 
Jordi aquest divendres 
23 d’abril comportarà a 

Montbui la realització de di-
ferents activitats culturals, la 
majoria de les quals emmar-
cades en el cicle “Comença 
l’espectacle” #culturasegura.
Les activitats van comen-
çar aquest dimarts a la tarda 
amb l’organització d’una ac-
tivitat de “L’hora del conte” 
a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra. Una vintena de persones 
van poder gaudir la narració 
“Contes de Sant Jordi al re-
vés”, a càrrec de La Minús-
cula. L’activitat es va celebrar 
amb aforament limitat (una 
vintena de persones), ús de 
mascareta obligatori i res-
pecte de les normes sanitàri-
es contra la covid-19.
També dimarts al ves-

pre, però a la Sala Petita 
Mont-Àgora, es va organit-
zar la primera projecció del 
cicle documental “Docs del 
Mes”. Davant una desena de 
persones es va poder veure 
el documental “Oeconomia”, 

un àudiovisual realitzat du-
rant l’any 2020 per la direc-
tora alemanya Carmen Los-
mann. “Oeconomia” mostra 
les regles del capitalisme 
contemporani, i com aques-
ta manera de funcionar fa 

créixer sistemàticament el 
dèficit i la concentració de 
la riquesa. Durant el film, es 
manifesta clarament la ne-
cessitat de major transparèn-
cia en el funcionament del 
sistema econòmic mundial.   
Aquest dimecres s’ha instal-
lat al vestíbul de Mont-Àgo-
ra l’exposició retrospectiva 
“Un any després”. Es tracta 
d’un recull de les obres par-
ticipants en el Concurs de 
Dibuix infantil i juvenil “Pri-
mavera confinada 2020”.
I el dijous 22 d’abril a partir 
de les 19 hores tindrà lloc al 
vestíbul de Mont-Àgora l’ac-
te 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 

Per Sant Jordi, nombroses activitats culturals a Montbui
concurs i un/a acompanyant 
per persona.

Avui divendres, un Sant 
Jordi diferent pels escolars 
del municipi
Aquest proper divendres, 
com és habitual, les para-
detes de roses i llibres tor-
naran a ser protagonistes a 
Montbui. Des de la Policia 
Local de Montbui i l’Ajun-
tament es controlarà que es 
compleixin les restriccions i 
les mesures sanitàries con-
tra la covid-19, tenint en 
compte que el risc de rebrot 
al municipi continua en ni-
vells molt elevats (al voltant 
dels 1000 punts).
Val a dir que des de l’Àrea 
d’Infància de l’Ajuntament 
montbuienc s’ha ofert als 
centres educatius mont-
buiencs la possibilitat de 
mostrar als més menuts un 
espectacle d’animació infan-
til sobre la llegenda de Sant 
Jordi, el qual podrà ser emès 
a les escoles durant aquest 
divendres. Aquest especta-
cle, adequat per explicar la 
llegenda de Sant Jordi als in-
fants, va a càrrec de la com-
panyia Rovelldou, i es podrà 
seguir a través del canal de 
Youtube municipal.

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra  691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      
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Més d’un centenar de 
persones van par-
ticipar aquest diu-

menge 18 d’abril en un acte 
organitzat per Jorba Reflexi-
ona. Es tractava de recórrer 
a peu uns dels terrenys que 
els alcaldes de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena i 
el departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generali-
tat voldrien convertir en sòl 
industrial. 
La caminada va començar a 
Jorba, va passar per la zona 
industrial pràcticament en 
desús de les antigues bòbiles 
i després d’arribar a prop de 
l’Espelt, va transcórrer a to-
car de Sant Jaume Sesoliveres. 
Aquests dos nuclis de fora del 
terme de Jorba serien els més 
afectats cas que el projecte 
del polígon tirés endavant i 
per això un grup nombrós de 
veïns de l’Espelt va sortir des 
del seu poble per afegir-se a la 
caminada. 
Els terrenys afectats pel pos-
sible projecte ocupen 138 
hectàrees, de les quals es pre-
tén destinar a usos industrials 
les 52 més aptes per a l’agri-
cultura. La caminada va ser-
vir per comprovar que a Jorba 
hi ha terrenys industrials que 
no es fan servir i per veure 
que els terrenys on voldrien 

construir el polígon tenen 
un valor agrícola i ecològic 
que desapareixeria per sem-
pre. Segons els impulsors dels 
nous polígons a la Conca, val 
la pena perdre això per con-
vertir-ho en grans parcel·les 
per a empreses de fora. Des 
de Jorba Reflexiona es creu 
que si fos possible solucionar 
el problema de l’atur d’aques-
ta manera, ja s’hauria pogut 
fer amb les requalificacions 
que permet actualment el Pla 
Director i no s’ha fet. Des del 
2009 no s’ha tirat endavant 

cap de les zones industrials 
que preveia aquest pla. 
Jorba Reflexiona no creu que 
ara hagi de ser diferent. Es 
tornen a fer grans plans sense 
tocar de peus a terra i creant 
expectatives que no es com-
pliran. La plataforma apos-
tem per a decidir si aquestes 
noves hectàrees de sòl indus-
trial són convenients o no en 
una consulta popular que ja 
fa més de dos mesos que es va 
sol.licitar a l’Ajuntament de 
Jorba. De moment no tenim 
cap resposta. 

Veïns de Jorba, Òdena i Igualada 
recorren a peu l’àrea afectada per la 
proposta de polígon del PDUAECO 

MONTBUI / LA VEU 

Aquest dissabte, dintre 
del cicle “Comença 
l’espectacle” arriba a 

la Sala Auditori Mont-Àgora 
l’espectacle teatral “Ex-cupi-
dos”, a càrrec del grup Hotel 
Cochambre, coneguts pels 
seus concerts divertits i pu-
nyents.
El grup “Hotel Cochambre” 
portarà fins a Mont-Àgora 
un espectacle musical diver-
tit, irònic, punyent, i que no 
perd mai l’essència d’un grup 
que mai deixa indiferent al 
públic. “Ex-cupidos” tracta 
sobre com ha canviat la forma 
de relacionar-se, de lligar, i 
com s’utilitzen les aplicacions 
de cites i els xats. L’espectacle 
“Ex-cupidos” s’oferirà dissab-
te a partir de les 19.00 hores. 
El preu de l’entrada és de 5 eu-
ros, i es poden adquir a www.
reservaentradas.com.
L’activitat es durà a terme 
seguint totes les mesures de 
seguretat contra la covid-19 
tals com signatura de decla-
ració autoresponsable (es pot 
descarregar de la pàgina web 
i portar de casa signada), con-
trol de temperatura, utilit-
zació de gel hidroalcohòlic i 
mascareta obligatòria.
I aquest diumenge 25 d’abril a 

partir de 12 del migdia, amb 
entrades exhaurides, es po-
drà veure a la Sala Auditori 
Mont-Àgora l’espectacle fami-
liar i musical “Concert en fa-
mília i per a famílies”, a càrrec 
de Dàmaris Gelabert.
La família de la Dàmaris és 
una família de músics con-
vençuda que la música ens 
acompanya sempre i ens aju-
da a créixer. Durant el confi-
nament van oferir cinc con-
certs en directe desde casa 
seva, animant i fent costat als 
infants i les famílies.
Els seus directes per strea-
ming des del seu canal de 
YouTube van tenir més de 
450.000 visualitzacions. Diu-
menge Dàmaris Gelabert 
porta fins a Mont-Àgora el 
seu repertori, amb temes per a 
menuts i grans, i tota l’emoció 
de la millor animació familiar. 
L’activitat, que es farà respec-
tant totes les mesures i res-
triccions contra la covid-19, 
tindrà un aforament màxim 
del 50 per cent de la sala, en 
compliment de les restricci-
ons. Caldrà també signatura 
de declaració autoresponsable 
(es pot descarregar de la pàgi-
na web i portar de casa signa-
da), control de temperatura, 
utilització de gel hidroalcohò-
lic i mascareta obligatòria.

Continua el cicle 
“Comença l’espectacle” a 
Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Aquest dissabte entre 
les 10 del matí i la una 
de la tarda tindrà lloc 

una jornada de portes obertes 
a les llars d’infants municipals 
de Montbui, L’Estel (ubicada 
al carrer Cadis, 2, del barri de 
Vista Alegre) i la Llar Santa 
Anna. Les llars d’infants de 
Montbui són centre educatius 
públics que acullen infants 
d’entre els 4 mesos i els 3 anys.
Enguany les famílies que vul-
guin conèixer les llars d’in-
fants montbuienques cal que 
demanin cita prèvia de forma 
telefònica. Per poder veure 
la Llar d’Infants L’Estel cal-
drà trucar al 93 804 89 47 i 
per conèixer per dintre la llar 
d’Infants Santa Anna hauran 
de comunicar amb el 93 803 
34 65, on es donarà hora i cita 

prèvia. 
Les llars d’infants munici-
pals de Montbui es financen 
a través de tres fonts d’apor-
tacions econòmiques: de 
l’Ajuntament de Montbui, 
aportacions d’altres institu-
cions, i també de les famílies 
que paguen les seves respec-
tives quotes. Aquestes quotes 
responen a criteris socials i 
tenen molt en compte la ren-
da familiar. Els alumnes de 
les llars d’infants de Montbui 

estan agrupats segons la seva 
edat i el seu desenvolupament 
maduratiu. Les llars Santa 
Anna i l’Estel ofereixen un 
servei de gairebé 10 hores di-
àries, de dilluns a divendres, 
en un horari flexible i adaptat 
a les necessitats laborals de la 
majoria de famílies. També 
s’ofereix servei de menjador.
Les dues llars d’infants ofe-
reixen més d’un centenar de 
places d’educació infantil de 0 
a 3 anys.

Portes obertes a les llars d’infants

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

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

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada
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El passat dijous es va 
presentar a l’Ajunta-
ment, davant l’assis-

tència de l’alcaldessa Noe-
mí Trucharte i del regidor 
d’Esports Rafael Gabarri així 
com dels tècnics municipals, 
l’Avantprojecte de reforma i 
ampliació de vestuaris i espais 
complementaris del camp de 
futbol Can Titó.
El projecte, que la Diputació 
de Barcelona ha encarregat 
a la consultoria tècnica B2B 
Arquitectes S.L.P., defineix 
les característiques norma-
tives, funcionals, formals, 
constructives i econòmiques 
de l’equipament.
Durant la presentació es va 
explicar que el projecte va 
més enllà de la construcció 
dels nous vestuaris. Contem-
pla un aprofitament nou i 
l’optimització d’un  solar de 
777 m2  en forma de triangle 
que hi ha entre poliesportiu i 
camp de futbol, que presen-
ta alguns condicionants als 
quals calia adaptar-se.
Es tracta d’optimitzar el solar 

on actualment hi ha ubicat el 
mòdul de vestidors interme-
dis de camp de futbol; dos 
vestidors molt antics que han 
quedat del tot insuficients en 
nombre i en prestacions.  
“Accessibilitat, capacitat, ven-
tilació, estructura, coberta ... 
Són moltes les necessitats de 
millora que van motivar la 
demanda d’aquest estudi ar-
quitectònic a la Diputació de 
Barcelona”, segons explica el 
regidor d’Esports, Rafael Ga-
barri

Es presenta l’Avantprojecte constructiu dels 
vestidors intermedis del camp de futbol 

El projecte també dona res-
posta al dèficit de sales poli-
valents que pateix Can Titó
Segons es va explicar durant 
la reunió, s’ha optat pel dis-
seny de tres cubicles de dos 
pisos, connectats entre ells, 
que es poden desenvolupar 
per fases i que tenen vida 
pròpia i generen uns porxos 
i unes circulacions especials.  
Als tres mòduls s’hi pot acce-
dir des de peu de camp i tam-
bé des de la planta baixa.
El mòdul central preveu en-

cabir 4 vestidors de futbol a 7, 
polivalents i convertibles, si 
convé, en 2 vestidors de fut-
bol a 11, amb capacitat per a 
20 jugadors.
El mòdul 3, a la dreta, con-
templa dos vestidors espaio-
sos de futbol a 11 i amb els 
corresponents vestidors arbi-
trals o de monitoratge degu-
dament annexats.
I finalment el mòdul 1, situat 
a l’esquerra, inclou una sala 
polivalent, en planta baixa, 
per activitats dirigides, pen-
sada més per a ús municipal i 
una segona planta, també po-
livalent, pensada com a sala 
de reunions i espais de treball 
dels clubs, molt reivindicada 
per totes les entitats.
El conjunt preveu una pro-
posta d’edificació de 436 m2, 
molt superior als 131 m2 de 
planta baixa dels vestidors ac-
tuals, que caldrà enderrocar.
El projecte es presenta dividit 
en blocs per tal que pugui ser 
executat en fases. 
Pel que fa al pressupost de 
l’actuació s’estima un import 
de 587.612,99 €, IVA inclòs, 
desenvolupable per fases.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Associació de Veïns del barri 
de Sant Nicolau ha convocat 
la segona matinal de neteja. 
Després de l’èxit de la prime-
ra, faran la recollida selectiva 
que va quedar pendent a la 
mateixa zona, uns terrenys 
que tenen previst utilitzar per 
a dur a terme activitats, tan 
aviat com la situació sanitària 
millori.
De fet estan programant la 
celebració de la festa del barri 
per a finals de maig, ara que 
han recuperat l’associació de 
veïns.
Una de les primeres acci-
ons, després de l’any d’atura-
da obligat per la pandèmia, 
ha estat la matinal de neteja 
d’aquest espai, apartat dels 
habitatges i on es fan aboca-
ments incontrolats. Valoren 
de manera molt positiva el 
resultat i per això volen re-
petir-la i acabar la feina que 
van deixar pendent. A més, 
compartiran un esmorzar, tot 
respectant, les mesures de se-
guretat anticovid.
Des de l’entitat, la vicepresi-
denta Ramona Garcia anima 
a tothom a donar un cop de 
mà per continuar deixant 
aquest espai ben net per a l’ús 
i gaudi del veïnat.
Per participar-hi és obligatori 
l’ús de mascareta i seguir les 
indicacions de l’organització 
quant a les mesures de segu-
retat. Faran una barbacoa al 
pati de l’espai que actualment 
els serveix de local, al carrer 
sant Lluís, 39 -dins l’antiga fà-
brica de Vidal Bosch. Hi hau-
rà una carpa per a la compra 
dels tiquets de la botifarrada, 
a un preu de 3 € per a les per-
sones que no són sòcies. Cal 
reservar, però, l’esmorzar per 
poder fer la previsió, ja que 
l’aforament és limitat.
El número de whatsapp és el 
679 94 13 74. També podeu 
contactar amb l’associació a 
Instagram @barrisantnicolau.

Nova edició de la 
matinal ‘Basura 
Walking’ al barri 
de Sant Nicolau

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Entre el 30 d’abril i el 2 
de maig Vilanova del 
Camí rebrà a Can Pa-

passeit una exposició ambi-
entada en l’univers Playmobil® 
(enllaç a la notícia principal).
Des de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí, s’ha fet una 
crida als diferents comerços 
del municipi que es vulguin 
sumar a l’exposició acollint 
alguna de les figures a tamany 
real (160cm) del mític joc ale-
many a les instal·lacions del 
seu establiment.
L’objectiu, és que els comer-
ços puguin ser part activa de 

l’exposició i rebin les visites 
d’aquells ciutadans que es vul-
guin fotografiar amb el dife-
rents personatges.
Per participar-hi, tan sols cal 
emplenar el formulari que tro-
bareu al web municipal.
Entre la ciutadania, es durà a 
terme un sorteig de 5 caixes de 
Playmobil d’un valor de 50€ 
entre totes aquelles persones 
que pengin les fotografies amb 
les figures de Playmobil a Ins-
tagram. Al final de setmana es 
publicarà a la web municipal 
el llistat definitiu dels comer-
ços, així com les condicions 
específiques per participar del 
sorteig.

Crida als comerços vila-
novins per formar part 
de l’exposició Playmobil®

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El públic familiar té una 
cita aquest diumenge 
a Can Papasseit amb 

Xarxa Vilanova. En el marc 
de l’Agenda de Primavera, s’ha 
programat l’espectacle Baobab, 
de la companyia La pera llimo-
nera. Les entrades, que són li-
mitades, s’han posat a la venda 
a través de la plataforma Entra-
polis al preu de 5 €, i gratuït per 
als menors de 2 anys.
La Pera Llimonera explica que 
ha estat un repte portar a esce-
na parlar de la guerra. Aquest 
espectacle de pallassos ho fa a 
través d’un bolet i un esquirol 

que es veuen obligats a aban-
donar el seu arbre BAOBAB 
i es llencen a la recerca d’una 
nova casa. Un tema que tot i 
veient diàriament, l’evitem per 
la seva crueltat i emocions que 
ens reporten dins nostre. 
Baobab ha estat guardonat en 
diferents ocasions. Va rebre el 
Premi al Millor Espectacle de 
la Mostra d’Igualada 2019 i el 
premi Xarxa Alcover 2019.
L’espectacle començarà a les 
12:00 h a Can Papasseit. Les 
entrades que quedin dispo-
nibles, es posaran a la venda 
abans de la funció.
Aquest acte compta amb la col-
laboració de Ràdio Nova.

L’Agenda de Primavera 
porta a Can Papasseit de 
la mà de Xarxa, “Baobab”

www.clubbasquetigualada.cat

Bon Sant Jordi!
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

V ilanova del Camí es 
prepara per viure 
una diada de Sant 

Jordi diferent i adaptada a 
la normativa Covid del mo-
ment. La plaça del Mercat 
acollirà una petita mostra 
de parades de llibres i roses 
i a la tarda s’ha programat 
un recital en petit format i el 
lliurament dels premis de la 
primera edició del concurs 
de narrativa breu.
Finalment es confirma la ce-
lebració de Sant Jordi en un 
format adaptat a la pandè-
mia. Ha estat el Procicat qui 
ha fet arribar les indicacions 
per celebrar un Sant Jordi de 
manera segura. Per això les 
parades de llibres i roses es 
reduiran aquesta jornada als 
establiments professionals, 
aquells que tenen llicència 
per vendre llibres i/o flors: 
+KLlibres, El Racó de les 
Flors, El Golafre i Anfora’s. 
A la tarda Can Papasseit 
serà l’escenari d’un recital 

en petit format. Connexions 
poètiques, amb Lluís For-
tuny, component d’Elèctrica 
Dharma, oferirà un espec-
tacle visual que combina 
la projecció d’imatges amb 
música d’estils ben diferents, 
instruments en directe i po-
esia. 
Després de l’espectacle de 
Lluís Fortuny, s’anunciaran 
els guanyadors de diferents 
certàmens literaris comen-

çant pels “Versos al pas”. 
Aquest divendres coneixe-
rem els 11 versos guanyadors 
dels 47 que optaven al premi, 
i els seus autors. També es 
donaran a conèixer les ubi-
cacions d’aquests versos que 
acompanyaran els passos de 
vianants del municipi.
Tot seguit, està previst conèi-
xer els guanyadors de la pri-
mera edició del concurs de 
narrativa breu de Vilanova 
del Camí que ha tingut una 
molt bona acollida, i segons 
explica la regidora de Cultu-
ra Carlota Silva, també molt 
nivell.
Aquest divendres es lliuraran 
els dos premis del concurs: el 
primer dotat amb 600 € i el 
segon, de 400 €.
Els actes que es celebren a 
Can Papasseit tenen afora-
ment limitat. Les entrades 
es poden retirar al mateix 
centre de dilluns a divendres 
de 16:00 a 20:00 h i dijous i 
dissabtes també de 10:00 a 
13:00 h.
Vilanova s’apunta al Book-

Vilanova celebrarà una diada de Sant Jordi en petit format i 
adaptada a la normativa Covid

crossing o intercanvis de 
llibres amb la instal·lació de 
tres casetes a diferents punts 
del municipi
La regidora de Cultura, Car-
lota Silva, ha anunciat a Rà-
dio Nova una altra iniciativa 
que es posarà en marxa en el 
marc de Sant Jordi: les case-
tes d’intercanvi de llibres  o 
Bookcrossing. Silva ha ex-
plicat que s’han construït 
tres casetes, que ha decorat 
l’alumnat de l’Institut Pla de 
les Moreres i que es col·loca-
ran en tres punts del munici-
pi per facilitar l’intercanvi de 
llibres.
Si teniu llibres a casa que us 
interessi intercanviar, els po-
deu deixar directament en 
aquestes casetes i, a canvi, 
agafar-ne de nous.
I encara en el marc de Sant 
Jordi, l’Institut Pla de les 
Moreres, en col·laboració 
amb la regidoria de Cultura, 
lliurarà els premis del con-
curs de narrativa breu que es 
va convocar entre l’alumnat 
del centre.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vilano-
va del Camí té previst 
recuperar  les visites 

als regidors de barri a partir 
del mes de maig. Aquestes 
reunions que s’havien can-
cel·lat per motius de segu-
retat davant l’aparició de la 
Covid 19, es reprenen per tal 
que els regidors puguin reco-
llir les demandes de la ciuta-
dania de primera ma.

Durant aquestes reunions, 
els regidors de barri tam-
bé expliquen als seus veïns 
les iniciatives que promou 
l’Ajuntament i les obre a la 
seva participació.
Cada regidor/a té assignat un 
espai i horari per fer aques-
tes visites, i no cal fer reserva 
prèvia.
Eva Vadillo atendrà els veïns 
del Camp de Rei l’últim di-
vendres de cada mes a la sala 
34 de Can Papasseit, de 18:00 

a 19:00 h.
Xavi Sala, recollirà les pro-
postes dels veïns del Casc 
Antic i ho farà també de 
18:00 a 19:00 h el darrer di-
vendres de cada mes a l’Ajun-
tament.
Carlota Silva rebrà els veïns 
del barri Sant Hilari, el tercer 
dimarts de cada mes. Serà 
d’11:00 a 12:00 h a l’Àrea de 
Cultura.
Rafael Gabarri, rebrà la vi-
sita dels veïns i veïnes del 

barri de l’Eixample a l’Àrea 
d’Esports, el primer dijous de 
cada mes de 18:00 a 19:00 h.
Susana Gutiérrez i José Sau-
cedo, recolliran els suggeri-
ments dels veïns del barri Bo-
navista i de La Pau i La Lluna, 
respectivament. Els atendran 
de 18:00 a 19:00 h, al Centre 
Cívic barri La Pau, el tercer 
divendres de cada mes.
Laura Pavón, rebrà els ve-
ïns i veïnes del barri Santa 
Llúcia, l’últim divendres de 

L’Ajuntament reprèn al mes de maig les visites als regidors de barri 

Vilanova s’apunta al Book-
crossing o intercanvis de 
llibres amb la instal·lació 
de tres casetes a diferents 
punts del municipi
La regidora de Cultura, Car-
lota Silva, ha anunciat a Rà-
dio Nova una altra iniciativa 
que es posarà en marxa en el 
marc de Sant Jordi: les case-
tes d’intercanvi de llibres  o 
Bookcrossing. Silva ha ex-
plicat que s’han construït 
tres casetes, que ha decorat 
l’alumnat de l’Institut Pla de 
les Moreres i que es col·loca-
ran en tres punts del munici-
pi per facilitar l’intercanvi de 
llibres.
Si teniu llibres a casa que us 
interessi intercanviar, els po-
deu deixar directament en 
aquestes casetes i, a canvi, 
agafar-ne de nous. I enca-
ra en el marc de Sant Jordi, 
l’Institut Pla de les Moreres, 
en col·laboració amb la regi-
doria de Cultura, lliurarà els 
premis del concurs de narra-
tiva breu que es va convocar 
entre l’alumnat del centre.

cada mes, de 17:00 a 18:00 h 
a l’Àrea de Cultura.
I Jordi Barón, atendrà el ve-
ïnat del barri Sant Nicolau, 
però encara queda per confir-
mar el lloc, el dia i l’hora de 
la reunió.
A banda de reunir-se amb 
els i les regidores de barri, 
la ciutadania també podrà 
reunir-se amb l’alcaldessa 
qualsevol dia de la setmana 
però amb cita prèvia, tru-
cant al 93 805 44 22.
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PIERA / LA VEU 

En els darrers dies s’han 
dut a terme les obres 
previstes per a millo-

rar l’asfaltatge del carrer de la 
Plana, de l’avinguda d’Igualada 
i de la carretera de Ca n’Agui-
lera. Els treballs han inclòs 
el fresat i asfaltatge del ferm i 
també la pintura viària. L’ob-
jectiu d’aquests projectes és ga-
rantir la seguretat de vehicles i 
vianants al seu pas per aquests 
vials i, al mateix temps, donar 

resposta a les reclamacions dels 
veïns i les veïnes que des de feia 
temps demanaven una millora 
de l’estat d’alguns trams de car-
rer on el paviment es trobava 
en mal estat. El projecte pre-
veu també actuar properament 
en el carrer Òpera del barri de 
Can Claramunt.
L’Ajuntament segueix treba-
llant en nous projectes de mi-
llora de la via pública al nucli 
i als barris, que es podrien dur 
a terme a partir del mes de se-
tembre.

Treballs d’asfaltatge per a millorar la 
seguretat a la via pública

PIERA / LA VEU 

La nit del passat diven-
dres, es va originar un 
incendi a un habitatge 

del nucli antic de Piera. La 
ràpida intervenció dels cos-
sos de seguretat i d’emergèn-
cia van permetre apagar el 
foc originat ràpidament i no 
haver de lamentar danys per-
sonals.
Els Bombers de Piera i junta-
ment amb unitats d’Igualada, 
Martorell, Vilafranca i Rubí, 
la Policia Local de Piera, Po-
licia Local de Masquefa, SEM 
i Mossos d’Esquadra, van 
participar en aquesta actua-
ció. Un cop extingit l’incendi, 
l’arquitecte municipal, va va-
lorar els danys estructurals de 

l’immoble.
L’incendi va cremar total-

PIERA / LA VEU 

En les darreres setma-
nes, la llar d’infants 
municipal El Gall 

Mullat ha patit alguns actes 
vandàlics que han ocasionat 
desperfectes al pati exterior 
del centre. Des de l’Ajunta-
ment s’han dut a terme algu-
nes millores per a garantir la 
seguretat i la qualitat de les 
instal·lacions. 
D’una banda, s’hi han posat 
noves tanques per a sepa-
rar espais i fer possible que, 
davant la COVID, puguin 
sortir al pati més alumnes 
alhora, separats per grups 
bombolla; a més, s’hi han 
instal·lat càmeres de segu-
retat exteriors per a evitar 
robatoris i actes incívics si-
milars als que es van patir fa 
uns dies. 
El consistori té previst realit-
zar-hi altres millores i està tre-
ballant en la substitució i re-
paració del material malmès.

Es realitzen treballs de 
millora a l’escola bressol 
per pal·liar els efectes de 
l’incivisme

Incendi en un habitatge del nucli antic

ment 2 locals amb afectació 
per fum a tot l’edifici. 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes la Bibli-
oteca El Safareig ha 
rebut una nova sub-

venció de la Generalitat de 
Catalunya, dins la partida 
de “Subvencions en espècie 
per a l’adquisició de nove-
tats editorials en català o en 
occità destinades a les bibli-
oteques del Sistema de Lec-
tura Pública de Catalunya”.

Aquests 6.000 euros servi-
ran per a la compra de no-
vetats en català. Tal com 
explica la directora de la 
Biblioteca, Marta Camps, 
“aquesta dotació anual ens 
permet ampliar el nostre 
fons i comprar llibres en 
llengua catalana. En aquest 
moment disposem de mol-
tes novetats amb un ampli 
catàleg en novel·la i també 
en àlbums il·lustrats”.

Subvenció de 6.000€ per 
a la Biblioteca el Safareig

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa
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CAPELLADES / LA VEU 

La setmana cultural ha 
començat aquest dilluns 
amb la presentació d’“À-

nima de tramuntana”, la darre-
ra novel·la de l’escriptora giro-
nina Núria Esponellà, amb la 
qual ha guanyat el Premi Pru-
denci Bertrana.
L’autora va explicar el procés 
de creació de l’obra, i l’extensa 
documentació que ha seguit 
durant 4 anys per crear una 
novel·la amb més de 400 pà-

Presentació del llibre 
“Ànima de tramuntana” 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana a Ca-
pellades es pot gaudir 
de moltes propostes 

culturals, en motiu de la Di-
ada. 
Per Sant Jordi una de les ac-
tivitats que cada any torna, 
fins i tot en pandèmia o con-
finament, ha estat la de “Ro-
ses contra l’oblit”. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és portar 
la diada a les persones que no 
poden sortir de casa ja que 
regalant-los una rosa se’ls fa 
partícips de l’esperit de la fes-
ta.
En aquesta edició es tornarà a 
repetir l’experiència, amb els 
alumnes de 4r d’ESO de l’Ins-
titut Molí de la Vila de Cape-
llades.
Les famílies que hi participin 
seran prèviament avisades des 
dels serveis socials de l’Ajun-
tament de Capellades. A més 
a més dels domicilis també 
s’anirà al CAP i a la Residència 
de Capellades.

Per la tarda es podrà viure 
l’ambient de Sant Jordi a la 
plaça de Catalunya amb pa-
rades de roses i llibres. A dos 
quarts de set, també música, 
amb les sardanes de la Cobla 
Almogavarenca.
Cal remarcar que després de 
Sant Jordi l’activitat no s’atu-
rarà. Dissabte al matí Mercat 
de 2a. Mà de roses i llibres, 
organitzat des de Capellades 
Joventut. A més a més també 
hi haurà una sessió de DJ i la 
realització d’un mural, de la 
mà de la pintora igualadina, 
Núria Riba. 
Al vespre, música, amb la pre-
sentació del disc “Ulls de color 
de mar”, de Roc Puig al Teatre 
La Lliga. Cal comprar l’entrada 
anticipada a entrapolis.com
Finalment diumenge al matí, 
presentació del darrer llibre 
del periodista Toni Cruanyes, 
“Un dels nostres”, amb la pe-
riodista cultural Clàudia Rius.  
A la una del migdia, concert 
vermut amb un cor vocal de 
l’Escola de Música, el Cor 

Inaudite, amb acompanya-
ment al piano.

Activitats escolars per Sant 
Jordi
Dimarts, dijous i divendres al 
matí els alumnes de les escoles 
capelladines podran partici-
par en diverses activitats, en 
funció de l’edat.
El dimarts és el torn del con-
te “El senyor Riu”, amb una 
història d’aigua. L’activitat es 
va haver de traslladar de lloc 
en previsió que la pluja no en 
perjudiqués el desenvolupa-
ment. Per al dijous, a la plaça 
Catalunya, s’espera un clàssic 
entre els clàssics d’aquesta dia-
da: “La llegenda de Sant Jordi”. 
La Companyia La Roda, però, 
en fa una reversió divertida 
que segur farà les delícies dels 
assistents.
Finalment, el mateix dia de 
Sant Jordi, animació amb Cia. 
Alquímia musical i el cantau-
tor Jaume Ibars, amb una ma-
tinal de Sant Jordi a les matei-
xes escoles.

Diada de Sant Jordi a Capellades amb 
“Roses contra l’oblit”

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana els jo-
ves de primer i segon 
d’ESO han anat al Te-

atre La Lliga per participar en 
una nova activitat de l’Àrea de 
Joventut.
En aquesta ocasió s’ha vis-
cut una jornada especial, ja 
que s’ha pogut comptar amb 
el director de la producció, 
Ruben Guindo.  “Cómplices”, 
guanyadora de diversos reco-
neixements tant nacional com 
internacions, com ara el Premi 

gines. Alhora, es va parlar dels 
diferents temes que es plante-
gen en el llibre com ara la mort 
o la sororitat entre dones.
La presentació, a càrrec de la 
periodista Montse Ibàñez, es 
va fer a la sala petita del Teatre 
La Lliga amb bona assistència 
de públic i de membres del 
Club de Lectura de la Biblio-
teca El Safareig, que ja havi-
en compartit una estona amb 
ella quan es va presentar la 
seva anterior novel·la, “La fi-
lla de la neu”.

del Públic al Vist i Festival In-
ternacional de Curtmetratges 
de Vila-seca, el Primer Premi 
del Jurat al Fotilm de Navàs o 
el Premi al Millor Repartiment 
al Creation International Film 
Festival del Estats Units.
A les dues sessions, primer 
s’ha projectat el curt –d’uns 
vint minuts- i després els joves 
han intercanviat debat i ex-
periències sobre l’assetjament 
amb el director, Ruben Guin-
do.
L’argument gira al voltant de 
l’Anna, una jove adolescent. 

Proposta per als joves dels instituts de 
Capellades

Podrem veure com l’assetja-
ment continuat pot anar anul-
lant i destruint la personalitat 
de qualsevol menor i com els 
pot afectar també a ells el con-
text familiar, social i polític en 
què viuen.
Còmplices  és un curtmetratge 
de ficció que busca ser un crit 
desesperat contra la desraó, la 
deshumanització i la pèrdua 
de valors de la societat en tots 
els seus nivells, i també una 
crítica a l’ús irresponsable o 
malintencionat de les xarxes 
socials.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

PROFESSORS NADIUS

MATRÍCULA GRATUÏTA
Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

666 066 270
www.osullivansLA.com

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

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

FRUITA I VERDURA
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

El passat 18 d’abril es va 
celebrar el XVII Certa-
men nacional infantil i 

juvenil de lectura en veu alta 
mitjançant un acte virtual 
que convidava al professo-
rat i l’alumnat participant en 
aquesta edició. La pandèmia 
ha provocat un canvi dife-
renciador respecte els darrers 

Martil, la Carla Ramos i la 
Mariona Robert en la cate-
goria Tropa de Corsaris (3r 
i 4t d’ESO).
El centre celebra l’entusias-
me i la motivació de l’alum-
nat guanyador d’aquesta 
primera fase i l’encoratja po-

L’Institut de Vallbona, finalista al XVII Certamen de lectura en veu alta

CABRERA D’ANOIA / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha elaborat el Docu-
ment únic de Protecció 

civil municipal (DUPROCIM) 
de Cabrera d’Anoia, un treball 
que estableix el marc orgànic 
i funcional previst per preve-
nir i controlar els riscos sobre 
les persones i els béns i donar 
resposta adequada a les pos-
sibles situacions d’emergència 
al municipi. El document, que 
ha estat lliurat a l’Ajuntament, 
determina la planificació de 
la protecció civil en l’àmbit del 

municipi i inclou els riscos que 
l’afecten.
A Cabrera d’Anoia, el DUPRO-
CIM inclou els riscos territo-
rials, a més dels riscos per in-
cendis forestals, inundacions, 
nevades, sísmic i ventades, i l’ha 
d’aprovar pel plenari municipal 
i sotmetre’s a informació pú-
blica. Posteriorment, ha de ser 
homologat per la Comissió de 
protecció civil de Catalunya, 
organisme de la Generalitat de 
Catalunya.
Un cop homologat el docu-
ment, s’hauran de realitzar les 
actuacions d’implantació, ac-

Pla de Protecció civil municipal de 
Cabrera d’Anoia

tualització i revisió. Aquestes 
actuacions implicaran, princi-
palment, sessions formatives 
al personal tècnic i polític que 
configuri els diferents grups 
d’actuació, així com simulacres 
i campanyes d’informació a la 
població.
En la redacció del document 
s’ha seguit la Guia metodològica 
per a la redacció, l’homologació 
i la implantació del DUPRO-
CIM publicada per la Diputació 
de Barcelona i s’ha incorporat 
a la capa de protecció civil del 
SITMUN on es pot consultar la 
cartografia corresponent.

ORPÍ / LA VEU 

En els últims temps s’es-
tà produint un incre-
ment de deixalles en 

els boscos del municipi. A 
part de l’abocament de runes 
incontrolades s’han detectat 
abocaments massius de deixa-
lles de tot tipus que semblen 
provenir d’un altre municipi. 
L’abocament més greu, localit-
zat per uns caminants que ho 
han transmès a l’ajuntament, 
consta de tot tipus d’objectes 
provinents de la neteja d’una 
casa.
L’Ajuntament procedirà a bus-
car proves de les persones que 
hagin fet aquests abocaments 
massius incontrolats i prendrà 

les mesures que siguin neces-
sàries. Es demana que s’estigui 
a l’aguait i si s’observa alguna 
actitud sospitosa es comuni-
qui a l’Ajuntament o al telèfon 
112.
Es recorda als ciutadans que 
hi ha un servei de recollida de 
voluminosos a domicili per 
part d’Anoia Verda, al telèfon 
689714713 i que al nucli de 
Can Bou, el tercer dimecres 
de mes s’instal·la una deixa-
lleria mòbil, on es poden di-
positar, des de roba i calçat, oli 
vegetal i mineral, càpsules de 
cafè, dissolvents, piles, pintu-
res i vernissos, petits electro-
domèstics, fluorescents i bom-
betes, tòners d’impressora i 
aparells d’informàtica.

anys fent que tot el procés si-
gui de forma telemàtica.
El veredicte dels membres del 
jurat va fer finalistes a nivell 
comarcal (Comarca de l’Ano-
ia) als lectors de l’Institut 
Vallbona d’Anoia en dues Ca-
tegories d’ESO. Cal felicitar, 
per una banda, el Roc Mes-
tre guanyador i finalista en 
la categoria Corsaris (1r i 2n 
d’ESO) i, per l’altra, l’Aitana 

sitivament per a la següent.
El proper mes de maig l’Ins-
titut de Vallbona té un nou 
repte: la final territorial 
(Catalunya central) amb la 
lectura de nous fragments 
de lectures juvenils. Molta 
sort a la final!

Abocaments massius a 
Orpí

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ

INTERIORISME
 Empresa de la zona precisa 
per incorporacio inmediata

Dissenyador/a decoracio 
INTERIORS-CUINA-BANY

   655.87.63.41  Josep
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STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

El dissabte 17 d’abril 
l’analista de dades i 
epidemiòleg Joe Brew 

va oferir una conferència or-
ganitzada per l’Antena del 
Coneixement del Campus 
Extens de la URV i la Funda-
ció Queralt, amb el suport de 
l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Queralt. 
Seguint les limitacions d’afo-
rament dictades pel Procicat, 
la sala del castell de Sta. Co-
loma de Queralt acollia una 
cinquantena d’assistents. L’ac-
te va ser retransmès també 
via streaming fent-lo accessi-
ble a un nombre il·limitat de 
persones. L’enllaç de la confe-
rència es pot trobar al canal 
de YouTube de Comunicació 
Santa Coloma de Queralt. 
Amb la proximitat i clare-
dat que el caracteritzen, Joe 
Brew va evidenciar el tsuna-
mi de dades a què la població 
ha estat exposada durant els 
darrers setze mesos, i el sen-
timent d’incertesa, escepticis-

me i manca de referents que 
aquesta situació genera. 
Brew va posar l’atenció a les 
notícies falses relacionades 
amb la covid-19 que circulen 
per les xarxes socials, i donà 
consells per identificar-les 
evitant contribuir a la seva 
propagació. Fonamentant-se 
sempre en dades quantifica-
bles, va desmentir algunes 
afirmacions populars que ge-
neren confusió i poden con-
dicionar el comportament 

Conferència de Joe Brew 
a Santa Coloma de Queralt

individual amb repercussions 
a escala global. Apel·lant a la 
solidaritat va convidar al pú-
blic assistent a no abandonar 
el compromís social d’estar 
informats i d’actuar amb co-
herència. 
Pròximament Joe Brew oferi-
rà una nova conferència so-
bre la covid a l’Àfrica a la ma-
teixa sala del Castell de Santa 
Coloma de Queralt, acte que 
també serà retransmès via 
streaming.

STA COLOMA DE Q / LA VEU 

Comencen les obres de mi-
llora de la piscina Municipal 
de Santa Coloma de Queralt 
executades amb les subvenci-
ons del PUOSC i PAM 2021. 
Les actuacions consistixen 
en el canvi de la depuradora 
de la piscina gran, l’adequa-
ció de la sala de màquines, 
la finalització del paviment 
dels vestuaris i actuacions 
exteriors. 

Comencen les obres a la piscina

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous demana 
a la consellera de Salut, 

Alba Vergés, recuperar l’aten-
ció presencial continuada al 
consultori mèdic local, així 
que la situació sanitària ho 
permeti. L’equip de govern del 
consistori touenc, encapçalat 
per l’alcalde David Alquézar i 
les regidores Dolors Moreno i 
Mercè Cantarell, es va reunir 
amb la consellera aprofitant 
la seva recent visita al Centre 
Humanitari de la Creu Roja a 
Tous. 
Conscient que la situació sa-
nitària és encara excepcional 
i que la pressió sobre el siste-
ma sanitari segueix sent molt 
alta, l’equip de govern dema-
na seguir recuperant el ser-
vei de manera gradual i amb 
major celeritat, ja que la situ-
ació afecta de manera directa 
l’atenció mèdica que reben els 
veïns i veïnes de Tous, especi-
alment la gent més gran i els 
usuaris de pediatria. Tanma-
teix, malgrat l’excepcionalitat 

del moment, es continua ga-
rantint un bon servei als pa-
cients, gràcies a l’esforç dels 
professionals sanitaris i de 
l’Àrea Rural d’Atenció Primà-
ria, que va endegar la reober-
tura del servei a Tous tan avi-
at com va ser possible.
Amb l’inici de la pandèmia el 
març de 2020, davant la neces-
sitat de concentrar esforços 
en els moments més crítics 
de la crisi sanitària i amb l’ob-
jectiu de donar una atenció 
de qualitat als pacients, l’Àrea 
Rural d’Atenció Primària es 
va traslladar al consultori de 
La Pobla de Claramunt. Des 
de finals de juny el consultori 
local ha anat recuperant pro-
gressivament el servei, que és 
de dos dies setmanals des del 
28 de setembre.

L’Ajuntament de Tous 
demana augmentar 
l’atenció presencial al 
consultori mèdic local

L’equip de govern es va 
reunir amb la conse-

llera Alba Vergés apro-
fitant la seva visita al 
Centre Humanitari de 

Creu Roja a Tous
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CALAF / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el Casino de Calaf ce-
lebra Sant Jordi amb 

música i teatre. El dissabte 24 
d’abril a les 20h arriba l’espec-
tacle ‘Volem (si volem)’ de 
la mà de Carles Beltran, Lali 
Barenys i Namina. L’actua-
ció presenta música i paraula 
enllaçades de tal forma que 
es converteixen en un espec-
tacle intens i profund, trans-
gressor i directe, un cant a la 
llibertat. L’endemà, diumenge 
25 d’abril a les 18.30h serà el 
torn de ‘Els Gossos’ amb Mer-
cè Aranega, Sandra Monclús, 
Joan Negrié i Albert Pérez. 
L’obra comença narrant una 
experiència demolidora del 
quaranta aniversari de la 
Laura. Durant el seu trajecte 
habitual en metro, un desco-
negut li somriu i li diu alguna 
cosa a cau d’orella. Ja a casa, 
durant la festa, aquella llavor 
germinarà i acabarà bombar-
dejant la “suposadament” as-
sentada vida familiar, malgrat 
els esforços de la Laura per 
mantenir la unió amb i entre 
els seus éssers estimats, l’Al-
bert, l’Emili i l’Alicia. 
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 assegu-
rar-vos la localitat als especta-
cles 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 (Jo-
sep). També es podran adqui-
rir a taquilla des d’una hora 
abans de l’espectacle, sempre 
que en quedin de disponi-
bles. Per l’espectacle ‘Volem 
(si volem), el preu anticipat 
per als socis és de 10 euros i 
per al públic en general de 12 
euros; i al mateix dia, per als 

Música i teatre per celebrar Sant Jordi 
al Casino de Calaf

socis és de 13 € i per al públic 
en general 15 €.  Per l’obra ‘Els 
Gossos’, 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 ge-
neral 20 €. 
A més a més, per Sant Jordi 
el Casino de Calaf ha prepa-
rat diversos Packs d’abona-
ments per regalar cultura als 
nostres estimats/es. Els packs 
disponibles són: Pack de 4 
espectacles: socis 30€ | pú-
blic general: 40€ i Pack de 2 
espectacles: socis 20€ | públic 
general: 30€. Els espectacles a 
escollir són: ‘Volem (si vo-
lem), ‘Els Gossos’, Concert 
de Jazz CMS i ‘Impro Side 
Story’. Tota la informació a 
les xarxes socials de l’entitat.
Els espectacles estan inclo-
sos als actes del 125è ani-
versari del Casino de Calaf. 
L’entitat calafina prepara 
una llarga i variada progra-
mació per viure un 2021 ben 
complet. Tota la informació 
i espectacles a la web de l’en-
titat www.casinodecalaf.cat.

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
ha decidit posposar la 
inauguració de l’Espai 

Social i Cultural Carmen Ar-
rojo Maroto i suspendre la 
celebració de l’entrega de pre-
mis dels Jocs Florals a causa 
de l’evolució de les dades de 
contagi al municipi en els úl-
tims dies. Ambdós actes esta-
ven programats pel proper 23 
d’abril, Diada de Sant Jordi.

Per una banda, la inaugura-
ció de l’Espai Social i Cultural 
Carmen Arrojo Maroto, que-
da posposada fins que millori 
la situació epidemiològica a la 
localitat. Per altra banda, l’acte 
de lliurament de premis dels 
Jocs Florals s’ha suspès amb 
l’objectiu de minimitzar al 
màxim el risc de transmissió 
del coronavirus.
El consistori municipal ha pres 
aquesta decisió després que 
les dades de contagi a Calaf 
hagin empitjorat considera-

blement aquesta setmana. De 
fet, el municipi ha registrat, en 
aquests últims dies, algunes de 
les dades més elevades des que 
va començar la pandèmia.
Concretament, s’han detec-
tat 66 nous casos positius a la 
localitat, el qual suposa que 
s’ha passat de 215 a 281 posi-
tius acumulats. Així mateix, la 
velocitat de contagi (Rt) s’ha 
situat en 1,48. A més, el risc 
de rebrot ha augmentat signi-
ficativament fins a arribar als 

2077 punts. Als municipis de 
l’entorn també és molt alt, com 
als Prats de Rei 1078, Sant 
Martí Sesgueioles 4056,Ca-
longe de Segarra 7936 o Pu-
jalt 7422. Els efectes d’aquesta 
situació sanitària s’han vist 
reflectits en els centres educa-
tius de la localitat. En aquests 
moments, a l’Escola Alta Se-
garra hi ha cinc grups confi-
nats i a l’Institut Alexandre de 
Riquer hi ha quatre classes i 
dinou membres del professo-
rat confinats. Avui s’està fent 
un cribratge massiu a tota la 
comunitat educativa de l’Es-
cola Alta Segarra i l’Institut 
Alexandre de Riquer.
Davant aquesta situació, 
l’Ajuntament està treballant 
per aconseguir que el Depar-
tament de Salut faci un cri-
bratge massiu amb proves di-
agnòstiques de la Covid-19 a 
tota la població de Calaf.
Es demana a la població extre-
mar les precaucions per evitar 
nous contagis i minimitzar el 
risc de transmissió. Així ma-
teix, es fa una crida a la pru-
dència i respectar les mesures 
de prevenció i protecció per 
evitar la propagació del virus 
al municipi.

Calaf suspèn actes per l’alt 
risc de contagi al municipi

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

CF PERALADA 2
CF IGUALADA 0

E l CF Igualada masculí 
visitava terres giro-
nines per disputar el 

segon enfrontament de la 
fase de permanència. Des-
prés del triomf davant del 
Sants, l’equip volia sumar 
fora de casa, per apropar-se 
a la salvació. El Peralada, un 
conjunt amb bon tracte de la 
pilota, rebia els de l’Anoia, 
després d’empatar en la pri-

mera jornada.
Durant la primera meitat, la 
igualtat va predominar i cap 
dels conjunts va poder impo-
sar el seu joc i ritme. Jugades 
i aproximacions molt tímides 
eren la tònica del duel. Així és 
com es va arribar al descans 
amb l’empat a zero.
A la segona meitat el partit 
va canviar completament. Els 
blaus van dominar sobre el ter-
reny de joc, durant 25 minuts. 
Una pilota al pal i tres oportu-
nitats clares, no van ser sufici-
ents per aconseguir el gol.

En canvi, l’equip local si que 
va saber penalitzar una erra-
da en sortida de pilota dels 
de Carlos López per avan-
çar-se en el marcador. Es re-
petia la història de gran part 
de la temporada.
Ja a les acaballes de l’enfron-
tament, amb els blaus bus-
cant l’empat amb insistència, 
el Peralada va fer el segon 
gol, deixant el duel vist per 
sentència.
Aquest cap de setmana els 
blaus rebran, a Les Comes, al 
Banyoles

Derrota del CF Igualada masculí al 
camp del Peralada

FUTBOL / PERE SANTANO

CF IGUALADA 5
CE EUROPA 5

E l CF Igualada femení 
rebia al CE Europa, 
endinsades en una 

mala ratxa de resultats tot i 
demostrar una bona imatge 
en el terreny de joc. Les igua-
ladines volien capgirar la si-
tuació negativa i encaraven 
el duel amb ambició. I això 
es va poder comprovar des 
del primer minut, en el que 
es va veure un Igualada molt 
endollat.
Així va ser com va arribar el 
primer gol local, Ari obria el 
marcador. Al minut 21, les 
visitants empataven, després 
d’un error a la pròpia àrea. 
No obstant, les jugadores 
blaves, van tornar-se a avan-
çar, de nou, per mitjà d’Ari. 

Però, les igualadines van 
tornar a badar i el partit va 
tornar a l’empat. Marina, de 
penal, va fer el tercer, però 
just abans del descans, l’Eu-
ropa va tornar a empatar. Un 
cop fort.
A la represa, en una nova ba-
dada defensiva, les visitants 
es van avançar. En aquell 
moment, l’enfrontament es 
va calmar i no hi va haver 
tantes ocasions. Les escapu-
lades van fer el cinquè a falta 
de quinze minuts. En aquell 
moment, és quan va sortir 
l’esperit de resistència blau 
i en tan sols cinc minuts, 
Jana i Marina van marcar per 
poder treure un punt molt 
meritori. Uns minuts finals 
que serveixen per agafar aire.
Aquesta propera jornada, 
l’equip viatja fins a Osca, per 
enfrontar-se a un rival direc-
te, la SD Huesca.

Empat a cinc en un 
partit boig contra 
l’Europa

Fotos: Marc Domingo

HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 1
FC BARCELONA 5

L’Igualada va perdre di-
vendres passat el seu 
primer partit de l’era 

Càceres. Els arlequinats van 
caure davant del líder, el FC 
Barcelona, però donant una 
molt bona imatge fins que 
van aguantar les forces. Els 
igualadins portaven 3 partits 
en 7 dies i de l’últim només 
havien passat 48 hores. A 

més, Càceres i Fernàndez te-
nien la baixa per targetes de 
Tety Vives i van acabar no-
tant la poderosa rotació ben 
greixada, amb fins a 4 canvis 
de cop, d’Edu Castro. Ara, als 
rigats els queden 5 partits per 
intentar salvar la categoria. El 
primer, aquest dissabte que ve 
a Mataró, a les 4 de la tarda.
L’IHC va jugar especialment 
bé a la primera meitat, que 
va acabar amb un ajustat 0 
a 2, amb gols de Rodrigues 
de penal i d’Alabart d’un tir 
creuat a mitja alçada. La se-

gona part va començar amb 
un gol del mateix Joâo, des-
prés d’una assistència des de 
darrera porteria de Bargalló 
que va acabar de trencar les 
esperances arlequinades. 
Dos gols de Pascual i Llorca 
amb 30 segons de diferència 
van acabar de sentenciar el 
partit. A falta de 2 minuts va 
arribat l’1 a 5 amb una FD 
(per 10 faltes d’equip) que 
Roger Bars va tirar directe 

L’Igualada Rigat perd contra el Barça però ja pensa en el Mataró

amb un míssil a l’escaire de 
la porteria d’Egurrola. Un 
gol a pilota aturada com els 
que el Roger va marcar a 
principi de temporada i que 

poden ser molt importants 
en aquest tram final de com-
petició. I ara, a oblidar la vi-
sita del líder i tornar a la lliga 
Càceres. Queden 5 partits.

Fotos: Joan Guasch
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NATACIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte es va 
celebrar el III Cam-
pionat de Catalunya 

Màsters d’hivern en el qual 
van participar la nedadora 
del CNI Sara Bensiali i els 
nedadors Dani Ortiz i Dani 
Grados.
Després de més d’un any sen-
se poder competir, els clubs 
participants van demostrar 
que hi ha molta il·lusió per 
aquest esport, organitzant 
una competició amb totes les 
mesures de prevenció covid 
necessàries.
La Sara Bensiali va nedar 
les proves de 50m papallo-
na, quedant en 1a posició 
+20 amb un temps de 32.07 
i 50 lliures amb un temps de 
29.60 i una excel·lent 2a po-
sició.
El Dani Ortiz, nedador de-
butant, va nedar les proves 
de 50m papallona, quedant 
en 5a posició amb un temps 
de 30.97, 100m estils amb un 
temps de 1.12.40 i 3a posició 
i els 100m papallona quedant 
en 1a posició amb un temps 
de 1.09.59.
El Dani Grados va participar 

a les proves de 50 papallona 
amb un temps de 29.45 que 
li va donar la 3a posició +40, 
200m lliures amb un temps 
de 2.13.02 i 2a posició +40 
i finalment 100m papallona, 
subcampió de Catalunya +40 
amb un temps de 1.05.93.
El nedador més veterà del 
Club, l’Ernest Parcerisas, que 
tenia a punt realitzar 3 rè-
cords de Catalunya i Espanya 
en les proves de 100m i 200m 
braça i 100m estils, no va po-
der participar per una lesió a 
l’espatlla a última hora.
En total 7 medalles, 2 d’or, 
3 de plata i 2 de bronze, re-
collides pels esportistes que 
recuperen el CNI dins de la 
competició màster i amb la 
mirada posada als Campio-
nats de Catalunya i Espanya 
d’Estiu.

El CN Igualada participa 
als Campionats de 
Catalunya Màster

El CB Igualada anuncia Aleix Duran 
com a nou entrenador

BÀSQUET / LA VEU 

Aleix Duran, un en-
trenador amb una 
sòlida trajectòria en 

el bàsquet nacional i també 
internacional, serà el nou 
entrenador del Monbus CB 
Igualada a lliga EBA per la 
propera temporada 2021-
2022.
Llicenciat en INEF i entrena-
dor superior de bàsquet, Du-
ran té una llarga experiència 
al màxim nivell. Va entrenar 
el FC Barcelona B a Leb Or, 
categoria que també va en-
trenar amb l’ICL Manresa la 
temporada 2017-2018. Poste-
riorment, va marxar a l’es-
tranger, primer a Istambul, la 
temporada 2018-2019, com a 
entrenador ajudant de Dusko 
Ivanovic al Besiktas, equip de 
la primera divisió turca i de 
la FIBA Champions League. 
Aquell mateix estiu va ser en-

trenador ajudant al San An-
tonio Spurs a la NBA Sum-
mer League. La temporada 
2019-2020 va anar a Mónaco 
on va ser l’entrenador aju-
dant a l’equip de la primera 
divisió francesa i d’Eurocup, 
l’AS Monaco.
Anteriorment, havia estat 
entrenador ajudant de Jau-
me Ponsarnau al Bàsquet 
Manresa, del 2005 al 2013 i 
d’Ibon Navarro del 2016 al 
2018. A la lliga EBA, també 
hi va tenir l’experiència les 
temporades 2011-2013, com 
a entrenador del Sant Nico-
lau de Sabadell, equip vin-
culat del Basquet Manresa. 
Duran va aconseguir l’ascens 
a LEB plata, però el club va 
renunciar per raons econò-
miques.
Aquest dilluns el nou entre-
nador ja s’ha desplaçat a Les 
Comes on el president del 
club, Jordi Balsells, l’ha pre-

sentat als jugadors que s’han 
mostrat molt il·lusionats en 
aquesta nova etapa.
Des del CBI, es valora molt 
positivament la incorpora-
ció d’Aleix Duran al club, un 
tècnic molt reconegut. Jordi 
Balsells ha afirmat que “es-
tem molt contents de poder 
comptar amb Aleix Duran al 
club, som un club de forma-
ció i l’Aleix aportarà moltes 
coses amb la seva experièn-
cia, estem molt il·lusionats”.
Per la seva banda, Aleix Du-
ran ha valorat dues coses per 
decidir-se a entrenar el CBI: 
que el club hagi volgut comp-
tar amb ell i que sigui un 
club amb un projecte equili-
brat. Ha afirmat que el Club 
Bàsquet Igualada “és un club 
que té una combinació que 
valoro molt: toca de peus a 
terra però també és ambiciós 
i vol créixer, i considero molt 
important aquest equilibri”.
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HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Els dies 17 i 18 d’abril es 
va celebrar a Igualada 
la 5a seu Plata Nacio-

nal d’hoquei Línia. Els equips 
participants eren, CHL Jujol 
de Sant Joan Despí, Metropo-
litano de Bilbao, Halcones de 
Torrevieja i l’Igualada Hoquei 
Línia.
I era en aquesta seu que tenia 
l’oportunitat de classificar-se 
en primera posició i per tant, 
aconseguir l’ascens a Lliga Or 
l’Hoquei Línia Igualada. Per 
fer-ho, havia de guanyar els 
tres partits
En el primer partit l’equip 
igualadí sortia nerviós els 
primers 10 minuts, fet que els 
va fer rebre 2 gols. A partir 
de llavors, l’Igualada va co-
mençar a trenar jugades i a 
tranquil·litzar el seu joc. Fruit 
d’això van aconseguir igualar 
el partit 2-2 al minut 19 del 
partit. Però faltant pocs se-
gons pel descans, el Jujol tor-
nava a marcar el 3-2.
Començava la segona part i al 

minut 9,  Xavi Álvarez acon-
segueia l’empat a 3. El Jujol 
tornava a marcar al minut 17 
amb un xut amb fortuna que 
rebotava al patí d’un jugador 
igualadí posant el 4-3. Que-
dava un minut per acabar el 
partit i l’entrenador iguala-
dí, Juanpa, donava l’ordre 
de treure el porter-jugador i 
amb la superioritat Xavi Ál-
varez aconseguia empatar el 
partit, donant opció a la pròr-
roga. Al minut 4 del temps 
extra, el  Jujol aconseguia ba-
tre al porter local amb un xut 
ras. El partit acabava 5 a 4 pel 
Jujol, per tant, repartiment de 
punts però el Jujol sumava un 
punt bonus per el desempat.
Tot i aquest empat, encara 
hi havia l’opció de lluitar per 
l’ascens.
En el segon partit, contra el 
Metropolitano, el plantejà el 
partit amb l’objectiu de mar-
car primer, per tal que el rival 
no es tanqués més si marcava 
abans. Amb un joc demoli-
dor, l’Igualada acabava la pri-
mera part guanyant 3-1. A la 

represa, Xavi tornava a mar-
car i amb el seu hat trick po-
sant el 4-1 al marcador final.
El darrer partit es disputava 
diumenge al migdia, contra-
els Halcones de Torrevieja, 
un equip amb veterania i tres 
dels millor tiradors. Després 
de rebre un gol als pocs se-
gons de començar, l’Igualada 
tornava a fer el seu joc impa-
rable i anul·lava per complert 
als de Torrevieja, pressionant 
molt a dalt i sense donar cap 
opció de llançament als seus 
jugadors. Fruit del partit in-
tens i amb gols espectaculars 
guanyava l’enfrontament per 
un contundent 1-5.
Així doncs, tot i quedar en se-
gona posició, empatats amb el 
Jujol, l’Hoquei Línia Igualada 
aconseguia fer un pas més per 
assolir l’ascens a Lliga Or, ja 
que el primer classificat no 
podia pujar al ser un equip 
filial. Ara haurà de jugar un 
partit contra el penúltim de 
la Lliga Or, Espanya B de Ma-
llorca, per a poder ser defini-
tivament equip de Lligar Or.

L’Hoquei Línia Igualada està a un pas 
de la Lliga Or

BTT / LA VEU 

Durant aquesta pri-
mavera, Igualada 
està treballant per 

promoure l’activitat en BTT 
amb 4 esdeveniments diri-
gits a diferents públics po-
tencials. La gran festa de la 
bicicleta de muntanya va 
començar amb la competi-
ció internacional UCI Volcat 
2021 que va tenir sortida i 
arribada a Parc Central i va 
comptar amb la participa-
ció de corredors professio-
nals de 23 països diferents. 
A aquesta activitat inicial 
l’ha seguit el circuit de BTT 
ubicat a la pastilla 1 del Parc 
Central. Es tracta d’un cir-
cuit semipermanent on s’hi 
organitzen activitats per a 
totes les escoles de la ciutat i 
de la comarca.
El punt i final a la Primave-
ra d’Igualada Ciutat BTT el 
posaran les dues activitats 
estrella d’aquest cap de set-
mana: la cursa inaugural del 

circuit BTT d’Igualada a la 
zona de l’escola Dolors Mar-
tí, i l’Open Bike Trial a Les 
Comes.
La regidora d’Esports, Patrí-
cia Illa, ha posat en valor el 
nou circuit BTT d’Igualada 
que ha estat iniciativa d’un 
particular. Illa ha agraït la 
feina que han fet els ideòlegs 
del circuit, el corredor Ge-
naro Molano juntament amb 
seu fill. Els dos van dissenyar 
un circuit BTT per la ciutat 
d’Igualada durant el confina-
ment. Patrícia Illa ha celebrat 
que la gent d’Igualada “s’hagi 
fet seu el circuit i pugui gau-
dir d’un espai únic a la ciutat 
per a realitzar entrenaments 
de cert nivell”.
L’activitat promoguda per 
l’Ajuntament d’Igualada i per 
Genaro Molano es realitzarà 
amb l’aplicació Strava, i comp-
ta amb el suport de Fes Bici, 
Pallares Factory i Diferent 
Bike, totes tres entitats iguala-
dines, i les inscripcions seran 
a les seves respectives seus.

Cursa popular de BTT 
i un open de Bike Trial, 
aquest cap de setmana
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ATLETISME / LA VEU 

E ls equips absoluts 
masculí i femení del 
C.A. Igualada Petro-

miralles, assoliren el 7è lloc 
global, a la 2a jornada del 
Campionat de Catalunya de 
clubs, que es va dur a terme 
dissabte a la tarda, a l’Esta-
di Josep Molins de Sabadell, 
per darrera del F.C. Barcelo-
na, campió català, del Cor-
nellà Atl., 2n, de l’Hospitalet 
Atl., 3r, de l’A.A. Catalunya, 
, 4t, de l’Avinent Manresa, 
5è, i del Lleida U.A., 6è. El 
CAI Petromiralles era 7è, i 
la J.A. Sabadell 8ens., orga-
nitzadors de l’encontre.
En aquesta 2a Jornada, el 
CAI Petromiralles, amb un 
equip jove i de brillant futur, 
i amb algunes baixes en la 
seva formació, va tenir l’in-
fortuni de la lesió muscular 
de Mar Buchaca, retirant-se 
en el decurs dels 100 m.ll. 
i posteriorment, de la des-
qualificació del relleu feme-
ní de 4 x 100 m.
Entre les bones actuacions 
i registres dels atletes del 
CAI, van sobresortir els pri-
mers llocs de Marc Sánchez 
en salt d’alçada, amb 2,10 m. 
i de Lahcen Ait Alibou en 
5.000 m.ll. amb 14’37”93, el 
2n lloc de Marta Galló en salt 
de llargada, amb 5,73 m. i els 
3ers llocs d’Eloi Santafé en 
110 m. tanques, amb 15”25, 
i de Carla Bisbal en els 1.500 
m.ll., amb 4’44”94, entre al-
tres destacades classificaci-
ons i registres dels anoiencs. 
Les posicions i marques dels 

i les atletes del CAI Petro-
miralles a Sabadell, foren les 
següents:

Masculins:
100 m.ll.
6 - Oriol Castells -11”39
14 - Aitor Caldito -11”77
 
400 m.ll.
8 - David Muñoz -50”93
14 - Guillem Carner - 51”93
 
110 m.t.
3 - Eloi Santafé - 15”25
10 - Joan Sendra - 16”35
 
1.500 m.ll.
7 - Ramon Linares - 3’59”12
14 - Riduan Boulbayem - 
4’11”42
 
5.000 m.ll.
1 - Lahcen Ait Alibou - 
14’37”93
7 - Gerard Bou - 14’55”21
 
Salt Alçada
1 - Marc Sánchez - 2,10 m.
6 - Hèctor Ramos - 2,01 m.

Triple Salt
11 - Pol Roca - 12,78 m.
13 - Theo Ruiz - 12,37 m.
 
Llançament Martell
11 - Ramon Sánchez -33,23 
m.
12 - Marcel·li Quintana - 
29,39 m.
 
Llançament Disc
7 - Aleix Llorens - 35,64 m.
8 - Josep Mª Lagunas -35,62 m. 

4 x 100 m. relleus
6è lloc equip del CAI amb 

Aitor Caldito - Theo Ruiz - 
Joan Sendra i David Muñoz 
-44”77 -

Femenines:
100 m.ll.
9 - Anna Asensi - 13”07
- - Mar Buchaca - ret. - 
 
400 m.ll.
12 - Avril Durán - 1’01”88
14 - Aina Eberlé - 1’02”71
 
1500 m.ll.
3 - Carla Bisbal - 4’44”94
15 - Júlia Solé - 5’22”30
 
5.000 m.ll.
4 - Naima Ait Alibou - 
17’56”20
14 - Judit Ibarra - 20’25”70
 
100 m. tanques
15 - Laia Planas - 20”20
16 - Andrea Gil - 20”88
 
Salt Perxa
13 - Carla Elías - 2,40 m.
13 - Jana Planell - 2,40 m. 

Salt Llargada
2 - Marta Galló - 5,73 m.
9 - Alba López - 5,25 m.
 
Llançament Pes
7 - Núria Moix - 10,07 m.
10 - Núria Rey - 8,75 m. 
 
Llançament Javelina
7 - Marta Garrido - 31,49 m.
11 - Rut Castellano - 23,09 m. 
 
Relleu 4 x 100 m.
equip del CAI amb Anna 
Asensi - Marta Galló - 
Alba López i Judit Navarro 
- DQ. Art. 24.6.3 -

El CAI, 7è al Campionat de Catalunya 
de Clubs

ATLETISME / LA VEU 

D issabte passat es van 
dur a terme a les pis-
tes del Prat de Llo-

bregat  les proves correspo-
nents a la Jornada Final  dels 
Campionats de Catalunya de 
Relleus de les categories Sub-
10 - Sub-12 - Sub-14 - Sub-
16 masc. i fem.
Amb una multitudinària 
participació, hi competi-
ren els cinc equips del C.A. 
Igualada Petromiralles/Joc-
net  classificats a la fase prè-
via de la setmana anterior, a 
Tarragona. 

Va sobresortir l’actuació de 
l’equip Sub-12 masculí de 
4 x 60 m. format per Kilian 
Busquets - Gael Gil - Isa-
ac Hernández i Iker Pérez, 
5ens a la final amb 35”82, 
després d’entrar 3ers en la 
1a s/f. amb 35”67.
L’equip Sub-10 masculí de 
4 x 60 m. format per Martí 
Corrons - Eric Martí - Ge-
rard Pont i Guillem Solé, 
eren 6ens de la 1a s/f. amb 
40”98, el que no els donava 
l’accés a la final.       
L’equip Sub-10 femení de 
4 x 60 m. format per Mar-
tina Acosta - Marina Puig 

- Valeria Puig i Judit Solé, 
eren 7enes de la 2a s/f. amb 
47”24, no accedint a la fi-
nal.   
L’equip Sub-14 femení de 4 
x 80 m. format per Emma 
Cerro - Laia Cerro - Mar-
tina Llorach i Blanca Mo-
reno, eren 4es de la 2a s/f. 
amb 43”95, no accedint a la 
final corresponent. 
L’equip Sub-14 masculí de 4 
x 80 m. format per Outma-
ne El Aggari - Jordi Pastor 
- Pau Sala i Aleix Sánchez 
eren 7ens de la 2ª s/f. amb 
43”89, no accedint igual-
ment  a la final. 

Jornada Final  dels Campionats de 
Catalunya de Relleus per diverses 
equips del CAI

GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat diumenge 18 
d’abril es va celebrar 
la 1a fase d’escolars 

en format on-line. Compe-
tició en la que vàren partici-
par la Lia de la Torre, Hanna 
Payán, Janna Pedró, Ainoa 
Payán, Mònica Filip i Irene 
Elvira. Totes elles van rea-
litzar l’exercici amb moltes 
ganes, tot i alguns errors que 
treballaran per millorar. Cal 
dir que per moltes d’elles era 

la primera competició des-
prés de molt temps sense po-
der competir i encara s’estan 
acostumant al nou format de 
competicions.
El mateix dia també va tenir 
lloc la 2a fase de nivell VII a 
Girona, en aquest cas va ser 
la primera competició pre-
sencial amb part del públic. 
Van participar-hi les gim-
nastes Tania Gabarri i Júlia 
Rubio, ambdues realitzant 
un exercici molt correcte, tot 
i els petits errors a millorar.

Cap de setmana de 
competicions pel Club 
Esportiu Montbui

PATINATGE / LA VEU 

E l Pavelló Municipal 
Sant Jordi de Tor-
redembarra va ser el 

passat cap de setmana l’epi-
centre del patinatge artístic 
català amb la celebració de 
diverses competicions d’àm-
bit territorial i català en les 
modalitats de Solo Dance, 
Parelles d’Artístic i Parelles 
de Dansa.
La competició, organitza-
da pel Comitè Català de 
Patinatge Artístic i el CPA 
Torredembarra, va ser tot 
un èxit on hi van participar 
més de 125 patinadors de 
diferents clubs d’arreu de 
Catalunya, a porta tancada, 
seguint totes les mesures sa-
nitàries per la pandèmia de 
la Covid-19.
Del Club Patinatge Artístic 
Igualada hi van participar 
la Gisela Laporta i el Daniel 
Llorach a la categoria de Pa-
relles Promocionals Cadets, 
assolint una fantàstica terce-

ra posició, quedant a tocar de 
la segona.
Cal destacar que aquesta pa-
rella tot just ha començat a 
entrenar aquesta modalitat 
durant l’actual temporada, 
amb la dificultat afegida de les 
contínues interrupcions dels 
entrenaments per les restricci-
ons de la Covid-19.
Des del club es vol destacar la 
importància de participar a 
un Campionat de Catalunya 
i poder compartir pista amb 
les millors parelles del nostre 
país, tot i ser una entitat rela-
tivament jove, i a més aconse-
guir pujar al podi.
Aquesta experiència i el mag-
nífic resultat obtingut no fan 
res més que reafirmar la vo-
luntat del club de continuar 
elevant el seu nivell dins el 
panorama del patinatge ar-
tístic del nostre país, amb el 
desig d’aconseguir en un futur 
no molt llunyà unes millors 
condicions per entrenar que 
evidentment també ajudarien 
a millorar els resultats.

La parella de CPA 
Igualada, tercera al 
Campionat de Catalunya
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“El llibre és un recull d’imatges de 10 anys de la història de 
la nostra ciutat i la crònica d’una oportunitat perduda”
HISTÒRIA / CRISTINA ROMA 

Igualada gaudeix, des de la 
setmana passada, d’un nou 
llibre que retrata -i mai tan 

ben dit- una part de la història 
del segle XX de la nostra ciu-
tat, uns anys convulsos que van 
marcar els homes i dones que 
els van viure. Es tracta del lli-
bre Igualada. República, guerra 
civil i postguerra, obra de Josep 
Rabell i Padró, que va ser pre-
sentada la setmana passada i 
que forma part dels actes que la 
ciutat du a terme per comme-
morar els 90 anys de la procla-
mació de la Segona República.
El llibre és un recull d’imatges 
de 10 anys de la història de la 
nostra ciutat i segons el seu 
autor “és la crònica d’una opor-
tunitat perduda i de la tragèdia 
humana de la Guerra Civil, 
que ens va fer retrocedir a les 
cavernes del silenci”.

Josep Rabell i Padró és llicen-
ciat amb grau en Antropologia 
Social i Cultural per la UB, di-
plomat en Treball Social per la 
UB, educador social i màster 
en Gestió Cultural. Actual-
ment és cap del Servei de Cul-
tura de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Comissari de l’exposició 
«Seixanta anys després, guerra 
i postguerra a Igualada (1936-
1996)», ha publicat diversos ar-
ticles sobre etnologia i cultura. 
Ha participat en el projecte El 
Portal de la Memòria de recer-
ca oral. Amb ell hem parlat del 
llibre.

Què trobaran les persones 
que obrin aquest llibre?
Bé, trobaran la història gràfica i 
visual de 10 anys molt intensos 
del segle XX, uns anys en què 
es va passar de la dictadura de 

Primo de Rivera a una Repú-
blica, sense cap transició. Cal 
pensar que l’any 1931, d’unes 
eleccions municipals es va 
canviar el govern de l’Estat, es 
va pactar crear la Generalitat, 
l’Estatut...  penso que és una 
època que ha marcat el nostre 
present, penso que és com si el 
Procés comencés aquells anys i 
hagués continuat ara.

Com et va arribar l’encàrrec 
per fer-lo?
La proposta va sorgir perquè 
com a cap de Cultura de l’Ajun-
tament d’Igualada els editors 
d’Efados ens venen a veure de 
tant en tant per fer algun llibre 
d’aquest  tipus, com ja es va 
fer  amb Igualada desaparegu-
da, per exemple, i des de Cul-
tura els ajudem a trobar algú 
que s’encarregui de la recerca. 
Aquesta vegada van ser ells 
mateixos qui em van proposar 
de fer-ne un. I com que aques-
ta època de la història m’agrada 
molt, els vaig proposar dedi-
car-ne un a aquests anys. La 
proposta els va agradar i d’aquí 
n’ha sorgit una col·lecció, “Ca-
talunya en guerra”, de la qual 
Igualada n’és el número 1, però 
hi ha altres ciutats que també 
tenen i tindran el seu llibre. 
M’ho he passat molt bé fent-lo, 
fent la recerca, trobant històri-
es que no coneixia.

Com està estructurat el llibre? 
És un llibre d’imatges i està 
estructurat cronològicament. 
Hi ha peus a aquestes imatges 
on he hagut de sintetitzar amb 
pocs caràcters tot el que tindri-
es ganes d’explicar de cada una 
de les fotografies. Això t’obliga 
a fer recerca de cada imatge, 
com la situem en el temps... i 
després redactar-ho per fer-ho 
entenedor amb poques parau-
les.
El llibre està repartit en tres 
parts: la Primavera Republica-
na (1931-1936), la Sublevació 
Militar (1936-1939) i el Final 
de la Guerra (1939-1941). Al 
començament de cada part hi 
ha una petita introducció. La 
primera imatge que hi he posat 
és de l’any 1930, de quan el rei 
Alfons XIII passa per Iguala-
da, del Josep Lladó i em fa fer 

gràcia perquè un any després 
d’aquesta foto, el rei ja es va ha-
ver d’exiliar.

Ha estat molt complicada 
la recerca de material? De 
quines fonts t’has nodrit?
Bé, en el llibre també faig un 
petit homenatge als membres 
de l’Agrupació Fotogràfica que 
gràcies a ells tenim un fons tan 
potent a la ciutat, encara que 
fent la recerca he denotat que 
falten moltes imatges de certs 
anys i les hipòtesis del per què 
poden ser diverses: des que el 
règim fes una purga (és una 
suposició) i que la pròpia ciu-
tadania s’autocensurés, i això 
m’ho han assegurat testimonis 
d’algues de les entrevistes que 
he fet que m’expliquen que en 
acabar la guerra civil moltes 
persones van destruir foto-
grafies que els podien resultar 
comprometedores i perilloses. 
La sensació que he tingut és 
que les fotos que trobava de 
l’època republicana són fotos 
molt testimonials però sense 
ànima. No he trobat fotografies 
del moviment social que hi va 
haver, i que va ser molt impor-
tant, o dels actes que es van fer. 
Per exemple, del Centre Repu-
blicà, que era al passeig Ver-
daguer on hi havia Correus, 
només he trobat una foto de la 
façana pelada quan va ser inau-
gurat per Francesc Macià, s’hi 

feien conferències, mítings... i 
les fotos que het trobat són d’es-
pais buits. I la imatge clau que a 
mi m’hagués fet il·lusió trobar 
era la de la proclamació de la 
República, en què tothom va 
ser cridat a la plaça de l’Ajunta-
ment, que es va omplir de gom 
a gom, amb un aire d’eufòria i 
esperança.
De l’època de la guerra també 
hi ha molt poques fotografies i 
les que he aconseguit ha estat 
gràcies al Jordi Fernández que 
té una col·lecció de l’Ortínez i 
d’allà n’he tret uns quantes, en-
tre elles la foto de la portada. 
A l’Arxiu Municipal només hi  
havia fotos de façanes d’edifi-
cis oficials i alguna cosa més, 
com la manifestació de dones 
lliures. A partir de l’any 39 hi 
ha un devessall de fotografies, 
totes molt ben documentades, 
que  contrasten amb la sequera 
anterior.
També he trobat fotografies a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
a un arxiu de Girona que és de 
la Diputació, on vaig trobar 
unes fotos que ja havia portat 
a Igualada el Ramon Muntané, 
director del FineArt. Es tracta 
de fotos de la Maternitat de la 
Casa Godó, que a diferència de 
les que hi ha a l’Arxiu Munici-
pal, que són sales buides, sense 
gent, aquestes de Girona -que 
són del Rafael Vilarrúbies (fo-
tògraf igualadí que va anar a 

viure a Banyoles)- s’hi poden 
veure persones: infermeres, 
una dona alletant... També pu-
bliquem al llibre fotografies de 
l’Isidre Quintana i així com una 
fotografia de la Mercè Mititieri 
d’uns nens jugant a la guerra 
que vaig veure a una pàgina de 
facebook que és diu “Iguala-
da una mirada al passat”, d’on 
també en vaig treure alguna al-
tra, com una fotografia que no 
havia vist mai de l’entrada dels 
nacionals a Igualada que vam 
poder adquirir i que ara ja és a 
l’Arxiu.

El llibre retrata una part de 
la història de la nostra ciutat 
-i de Catalunya- que en molts 
casos costa encara de pair. 
Cal pensar que moltes famí-
lies tenien components morts 
en ambdós bàndols, però per 
exemple una mare tenia un fill 
que era un heroi, perquè havia 
lluitat al bàndol nacional i en 
tenia un altre que havia lluitat 
al bàndol republicà i al qual 
no podia no plorar, perquè era 
dels vençuts, i això és molt dur.
A mi m’agradaria que aquest 
llibre fos un homenatge als que 
perden la guerra, a aquells a 
qui es va donar la culpa de la 
guerra, sense deixar de banda, 
però que un cop comença la 
guerra, tot es radicalitza i mo-
ren moltes persones innocents 
de cada part.

Josep Rabell i Padró, autor del llibre “Igualada. República, guerra civil  postguerra”
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TEATRE / LA VEU 

A pocs mesos de la ce-
lebració de la 32a edi-
ció, Mostra Igualada 

fa una crida per trobar volun-
taris interessats en participar 
activament en l’organització 
de la Fira. Cada edició for-
men part de l’equip de volun-
taris una vuitantena de per-
sones. El voluntariat és una 
peça clau en l’organització de 
la Mostra. S’ocupa del control 
d’espais, l’atenció al públic i la 
preparació del lliurament de 
material per als professionals, 
entre d’altres funcions co-
ordinades amb el suport del 
Grup Xarxa Igualada. L’edat 
mínima per ser voluntari és 
de 16 anys.
Enguany, degut a la crisi sa-
nitària de la Covid-19 que ha 
obligat a replantejar el format 
de la Mostra, no s’obrirà la 
convocatòria de Famílies aco-
llidores per allotjar artistes a 
casa.

Inscripcions
Els voluntaris es poden ins-
criure fins el 2 de maig a 
través d’aquest formulari. 
Per a més informació es pot 
consultar la pàgina web de la 
Mostra Igualada o escriure 
un correu electrònic a volun-
taris@mostraigualada.cat.

TEATRE / LA VEU 

L’empresa DISCOM Pu-
blicitat ha signat un 
conveni de patrocini 

anual amb Unicoop Cultural, 
entitat gestora del Teatre de 
l’Aurora. Inicia, així, la seva 
col·laboració com a mecenes 
amb la sala independent de 
la plaça de Cal Font i se suma 
al suport que altres empreses 
d’Igualada i l’Anoia donen a 
projectes culturals com el del 
Teatre de l’Aurora, fent pos-
sible la programació estable 
d’aquest espai.
Discom Publicitat es dedica 
al repartiment de publicitat 
realitzant el lliurament tant 
a bústies com a cistelles pu-
blicitàries, la seva zona d’in-
fluència és Igualada i la seva 
comarca l’Anoia. Tot i això, 
els seus serveis també arri-
ben arreu del territori català 
i a la resta de l’estat espanyol. 
Es poden consultar tots els 
seus serveis a la pàgina web 
recent estrenada www.dis-
compublicitat.cat
Les activitats del Teatre de 
l’Aurora poden tirar enda-
vant gràcies als espectadors, 
a la col·laboració dels Amics 
del Teatre de l’Aurora, a les 
institucions públiques i, 
cada vegada més, a les em-
preses que, com DISCOM, 
opten pel patrocini publici-

tari. Aquest suport impres-
cindible permet que inicia-
tives culturals o socials com 
les de la sala independent de 
Cal Font continuïn sent una 
realitat.

Teatre de l’Aurora
El Teatre de l’Aurora és una 
sala independent d’Igualada 
que ofereix una programa-
ció de teatre professional de 
manera estable des de l’any 
1996. Les seves reduïdes di-
mensions (té un aforament 
de 110 localitats) permeten 
gaudir intensament de l’es-
pectacle en viu per la proxi-
mitat entre actors i públic. 
Està gestionat per Unicoop 
Cultural, una iniciativa pri-
vada sense ànim de lucre 

DISCOM Publicitat, nou mecenes del Teatre 
de l’Aurora

rora forma part de l’Associa-
ció d’Empreses de Teatre de 
Catalunya (ADETCA) i de la 
Red de Teatros Alternativos.

Mostra Igualada 
fa una crida per 
captar voluntaris 
per a la 32a edició

que vol contribuir a que la 
cultura sigui accessible per a 
tothom a través d’una oferta 
de qualitat. El Teatre de l’Au-

PUBLICACIONS / LA VEU 

LaCULTURAL és una 
publicació, d’iniciativa 
privada, que neix el maig 

de 2011 amb la filosofia d’apro-
par i donar suport a una oferta 
cultural creixent de la ciutat, 
diferenciada però complemen-
tària de l’agenda municipal, 
amb l’objectiu d’incentivar la 
gent d’Igualada a quedar-se a 
la ciutat i consumir-hi cultura, 
un fet que, al final, beneficia a 
tothom perquè, en contra del 
que molts puguin dir, ha que-
dat més que demostrat que a 
Igualada sí que s’hi fa res.
Aquest mes de maig laCULTU-
RAL arriba als seus 10 anys des 
de que va començar a difondre 
la programació d’aquells esta-
bliments que oferien activitats 
d’oci a la ciutat d’Igualada. La 
seva difusió s’ha anat fent amb 
puntualitat, mes rere mes, per 
mitjà d’una agenda cultural 
que s’ha fet popular per les se-
ves reconegudes portades on, 
en cada número, en fa protago-
nista a algú que, pel seu caris-

ma, tingui una relació directa o 
indirecta amb Igualada.
El plat fort d’aquest 10è aniver-
sari de laCULTURAL és l’expo-
sició que obrirà portes el 6 de 
maig, on s’exposaran totes les 
portades que, durant aquests 
10 anys, han donat visibilitat a 
l’agenda alternativa de la ciu-
tat. Un munt de protagonistes 
d’Igualada i rodalies que han 
posat cara a laCULTURAL i 
gràcies a la seva col·laboració 
desinteressada, la publicació 

ha aconseguit el repte de fer-se 
un lloc entre tots com a eina de 
promoció i difusió dels esde-
veniments que es programen 
dins el circuït cultural de la 
ciutat i comarca. En el número 
especial de laCULTURAL de 
maig, per celebrar aquests 10 
ANYS, el protagonista seràs tu! 
Tothom podrà ser-ne el prota-
gonista. 
L’obertura de l’exposició comp-
tarà amb la presència del regi-
dor de cultura, Pere Camps; el 
president de l’associació dis-
seny=igualada, Xavier Vives; 
i el responsable de laCULTU-
RAL, Xavier Méndez, respon-
sable de l’estudi de disseny 
gràfic Amorfa, el qual pensa, 
edita i executa les portades de 
la publicació. L’exposició es po-
drà visitat del 6 al 23 de maig, 
a la Sala Municipal d’Exposici-
ons d’Igualada, amb el següent 
horari: (Matins: dissabte i diu-
menge d’11 a 14 h. Tardes: Di-
marts, dimecres, dijous i diu-
menge de 18 a 20 h. Divendres 
i dissabte de 17.30 a 20.30 h. 
Dilluns tancat.).

10 anys de laCULTURAL, l’agenda de 
la cultura alternativa d’Igualada

CARNISSERIA 
 XARCUTERIA 

AVIRAM

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

BANYS, PORTES, PARQUETS, VESTIDORS 
ELECTRODOMÈSTICS, 

SOSTRES EN FUSTA, ALUMINI 
MOBLES DE CUINA A MIDA

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

MOBLES DE CUINA A MIDAMOBLES DE CUINA A MIDA

cuinoxigualadamanresa mobiliari_cuinox
93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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DANSA / LA VEU 

En motiu del Dia Inter-
nacional de la Dansa, 
aquest diumenge 25 

d’abril a les 18h es durà a ter-
me una versió reduïda de la 
22a Mostra de Dansa Ciutat 
d’Igualada a l’Ateneu Igualadí. 
L’any 2020, la Mostra de Dan-
sa es va haver de suspendre’s 
per la situació de pandèmia. 
Enguany, i per tal de recuperar 
la normalitat, es durà a terme 
un acte reduït i adaptat a les 
circumstàncies, amb diferents 
intervencions de les escoles i 
acadèmies que han volgut su-
mar-se a l’acte.
Igualada compta amb nom-
broses acadèmies, agrupaci-
ons i escoles de dansa que la 
converteixen en una ciutat 
amb una arrelada tradició 
en aquesta vesant artística. 
Aquest any ha estat un any 
especial que no a permès re-
cuperar del tot la normalitat, 
però si que des del Departa-
ment de Promoció Cultural 

de l’Ajuntament d’Igualada, 
volem reivindicar aquesta 
pràctica amb motiu del dia in-
ternacional de la dansa, -que 
se celebra mundialment cada 
29 d’abril.
Aquest dia es farà la lectura 
del manifest del Dia Interna-

cional de la Dansa 2021, del 
ballarí Friedemann Vogel, a 
càrrec del regidor de Promo-
ció Cultural i Relacions Insti-
tucionals, Pere Camps i Ovie-
do. El Dia Internacional de la 
Dansa commemora el naixe-
ment de Jean-Georges Nover-

Diumenge arriba la 22a Mostra de Dansa Ciutat 
d’Igualada i els actes del Dia Internacional de la dansa

re, considerat el pare del ballet 
modern. Diversos grups i es-
coles de dansa ofereixen una 
mostra de les seves novetats i 
millors coreografies. El preu 
de l’entrada és de 2€ i l’acte 
està organitzat pel departa-
ment de Promoció Cultural i 

les Escoles i Associacions de 
Dansa d’Igualada.
Les escoles que han confirmat 
la seva participació són ES-
PAI D’ARTS, escola de dansa; 
Agrupació Folklòrica Iguala-
dina i L’Aula, escola de dansa, 
Q Arts, Cristina Queraltó. En-
guany no hi haurà la partici-
pació d’escoles foranies degut 
al confinament comarcal, i 
algunes escoles han declinat 
la participació aquest any, 
atenent a la situació especial 
d’aquest any.
L’espectacle central de la com-
memoració serà el diumenge 
2 de maig a les 19 h al Teatre 
Municipal l’Ateneu amb “La 
consagració de la primavera” 
de BCN City Ballet. Una fun-
ció que remet al mític sacrifici 
d’una adolescent obligada a 
ballar fins a la mort per acon-
seguir al benvolença dels déus.
Les entrades per la Mostra de 
Dansa i la funció de BCN City 
Ballet es poden obtenir a tra-
vés del web:
www.teatremunicipalateneu.cat
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RÀDIO / LA VEU 

Una de les emissores 
més escoltades de 
la comarca del Se-

grià i de tota la província de 
Lleida és Alpicat Ràdio, en 
la franja del 107.9 de la FM. 
Des d’aquesta emissora mu-
nicipal s’emet tots els caps de 
setmana el programa cultural 
i musical Formi Formidable, 
dirigit i presentat pel sempre 
ben documentat Josep Maria 
Martínez, l’Avi Pep. En la seva 
darrera edició, l’Avi Pep va 
dedicar el programa sencer 
a Igualada i la Conca d’Òde-
na, centrant-se en el confina-

ment de març de 2020, quan 
la covid-19 va irrompre amb 
força a la conca odenenca. A 
aquell primer  confinament li 
seguiria sense trigar el confi-
nament d’algunes poblacions 
lleidatanes.   
Per fer el seu programa, l’Avi 
Pep va servir-se de les cançons 
i dels texts recentment publi-
cats a les pàgines culturals de 
La Veu de l’Anoia sota el títol 
d’Essències de vida, signades 
per l’igualadí Ramon Robert, 
col·laborador del setmanari 
anoienc. Qui tingui interès en 
escoltar aquest programa el 
pot recuperar al podcast d’Al-
picat Ràdio.  

La Conca d’Òdena a 
Alpicat Ràdio

CULTURA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Igualada 
per mitjà del Depar-
tament de Promoció 

Cultural i Relacions Institu-
cionals, d’acord amb les en-
titats promotores i persones 
que hi participen, presenten 
la 25a edició de les bases dels 
Premis Ciutat d’Igualada. 
Una convocatòria que agru-
pa els 9 premis existents i que 
promou la creació artística, 
cultural i social, en un sentit 
ampli, així com reconèixer els 
principals creadors, tant en 
l’àmbit local, com nacional i 
internacional.
El termini general de presen-
tació de les obres dels Premis 
Ciutat d’Igualada finalitza el 
dia 19 de setembre de 2021. 
Cal tenir en compte que la 
data de lliurament de projec-
tes de recerca del premi Joan 
Mercader, que és biennal, 
s’allarga fins el 18 de setembre 
de 2022. Cal tenir present que 
el termini de recepció d’arti-
cles del premi d’investigació 
Jaume Caresmar, que també 
és biennal, finalitza aquest 
any. El veredicte i el lliura-
ment dels premis es durà a 
terme el diumenge dia 21 de 
novembre de 2021 al Teatre 
Municipal l’Ateneu.
Com a novetat, aquest any 
s’han reformulat les bases 
del Premi de Disseny Gaspar 
Camps que crea dos primers 
premis de 1000 € cadascun: el 
primer per obres de disseny 
en moda, i la segona per cre-
acions en joieria i/o comple-
ments. Les obres han d’estar 
acabades i fetes públiques del 
28 de setembre de 2018 al 19 
de setembre de 2021. El canvi 

s’ha dut a terme per la difi-
cultat de comparar dues dis-
ciplines tant diferents. Cada 
convocatòria del Premi de 
Disseny Gaspar Camps com-
pren un cicle de tres anys, en 
cadascun dels quals es pre-
mien diferents modalitats de 
l’àmbit del disseny.
Nova imatge gràfica dels pre-
mis Ciutat d’Igualada
Per tal de difondre els premis, 
s’ha creat una nova imatge, 
molt més contemporània 
creada pel dissenyador igua-
ladí Miquel Gleyal. En paper 
únicament s’han editat les 
bases resumides de totes les 
convocatòries, la informació 
és limitada, i per tant, caldrà 
consultar les bases comple-
tes que estaran disponibles 
al web municipal. La imatge 

dels premis que hi havia fins 
ara va ser creada l’any 2018 
per Nana Gorgojo, de l’estudi 
Instint Estratègia Digital.
Els premis són possibles grà-
cies a la implicació de tots els 
membres que formen part 
dels diferents Jurats i les en-
titats i empreses com CEINA, 
Renda Urbana, Corel i Tri-
logi, en el premi d’art digital 
Jaume Graells; la Fundació 
Sant Crist d’Igualada, en el 
copatrocini i organització 
del premi al Compromís So-
cial Mossèn Còdol; el suport 
organitzatiu de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, en el 
premi Procopi Llucià de foto-
grafia; de l’Ateneu Igualadí, el 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada i Viena edicions, 
en el premi de poesia, Joan 

Llacuna; l’entitat disseny=i-
gualada, La Gaspar, escola 
municipal d’art i disseny, i 
com a novetat enguany amb 
el suport de l’entitat Disseny 
Marked, en el premi de Dis-
seny Gaspar Camps; l’Esco-
la Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada en el 
premi de composició musi-
cal Paquita Madriguera; El 
Centre d’Estudis Comarcal 
d’Igualada i el Centre d’Estu-
dis Antoni de Campeny amb 
la Universitat de Barcelona, 
en la organització del premi 
d’investigació Jaume Cares-
mar i el de Recerca Dr. Joan 
Mercader. També cal agrair el 
suport i col•laboració de tots 
aquells membres de Jurats i 
mantenidors dels premis, que 
fan suport per tal de mantenir 
actualitzades les bases de les 
diferents convocatòries que 
es poden consultar en web 
de l’Ajuntament d’Igualada 
www.igualada.cat També es 
pot demanar més informació 
pel correu culturaigualada@
gmail.com.

Nova convocatòria del pre-
mi Igual’ART 2021
Simultàniament als premis, 
es convoca també el premi 
Igual’ART 2021/22 que té 
l’objectiu d’estimular la crea-
ció artística en l’àmbit local, 
dirigit a creadors de projectes 
d’arts visuals inèdits en qual-
sevol de les seves disciplines: 
pintura, escultura, dibuix o 
gravat, com també en foto-
grafia, videoart o la combi-

Es convoca la 25a edició dels Premis Ciutat d’Igualada, 
amb un canvi d’imatge i en les bases

nació de qualsevol d’elles. La 
convocatòria atorga un pre-
mi de 2.000€ per un projecte 
artístic a desenvolupar l’any 
2022. En el moment del ve-
redicte el premiat obtindrà 
1.000€, i 1000€ més l’any se-
güent, durant l’execució del 
projecte.
No s’acceptaran projectes que 
ja estiguin executats comple-
tament, però tampoc idees 
sense cap element realitzat 
prèviament ni projecte ben 
definit. Les candidatures hau-
ran de poder demostrar que 
la seva idea és executable, ja 
sigui com a responsable d’un 
projecte de comissariat o a 
títol individual o bé agrupat 
en un col•lectiu. Poden op-
tar-hi comissaris i artistes a 
títol individual o col•lectiu 
a partir de 18 anys, que pre-
sentin una proposta de crea-
ció d’acord amb les bases, la 
qual es pugui desenvolupar 
en alguna de les sales dispo-
nibles del departament de 
Promoció Cultural, encara 
que no es descarta la propos-
ta d’accions fora d’aquests. 
El termini de presentació 
finalitza el 19 de setembre 
de 2021 i el veredicte del ju-
rat es farà públic a finals del 
mes d’octubre. L’import tant 
dels premis Ciutat d’Iguala-
da com del premi Igual’Art 
està subjecte a retenció fis-
cal de conformitat a l’article 
75 del RD 439/2007, de 30 
de març, pel que s’aprova el 
Reglament de la renda de les 
persones físiques.

SANT JORDI 

A RÀDIO IGUALADA

A LES 9 DEL MATÍ: IGUALADA CAPITAL

A LES 4 DE LA TARDA: ACTUALITZA'T 

I A LES 6 DE LA TARDA: ESPECIAL SANT JORDI

DIVENDRES, 23 D'ABRIL

radioigualada.cat

EN DIRECTE 

DES DEL PASSEIG VERDAGUER



Històries del Sant Crist

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

La primera història del Sant 
Crist d’Igualada es publicà el 
1786. Fou escrita pel Dr. Joan 

Padró Serrals. Aquesta fou reeditada 
l’any 1852, a cura del Dr. Joan Gomis 
Galtés, que millorà la primera edició. 
Hi afegí una segona part, dedicada a 
la història i descripció de la vila. Fou 
impresa per Joaquim Jover Serra.
La tercera història s’edità el 1916 per 
Mn. Francesc Colomer, beneficiat de 
Santa Maria i Prior eclesiàstic de la 
venerada imatge. Fou impresa a Cal 
Poncell.
Un nou relat històric de l’Espòs de 
Sang, sortí el 1965. Va redactar-lo 
l’igualadí, monjo de Montserrat, P. 
Romuald M. Díaz.

El 17 de maig de 1989, els Priors del 
St. Crist, Antoni Dalmau, Manu-
el Mateu i Marcel Castells anaren a 
Montserrat, dintre  dels actes del IV 
Centenari del Crist igualadí, per tal 
d’oferir al P. Abat, Salvador Bardolet, 
les primícies de la segona edició del 
llibre “El Sant Crist d’Igualada” del 
dit P. Díaz. La representació igualadi-
na que hi assistí a dit acte (la podem 
veure a la foto) fou formada pels tres 
Priors, que es retrataren junt amb els 
monjos igualadins, P. Bernabé Dal-
mau, P. Cassià M. Just i l’autor del 
text, el ja esmentat, P. Romuald M. 
Díaz
Font: “ A l’entorn del Sant Crist 
d’Igualada”, de Joan Farrés Florensa. 
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CULTURA / ACN 

L’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC) ha fet pú-
blics aquest dissabte els 

Premis Sant Jordi 2021, que 
distingeixen obres i investiga-
dors de tots els àmbits de la ci-
ència i la cultura catalanes. El 
Premi Prat de la Riba, el més 
destacat dels reconeixements, 
ha estat atorgat a Jordi Savall. 
De la seva banda, Alejandra 
Valencia Villanueva (Sandra 
Uve), ha estat reconeguda 
amb el Premi Creu Casas-Do-
nes per canviar el món. En 
total, s’han lliurat més de mig 
centenar de guardons, per un 
import que enguany supera 
els 180.000 euros. Instituïts 
el 1914, constitueixen la tra-

dició més antiga de l’Institut 
i contribueixen a promoure la 
recerca científica, l’alta cultu-
ra i el català. 

Els premis es lliuraran en 
una cerimònia presencial el 
23 d’abril
L’IEC lliurarà els guardons de 
forma presencial el proper 23 
d’abril a la Casa de Convales-
cència (seu de l’IEC) després 
que la pandèmia obligués 
a suspendre’n la cerimònia 
l’any passat. Enguany, el Pre-
mi Prat de la Riba ha estat 
atorgat a Jordi Savall i Ber-
nadet per la seva trajectòria 
artística i acadèmica en la re-
cerca musicològica de la mú-
sica antiga, i en particular, la 
de Catalunya.

Jordi Savall, guardonat 
amb un dels Premis Sant 
Jordi 2021 de l’IEC

LLIBRES / LA VEU 

El Col·lectiu Eixarcolant 
posa a la venda el 3r 
volum que dona conti-

nuïtat a la col·lecció de llibres 
que parlen de les plantes sil-
vestres comestibles i dels seus 
usos. Aquest llibre, autoedi-
tat, presenta com en volums 
anteriors informació per tal 
que tothom pugui descobrir, 
aprendre i fins i tot cuinar 
aquestes plantes que malau-
radament tants cops desco-
neixem i que poden contri-
buir a modificar el model 
agroalimentari actual per un 
de més sostenible, saludable 
i just.
El nou volum conté informa-
ció sobre 22 espècies silves-
tres comestibles que es po-
den trobar a molts punts de 
Catalunya i, que per les seves 
característiques organolèp-
tiques i també nutricionals 
són altament indicades per 
incorporar a la dieta quotidi-
ana. Alguns exemples de les 
noves espècies que s’hi poden 
trobar són la malva reial, la 
jonça, l’esparreguera silves-
tre, la xicòria, la sempreviva o 
l’amargot, entre d’altres.
Aquestes espècies a l’estar 
plenament adaptades a les 
condicions ambientals locals 
es poden cultivar amb facili-
tat i de forma totalment sos-
tenible, ajudant així a la di-
versificació de l’agricultura, al 

manteniment dels paisatges, i 
a l’adaptació al canvi climàtic.
Totes les dades que formen 
part d’aquest llibre han estat 
extretes d’estudis científics 
elaborats pels membres del 
Col·lectiu Eixarcolant amb el 
màxim rigor. En conseqüèn-
cia, tot i que la informació es 
presenta de forma amable, 
accessible i amb un disseny 
atractiu per a tots els públics, 
el rigor i fiabilitat de la infor-
mació que conté és màxima.
Una de les novetats d’aquest 
nou volum és la incorporació 
d’un apartat de descripció ge-
neral de l’espècie, pensat per 
tal de facilitar a totes les per-
sones la seva identificació.
També inclou dues receptes 
de cuina per cadascuna de 

les espècies explicades per 
tal d’animar als compradors a 
cuinar-les a casa seva i a inte-
grar aquestes espècies al dia a 
dia de la seva alimentació.
Tots els beneficis obtinguts 
per la venda d’aquest llibre, i 
de la resta de materials divul-
gatius del Col·lectiu Eixarco-
lant es destinaran a la realit-
zació d’accions i projectes per 
dinamitzar el territori i per 
seguir donant a conèixer i po-
sant en valor aquestes plantes 
silvestres comestibles.
Podeu trobar aquest i tots els 
volums de la col·lecció a més 
de 200 punts de venda d’arreu 
del territori català i també a 
la botiga online de la web de 
Col·lectiu Eixarcolant 
(www.eixarcolant.cat).

El Col·lectiu Eixarcolant presenta el 3r 
Volum de la col·lecció “Els llibres de 
les plantes silvestres comestibles”



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

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

PRINCIPIS DE LA DÈCADA DE 1920.

VISIÓ DE L’ALTAR DE L’ESGLÉSIA, JA FA ANYS EN-
DERROCADA, DEL CONVENT I COL·LEGI DE LES 
MARES ESCOLÀPIES; INAUGURAT AL CARRER 
DEL VIDRE A L’ANY 1881, DESPRÉS DE DEIXAR EL 
PRIMER EDIFICI DEL CARRER DEL CLOS.

Fotografia anònima i procedent dels Arxius d’aques-
ta Congregació.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historia-
dora i fotògrafa.

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

CULTURA / LA VEU 

S alvador Macip, escrip-
tor, metge i investi-
gador (Blanes 1970), 

llicenciat en medicina i ci-
rurgia, doctor en Genètica 
Molecular i fisiologia huma-
na. Va treballar a l’hospital 
Mount Sinai de Nova York, 
fent recerca oncològica i 
sobre l’envelliment cel·lu-
lar. Des del 2008 continua 
aquestes investigacions al 
Mechanisms of Cancer and 
Ageing Lab que dirigeix a 
la Universitat de Leicester, 
Regne Unit, on és professor 
del departament de Biolo-
gia Molecular i Cel·lular. El 
2020 es va unir, també, com 
a professor i investigador 
a la Universitat Oberta de 
Catalunya. Els seus estudis 
han contribuït, entre altres 
coses, a definir nous tracta-
ments per a la leucèmia.
Les vacunes són un dels mi-
llors fàrmacs que existeixen. 
Tenen pocs efectes secunda-

ris greus i han salvat milions 
de vides. Malgrat tot, cada 
cop tenen més mala reputa-
ció.
La cursa per aconseguir una 
solució a la covid-19 ha de-
mostrat que, si unim esfor-
ços, podem aconseguir una 
vacuna en un temps rècord, 
però també ha agreujat la 
desconfiança d’una part de 
la població.
Són les vacunes realment segu-
res? Podran aturar la pandèmia 
actual? Quins són els reptes de 
salut més importants que ens 
poden ajudar a superar?

Salvador Macip parlarà 
de vacunes, 
dimarts a l’AUGALLIBRES / LA VEU 

Per Sant Jordi podeu tro-
bar a la vostra llibreria 
de confiança la nova 

publicació de Jordi Camins, 
titulada Glaciares 2021 – Pi-
rineos, també a la web www.
gelicehielo.com
El contingut del butlletí us 
mantindrà al corrent de l’evo-
lució de les glaceres dels Pi-
rineus amb una vuitantena 
de fotografies comparatives, 
algunes d’elles obtingudes fa 
més d’un segle, procedents de 
diferents arxius i ara pacient-
ment recollides i classificades.
També s’hi exposa el resultat 
d’un recent estudi de l’autor 
sobre l’augment de la tem-
peratura als Pirineus des del 
període preindustrial, amb el 
sorprenent resultat de que l’in-
crement a l’alta muntanya tri-
plica el de la mitjana mundial. 
La lògica absència de dades 
meteorològiques als Pirineus 
durant el segle XIX i fins molt 
avançat el segle XX, ha fet ne-
cessari recórrer a un mètode 
indirecte per aconseguir el re-

sultat final, que ha consistit en 
reconstruir com eren al final 
de la Petita Edat del Gel (any 
1850) totes i cada una de les 
93 glaceres inventariades, a fi 
de poder comparar la cota mí-
nima on arribava el gel fa 170 
anys amb el seu límit inferior 
actual, i mitjançant l’aplicació 
del gradient tèrmic obtenir-ne 
l’augment de temperatura.

Jordi Camins publica “Glaciares 
2021-Pirineos”

Hi trobareu moltes altres in-
formacions interessants, com 
la data prevista d’extinció del 
gel Pirinenc, o la conclusió 
de que en condicions favora-
bles les glaceres pirinenques 
necessitarien menys de mig 
segle per recuperar extensi-
ons tan magnífiques com les 
que van assolir entre els se-
gles XIV i XIX.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Xavier Andrés Morera, una filosofia de l’arquitectura que 
va més enllà de la integració  d’un edifici amb l’entorn...

A la darrera convocatòria dels Premis Ciutat 
d’Igualada 2020, en la competència de Dis-
seny, va ser premiat l’igualadí Xavier Andrés 

Morera, per la seva obra d’interiorisme de l’Hotel 
Somiatruites; una concessió, el Premi Ciutat d’Igua-
lada, de Disseny, Gaspar Camps, que té com a objec-
tiu reconèixer i premiar les facultats de cada artista 
dins de l’àmbit del Disseny i en les seves diferents 
manifestacions, i que compta amb el suport de l’enti-
tat Disseny Igualada -Disseny Marked- i de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps. 
Atès aquest justificat guardó de reconeixement 
professional, atorgat a Xavier Andrés Morera, fins 
aquest passat 11 d’abril; la Sala Municipal d’Exposi-
cions, i promocionada per l’Ajuntament d’Igualada, 

ha exhibit una exhaustiva mostra 
d’una realització més que excepci-
onal d’aquest arquitecte, el projecte 
Hotel Somiatruites de disseny d’in-
terior. En conseqüència, l’exposició 
ha estat una invitació a descobrir 
el treball creatiu d’Andrés, especial-
ment centrat en la nostra ciutat, el 
qual, prenent com a referent la pro-
digiosa presència de les històriques 
adoberies del barri industrial de El 
Rec, un bon dia va proposar-se de 
rescatar la més alta representativitat 
del tots els elements que conformen 
aquest entorn adober i humà tan 

significat per la his-
tòria de Catalunya;  
ideant un projecte 
de arquitectònic i 
de disseny interior 
de l’Hotel Somia-
truites. Una realit-
zació que captura 
de l’estètica dels edificis de la in-
dustrialització catalana tots aquells 
materials, especialment la fusta i el 
ferro, que més convergeixen amb 
l’herència d’aquell patrimoni indus-
trial, bo i facilitant, després de do-
nar-los forma i funcionalitat, una 
plena integració amb aquest evoca-
dor paisatge urbà.
Això és, per a l’Hotel Somiatruites, 
Xavier Andrés parteix de la idea de 
projectar un establiment hoteler de 
set habitacions que siguin del tot 
confortables i versàtils; essencial-
ment basant-se en el potencial o la 
capacitat d’optimitzar l’espai i adap-
tar-lo a plurals prestacions i serveis. 
Es tracta, doncs, d’un projecte radi-
cal, una obra encertadament funci-
onal i d’ampli espectre, que permet 
a qualsevol hoste gaudir de les pres-
tacions bàsiques i pròpies d’un hotel 
endemés de poder habilitar i ocupar 
l’habitació com a espai de descans, 
o bé de treball i reunions, i -per què 

no- de relaxació. Endemés, 
tot aquest agosarat projecte, 
que aplega restaurant i ho-
tel, està basat en els criteris 
més exigents de l’autoprove-
ïment, una ferma aposta a la 
qual s’hi suma l’hort situat 
a la coberta de l’edifici. Un 
hort urbà, intel·ligentment 
concebut, capaç de submi-
nistrar bona part de la ma-
tèria primera alimentària 
per a la confecció dels àpats 
del restaurant.
Al capdavall, la línia ideada 
per a l’Hotel Somiatruites, 
de la mateixa manera que 
els altres projectes conce-
buts i traçats per aquest en-
ginyós arquitecte i dissenya-
dor, des d’una perspectiva 
potser intuïtiva i visionaria, 
no persegueixen solament 

la integració completa de les seves realitzacions amb 
l’entorn que les envolta -tant a nivell estètic com fun-
cional- sinó que totes les peces en joc s’emmotllin a 
uns criteris rigorosos de sostenibilitat, que conver-
teixen en molt més avançat i avantatjat cada edifici 
en qüestió. 
Tanmateix, i en paraules d’Andrés: “La meva arqui-
tectura es basa en relacionar l’entorn en tots els seus 
aspectes i l’espai que cal projectar, posant en valor el 
patrimoni i la cultura de cada zona, i apostant per 
l’arquitectura sostenible”. Tota una filosofia de l’obra 
arquitectònica que va molt més enllà de la integració 
de l’edifici amb el paisatge urbà que l’embolcalla. 
Xavier Andrés Morera és ja, als nostres dies, un 
acreditat arquitecte, llicenciat per l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC). Entre 
els seus innovadors i afamats projectes destaquen: el 
Mas de Pedrafita (al municipi de Rubió), el Celler 
del Restaurant ABaC (Barcelona), l’interiorisme de 
la Clínica d’Estètica Ribe Clinic (Passeig de Gràcia, 
Barcelona), i el Restaurant i Hotel Somiatruites del 
qual n’és també copropietari amb el seu germà; actu-
acions dutes a terme al costat de diverses rehabilita-
cions de masies i nous habitatges unifamiliars loca-
litzades a Igualada i també per tot Catalunya.
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CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Periodista.  

Núm. de Col·legiació: 20.196

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Tota la informació de la teva comarca en un clic
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El somni americà
A Tous •  Minari

REDACCIÓ/ 

Basada en la pròpia infància del 
seu director Lee Isaac Chung, 
el film ens trasllada a la dèca-

da dels ‘80 per explicar-nos la història 
d’una família -meitat coreana, meitat 
estatunidenca- que viu en una petita 
granja d’Arkansas tractant d’aconse-
guir l’anomenat “somni nord-ameri-
cà”. Després de l’arribada de l’àvia, la 
llar canviarà per complet. Els riscos de 
la vida en el camp i la inestabilitat del 
nucli familiar, són els pilars entorn dels 

quals gira aquest film sobre la resistèn-
cia dels llaços familiars. Una història 
sobre l’arrelament i la tendresa.
Minari és una herba que s’utilitza molt 
en la cuina coreana, com un julivert 
gairebé, que es tira en sopa, en kimc-
hi… La pel·lícula està construïda a 
base de petits records, anècdotes com 
les de l’àvia jugant a les cartes o plan-
tant l’herba del títol al costat d’aquest 
nét que és feliç amb les seves botes de 
cowboy encara que no pugui córrer en 
el camp per un buf al cor.

La primera ministra
Cineclub •  Frederica Montseny, la dona que parla

REDACCIÓ/ 

Mortal Kombat és la nova 
adaptació cinematogrà-
fica de la famosa saga de 

videojocs. L’acció segueix a Col·le 
Young, un lluitador de MMA acos-
tumat a lluitar a canvi de diners, i 
qui desconeix la seva important as-
cendència i la valuosa herència que 
està a punt de rebre. Aquest fet farà 
que l’emperador Shang Tsung de 
Outworld enviï al seu letal guerrer 
Sub-Zero, un criomant capaç de 
controlar el gel per a donar-li caça.
Davant la imminent amenaça, el 
protagonista, preocupat per la se-
guretat de la seva família, decideix 
anar a buscar a Sonya Blade seguint 
les instruccions de Jax, qui té la ma-
teixa marca amb forma de drac que 
ell. En la seva aventura, el protago-
nista s’entrenarà amb experimentats 

guerrers per a unir-se als millors 
lluitadors de la Terra en el seu en-
frontament contra els enemics de 
Outworld.
Aquesta nova adaptació al cinema 
del videojoc és directa en les seves 
intencions, conscient de les seves li-
mitacions i rendeix tribut a tots dos 
vessants de la saga, l’emblemàtica i 
la pràctica. La història, per molt de 
ressò tronat de l’últim samurái que 
aparegui al començament, és pràcti-
cament irrellevant. Cal lluitar. Con-
tra els dolents. Ràpid, o s’acaba el 
món. El protagonista, Col·le Young 
és l’únic guerrer no nascut directa-
ment del videojoc, i potser per això 
li costa generar empatia o no resul-
tar avorrit. La resta de personatges 
són un divers i divertidíssim grup 
de ninjas, soldats i animals, repar-
tint pals en combats curts, prou vio-
lents i comptats amb ritme.

Entreteniment
Estrena •  Mortal Kombat

RICARD FUSTÉ/ 

El dimarts 27 d’abril, a les vuit 
del vespre, el Cineclub, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 

d’Igualada, l’Ateneu Igualadí i Òm-
nium, i dintre del cicle “Cinema, re-
pública i memòria”, presenta, a l’Ate-
neu Cinema, la pel·lícula Frederica 
Montseny, la dona que parla, dirigida 
el 2021 per Laura Mañà (també au-
tora de l’anterior títol del cicle, Clara 
Campoamor, la mujer olvidada).
L’any 1936, Frederica Montseny, tot i 

que era una líder anarcosindicalista, 
es convertia en la primera dona que 
exercia un càrrec de ministra en as-
sumir la cartera del Ministeri de Sa-
nitat i Assistència Social del govern 
de Largo Caballero. Pensava que així 
podria ajudar millor en la lluita con-
tra els feixistes. Després, van venir 
l’exili, la detenció per la Gestapo i un 
judici d’extradició en què estava en 
joc la seva vida.
Interpretada per Màrcia Cisteró i per 
Emilio Gutiérrez Caba en el paper de 
Largo Caballero.



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 po-
den millorar en tots els aspectes de la seva vida..

LA VAMPIRA DE BARCELONA
Espanya. Drama. De  Lluís Danés. Amb  ARoger Casama-
jor, 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 sospito-
sa: 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 tro-
barà la veritat sobre les desaparicions i assassinats macabres 
de niñus de els quals s’acusa  la Vampira. 

    MORTAL KOMBAT
EEUU. Acció. De  Simon McQuoid. Amb  Lewis Tan, Joe 
Taslim, Jessica McNamee, Josh Lawson,
En “Mortal Kombat”, Cole Young, el lluitador de MMA 
(Arts Marcials Mixtes), acostumat a rebre pallisses per 
diners, desconeix la seva ascendència, i tampoc sap per què 
l’emperador Shang Tsung de Outworld ha enviat al seu mi-
llor guerrer, Sub-Zero, un Cryomancer sobrenatural, per a 
donar caça a Cole.

   TOM Y JERRY
Estats Units. Animació  De Tim Story Amb  Chloë Grace Mo-
retz, 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 adap-
tació en una ubicació diferent, ja que Jerry s’ha instal·lat en 
el millor hotel de Nova York, el qual està preparant “les no-
ces del segle”. L’arribada del ratolí està causant certs incove-
nientes 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’em-
barca en un viatge cap a l’Oest americà vivint com una nò-
mada 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 explo-
rar una vida fora de la societat convencional com a nòmada 
moderna.

GUARDIANES DE LA NOCHE
Japó. Animació. De Haruo Sotozaki,
Tanjiro Kamado i els seus amics del Demon Slayer Corps 
acompanyen a Kyōjurō Rengoku, el Flame Hashira, per a 
investigar una misteriosa sèrie de desaparicions que ocor-
ren dins d’un tren aparentment infinitament llarg. Poc sa-
ben que Enmu, l’última de les Llunes Inferiors dels Dotze 
Kizuki, també està a bord i els ha preparat un parany..

    MINARI
EEUU. Drama. De Lee Isaac Chung. Amb  Steven Yeun, 
Han Ye-ri, Youn Yuh-jung,,
David, un nen coreà-americà de 7 anys, veu com a mitjan 
anys 80 la seva vida canvia, de la nit al dia, quan el seu pare 
decideix mudar-se al costat de tota la seva família a una 
zona rural d’Arkansas per a obrir allí una granja, amb el 
propòsit d’aconseguir aconseguir el somni americà

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

OTRA RONDA 
Ds: 19:30
Dg: 17:00

MORTAL KOMBAT 
Dv:19:30
Ds: 17:00
Dg: 19:30
Dc: 19:00

FREDERICA MONTSENY, LA 
DONA QUE PARLA 
(Cineclub) 
Dt: 20:00

1/TOM Y JERRY
Dv Dll a Dj: 17:05
Ds i Dg: 16:45
1/GUARDIANES DE LA NOCHE 
(VOSE)
Dv a Dj: 19:10

2/DETECTIU CONAN. LA BALA 
ESCARLATA (CAT) 
Dv a Dj: 17:30
2/GUARDIANES DE LA NOCHE 
Dv a Dg Dc: 19:45
2/GUARDIANES DE LA NOCHE 
(CAT) 
Dll Dt i Dj: 19:45

4/ GODZILLA VS KONG
Dv Dll a Dj:  17:20/19:40
Ds i Dg:  16:30/18:55

5/MORTAL KOMBAT
Dv a Dj: 17:25/19:50

6/PENÍNSULA (TRAIN TO BU-
SAN 2) 
Dv a Dll Dc i Dj: 17:40/20:00
Dt: 17:40
6/PENÍNSULA (TRAIN TO BU-
SAN 2) (VOSE)
Dt: 20:00

7/UNA JOVEN PROMETEDORA 
Dv a Dll Dc i Dj: 17:00/19:30
Dt: 17:00
7/UNA JOVEN PROMETEDORA 
(VOSE)
Dt: 19:30

8/UPSSS! AHORA DONDE ESTA 
NOÉ? 
Dv Dll a Dj: 17:15
Ds i Dg: 16:45
8/MORTAL KOMBAT
Dv: 19:15
Ds i Dg: 18:50
8/NOMADLAND
Dll Dc i Dj: 19:15
8/NOMADLAND (VOSE)
Dt: 19:15

LA VAMPIRA DE BARCELONA 
(CAT)
Dg: 17:30
MINARI. HISTORIA DE MI FA-
MILIA
Ds: 17:30
Dg: 19:10

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

La primera ministra

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



El relat se centre en 
el cas d’Energreen, 
una empresa capda-
vantera d’energies 

renovables que 
promet revolucio-
nar el sector... de 

manera fraudulenta.

Sèrie creada el 2015 i que l’any 
passat va estrenar la tercera i 
última temporada. 30 episo-
dis en total, que podeu veure 
a Filmin. 
Quan apareix un cadàver al 
mar a prop d’un parc eòlic a 
la costa de Dinamarca, Mads, 
el detectiu encarregat de la 
investigació, no creu que es 
tracti d’un simple accident. A 
mesura que avança en les se-
ves indagacions, les sospites 
recauen en la puixant compa-
nyia energètica Energreen, i es 
veu immers en un entramat 
de tèrbols assumptes legals i 
financers.
La ruta del dinero (Bedrag en 
el seu nom original), és un in-
tens drama financer que venia 
amb l’aval que suposa estar co-
creat per Jeppe Gjervig Gram, 
un dels tres responsables de el 
prestigiós drama polític Bor-
gen, Anders Frithiof August i 
Jannik Tai Mosholt.
La sèrie, composta de tres 
temporades de deu episodis 
cadascuna, ens submergeix 
en una trama de conspiració 
i fraus econòmics de diversa 
procedència en cadascuna de 
les seves tandes. Trames que, 
a l’ésser investigades per la 
policia, converteix la sèrie en 
un thriller nòrdic que navega 

Les millors Sèries

La ruta del dinero, la corrupció financera
Recentment es va estrenar la tercera temporada d’aquesta sèrie danesa, que retrata molt bé, a manera de thriller, 
la corrupció del món financer i les macabres influències que pot tenir el sector energètic

entre el policíac i el financer.
De fet hi ha un moment bas-
tant revelador al respecte en 
el primer episodi de la sèrie. 
Mads (Thomas Bo Larsen), 
un sagaç detectiu dels de pe-
gar primer i preguntar des-
prés que, quan s’incorpora a 
la policia financera danesa, es 
troba estupefacte quan el seu 
nou company, Alf (Thomas 
Hwan), li diu que resoldre un 
cas els porta uns set anys de 
durada... La investigació fiscal 
requereix molta paciència.
Afortunadament per a nosal-
tres, això no deixa de ser una 
sèrie de televisió i amb la len-
titud característica d’aquest ti-
pus de ficcions, aquest foc lent 
que tant agrada a Dinamar-
ca, els progressos es van fent 
d’una manera fascinant.
La ruta del dinero comença 
amb un esquer en forma del 
cadàver d’un treballador im-

migrant, que serveix per in-
troduir-nos en el cas real: el de 
Energreen, una empresa cap-
davantera d’energies renova-
bles que promet revolucionar 
el sector. El que pocs sospiten 
és que el seu imparable crei-
xement s’ha fet sota maneres 
fraudulentes afavorides pel 
seu CEO, Alexander Söder-
gren (Nikolaj Lie Kaas).
Una trama que compta amb 
l’ajuda de la seva directora de 
legal Claudia (Nathalie Ma-
dueño) i el poderós inversor 
Knud Christensen (Waage 
Sando). D’altra banda això es 
relaciona amb la història de 
Nicky (Esben Smed), un jove 
mecànic que, al guanyar-se 
uns diners extres robant cot-
xes de luxe, es troba conjun-
tament amb el seu col·lega 
Bimse enmig de tota la trama 
criminal.
Les dues primeres tempora-
des formen, temàticament, un 
mateix cicle. Si bé la primera 

és d’un frau en el sector ener-
gètic i la segona gira al voltant 
de préstecs entre particulars 
i el sector bancari, està disse-
nyada clarament per tancar les 
històries de la major part de 
personatges dels deu primers 
episodis.
La temporada 3 és història 
a part i, en lo formal, força 
rupturista amb l’anterior. El 
gènere, sense deixar de ban-
da el financer, ens fica de ple 

en un drama de tràfic de dro-
ga i blanqueig de diners amb 
Nicky pel mig. És una tempo-
rada més vibrant, amb més ac-
ció i tensió i una estètica clara-
ment distingida. 
En el fons, La ruta del dinero 
és un relat d’ambició i del que 
s’és capaç de fer per aconse-
guir un objectiu i una satis-
facció personal. Aquí no és 
tant treure profit d’un negoci 
criminal per guanyar molts 
diners sinó de reivindicar-se 
a un mateix. De sentir-se al-
guna cosa al món. Encara 
que el teu món sigui la teva 
casa, o el teu treball. Ser al-
guna cosa.
I aquest fil és el que lliga 
als personatges d’una sèrie 
fantàstica, absorbent des del 
primer minut i que, mal-
grat la seva durada, no es fa 
pesada. És més, té un ritme 
i una manera de narrar les 
coses que resulta altament 
addictiu.

És un relat d’am-
bició i del que s’és 

capaç de fer per 
aconseguir un objec-
tiu i una satisfacció 
personal. Aquí no 

és tant treure profit 
d’un negoci criminal 
per guanyar molts 

diners sinó de reivin-
dicar-se a un mateix.
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

ESGLÉSIA 
DE SANT MARTÍ

SANTUARI 
DE COLLBÀS

El municipi de Carme

E l municipi de Carme 
està situat al sud de la 
comarca, al costat de 

la riera del mateix nom. Té 
una extensió d’11,22km2. El 
cens de l’any 2020 diu que la 
població de Carme és de 785 
habitants. 
La història d’aquest muni-
cipi va lligada en bona part 
a l’aprofitament de l’aigua 
de la riera. Les primeres re-
ferències històriques daten 
del segle XI i anirien lliga-
des a l’existència de molins, 
activitat econòmica que se-
gurament anava aparellada 
amb el conreu de camps i 

vinyes. Les seves terres, fins 
al segle XIX van estar sota la 
jurisdicció dels senyors del 
Castell de Claramunt. El pri-
mer nucli de població es va 
construir al costat esquerra 
de la riera, prop de la ma-
sia que es coneix com a Cal 
Ros. Durant el segle XVII es 
començà a construir al can-
tó dret de la riera, lloc on es 
troba l’actual població. Un 
segle més tard tindrà lloc un 
fort creixement a causa de la 
instal·lació dels paraires en 
aquesta zona. 
A més dels paraires a Car-
me, al llarg de la seva histò-

ria, s’hi han instal·lat altres 
indústries com la cotonera, 
de teixits, de paper... El 1998 
s’inicià la celebració, pel 
maig, de Firaverd, una fira 
dedicada a la jardineria i la 
floristeria. 
A la dreta de la riera de Car-
me, a llevant del terme, s’al-
ça la cinglera del Balç de les 
Roquetes, formada per dipò-
sits travertínics quaternaris. 
En aquest indret, a les coves 
del Bressol, dels Forats, del 
Pou i del Temple, s’han fet 
troballes prehistòriques de 
restes humanes de cranis do-
licocèfals.

L’església dedicada a Sant Martí substituí 
l’anterior església romànica, ja esmentada 
des del 1122 i ubicada en el lloc on avui hi 
ha la masia de Can Ros. L’antic temple fou 
parcialment enderrocat quan es bastí el nou 
en un lloc més cèntric del poble. Per a la 
construcció de la nova parròquia, es té cons-
tància de diverses contribucions
És una construcció del segle XVIII, amb 
planta de creu llatina que presenta dues fa-
ses de construcció: la nau és del segle XVIII 
i la capçalera del segle XIX. El campanar, 
annexionat a la façana, és octogonal i coro-
nat amb una balustrada, essent un exemple 
típic del Barroc. A l’interior, en una capella 
lateral, hi ha una pica baptismal d’immersió, 
que per les característiques que té sembla 
provenir de l’església antiga. El retaule bar-
roc i les diverses imatges que presidien les 
capelles del temple foren cremats el més de 
juliol de 1936 prop del pont de Carme, a la 
banda esquerra de la riera. De fet, l’església, 
com tantes altres arreu del país, fou conver-
tida en magatzem durant la guerra.

Emplaçament: Al nucli urbà, a la meitat 
nord del carrer Sant Martí

El santuari de Collbàs, o de la Mare de 
Déu de Collbàs, és un temple rural d’una 
sola nau, de planta rectangular i absis po-
ligonal de tres cares. A cadascuna de les 
façanes laterals de la nau s’hi troben tres 
contraforts que s’alcen gairebé fins al ni-
vell de la coberta. El santuari té un cam-
panar d’espadanya al frontal, amb dos 
ulls i dues campanes. En aquest santuari 
s’hi venera a la Mare de Déu de Collbàs i, 
des de temps pretèrits, el dilluns de Pas-
qua s’hi celebrava el ball del càntir; avui 
dia s’hi celebra l’aplec de Collbàs. L’edifici 
es documenta ja al segle XIII, tot i que 
és anterior, i la seva aparença física i es-
tructural s’ha anat transformant al llarg 
del temps. El santuari fou refet en dues 
ocasions, al segle XVI i de nou al segle 
XVIII, i cada vegada anà predominant 
més la condició de santuari marià. El 
nom de Collbàs prové de la família Bas 
de Montbui, propietària del bosc i del 
coll on s’emplaça l’ermita.

Emplaçament:  A la Serra de Collbàs, 
al límit nord-oest del terme municipal, 
prop del Coll de la Llentia.

A les coves del Balç de les Roquetes conegudes amb el 
nom de Cova dels Ossos, Cova del Bressol, Cova del Ca-
vall, i Cova Alta o del Pou s’hi ha localitzat restes d’ocu-
pació humana que es remunten a la Prehistòria. De fet, 
sobre la plataforma travertínica del Balç es constituí un 
nucli de poblament conegut amb el nom de Les Esplu-
gues, molt probablement d’origen medieval, ja que apa-
reix al Fogatge de 1553. La humitat i la vegetació fan del 
lloc un paratge natural de gran bellesa, sobretot a l’estiu, 
quan l’ombra del lloc esdevé un refugi molt preuat.

Emplaçament: Al costat de la riera de Carme, a sota de 
Les Esplugues..

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 Carme

BALÇ DE LES ROQUETES

ADREÇA:  C/ Raval, 5  
08787 - CARME

TELÈFON:  93 808 04 30

MAIL:  info@onduladoscarme.com
WEB:  www.onduladoscarme.com

Ajuntament 
de Carme
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Abril
23: Jordi, patró de Catalunya; Gerard o Grau; Adalbert .

24: Fidel de Sigmaringen; Pere Ermengol; Gregori d’Elvira 
25: Marc; Anià; Calixta, .

26: Isidor; Mare de Déu del Bon Consell; Clet; Marcel.lí, .  
27: Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya; Zita.

28: Pere Chanel ; Prudenci; Cirí ; Valèria,  
29: Caterina de Sena; Ramon de Fitero; Robert 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Vaig conèixer en Josep 
Mussons quan era 
sotspresident del CF 

Barcelona en aquella junta 
directiva que en deien “dels 
igualadins”. Era un autèntic 
plaer entrevistar-lo i no úni-
cament perquè en sabia un  
pou de coses interessants, 
sinó perquè era l’amabilitat 
feta persona. 
Al seu pas per la Junta del 
Barça li devem la per ara mi-
llor generació de futbolistes 
que ha donat La Masia, el 
centre formatiu que en Josep 
Mussons va potenciar fins 
a convertir-lo en un model 
envejat pels grans clubs. Va 
escriure en un llibre el seu 
pas per la junta del Barça, 
“El Barça vist per dins: pin-
zellades de la penúltima ge-
neració” que es un recull de 
vivències i anècdotes de la 

vessant més humana dels 
protagonistes del Barça de 
Núñez: Cruyff, Reixac i de la 
generació dels Puyol, Xavi i 
Messi.
La vida social de Josep Mus-
sons va començar a Igualada 
però va ser a Barcelona on 
va cristal·litzar. Dotat d’un 
somriure sincer i amical, va 
ser assidu a l’Arca de Noé i a 
la Clau de Barcelona, conre-
ant l’amistat amb tothom, de 
forma ben generosa i no sé 
de ningú que li hagués dema-
nat un favor i en Josep Mus-
sons s’hi hagués negat. Fun-
dador i ànima de l’Associació 
d’Igualadins Forans sempre 
tenia una notícia o una anèc-
dota per a compartir amb 
els mitjans de comunicació 
d’Igualada.
La relació més intensa però 
la teníem al voltant de la 

Josep Mussons i Mata, 
l’home que conreava l’amistat

ESGLÉSIA / LA VEU 

Actes al Barri de Montserrat
En la festivitat de la titular de 
l’església i patrona del barri. 
Dissabte, dia 24, de 5 a 2/4 de 
7 de la tarda, ofrena popular 
de roses a la Moreneta. A 1/4 
de 7 hi haurà l’ofrena de l’As-
sociació de Veïns.
Diumenge, dia 25, a les 11 
del matí Ofici Solemne, 
presidit per Mn. Xavier Bis-
bal, rector.
Dimarts dia 27, a les 7 de la 
tarda, Missa presidida pel P. 
Francesc Carreró, escolapi i 
celebrant habitual al barri.

Capella de la Mare de Déu 
(Passatge Galí)
La Capella de la Mare de 
Déu de Montserrat del pas-
satge capità Galí restarà 
oberta, dimarts dia 27 de 
les 10 a la 1 del migdia i de 
les 5 a les 9 del vespre. Tot 
respectant les normes sani-
tàries contra la propagació 
de la COVID19 no es podrà 
celebrar l’eucaristia a la ca-
pella. La solemne Eucaristia 
tindrà lloc a les 9 del matí a 
la basílica de Santa Maria.

PP. Caputxins
El proper dimarts 27 d’abril, 
se celebrarà la solemnitat de 
la Mare de Déu de Montser-

rat, patrona de Catalunya i 
de la nostra Província reli-
giosa. Celebrarem la Santa 
Missa a les 11 del matí, que 
conclourà amb la Visita Es-
piritual del Bisbe Torres i 
Bages en l’altar dedicat en el 
convent.

Soledat
Se celebrarà dimarts, dia 27, 
a 2/4 de 8 del vespre, a la 
nau central del temple par-
roquial, amb molta joia i es-
perit de família. 

Sagrada Família
Se celebrarà especialment el 
dimarts, dia 27 d’abril, tant a 
l’eucaristia de les 8 del matí 
com a la de les 8 de la tarda.

Festa de la Mare de Déu 
de Montserrat, 
patrona de Catalunya

58  |  ESPAI DE FE Divendres, 23 d’abril de 2021

Pau Vaqués Guitart

Els teus estimats: 
Fills : Laia i Quique, Daniel i Gemma, Berta i Josep Mª, Pau i Mònica. Nets : Albert, Mariona, 
Laia, Josep Mª, Daniel, Berta, Jana i Artxana. Besnets: Marc i Nina, Germans: Màrius, Anna 
i Rosa. Cunyades: Marina i Pura i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts.

La família volem agrair les mostres de condol rebudes abans i en l’acte de comiat que 
tingué lloc el passat dimecres 21 d’abril a l’església de la Sagrada Família.

En record de:

Ha mort 19-04-2021 a l'edat de 91 anys

Festa del Cargol on en Josep 
Mussons reunia centenars 
d’amics al voltant de la taules 
del restaurant Can Soteras 
a la Diagonal de Barcelona. 
Una festa que va crear, va 
fer créixer i que al final, les 
agendes atapeïdes –i mer-
cantils- dels populars va fer 
desaparèixer.
Amb ell, Igualada perd un  
dels darrers testimonis d’una 
època de vida igualadina, on 
la ciutat d’Igualada va portar 
a Barcelona empreses, pro-
jectes i festes que li han do-
nat nom i cos a la capital de 
Catalunya. Josep Mussons va 
fer realitat allò que Iguala-
da és carrer de Barcelona. O 
com va dir Pasqual Maragall 
“Barcelona és el barri ma-
riner d’Igualada”.

Jaume Singla
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          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Obert de dimarts a 

diumenge 
de 13:00 a 15:30

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

HORARIS ACTUALS
-Obert totes les nits per a 

comandes per a emportar i 
domicili

Dinars al restaurant 
DISSABTES I DIUMENGES

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?  
De dijous a diumenge migdia

938 03 18 64

Obert migdies 
 de dimecres a diumenge

G
U

IA
 D

E
 R

E
S

TA
U

R
A

N
T

S

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

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

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Clamoroses pífies, com suprimir l’espectacle de places enormes i 
esculturals / 2. Vic i rodalies. A mesura que es faci adult es capgiri / 3. El capciró el dit. Sis-
tema de cinc grafies i vuit sons. El xai correcte / 4. L’amic d’en Blas, el que jugava a bàsquet. 
En la memòria és evocador de detritus i pudor / 5. És una mica com la mica. Ganxo per 
disseccionar i degollar la Caterina / 6. Cavil·lador professional. Enemics d’Escurar la Vida 
/ 7. Es veuria l’oasi si no fos pel còctel de soia. Revolt que pren la vida quan baixa com un 
riu / 8. Centre de la vila. Es va fer músic per no quedar garrell. Perdeu les cinc / 9. Varietat 
de te molt apreciada a Mèxic. Per altra banda no és gaire greu / 10. Com suem, fent anar 
el braç de construcció! El Vaticà no la troba tan impossible com Hollywood / 11. Intranet. 
Segons com torneja es queda ventilant. La fi de tots / 12. Sense excepció. Tancar entre 
quatre parets / 13. Ajagut escoltant música negra. Guepards i jaguars en són per família.

VERTICALS: 1. Quan vull entrar a Internet el faig trucar a ell. Pot anar al Cau Ferrat xano 
xano / 2. El millor amic del gos. Intèrpret de xiulet no arbitral. Jo a l’ascensor / 3. No crea 
addicció, tot just acaba d’entrar al convent. Si no la satisfàs no et volen al club / 4. Nou al-
terats i un del costat. Arbust ideal perquè les àligues hi facin niu. L’esquerdada / 5. Com a 
mico és força malsonant. Remira d’una manera que li surt la versera / 6. Ve sense ni cinc. 
La diferència que hi ha d’aquí al fons del mar. Avió força barrut / 7. Ja l’usaven els egipcis, 
aquest teixit, no? Tan aviat es fa passar per branca com per grimpador / 8. Segons quina 
companya tingui li poden sortir fins a sis banyes. El mateix teixit però rebregat / 9. Insultar 
a crits el senyor Esteve. Com ara el plàncton però de superfície / 10. Centre històric d’Elda. 
Amb més cara arribarien a triedres. Cuc acèfal / 11. Quan plega de treballar se’n renta les 
mans. En aquesta mesura la benzina s’encareix / 12. Fascinants i venturoses, les terres de 
l’Alícia.

passatemps

60 |  PASSATEMPS Divendres, 23 d’abril de 2021

Troba les 7 diferències

M O N U M E N T A L S   

O S O N A   I R U D A M 

D   V O C A L I C   B E 
E P I   A B O C A D O R 

M I C A C I   E R I N A 

  F I L O S O F   E E V 

S O A I   M E A N D R E 

I L   G R A L L E R   L 

T E Q U I L A   U E L L 

 G R U E M   M I S S I O 
 E   O R E J A N T   T S 
 T O T   R E C L O U R E 
 A J A Ç A T   O N C E S 

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

1                         
2                        
3                       
4                       
5                      
6                    

7                     

8                    

9                    

10                        
11                       
12                       
13                      
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Salut i teletreball

La nova situació sanità-
ria mundial ha portat 
a moltes empreses a 
incentivar el teletre-

ball com a mesura de preven-
ció de la salut, però precisa-
ment en aquest vessant s’ha 
de fer bé.
 
El fet de treballar des de casa 
té, com tot, avantatges i des-
avantatges: t’estalvies l’esto-
na al volant, el fet de buscar 
aparcament i els nervis de 
les cues; però et pot costar 
desconnectar, repartir bé el 
temps familiar o el temps 
lliure i segons les circumstàn-
cies et pot ser difícil concen-
trar-te. Tot això comporta un 
estrès que també hem de tenir 
en compte. Aquests factors 
emocionals i mentals tensen 
el sistema músculo-esquelè-
tic facilitant l’aparició de con-
tractures.

Pot ser que no ens n’adonem, 
o que no hi donem impor-
tància, però el nostre estat 
emocional i mental afecta la 
resta del cos; pot ser a curt 
termini, notant ràpidament 
aquests malestars traduïts en 
tensió muscular, punxades, 
tendinitis, ciàtica, etc.; tots 
símptomes d’un mal funcio-
nament biomecànic del cos; o 
a llarg termini, com un des-
gast o bé podem aparèixer els 
problemes després de l’època 
d’estrès, quan han baixat els 
nivells d’adrenalina.

A part, si no tens certes adap-
tacions ergonòmiques, pots 
acabar amb mal d’esquena!

Caldrà tenir una bona cadira 
d’oficina que es pugui regular 

en alçada, si pot ser, amb re-
forç lumbar i reposabraços, si 
no aquests s’hauran d’inten-
tar recolzar a la mateixa taula 
o bé emprar un coixinet. 

La pantalla ha d’estar a l’alça-
da dels ulls i els peus han de 
tocar a terra o fer servir un 
petit tamboret si calgués. 

Per això els portàtils no són 
el sistema més recomanable, 
si el teclat està a l’altura cor-
recta, no ho està la pantalla, 
aquesta quedarà massa baixa 
obligant a fer flexió de les cer-
vicals i la musculatura haurà 
de treballar més i apareixeran 
les famoses contractures.

Per conservar el nostre ben-
estar hem de tenir en comp-
te tots aquests punts, corre-
gir les postures i buscar una 
tranquil·litat per evitar l’estrès 
o, si més no, algunes tècni-
ques o teràpies per a comba-
tre els seus efectes: ioga, me-
ditació, teràpia floral, visitar 
un professional o simplement 
fer esport per esbargir-nos i 
poder començar de nou cada 
jornada.

Si gaudim del nostre dia a dia, 
el cos haurà de treballar amb 
menys resistència, tot serà 
més fàcil i ens trobarem més 
bé, sense dolor.

Males postures
El teletreball s’ha convertit 
en l’opció recomanada per les 
autoritats per mantenir l’ho-
rari laboral durant la pandè-
mia de la covid-19 que vivim, 
però té el seu risc, ja que pot 
provocar un augment del se-
dentarisme o la incapacitat 

per desconnectar del treball. 
Actualment, són moltes les 
persones que han de treballar 
des de les seves cases per po-
der mantenir la seva econo-
mia i fer front a la situació. 

Tenint en compte que no és el 
mateix anar al lloc treball que 
fer-lo des de casa, la nostra 
rutina diària que portàvem fa 
un any ha canviat i ens veiem 
obligats a quedar-nos a casa. 

Això provoca que forçosa-
ment ens hàgim tornat més 
sedentaris i, per aquest mo-
tiu, cal parar atenció a l’estil 
de vida que portem, sobretot 
quan ens passem moltes ho-
res davant de l’ordinador. Les 
lesions per les males postu-
res i una vida sense activitat 
física provoquen seqüeles en 
l’organisme que poden ser ir-
reversibles.
Algunes investigacions asso-
cien estar-se assegut durant 

períodes llargs a una sèrie 
de trastorns en la salut, com 
un augment de la pressió 
arterial i risc de patir malal-
ties coronàries, problemes 
de circulació a les cames, 
més sucre a la sang i/o ma-
jor resistència a la insuli-
na, provocant problemes 
metabòlics com la diabetis, 
obesitat, rigidesa muscular, 
problemes de digestió amb 
el seu corresponent restre-
nyiment, dolor i patologies 
d’esquena.

Les conseqüències més co-
munes de les males postures 
amb el teletreball són el mal 
d’esquena i cervicals i el mal 
de cap. 

Els experts recomanen fer 
part de la jornada de peu i 
mantenir una rutina com si 
s’anés a l’oficina. 
Cada matí, llevar-se a la 
mateixa hora, vestir-se, es-

morzar, preparar la zona de 
treball i treballar com ho fa-
ries habitualment. Mantenir 
aquesta sensació de norma-
litat ajuda a enfocar les tas-
ques.

Les parts més importants a 
treballar són el coll i l’esque-
na, l’abdomen i les cames i 
el glutis.

En el cas que sigui possible, 
podem anar al gimnàs o fer 
exercici a casa per treballar 
aquestes parts del cos.

Actes simples com caminar 
fins al forn de pa en comptes 
d’agafar el cotxe poden mar-
car una gran diferència. 

El teletreball ens ha portat 
molts beneficis com la co-
moditat i l’habilitat per pas-
sar més de temps amb els de 
casa, però també hem de te-
nir en compte la nostra salut.

Vanessa Jovell i Casals
Osteòpata i fisioterapeuta

núm col.1934

Tractem:
- Cervicàlgia, lumbàlgia, ciàtica...
- Tendinitis, ruptures fibril.lars, esquinços...
- Plagiocefàlia, còlic del lactant, insomni...
- Insomni, ansietat, angoixa...
- Alteracions digestives, hormonals i de la microbiota
- Al.lèrgies

Carrer Hortes, 21 
08711 Òdena

Passeig Verdaguer, 52 - 54, 1r. 1a 
08700 Igualada

Tel. 620 44 58 29  

www.osteopatiafisioterapiajovell.es
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 23: 
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DISSABTE 24:  
 BAUSILI

Born, 23

DIUMENGE 25:  
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 CASAS V.
Soledat, 119

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 26:
PILAR

A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 27:  
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIMECRES 28:  
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIJOUS 29:  
LA CREU

P. de la Creu, 7



mantenen el funcionament 
muscular i dels cartílags.
Tractaments tòpics a base 
de gaultèria i àrnica:
Per la seva acció antiinfla-
matòria local que redueix el 
dolor articular i d’esquena.
S’ha de tenir en compte que 
els tractaments s’han de 
pautar de forma individua-
litzada i sempre indicat per 
un professional sanitari.

RECOMANACIONS 
NO 
FARMACOLÒGIQUES
Encara que existeixi un 
gran ventall farmacològic 
no hem d’oblidar la impor-
tància de mantenir una di-
eta equilibrada per aportar 
els nutrients necessaris al 
nostre organisme i la re-
alització d’activitat física 
diària, en funció de l’edat, 
per tenir un envelliment sa-
ludable. 
A més, és important mante-
nir una bona higiene postu-
ral per prevenir el dolor i 
evitar que progressi. 
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QUÈ ÉS EL DOLOR?

El dolor és un se-
nyal d’alerta que 

ens envia el cos per avisar-nos  
que alguna cosa no funciona 
correctament. Si no sentíssim 
dolor no ens adonaríem de 
quan hem sofert una lesió i po-
dria derivar a problemes mè-
dics greus.
El dolor és una percepció sen-
sorial localitzada i subjectiva, 
que pot ser més o menys in-
tensa en una zona del cos. És 
el resultat d’una estimulació de 
les terminacions nervioses sen-
sitives. Es tracta d’una sensació 
molesta que limita l’habilitat i 
la capacitat de les persones per 
realitzar activitats quotidianes. 
Hem d’entendre que la percep-
ció del dolor sempre és sub-
jectiva, així que cada persona 
l’experimenta d’una manera 
diferent.
El dolor es pot classificar a tra-
vés de diferents criteris:

En funció de la durada: 
Agut o crònic. Per exemple, 
una cremada es tracta d’un do-
lor agut, mentre que una artro-
si és un dolor crònic.

En funció de la persistència: 
recurrent, quan apareix de ma-
nera intermitent, o continu, 
quan el dolor no cedeix.

En funció de  la intensitat: 
lleu, moderat o greu. Aquesta 
última classificació es mesura a 
través de l’escala del dolor:

QUINES SÓN LES CAUSES?

Els motius poden ser molts i 
molt diferents. Per exemple, 
una inflamació pot aparèixer 
per un dany en un teixit per 
excés d’activitat, mentre que un 
dolor neuropàtic pot ser conse-
qüència d’una lesió d’un nervi.

Existeixen molts tipus de do-
lors diferents com cefalees, ar-
trosis, traumatismes, entre d’al-
tres. Però ens centrarem en el 
dolor articular i el mal d’esque-
na, ja que són els que afecten a 
més part de la població. 

QUÈ EN SABEM 
DEL DOLOR ARTICULAR?
Les articulacions suporten 
pressió i dany constant degut 
al moviment diari. Tot i que 
pot afectar a diferents zones 
del cos, com turmells i canells, 
l’articulació més vulnerable és 
el genoll, ja que ha de suportar 
tot el pes del cos.
El dolor articular pot estar cau-
sat per diferents tipus de lesi-
ons o afeccions, algunes de les 
més freqüents en són l’artrosi, 
els esquinços i les fractures. 

Però també existeixen factors 
de risc com l’edat, lesions en 
l’articulació, intervencions qui-
rúrgiques, predisposició genè-
tica i l’obesitat.

QUÈ EN SABEM 
DEL MAL D’ESQUENA?
Actualment, 9 de cada 10 per-
sones patiran alguna vegada el 
mal d’esquena al llarg de la seva 
vida. Tot i que, normalment, és 
un trastorn benigne, pot arribar 
a generar una gran incapacitat. 

Aquest dolor es pot localitzar 
en tres zones diferents: cervical, 
dorsal i lumbar. Essent aquesta 
última la més freqüent. El mal 
d’esquena es pot manifestar de 
dues maneres diferents: un do-
lor agut i sobtat de curta dura-
da i un dolor crònic que perdu-
ra més de 3 mesos, així doncs 
veiem que pot anar des d’una 
petita molèstia constant fins a 
una sobtada punxada de dolor 
que dificulta el moviment. 

QUINS TRACTAMENTS 
PODEM UTILITZAR? 
Termoteràpia: 

Aplicació de calor local per 
alleugerar el dolor, relaxar la 
musculatura i promoure la 
cura del teixit lesionat. També 
l’aplicació de fred local per re-
duir la inflamació en casos de 
cops.

Vitamines del grup B 
(B1, B6 i B12): 
A dosis terapèutiques, assegu-
rem la correcta salut nerviosa 
que es tradueix a una reducció 
del dolor. A més, el tractament 
amb vitamines del grup B es 
recomana combinar-lo amb 
un tractament amb antiinfla-
matori.

Antiinflamatoris 
i analgèsics orals: 
Per aturar o reduir el dolor. 
Sempre seguint les indicacions 
dels professionals sanitaris.

Tractaments orals que con-
tinguin: 
Cúrcuma, col·lagen, gluco-
samina, condroïtina, àcid 
hialurònic, vitamines, mine-
rals... ja que faciliten la flexi-
bilitat i la mobilitat articular, i 

PARLEM DEL DOLOR: 
ARTICULAR O D’ESQUENA? Clàudia Tresserra Adzet

Farmacèutica Farmàcia Adzet

SEMPRE AL
TEU COSTAT

 633 660 014    

farmaciaadzet

farmaciaadzet

Des de 1974 creixent junts,
cuidant la teva salut i la dels teus

Tel. 93 803 09 47       
info@farmaciaadzet.com

Av. Barcelona, 9 08700 IGUALADA



JAUME VIZCARRA
Metge, músic, escriptor i teòleg.

Moltes comissions de treball i molt predicar el bussiness friendly, però la remodelació del Polígon Industrial de les Comes és cara i no ha 
millorat el que, en teoria, era l’essencial. Sembla que ha primat considerar-lo una extensió de la trama urbana. Els vials s’han fet estrets, 
les voreres amples i “abundants i generosos” els circuits ciclistes. Llums de disseny, canvis de sentit, carrers de direcció única i molts 
aparcaments, per “afavorir el transport sostenible”. Els grans camions ho tenen complicat i s’han de fer llargs recorreguts per anar d’un 
lloc a l’altre, congestionant determinats carrers i rotondes, que fan el tràfic “enrevessat”. Els accessos a les parcel·les són majoritàriament 
estrets i difícils. Molts industrials ho veuen com un malbaratament de diners per no millorar l’operativa. Però què sabran ells, si els que 
ho decideixen, “apliquen” els diners del pressupost perquè són els qui hi entenen? Per a ells, el “que compta” és aparèixer als mitjans de 
comunicació, fer moltes piulades i missatges a les xarxes socials, explicant el bé que ho fan i el llestos que són, perquè el que realment els 
importa, és difondre les seves “fantàstiques realitzacions”. El que sigui per “guanyar vots”.

“Emparaular la realitat, no solament 
ens fa humans sinó que ens permet 

contextualitzar l’existència”

  Pia Prat Jorba @Pia Prat
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Espai patrocinat per:

Per Sant Jordi publica el llibre “Jesús de Natzaret, 
el parenostre; traducció i interpretació”. Per què 
va escollir aquest tema?

Per no sortir del meu laberint vital massa perdut i 
per fer una petita crítica a la interpretació catòlica del cris-
tianisme. 

Hi ha autors com Bernhard Häring, Luís Gonalez-Car-
vajal o Jorge Bergoglio -el Papa Francesc-, que també 
han parlat d’aquesta oració, com essència dels principis 
de la fe cristiana i gairebé com un programa de vida pels 
que volen viure segons els evangelis. Què aporta de nou 
el seu llibre?

És una traducció de l’arameu que era la llengua que par-
lava  Jesús, en la seva variant dialectal de Galilea. El llibre 
pretén mostrar aspectes diferents, i també complementaris, 
de la traducció diguem-ne “oficial”,  i alhora endinsar-se en 
la cosmovisió semita. Amb la finalitat de estimular, no una  
dialèctica, sinó una dialògica, que permeti anar més enllà 
del text, i reflexionar.

És el llenguatge suficient per transmetre el pensament?

L’ésser humà és alhora problemàtic i misteriós. Allò que no 
és pot dir, no existeix. Per tant emparaular la realitat, no 
solament ens fa humans sinó que ens permet contextualit-
zar l’existència. És mitjançant el  llenguatge i els sentits que 
podem articular una de les categories antropològiques més 
potents: el testimoniatge

Ha escrit altres obres?

L’epidèmia de pesta del 1589 a Igualada. Un cens del 1589. Ma-
ria de Natzaret, el Magnificat. Cal·ligrafia uncial. Collages. 

Quins autors té com referents i quines obres creu que tot-
hom hauria de llegir?

El meu autor de referència és Lluís Duch, monjo de 
Montserrat i amic, traspassat el 2018. Crec que cal  llegir 
aquelles obres i autors que suposin un creixement perso-
nal o bé un entreteniment. A mi m’ha anat molt bé llegir 
l’obra completa del poeta bengalí Rabindranath Tagore. 
I també alguns llibres de Raimon Panikkar. La Bíblia em 
sembla que conté un conjunt de llibres molt suggeridors. 

En un món tan canviant com el que vivim, defensar 
els valors propis és posar-se en la diana de les críti-
ques dels que no pensen el mateix. Com viu aquestes 
situacions?

Tothom es troba en situació de camí, en un trajecte ne-
cessàriament hermenèutic de contextualització de la 
realitat. Cal mantenir les pròpies conviccions amb sin-
ceritat a un mateix i amb fidelitat a les institucions, tot 
mantenint l’esperit crític. I, malgrat tot, assumir-ne les 
conseqüències, tant per bé com per mal. 

Avui hi ha la sensació que massa gent camina per la 
vida sense saber ni on va, ni per què. Quina és la seva 
filosofia de vida?

L’ésser humà no posseeix un trajecte existencial definit “a 
priori”. De manera continuada cal fer un treball de con-
textualització per tal de fer front a la nostra contingència 
estructural. Jo intento harmonitzar la meva vida i recon-
ciliar-me amb mi mateix, amb els altres, amb la natura i 
amb Déu. I també fer-me moltes preguntes, encara que 
no trobi totes les respostes.

Vostè és metge, afeccionat a la cal·ligrafia antiga, i 
amb la carrera de teologia, entre altres moltes coses 
que segurament no coneixem. Què el porta a explorar 
horitzons tan diversos? Hi ha algun fil conductor en-
tre tots ells?

La “coincidentia oppositorum”, és a dir, la complementa-
rietat de diverses disciplines, que arriben a ser molt esti-
mulants. 

El seu sogre va ser metge, poeta, pintor i una persona 
polifacètica difícil d’encasellar pels estàndards de la 
seva època. La seva manera de ser va influir d’alguna 
manera en la seva?

Sens dubte. Xavier Miquel fou un home que, provinent 
d’un ambient molt humil, es va fer a si mateix. Era un gran 
humanista. A la portada del meu llibre hi ha un mosaic, 
que va fer ell, del Pantocràtor de Taüll. Un home que te-
nia una gran capacitat de dedicar moltes hores als seus 
projectes.

La coherència i l’ètica són avui valors escassos. Massa 
gent tira pel dret i canvien de valors com de camisa. No 
té la sensació d’anar una mica contra corrent?

La qüestió de l’ètica és de cabdal importància, entesa com 
un “a posteriori”, per resoldre la problemàtica de l’ambi-
güitat humana. Perquè tota vida humana es viu sense un 
guió preestablert. Cal prendre posició i decidir-nos per fer 
o no fer. I cal donar resposta, a vegades immediata, als 
interrogants que se’ns presenten.

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

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

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

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

/mes

Jaume Joan Andreu Vizcarra Clemente, 1954. Igualada. Metge. Músic. Teòleg. Escriptor. Casat per 
l’església catòlica a Santa Maria de Rubió. Pare de 2 fills. Avi de 3 netes i 1 net. Interessat pel món de la 
religió, l’antropologia, per entendre als  altres i a mi mateix.


