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L’EDITORIAL

Desescalada incerta
U na altra setmana pendents del Procicat, 

aquest organisme que tant tutela l’evo-
lució de la pandèmia com de l’economia 
del país. Mai una institució havia tingut 

tanta importància i, en canvi, se’n desconeix qui el 
forma exactament, i què fa detalladament. 
Des d’aquesta setmana, els locals de restauració 
dels centres comercials 
poden tornar a treba-
llar. I ara el sector confia 
que el govern continuï 
en aquesta línia de re-
obertura progressiva i 
permeti, quan més aviat 
millor, allargar l’hora-
ri de bars i restaurants, 
ampliant el torn dels 
serveis, per poder aten-
dre clients més enllà de 
les 17 h de la tarda, que 
és quan han de tancar des de fa mesos. El Procicat 
té sobre la taula la proposta de permetre servir so-
pars a les terrasses dels restaurants.
Més enllà de les conseqüències que se’n derivin de 
les decisions del Procicat, comença a ser un crit 
ben alt la sensació de congelació que experimenta 
el Govern de la Generalitat. Sindicats, Patronal i 

gremis -com el d’Hostaleria- ja han criticat en més 
d’una ocasió el silenci del Govern en un moment 
molt delicat i crític per a la salut i l’economia de 
moltes famílies. Si ara que estem malament, un Go-
vern ni decideix ni a voltes sembla existir -amb al-
guna excepció- per què es necessita quan anem bé?
Malauradament, els indicadors epidèmics seguei-

xen la lleugera ten-
dència a l’alça dels 
últims dies i el nom-
bre de pacients a les 
UCI és l’indicador 
més preocupant, ja 
que torna a pujar, i 
aquesta és la princi-
pal referència per als 
responsables de Salut 
a l’hora d’aixecar al-
gunes restriccions a 
partir de dilluns.

L’Hostaleria està al límit, i no és l’únic sector que 
pateix. Tenim per davant una desescalada incerta, 
depenem d’unes vacunes que diuen que arribaran 
però l’experiència ens porta dubtes raonables, i hi 
ha la sensació que d’altres comunitats corren quan 
aquí anem a pas de tortuga. I això no es pot permetre! 

Si ara que estem malament, un 
Govern ni decideix ni a voltes 

sembla existir -amb alguna 
excepció- per què es necessita 

quan anem bé?

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Florentino Pérez, president del 
Real Madrid, va impulsar una 
Super Lliga a nivell europeu, “per 
salvar el futbol, perquè amb els 
ingressos actuals ens morim, els 
grans, els mitjans i els petits. O 
fem alguna cosa en el món del fut-
bol o només aguantaran els clubs 
d’un estat o dels que són propietat 
de multimilionaris”, però final-
ment es va quedar sol “a causa de 
la seva prepotència, malgrat ser 
una idea prou vàlida, però molt 
mal explicada”.

Carolina Darias, ministra de Sa-
lut, es va queixar a la Generalitat 
dient que “els agent de la guàrdia 
civil i policies nacionals no han 
estat vacunats en els termes en 

què ho han estat en altres auto-
nomies.”

Joana Ortega, es perfila com la 
propera presidenta del PdeCat, 
Marc Solsona, com a Secretari 
General i Àngels Chacón, en-
capçalaria el Consell Nacional, 
màxim òrgan decisori entre con-
gressos, però “tot està condicio-
nat al que es digui en el Congrés 
on també s’ha de parlar de l’estra-
tègia en les eleccions municipals 
i del tema econòmic.”

Salvador Illa, cap de la llista del 
PSC a les darreres eleccions del 
Parlament de Catalunya ha dit 
“El que proposem és que l’altra 
majoria possible, que és una ma-
joria d’esquerres, pugui optar a 
formar govern, i creiem que l’ha 
de liderar qui va guanyar les elec-
cions del 14-F”

Pere Aragonès, cap de llista 
d’ERC al Parlament de Catalunya 
i presidenciable en negociació a 
la seva investidura ha dit “Si el 
primer de maig no hi ha acord 
d’investidura haurem de investi-
gar vies alternatives amb Junts”.

Rocio Monasterio, cap de llista de 
Vox a les eleccions de la Comuni-
dad de Madrid, va dir “no crec que 
les amenaces de les que parlen si-
guin veritat” i davant la indignació 
de Pablo Iglesias, un dels amena-
çats juntament amb la seva famí-
lia, li va dir “si és tan valent aixe-
qui’s i marxi del plató, que és el 
que volem molts”, cosa que aquest 
va fer tot dient “ja s’ha fet massa 
blanquejant partits feixistes” i ara 
han girat l’eslògan del PP que deia 
“les eleccions són per decidir en-
tre comunisme i llibertat” pel “el 
4M es tria entre feixisme i demo-
cràcia”.

Pedro Sánchez, president del go-
vern, ha dit sobre Vox que “Fins ara 
hem suportat els seus crits, els seus 
insults, el seu odi i les seves menti-
des i fins i tot hem arribat a pensar 
que eren normals” per concloure 
“no podem oblidar la responsabili-
tat de la resta de polítics i també de 
líders mediàtics, que han conversat 
amb ells sobre qualsevol assumpte. 
Hem de reconèixer que la nostra 
democràcia té un problema.”

La Conca 
d’Ohio
Diuen que quan una empresa vol llançar 
un producte nou als Estats Units sovint 
ho fa primer a llocs representatius de 
l’espectre sociològic americà, com per 
exemple Ohio. Sembla que aquest es-
tat és un botó de mostra de la societat 
americana i que per tant els resultats allà 
són extrapolables al conjunt de la socie-
tat. La relació entre les parts i l’organis-
me de què parlava el naturalista Cuvier. 
També es diu d’Aragó respecte Espa-
nya. Doncs mirin, jo he trobat el nostre 
Ohio: la Conca d’Òdena. Regalo aquesta 
idea a les empreses d’estudis demoscò-
pics, als publicistes i analistes de vendes. 
La Conca d’Òdena pot ser el baròmetre 
polític de Catalunya?
Quan van acabar les eleccions vaig tenir 
la intuïció, el famós cop d’ull napoleò-
nic, que els resultats del conjunt de Ca-
talunya eren semblants a la suma dels 
quatre municipis de la Conca d’Òdena, 
ço és Igualada, Montbui, Vilanova del 
Camí i Òdena. Com que tota intuïció 
s’ha de comprovar empíricament vaig 
entretenir-me a fer la suma i els resultats 
m’han convençut.
Hi ha una lleugera desviació estadística 
en favor del PDCat que obté a la Conca 
uns resultats molt millors que al conjunt 
de Catalunya, però és una excepció que 
confirma la regla i que s’explica pel perfil 
mediàtic de l’alcalde Marc Castells i la 
consellera A. Chacón. A costa d’aquests 
vots, els resultats de Podem i C’s són una 
mica inferiors, però no és significatiu ja 
que es situen en un perfil de votant mo-
derat, lògic en una ciutat de la Catalu-
nya Central. El gruix electoral es manté 
igual. El PSC suma a Catalunya un 23, 
04% i a la Conca un 23%. ERC suma un 
21,3 a Catalunya, exactament el mateix 
percentatge que a la Conca. Junts obté 
un 20,04 en el conjunt català i a la Conca 
un 21,7, lleugerament desplaçada cap el 
catalanisme postconvergent.
En el conjunt de forces constituciona-
listes hi ha un cert desplaçament cap a 
baix, de poc més que un punt i mig en el 
cas de Podem i C’s, però no en VOX, que 
gairebé calca els resultats a Catalunya. 
De manera que caldria aplicar factors 
de correcció de vot per poder donar per 
bones enquestes en base a la Conca, un 
petit microcosmos que seria fàcilment 
estudiable i que pot donar a la comar-
ca una visibilitat ja que cap territori del 
marc català té, com el nostre, aquesta 
capacitat de mostrar-nos la dinàmica 
del conjunt. El confinament de la Con-
ca va ser potser un caprici del destí que 
ens va fer visibles i que ara veiem que no 
tenia tant de casualitat com de sincronia 
amb el conjunt. Continuarà…

BERNAT ROCA
@crossroads1815
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Els alcaldes i alcaldesses de l’Anoia, 
en el Consell d’Alcaldes celebrat 
aquest mes d’abril, hem coincidit 
en el parer que cal adoptar mesu-

res urgents per abordar una qüestió que 
ens preocupa: la possibilitat que la Genera-
litat de Catalunya o l’Estat 
aprovin instal·lacions per 
a la producció d’energies 
renovables –parcs de pla-
ques fotovoltaiques i parcs 
eòlics– sense comptar amb 
el parer i el vist i plau dels 
municipis i dels seus habi-
tants.
Seguint el decret de reno-
vables aprovat pel Parla-
ment de Catalunya, l’ob-
jectiu 2030 de reducció 
de les emissions de Gasos 
Efecte Hivernacle i els ob-
jectius europeus i de les 
Nacions Unides referents 
a les energies renovables, 
Catalunya té avui al davant 
el repte ineludible i majús-
cul d’apostar amb decisió 
per les renovables. Encara 
més si tenim en compte que el nostre és un 
dels territoris de l’Estat amb més dèficit en 
aquest camp: menys d’un terç de la nostra 
energia procedeix de fonts considerades 
sostenibles.
Des de l’Anoia compartim evidentment 
aquests compromisos de lluita contra el 
canvi climàtic i de transició cap a les ener-

gies renovables. No ens oposem en cap cas 
a la instal·lació de camps de plaques foto-
voltaiques ni de parcs eòlics a la comarca, 
però cal consensuar les possibles ubicaci-
ons i implantacions, perquè podríem mal-
metre d’una manera irrecuperable el pai-

satge, l’economia i el nostre estil de vida, 
així com també el patrimoni natural, agrí-
cola i cultural. 
Hi ha alternatives al desplegament de parcs 
fotovoltaics en sòl agrícola, com ara  la ins-
tal·lació en sòl industrial, en cobertes de 
naus industrials, en altres parcel·les amb 
menys impacte mediambiental, als laterals 

i la mitjana de les autopistes 
o, fins i tot, en equipaments 
o serveis públics existents. I 
hi ha també alternatives als 
parcs eòlics, com ara la im-
plantació dins del mar, com 
han fet a comunitats del nord 
d’Europa. Les alternatives 
existeixen.
Estem a favor de les energi-
es renovables i del canvi de 
model energètic per tenir un 
futur mes ecològic, verd i 
sostenible, però no com s’està 
plantejant. 
Per aquest motiu, els alcal-
des i alcaldesses de l’Anoia 
coincidim a demanar la dero-
gació del decret 16/2019 i la 
redacció d’un Pla Director de 

les Energies Renovables de Catalunya que 
estableixi, amb la participació dels agents 
de cada territori i, molt especialment amb 
la participació dels ajuntaments i la ciuta-
dania, les ubicacions més adients per fer 
aquestes instal·lacions.
Compartim al 100% els objectius i els con-
tinguts, però no compartim les formes.  
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Renovables: el nostre territori 

ha de ser escoltat 

Què et semblaria que dilluns ja es pogués anar a 
sopar als restaurants?

 Bé 79,3%  Malament 20,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

XAVIER BOQUETE
President del Consell Comarcal de l’Anoia

Estem a favor de les energies 
renovables i del canvi de model 
energètic per tenir un futur més 

ecològic, verd i sostenible, però no 
com s’està plantejant. 
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40 ANYS DEL CLUB BÀSQUET IGUALADA

Club Bàsquet Igualada, 40 anys. 1980-2020 és un llibre sobre el 
passat i el present del CBI, explicats a través de 40 conceptes de 
bàsquet, amb records que reconstrueixen la memòria dels qua-
ranta anys de vida del club, des del 1980 fins el 2020.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

OFICINES BANCÀRIES, 
EN QUÈ S’ESTAN 
CONVERTINT?
Pepita Castells Pujol

Segons es publicava arran de les pri-
meres informacions sobre la fusió de 
CaixaBank i Bankia, en sortiria un 
banc més gran, al costat de les per-
sones, entre d’altres eslògans fàcils i 
típics per vendre una “moto”.
Però de mica en mica es va veient el 
resultat real de tot plegat: acomiada-

ments, tancament d’oficines i caixers 
i reforç a l’atenció en línia.
Si a això li sumem els horaris que 
marquen per algunes operacions que 
només et permeten fer-les a unes 
hores concretes, a uns dies concrets 
i, també, a la tendència absurda de 
convertir les oficines en el què ano-
menen “stores” on un treballador fa 
un cribatge lent i feixuc de les 20 o 
30 persones que fan cua per tal que 
puguin fer les seves operacions, es-
tem arraconant de manera perversa 
els col·lectius als qui els costa més 
l’operativa en línia.

Cal recordar que els sous dels seus 
directius provenen del capital dels 
seus clients (sense entrar en vessants 
més fosques sobre capitals èticament 
punibles...) i que ja s’afanyen a ven-
dre productes tòxics a qui confia en 
ells cegament quan els cal, o com 
pressionen telefònicament per induir 
a contractar serveis innecessaris.
No estaria de més que, havent sobre-
viscut amb rescats públics que ni han 
tornat ni en tenen cap més mínima 
intenció, ja per cortesia, tinguin més 
present als col·lectius a qui ens és 
molt feixuc, fins i tot, copiar un SMS 

entre aplicacions.
Per començar, en comptes de tripli-
car els sous d’alts directius com estan 
fent ja mateix, podrien esperar uns 
mesos i destinar aquestes burrades 
salarials a reforçar l’atenció al client 
a l’oficina.
Val a dir que CaixaBank no és úni-
ca en compartir el mèrit d’aquestes 
estratègies macabres en contra dels 
clients, ja que són ben poques les 
entitats que no es vehiculen amb si-
milars menysteniments… Malaura-
dament...
Parlem?
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ESTEVE PINTÓ
President de PIMEC Catalunya Central

Una segona oportunitat és possible

Una frase molt encertada per a aquests 
temps que estem vivint. Ara, més que 
mai, i molt especialment per al teixit 
empresarial de casa nostra, hem de 

treballar en aquesta segona oportunitat. Hem 
passat una crisi sanitària que ha afectat de valent 
els nostres autònoms i pimes amb molta força. I 
ara no els podem deixar sols. Hem de continuar 
treballant i, si és possible, també amb les adminis-
tracions públiques, perquè aquest col·∙lectiu tiri 
endavant. Una de les coses que hem après durant 
l’any passat és que les col·laboracions publicopri-
vades són una molt bona estratègia per impulsar 
als nostres territoris. Calen recursos de suport i 
ajuda a les persones empresàries perquè continu-
ïn la seva activitat, eines per superar les dificul-
tats que estem patint com el sobreendeutament, 
així com millorar en innovació i poder tornar a 
ser font de riquesa i creació d’ocupació.
Em refereixo a col∙laboracions amb les adminis-
tracions públiques i molt especialment amb els 
ajuntaments, que són els primers coneixedors de 
la crítica situació de les empreses i persones au-
tònomes. En diferents trobades amb l’administra-

ció local, hem copsat la preocupació 
que hi ha en aquest àmbit pel tanca-
ment de petits negocis del municipi 
que fins fa ben poc donaven ocupa-
ció a persones del mateix municipi. 
I és en aquest moment tan difícil 
quan el món patronal i les adminis-
tracions públiques unim esforços 
per treballar de forma conjunta.
En aquest sentit, cal posar en va-
lor el projecte que iniciem des de la 
Fundació PIMEC amb l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí. Un consis-
tori molt sensible amb la situació 
que pateix el seu teixit empresarial 
i que ha reaccionat amb agilitat per 
dissenyar programes en benefici d’aquest sector. 
Administració pública i patronal treballarem així 
de forma conjunta per facilitar-los  un  nou  camí,  
i  posar  a  l’abast  de  les  empreses  i  perso-
nes  autònomes  amb dificultats  per  sobreviure  
nous  enfocaments  de  treball  tot  ajudant- les,  
en  definitiva,  a  sortir d’aquest atzucac en què 
ens trobem.

Acompanyament especialitzat en tota l’amplitud 
de la paraula, perquè ara és quan més necessitem 
sentir- nos acompanyats, envoltats de professio-
nals que vetllin per la supervivència del nostre 
projecte empresarial. Si necessiteu acompanya-
ment i voleu participar en aquest projecte, no ho 
dubteu, estem a la vostra disposició. Una segona 
oportunitat és possible. 
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No és un
impost al
teu cotxe

És un impost
al CO2 per

preservar les
passejades

Informa-te’n a impostco2.gencat.cat 

Tots els que tenim vehicle tenim un compromís amb el medi ambient. 
Amb l’impost al CO2 fomentarem la mobilitat sostenible, l’energia 

renovable i la preservació del medi natural. Gràcies a aquesta nova mesura, 
millorarem la salut de les persones i lluitarem contra l’emergència climàtica.

#SeguimGaudint



L’eina legal que con-
sisteix en blindar la 
figura del Cap d’Estat, 
és present a la majoria 

d’estats democràtics del món. 
(Les dictadures no ho necessi-
ten perquè el cap d’estat actua 

com a propietari de vides i hisendes de tot el 
país). La mesura té per objecte que el cap d’es-
tat no pugui ser alterat en la seva tasca repre-
sentativa... mentre duri el seu mandat.
Espanya, com tot el que toca, ha acabat conver-
tint en defecte el que podria ser virtut i avui, 
podem veure com la família reial actua amb to-
tal impunitat. I no únicament mentre ocupen 
el càrrec, sinó que abusen sempre.
Mentre la (in) justícia espanyola persegueix 
una quarantena d’alts càrrecs del govern Puig-
demont per una pretesa malversació de diners 
pel Referèndum de l’U d’octubre del 2017, 
l’exrei es dona la “dolce vita” en un lloc inde-
terminat del Golf Pèrsic. I amb ell hi ha sem-
pre un mínim de quatre persones al seu servei 
i protecció que paguem via impostos vostè i jo, 
estimat lector. 

A Europa conviuen repúbliques i monarquies 
i no es pot dir que el benestar dels respectius 
pobles estigui condicionat per la forma d’estat. 
Això és així perquè els respectius monarques 
es cenyeixen estrictament al seu paper consti-
tucional i mai de la vida acceptarien un suborn 
ni tenen cap poder executiu ni legislatiu. Són 
figures que donen estabilitat i seguretat. Sim-
bolitzen la tradició democràtica a cada país.
A França, país que va il·luminar el món amb 
la Revolució Francesa passant per la guillotina 
al rei que donava l’esquena al patiment del seu 
poble, va substituir la monarquia per la repú-
blica sota el lema: Liberté, egalité, fraternité i en 
lloc d’un rei vitalici, va crear una presidència 
de set anys i per elecció directa dels ciutadans. 
Ho cito perquè demostra que la immunitat del 
Cap d’Estat li permet governar sense entre-
bancs judicials que puguin alterar la seva fun-
ció, però en acabar el seu mandat, també s’aca-
ba la immunitat i podria ser jutjat. Això és el 
que li ha passat a l’expresident Nicolàs Sarkozy 
que ha estat jutjat i condemnat després de dei-
xar el Palau de l’Elisi i se li ha acabat la seva 
carrera política. 
Quan Juan Carlos va deixar de ser rei, va ocu-
par el càrrec el seu fill que li manté tots els pri-
vilegis i patrimoni, amb la aquiescència dels 
partits espanyols.
Em pregunto: si el Cap d’Estat, sigui rei o presi-
dent, sabés que haurà de rendir comptes roba-
ria com ha robat –i segueix robant- l’exmonar-
ca espanyol? 
A Espanya es confon –intencionadament- im-
munitat amb impunitat. 

A Europa conviuen repúbliques i 
monarquies i no es pot dir que el 

benestar dels respectius pobles estigui 
condicionat per la forma d’estat

JOSEP M. CARRERAS

Impunitat reial Aires de tempesta

Abril de 2002.- L’alcalde Jordi 
Aymamí, en el ple municipal, 
va anunciar que havia arribat a 
un principi d’acord amb l’indus-
trial Francesc Fontanellas per a 
la compra, per part de l’Ajunta-
ment, de l’edifici de la Igualadina 
Cotonera. Aymamí es va mos-
trar confiat en què “l’edifici acabi 
convertint-se en un Bé d’Interès 
Nacional, que és el que venim 
demanant de fa temps, ”.  El Par-
lament de Catalunya va garantir 
la rehabilitació gràcies a una im-
portant aportació econòmica de 
la Generalitat.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 19 ANYS

JAUME SINGLA
@jaumesingla

La política espanyola està 
arribant a uns graus de 
crispació realment preo-
cupants. La duresa  dels 

enfrontaments entre dretes i es-
querres ha sigut de sempre una tò-
nica en el Congrés dels Diputats. 
Els aplaudiments, els cops de peu, 

els crits a favor o en contra dels ponents hi han si-
gut sempre moneda corrent, a diferència dels Par-
laments català o basc on hi havia una moderació 
en les formes i un respecte per les idees defensades 
pels contraris, malgrat els intents de crispació lide-
rats per Ciutadans. Es parlava de “l”oasi català” en 
contraposició als enfrontaments que es produïen a 
Madrid, molt més bel·ligerants.
Aquesta bel·ligerància 
s’ha accentuat en els dar-
rers dies d’una manera 
que no s’havia vist mai. 
Ara ja no es tracta adver-
saris polítics que cal vèn-
cer, sinó d’enemics que 
cal abatre. Quan ningú 
posa fre a la duresa de 
les paraules és fàcil de-
sembocar en amenaces 
de mort, que és el que 
està passant. L’enviament 
d’anònims amb bales o 
ganivets pretesament 
ensangonats són un pas 
més en la degradació de 
la democràcia, una mos-
tra evident de la seva feblesa, malgrat que els gover-
nants no es cansin  d’afirmar una i altra vegada que 
l’estat espanyol és una democràcia consolidada. 
Jo diria més aviat que certs símptomes fan creure 
més aviat el contrari. El problema ve de lluny, d’una 
Transició que es va voler presentar com modèlica 
però que en realitat va ser un pas en  fals. Ningú 
va preguntar quina forma d’estat havia de regir a 
l’estat i es va imposar la monarquia. Ningú va de-

manar responsabilitats dels crims del franquisme. 
Tots els funcionaris varen mantenir els seus llocs 
i les seves quotes de poder. La mateixa Constitu-
ció es va redactar sota l’amenaça d’uns militars que 
marcaven els límits de les llibertats. Es va votar en 
bloc: o tot o res i precisament perquè no hi havia 
cap altra alternativa democràtica va ser aprovada 
per majoria; l’alternativa era el retorn a la dictadura  
anterior.
I així hem viscut tots aquests anys. Amb una ex-
trema dreta integrada en el sistema parlamentari, 
majoritàriament en les files del PP. Les formacions 
extraparlamentàries procedents del falangisme 
eren considerades irrellevants, tolerades com una 
mena de formacions que vivien de la nostàlgia del 
passat. A cap país d’Europa s’haurien permès ma-

nifestacions a favor del 
retorn a un feixisme que 
va desembocar –no ho 
oblidem- en una guerra 
mundial amb milions de 
morts. 
Quan aquestes formaci-
ons s’han vist prou fortes 
han mostrat la seva cara 
real. Ara, però, els ene-
mics a liquidar ja no són 
els jueus –que també- 
sinó els immigrants, els 
homosexuals, les femi-
nistes... És  increïble que 
cap de les demostracions 
de força de caire feixista 
hagi provocat una inter-

venció de la justícia. És la conseqüència de mantenir 
unes persones i unes estructures de poder derivades 
directament del franquisme.  
Ara s’ha passat de les paraules gruixudes a les ame-
naces i els que havien tingut màniga ampla s’adonen 
de la seva debilitat davant les bravates d’una extrema 
dreta cada dia més desafiant. Si no es prenen mesu-
res pot ser que s’aprofitin de la democràcia precisa-
ment per liquidar-la. Bufen aires de tempesta. 

Consens per comprar i rehabilitar 
la Igualadina Cotonera
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

...regala una subscripció anual
per estar ben informats de què passa a la comarca. 

Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

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

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat

El dia de 
la Mare...
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Jordi Cuadras -a dalt- va denunciar les seves sospites, i Carlota 
Carner -a baix- va  respondre acompanyada dels serveis jurídics.

Forta tensió entre Jordi Cuadras i Marc Castells per 
la concessió de la cafeteria del Parc Central

Igualada

Carlota Carner: “Les 
acusacions de Cuadras 
sobre el quiosc del Parc 

Central són falses, 
perverses i amb 

mala fe”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

T empesta, i forta, a 
l’Ajuntament d’Iguala-
da. Si la setmana passa-

da l’alcalde Marc Castells treia 
foc pels queixals arran de la pu-
blicació d’una notícia del grup 
ecosocialista Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns), que encapçala 
Jordi Cuadras, que criticava la 
mala gestió de l’enjardinament 
del Parc Central, ara embolica 
que fa fort.
Aquesta setmana, Cuadras pu-
blicava una altra nota de prem-
sa en la qual es dona a enten-
dre una certa irregularitat en 
la concessió de la cafeteria del 
Parc Central a una empresa pri-
vada, vinculada a un conegut 
cafeter de la plaça de l’Ajunta-
ment. L’acord es va fer en con-
curs públic, en plena pandèmia 
i crisi del sector hostaler local, i 
no s’hi va presentar ningú. 
El projecte, abans del concurs, 
es va presentar el 21 de juliol de 
l’any passat en comissió interna 
a l’Ajuntament  -com a idea del 
cafeter de la plaça- amb els ma-
teixos dibuixos virtuals que l’al-
calde va presentar la setmana 
passada, ja concedit, als mitjans 
de comunicació. Cuadras deixa 
entreveure que hi ha “gat ama-
gat” i l’alcalde va entrar en cò-
lera. De seguida va organitzar 
una roda de premsa per ahir 
al migdia, però qui va donar la 
cara va ser la número 2, Carlota 
Carner, alhora tinenta d’alcal-
de d’Urbanisme, acompanyada 
dels serveis jurídics municipals.
Ningú no diria que, almenys 
fins ara, Castells, en minoria 
al ple municipal, pot governar 
gràcies a Cuadras, perquè ha 
estat Igualada Som-hi qui li ha 
permès tirar endavant el pres-
supost els darrers dos anys. A 
més, Castells va beneir el go-
vern Junts (ara PDeCAT)-PSC 
al Consell Comarcal, on Cu-
adras és vicepresident... Cal-
drà veure si els successos d’ara 
tenen conseqüències, però cap 
d’elles beneficia Marc Castells 
i el PDeCAT, molt debilitat i 
ara mateix pendent del Con-
grés Nacional de la setmana 
vinent... Carlota Carner ja deia 
ahir que “la relació amb Som-hi 
ara sembla més complicada que 
mai.  Veiem difícil entendre’ns 
amb grups que difonen infor-

macions falses, no creiem en 
aquest tipus de política”.

Dures acusacions de 
Cuadras, que deixen 
entreveure un delicte 
Jordi Cuadras alerta que 
“l’Ajuntament ja tenia el pro-
jecte fet per part de l’empresa 
guanyadora abans de convocar 
el concurs, cosa que ens sembla 
molt poc ètica. Al seu moment 
ja vam alertar que donava lloc a 
confusions, tal i com ha acabat 
passant. Una vegada vist el de-
senllaç, denunciem com s’ha fet 
aquesta tramitació i demanem 
explicacions clares al govern de 
Marc Castells”.
Cuadras, en la mateixa nota de 
premsa, diu que ha demanat a 
l’Ajuntament “quina publicitat 
se’n va fer, perquè no se’n va in-
formar el Gremi d’Hostaleria i 
els professionals del sector de la 
restauració, si només hi ha con-
corregut l’empresa que ja havia 
presentat un projecte amb ante-
rioritat i quina ha estat la trami-
tació exacta”.
Jordi Cuadras considera que “la 
publicitat que l’alcalde ha fet del 
projecte una vegada concedit, 
s’hauria d’haver fet quan es va 
obrir el concurs per permetre 
que hi hagués la màxima con-
currència i que tots els interes-
sats poguessin optar a la seva 
concessió, cosa que no ha pas-
sat. Ens sembla molt estrany 
que els restauradors d’Iguala-
da no coneguessin el concurs i 
que, casualment, sí el conegués 
l’empresa que ja havia presentat 
un projecte amb anterioritat a 
l’Ajuntament”.
Igualada Som-hi també dema-
na al govern de Junts que escolti 
les veïnes i veïns de l’avinguda 
de Catalunya que ja han fet ar-
ribar la seva inquietud pel soroll 
i molèsties que pot generar una 
instal·lació d’aquest tipus en un 
espai com és el carrer d’Itàlia i 
que es pugui ubicar, per exem-
ple, al carrer de França on no hi 
ha blocs de pisos a prop”.
Cuadras remata la nota de 

premsa recordant que “Cas-
tells va accedir a l’alcaldia amb 
la promesa de captar inversi-
ons industrials per Igualada i 
després de 10 anys de govern 
les úniques inversions que ha 
portat a la ciutat són tres grans 
supermercats, un Massimo 
Dutti i ara un quiosc de vins i 
tapes pel Parc Central”.

L’Ajuntament surt en defensa 
dels seus serveis jurídics
Carner ha acusat a Jordi Cua-
dras de fer unes manifestacions 
“falses, perverses i amb mala fe, 
o pitjor, amb ignorància”, i ha 
afegit que aquests comentaris 
són “més semblants als que fa 
Isabel Díaz Ayuso a Madrid que 
la tradició socialista d’Igualada”.
La tinenta d’alcalde creu que les 
acusacions del grup municipal 
d’Igualada Som-hi tenen a veu-
re amb un “trauma polític”, que 
segons Carner té el seu pecat 
original en el World Trade Cen-
ter que s’havia d’haver ubicat al 
mateix Parc Central i que final-
ment no es va fer “perquè era 
totalment inviable”. Carner ha 
aprofitat per recordar que dels 
2M de deute que es van generar 
per aquella operació, ja se n’ha 
tornat 1,4 milions, a més de 
600.000 euros d’interessos.

Meridiana o Eix Macià
Carner, però, s’oblidava que el 
projecte fallit del World Trade 
Center (WTC) era, en el fons, 
una de les respostes dels soci-

alistes locals a la pretesa inten-
ció de la Convergència i Unió 
de llavors, amb l’alcalde Josep 
Maria Susanna al capdavant, de 
construir cinc-cents pisos exac-
tament a la mateixa zona. La 
polèmica es va resoldre quan 
el PP, llavors soci de govern de 
CiU amb Pere Calbó al davant, 
va evitar-ho votant en contra 
i ocasionant una greu crisi a 
l’Ajuntament... La polèmica es 
va conèixer a la premsa com 
l’operació “Meridiana” de CiU 
(recordant els blocs de pisos 
d’aquesta avinguda a Barcelona) 
contraposada al “Eix Macià” de 
l’Entesa per Igualada de Jordi 
Aymamí (en comparació amb 
l’urbanisme de Sabadell)... El 
WTC va ser un hereu d’aquesta 
operació... però va sortir mala-
ment.
Carlota Carner també ha ma-
nifestat que “Igualada Som-hi 
ja va donar informació falsa 
sobre l’enjardinament del Parc 
Central”. Amb les acusacions 
d’aquest dimecres, però, Car-
ner creu que “s’ha faltat a l’ho-
norabilitat no només del go-
vern municipal, sinó dels seus 
serveis jurídics”. Uns serveis 
jurídics, que segons explica la 
tinenta d’alcalde, han fet un in-
forme relatant que “allò explicat 
per Jordi Cuadras és fals”.
Finalment, Carner ha demanat 
que el regidor Jordi Cuadras 
faci una retirada explícita de les 
acusacions a través de les xarxes 
socials. També ha recordat que 

des del govern municipal s’està 
constantment en contacte amb 
el gremi d’hostaleria i que tot 
el procediment d’adjudicació 
del quiosc del Parc Central s’ha 
fet seguint els tràmits legals. 
Efectivament, l’Ajuntament va 
publicar l’edicte del concurs el 
31 de juliol, en plenes vacan-
ces, a La Veu. 

ERC demana transparència
Ahir al migdia, ERC Igualada 
va decidir, després de setmanes 
en silenci, emetre un comuni-
cat on reclama a Marc Castells 
“màxima transparència” al vol-
tant de la polèmica.  Els repu-
blicans veuen “imprescindible” 
que el govern sigui “totalment 
transparent i esclareixi qual-
sevol ombra de dubte sobre el 
concurs públic que molts res-
tauradors de la ciutat no conei-
xien”.
Des d’Esquerra troben “es-
trany” que el mateix moment 
que s’anuncia públicament que 
es farà aquest nou espai al parc 
central també s’anunciï que ja 
s’ha adjudicat a una empresa 
privada i asseguren que “l’ordre 
no hauria d’haver sigut aquest 
sinó que primer s’hauria d’ha-
ver anunciat públicament que 
es volia fer aquest nou espai 
de vins i tapes al parc central 
i posteriorment fer el concurs 
públic incentivant ofertes pri-
vades que, segons ens consta, 
se n’haurien presentat moltes 
per part de diferents restaura-
dors si l’ajuntament ho hagués 
anunciat de manera activa”. 
ERC ha demanat “un informe 
de totes les accions de publici-
tat que es varen fer per anun-
ciar el concurs, i si s’havia in-
format a tots els restauradors, 
directament o a través de l’as-
sociació del gremi de restaura-
dors”. També reclamen “revisar 
tot el procediment” i demanen 
a govern que “siguin valent per 
admetre errors i els corregeixi”.

Jordi Cuadras: “Cas-
tells va prometre in-
versions industrials i 
en 10 anys el que ha 
portat són tres grans 

supermercats, un Mas-
simo Dutti i ara un 

quiosc de vins i tapes”



Es faran visites a do-
micili i s’actuarà en les 
persones que visquin 

soles majors de 65 anys 
i ja siguin conegudes 

per Serveis Socials 
o majors de 75 no 

conegudes.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I gualada prendrà part avi-
at en un projecte pilot de 
la Diputació de Barcelona 

que intentarà atendre i preve-
nir la “soledat no volguda”. 
Certament, amb un cada ve-
gada més creixent envelliment 
de la població, aquells que ja 
no estan acompanyats acaben 
veient com la soledat es con-
verteix fàcilment en un motiu 
que agreuja el seu benestar, i 
cada vegada són més perso-
nes. La situació s’agreuja en-
cara més si arriben problemes 
de salut, habituals en diferents 
graus, en la gent gran.
L’alcalde Marc Castells va ex-
plicar dimecres alguns detalls 
d’aquest projecte, que “vol ge-
nerar un model de proximitat 
i corresponsabilitat en rela-
ció a la cura de les persones 
grans”, va dir. Conjuntament 
amb Igualada, participen al 
projecte els municipis de Vila-
decans, Mataró i la Mancomu-
nitat La Plana, de la comarca 
d’Osona.
Gràcies a aquest pla pilot, del 
que més endavant es coneixe-

Igualada, inclosa en una prova pilot de la Diputació per 
atendre la soledat no volguda de la gent gran

L’Automercat es farà els dies 12 i 13 de juny a les Comes
REDACCIÓ / LA VEU 

Fira d’Igualada ha anun-
ciat les dates de la fira 
de l’automòbil d’ocasió 

Automercat, que torna a ce-
lebrar-se en solitari després 
que l’any passat, a causa de la 
pandèmia, s’hagués hagut de 
celebrar en el marc de la Fi-
rAnoia del mes de setembre.
Així doncs, Automercat se ce-
lebrarà el cap de setmana 12 i 

13 de juny al barri Les Comes 
d’Igualada, concretament a 
l’Avinguda Països Catalans i a 
l’Avinguda Europa. Comptarà 
amb un espai d’exposició de 
més de 6.000 metres quadrats 
i una oferta de més de 300 ve-
hicles d’ocasió, totalment ga-
rantits i en perfecte estat amb 
un ampli ventall de preus i 
models. Per tal d’estimular la 
compra, se sortejaran 2.000 
euros en premis entre els 

compradors.
Es tracta d’una Fira molt es-
perada en el calendari que 
cada any tanca amb unes xi-
fres exitoses. L’any passat, al 
llarg del cap de setmana, va 
vendre gairebé 90 cotxes, més 
del 50% dels vehicles expo-
sats.
La Fira de l’automòbil d’oca-
sió Automercat va néixer el 
1997 i des d’aleshores s’ha ce-
lebrat cada any. 

rà el seu detall més concret, 
es vol prevenir també “el risc 
social associat a l’aïllament i la 
soledat de les persones grans, 
facilitar un acompanyament 
individualitzat en cooperació 
amb els ajuntaments i crear 
una connexió i reforç de la 
xarxa comunitària per impli-
car la gent gran”.

Majors de 65 anys ja atesos 
per Serveis Socials, i majors 
de 75  no coneguts
El projecte identificarà les 
persones que visquin soles 
majors de 65 anys i ja siguin 
conegudes per Serveis Socials 
o majors de 75 no conegudes. 
Es faran visites al domicili per 
valorar la situació personal 

emocional i social i per de-
tectar les seves necessitats i 
capacitats. Un cop detectades 
les necessitats es farà un pla 
d’intervenció amb la persona, 
implicant agents socials i en 
coordinació amb els serveis 
socials municipals.
El paper dels ajuntaments en 
aquesta prova pilot, entre d’al-
tres, és el d’identificar i con-
tactar a les persones grans en 
situació de soledat no volguda, 

facilitar els contactes amb els 
agents socials implicats en el 
projecte com ara el Consell 
de la Gent Gran, consensuar 
els plans d’acompanyament i 
atendre les situacions de risc 
detectades.
Durant aquest mes d’abril, 
la Diputació de Barcelona 
ha seleccionat les ciutats que 
participen en aquest projec-
te i entre els mesos de juny 
i novembre de 2021, es durà 

a terme l’execució. La pro-
va pilot contempla atendre 
entre 150 i 200 persones en 
el conjunt de ciutats parti-
cipants. Un cop finalitzada 
l’experiència s’elaborarà una 
memòria per crear un pro-
jecte definitiu aplicable a tots 
el territori.
Castells, ha afegit que el pro-
jecte “s’emmarca dins del 
projecte de Ciutat Amiga de 
la Gent Gran”.
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“Els polígons no ens porten ocupació, les empreses sí”
MARIA MOIX / LA VEU 

E l Joan Vidal és el co-
ordinador comarcal 
de l’Anoia de la Unió 

de Pagesos, un sindicat que 
vetlla pels interessos de la 
pagesia i el seu espai. Hem 
parlat amb ell sobre la cons-
trucció de macropolígons, de 
parcs eòlics i solars, i, final-
ment de la situació agrària a 
la nostra comarca.

Què és la Unió de Pagesos?
Som el sindicat amb repre-
sentació màxima de la pa-
gesia professional a nivell 
de Catalunya, des de fa molt 
temps, però sobretot des de 
les eleccions del 26 de març. 
Són unes eleccions que me-
suren la representativitat i 
en el nostre cas la tenim del 
70% a nivell de Catalunya i a 
la comarca de l’Anoia el re-
sultat era una mica més alt.
Parlem en coneixement de 
causa i som un sindicat ar-
relat i amb representativitat 
i suport de la pagesia profes-
sional.

Què ens permet conrear la 
nostra comarca?
La terra de l’Anoia és una 
terra de secà i, per tant, li-
mita els cultius que s’hi po-
den fer. Bàsicament són ce-
reals, llegums, la colza... I 
són conreus anuals. També 
tenim un bon conreu de vi-
nyes a la zona sud de l’Anoia, 
prop del Penedès. Som zona 
d’ametllers, oliveres i també 
tenim productores d’oli. Hi 
ha moltes empreses agrícoles 
petites que produeixen horta 
a una escala local que abas-
teixen els d’aquí.
La comarca té molta produc-
ció de ramaderia, sobretot 
del porc, però també d’avi-
ram, conills, xai i vedells. És 
molt variada.

Entenc que aquesta diver-
sitat és un dels grans avan-
tatges del sector agrícola de 
l’Anoia. Quins altres avan-
tatges té? I desavantatges?
El desavantatge gran és ser 
una zona de secà. L’altre pot-

ser seria el terreny, no som 
una zona plana com la pla-
na de Lleida, és un sistema 
bastant muntanyós i això di-
ficulta una pagesia extensa i 
uniforme. Però això també et 
genera uns paisatges variats 
amb molta diversitat.
Pel que fa als avantatges, te-
nim la proximitat del con-
sum. La proximitat de la 
Conca d’Òdena amb Iguala-
da com a nucli, però també 
de Barcelona. Estem a prop 
del consum i de la indústria 
que elabora i transporta. 

Pel que fa a les zones agrí-
coles més importants de 
l’Anoia, quines assenyalari-
es?
Les zones importants amb 
valor agrícola són les fèrtils 
i planes, hi ha la zona de Ca-
laf, l’Alta Anoia, molt potent 
perquè hi ha molta produc-
ció de cereals, però poca ra-
maderia. La Conca d’Òdena 
és una altra de zona plana, 
ens dona valor. Per a nosal-
tres, les zones planes, que 
són precisament on es volen 
planificar aquests polígons, 
són les zones que tenen més 
valor productiu, econòmic, 
social i mediambiental.

Des del sindicat us heu po-
sicionat en tot moment en 
contra de la construcció de 
macropolígons a la Conca 
d’Òdena i a la comarca en 
general. Què suposaria la 
construcció d’un macropo-
lígon?
El sindicat té com a prin-
cipals objectius defensar la 
pagesia i l’espai agrari. Quan 
parlem de defensar l’espai 
agrari, aquests macropolí-
gons de centenars d’hectà-
rees es planegen sempre so-
bre terreny agrari. Per tant, 
nosaltres d’entrada estem en 
contra d’aquests polígons, no 
pels diners perquè, si real-
ment fes falta i estigués ben 
justificat, podríem estar-hi 
a favor, no és que siguem 
no pel no. Estem en contra 
de proposar reiteradament 
una vegada darrere l’altra 
aquests macropolígons amb 

unes promeses fantasma o 
poc clares, i anar ocupant 
territori gratuïtament. Com 
que això ja ho hem vist i ho 
veiem, seguim insistint que 
estem en contra.
Per exemple, el polígon de 
Montbui, que no arriba a ser 
macropolígon però té unes 
40 hectàrees, està completa-
ment buit. Hi ha moltes par-
cel·les buides, si sortim de la 
Conca d’Òdena, al Bruc o a 
Hostalets de Pierola en tenim 
un que està pràcticament 
buit. Pensem que el que cal 
és aprofitar el que tenim pri-
mer. Per a nosaltres no té cap 
sentit tenir un munt de po-
lígons projectats i construïts 
buits i proposar fer 200 o 300 
hectàrees més.
A banda que desplacem l’ac-
tivitat agrària fora amb la 
construcció d’aquests po-
lígons, també fem créixer 
l’àrea urbana. 

El mateix creieu que passa-
rà a la Conca?
La Conca d’Òdena és una 
àrea prou limitada precisa-
ment per la pròpia conca i 
a mesura que fem créixer 
aquesta àrea urbana en tra-
iem d’esbarjo. Demanem una 
planificació.
Una cosa és clara i és que no 
hi ha una regla de tres, com 
més polígons més ocupació. 
Fa deu anys que tenim el po-
lígon de Montbui construït 
i no ha pujat l’ocupació. En 
tot cas, les indústries por-
ten ocupació, hem d’intentar 
que hi hagi més indústria, 
però això no ve directament 
lligat amb els polígons. Els 
polígons no ens porten ocu-
pació, les empreses sí.
Tot el que produeixen aques-
tes terres agràries són ali-
ments, la producció d’ali-
ments de proximitat és 
important i ara s’ha vist amb 
la pandèmia. 
La pagesia catalana és la base 
que produeix matèries pri-
meres per a tota la indústria 
agroalimentària que és el 
principal motor de l’econo-
mia catalana.

Vau aconseguir evitar el de 
Can Morera. Creus que hi 
ha la intenció de fer-ne a un 
altre lloc?
Sí, conjuntament amb la 
societat civil de la Conca 
d’Òdena, vam fer la mani-
festació del 26 de setembre 
que va ser molt multitudinà-
ria per l’època en què estem 
i ho vam aconseguir. Entenc 
que és un procés reiteratiu 
que és aquesta regla de tres 
equivocada que a més polí-
gons més ocupació. Mentre 
no trenquem aquest discurs 
continuarà sent així. 

Què creus que requereix 
trencar aquest discurs?
Requereix encertar el dis-
curs i l’anàlisi del problema. 
El problema no se soluciona 
amb més polígons, el que fal-
ta és atraure fonts d’inversió 
i empreses a la comarca de 
l’Anoia.

Ara també s’està parlant 
molt d’energies renovables 
i de l’allau de projectes de 
parcs eòlics i solars que es 
volen implementar a la co-
marca. Què en penses?

Sí, les raons acaben sent les 
mateixes, els matisos poden 
ser diferents. Nosaltres de-
manem dos canvis, el canvi 
de model i d’ubicació. No 
pot ser que tota l’energia 
verda que hem de produir 
d’ara endavant i la resta de 
les nostres vides comenci 
ara i la deixem totes en mans 
d’empreses grans de l’IBEX 
35, fons d’inversió de qui sap 
on, perquè ho gestionin a la 
seva manera i no puguem ser 
l’economia local els que pu-
guem entrar a aquest món i 
obtenir-ne el benefici.
Després pel que fa a la ubi-
cació, si s’han de posar pla-
ques solars, han d’estar prop 
del consum, s’ha de produir 
l’energia a prop d’on es con-
sumeix. Han d’estar a teula-
des, les teulades dels polí-
gons industrials són el lloc 
més proper i ja està ocupat, o 
bé, als voltants d’aquests po-
lígons, zones antropitzades. 
Polígons industrials buits, 
vorals de carretera, canals de 
rec, zones que ja han perdut 
el seu valor natural i que l’úl-
tim recurs fos la terra agrària 
productiva. 
Quan parlem de parcs eòlics 
és el mateix, haurien d’estar 
a prop del consum. Hi ha 
moltes opcions eòliques que 
són de menys impacte i més 
petites, que les podem ubicar 
a polígons i rotondes, llocs 
urbans que ens permet con-
servar el paisatge.

Entrevista a Joan Vidal, Coordinador comarcal de la Unió de Pagesos a la comarca de l’Anoia

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

INTERIORISME
 Empresa de la zona precisa 
per incorporacio inmediata

Dissenyador/a decoracio 
INTERIORS-CUINA-BANY

   655.87.63.41  Josep
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’any 2010, Igualada Co·
merç va entregar, en el 
decurs de la Botiga al 

Carrer, els 8.285,71 euros re·
captats en diferents iniciatives 
promogudes per l’entitat (tóm·
bola solidària, guardioles soli·
dàries, exposició de fotos...) a 
la Fundació Vicenç Ferrer amb 
l’objectiu de construir una es·
cola al districte d’Anantapur, al 
sud de l’Índia. Aquesta inicia·
tiva es va fer amb la implicació 
de tota la ciutat d’Igualada.
Passat el temps l’actual junta 
d’Igualada Comerç ha volgut 
fer un seguiment del projecte 
i mantenir el contacte per si es 
pot fer alguna nova iniciativa 
similar.
La construcció d’aquest edifici 
escolar va començar el 2009 
i es va completar amb èxit el 
2011. RDT va iniciar activi·
tats educatives en l’any 2004 en 
aquest poble. Abans de la cons·
trucció de l’edifici de l’escola, es 
repartien en diferents centres 
que estaven allunyats de la vila. 
La gent de la comunitat va sol·
licitar la construcció de l’escola 

REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest diumenge o el 
vinent, el carrer Òde·
na esdevindrà de via·

nants, complint així una de les 
accions que el govern munici·
pal tenia previst per aquest any 
2021. 
El regidor de Mobilitat, Mi·
quel Vives, ha indicat que “de 
moment, el carrer serà de via·
nants en el tram des del Passeig 
Verdaguer fins a la confluència 
amb el carrer del Clos només 
els diumenges i festius. Després 
s’anirà avançant, com s’ha fet 
amb la Rambla St. Isidre”.

El carrer Òdena, a punt d’esdevenir 
de vianants els diumenges i festius

Ensurt al pas de vianants 
davant l’Escola Mowgli
REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts a les 3 de la 
tarda, poc abans de 
l’entrada a l’horari de 

tarda de l’Escola Mowgli, va 
produir·se un incident al pas 
de vianants davant el centre 
escolar, al Passeig Verdaguer. 
Dues nenes creuaven el pas 
acompanyades del seu pare i 
en un dels carrils un conduc·
tor es va aturar, però en l’altre 
va passar un cotxe que va do·
nar un cop lleu als infants. La 
situació va provocar esglai en·
tre el nombrós grup de pares 
i nens que hi havia en aquells 
instants a l’exterior del centre. 
Afortunadament, tot va que·
dar en un ensurt.
Recordem que fa dos anys un 
nen va perdre la vida creuant 
el mateix pas zebra, la qual 
cosa va obligar l’Ajuntament 
va prendre mesures, com la 
col·locació d’uns senyals in·
termitents a la calçada i una 
millor senyalització horitzon·
tal i, més recentment, un “ra·
dar pedagògic” que mostra la 

velocitat dels vehicles que hi 
passen. 
El regidor de Mobilitat, Mi·
quel Vives, ha explicat que, 
després de parlar amb la di·
recció i l’AMPA del centre, “es·
tem estudiant noves mesures, 
però de moment un agent de 
la Policia Local hi serà present 
als horaris d’entrada i sortida 
de l’escola”. Vives ha afegit que 
“l’incident sembla que el va 
causar un conductor novell, 
sense experiència, però no es 
pot tornar a repetir, i continu·
arem lluitant per evitar·ho. El 
passeig necessita una reforma 
important, i ho estem estudi·
ant, també en altres passos de 
vianants, com davant el Cen·
tre Cívic del Passeig”.

Igualada Comerç manté el contacte 
amb la Fundació Vicente Ferrer

i va obtenir l’aprovació en l’any 
2009. Des de l’any 2011 fins a 
l’any 2014 l’edifici es va utilitzar 
com a escola, durant el curs 
escolar i durant les vacances es 
utilitzeu l’edifici per realitzar 
activitats de la comunitat, com 
albergar reunions de shangams 
(reunions de les dones de la 
comunitat). El 2014 la majo·
ria dels 33 nens d’aquest poble 
van començar a anar a escoles 
privades i van ser admesos en 
escoles residencials per aquesta 
raó el 2015, l’edifici escolar es va 
transformar en un Anganwadi 
que significa “refugi al pati” en 
telugu, el idioma que es parla a 
Andhra Pradesh, i són centres 
de cura maternoinfantil rural. 
Aquest centre maternoinfantil 
s’hi fan seguiment de creixe·
ment de nens entre 0 i 5 anys, i 
també fan seguiment de dones 
embarassades i lactants. Actu·
alment els beneficiaris d’aquest 
projecte són 79 persones entre 
dones embarassades, nens de 0 
a 5 anys i dones que acaben de 
donar llum.
Igualada Comerç vol compar·
tir aquesta bona notícia, del 
fet que segueix vigent el pro·

jecte, amb tota la ciutadania 
igualadina. És una satisfacció 
saber que la il·lusió posada en 
el seu moment en un projecte 
solidari, ha servit i serveix de 
gran ajuda en un territori molt 
necessitat.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A OBRES D’ARRANJAMENT 
D’HABITATGES BUITS PER DESTINAR-LOS A LLOGUER 

AMB PREUS ASSEQUIBLES

-Termini de presentació de sol·licituds
Del 3 de maig al 31 de juliol de 2021. Es podran presentar fora d’aquest termini com a màxim, �ns el 
30 d’octubre de 2020 i seran ateses d’existir consignació pressupostària.

-Objecte i finalitat de les subvencions
Adequar habitatges buits del parc privat del municipi d’Igualada, a les condicions d’habitabilitat, 
accessibilitat i/o e�ciència energètica exigida per la normativa vigent, mitjançant l’execució d’obres 
de rehabilitació o reforma i posada al dia de l’interior dels habitatges de manera que aquests puguin 
destinar-se a lloguer amb preus assequibles.

-Beneficiaris
Les persones, físiques o jurídiques, propietàries  o usufructuàries d’habitatges buits del parc privat 
situats en el municipi d’Igualada, en les condicions que determinen les bases publicades en el Butlle-
tí O�cial de la Província de 8 de març de 2021, i amb el compromís  d’incloure l’habitatge en el Progra-
ma de Mediació per al Lloguer Social de l’O�cina Local d’Habitatge d’Igualada, per tal d’incrementar 
el parc de lloguer social.
 
S’exclouen d’aquestes subvencions les persones següents:

a) Les entitats �nanceres, les �lials immobiliàries d'aquestes entitats, els fons d'inversió i les entitats 
de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària, d'acord amb la legislació 
mercantil.

b) Les que, per si soles o per mitjà d'un grup d'empreses, siguin titulars d'una superfície útil habitable 
de més de 1.250 m2.

-Quantia

El 100% del pressupost protegible, amb un límit de 20.000 € per habitatge. El pressupost protegible 
està constituït pel pressupost d’execució material de les obres, els honoraris dels professionals 
tècnics i els costos que, si s’escau, es produeixin per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i el certi�-
cat energètic. 

-Lloc presentació sol·licitud
Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Igualada  o Registre electrònic de l’Ajuntament. La presentació 
electrònica es obligatòria en el cas, entre d’altres, de persones jurídiques, entitats sense personalitat 
jurídica i comunitats de propietaris.

Ajuntament d'Igualada
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Les beques, que s’han 
de demanar online, 

garanteixen la dotació 
econòmica per cobrir 
els ajuts del 70% o bé 
del 100% en aquelles 
sol·licituds que com-
pleixin els requisits

Ball de gerents 
al Consell 
Comarcal
En el plenari del Consell Co-
marcal d’aquest dimarts, es 
va aprovar un nou gerent de 
la corporació, Eduard Ca-
net Ríos. El nomenament es 
produeix només dos mesos 
després que se’n nomenés un 
altre, Cristóbal Avilés, que 
ara  deixa el càrrec per anar al 
Parlament, com a assistent de 
la vicepresidenta Eva Grana-
dos, del PSC. Canet va ser el 
segon classificat en el concurs 
públic que es va fer en el seu 
moment. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Ple municipal d’aquest 
mes d’abril, celebrat 
aquest dimarts, s’ha 

iniciat donant compte de la 
contractació d’una tècnica del 
pla educatiu, un auxiliar pràc-
tic recepcionista, una coordi-
nadora d’activitats infantils, 
un peó de trànsit i el nome-
nament d’un coordinador de 
comunicació
La part resolutiva del ple s’ha 
obert amb la desestimació de 
la sol·licitud de suspensió de 
l’acord plenari del 24/11/20 
sobre el projecte d’obres ordi-
nàries per l’arranjament d’un 
tram de l’Anella Verda al parc 
de Les Comes que ha comptat 
amb els vots favorables de tots 
els grups excepte Poble Actiu 
que s’ha abstingut.
També s’ha aprovat autorit-
zar la cessió del contracte del 
servei de neteja de diferents 
edificis municipals a favor de 
l’empresa Llorens Isbert SL 
amb l’abstenció de Poble Ac-
tiu i el vot favorable de la resta 
de forces.
Tots els grups han votat favo-
rablement l’aprovació del con-
veni per millorar les comuni-
cacions mitjançant els serveis 
regulars de transport públic 
de viatgers per carretera a 
Igualada, Vilanova del Camí i 
Santa Margarida de Montbui i 
el conveni entre l’Ajuntament 
d’Igualada i la Diputació de 
Barcelona per l’impuls del 
projecte de construcció del 
Campus Ciències de la Salut.
També s’ha aprovat per unani-
mitat el Pla d’Emergència en 
Situacions de Sequera d’Igua-
lada i el projecte executiu de 

El ple municipal aprova 
les bases per a demanar 
beques universitàries

El Consell obre el 
termini per demanar 
beques menjador

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia obrirà dilluns 
vinent, 3 de maig, la 

convocatòria de sol·licituds 
d’ajuts individuals per a la uti-
lització del servei escolar de 
menjador, destinats a alumnes 
escolaritzats en centres de se-
gon cicle d’educació infantil, 
educació primària, secundà-
ria de jornada partida, a més 
d’educació especial de centres 
públics i concertats de la co-
marca de l’Anoia. El termini 
de sol·licitud es tancarà el dia 
30 de maig. 
Aquestes beques, valorades i 
atorgades pel Consell Comar-
cal i sustentades econòmica-
ment pel departament d’Edu-
cació de la Generalitat de 
Catalunya, garanteixen la do-
tació econòmica per cobrir els 
ajuts del 70% o bé del 100% en 
aquelles sol·licituds que com-
pleixin els requisits exigits. 
Per a la concessió, es tindrà en 
compte la puntuació general 
obtinguda atenent la situació 
socioeconòmica de la unitat 
familiar i, quan s’escaigui, les 
situacions particularitzades 
que pugui acreditar la família, 
amb l’informe específic dels 
serveis socials. 
Pot sol·licitar-les l’alumnat 
que estigui matriculat el pro-
per curs 2021-2022 en un cen-
tre educatiu de l’Anoia, faci ús 
del servei de menjador escolar, 

consolidació estructural de 
l’ala oest de l’edifici de la Igua-
ladina Cotonera.
El ple també ha aprovat les 
bases específiques reguladores 
de les subvencions per a cur-
sar estudis de grau i postgra-
duació universitària del curs 
2020/2021 amb els vots favo-
rables de Junts per Igualada, 
Igualada Som-hi i Ciutadans 
i l’abstenció d’Esquerra Repu-
blicana i Poble Actiu.
També s’ha avalat una pòlissa 
de crèdit del Banco Santander 
a favor del Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada aprovada per 
tots els grups excepte Esquer-
ra Republicana i Poble Actiu 
que s’han abstingut.
La part resolutiva del ple s’ha 
acabat amb l’aprovació per 
unanimitat de la sol·licitud 
de bonificació de l’impost so-
bre construccions a favor del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
per les obres d’instal·lació de 
plaques fotovoltaiques al sos-
tre de la seva seu.
Finalment el grup de Poble 
Actiu ha presentat una moció 
de rebuig als projectes de cen-
trals eòliques fotovoltaiques 
previstos a diversos municipis 
de l’Anoia que ha estat rebut-
jada amb els vots contraris de 
Junts per Igualada, Igualada 
Som-hi i Ciutadans i els favo-
rables d’Esquerra i Poble Ac-
tiu.

no li correspongui la gratuïtat 
i no estigui en acolliment resi-
dencial. També cal que tingui 
la renda màxima familiar anu-
al de l’any 2020 no superi els 
topalls que s’especifiquen en 
les bases de la convocatòria, 
aprovades en la sessió plenària 
celebrada aquest 27 d’abril. 
La vicepresidenta de Serveis 
a les Persones del Consell 
Comarcal, Carme Zaragoza, 
afirma que “les administraci-
ons públiques seguim fent un 
gran esforç, especialment en 
l’actual context de pandèmia i 
la crisi social i econòmica que 
se’n deriva, per a garantir la 
igualtat en la nostra societat 
i fer que aquells que més ho 
necessiten tinguin el suport 
de les seves institucions més 
properes”. 
La tramitació es farà exclusi-
vament de forma telemàtica a 
través del web www.anoia.cat 
i l’ens comarcal habilitarà, per 
a tothom que ho necessiti, un 
servei d’acompanyament per a 
fer aquest tràmit.

Visita de l’alcalde 
i regidors al barri 
de Montserrat

El matí de dissabte passat, 
membres de l’Associació de 
Veïns Barri de Montserrat van 
fer una passejada amb l’alcalde 
Marc Castells i diferents regi-
dors de l’equip de govern de 
l’Ajuntament. 
En el recorregut, l’associació 
ha tornat a reivindicar les ne-
cessitats i problemes del barri, 
alhora que ha lliurat el resultat 
d’una enquesta d’opinió realit-
zada entre els veïns del Barri 
per la pròpia AVBM. Segons 
l’entitat, alcalde i regidors 
“han pres nota i ens han fet sa-
ber sobre les properes millores 
previstes al barri, així com les 
que ja s’estan duent a terme. 
A destacar un projecte de mi-
llora d’accés a la plaça Mont-
serrat que connectaria amb 
l’Anella Verda i que molt aviat, 
tindrem un barri en el qual el 
100% dels passos de vianants 
seran totalment accessibles”. 

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

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES



La concentració serà 
demà dissabte, a les 11 

del matí, a la 
confluència del Passeig 

Verdaguer amb el 
carrer St. Magí

  IGUALADA  | 13Divendres, 30 d’abril de 2021

El sindicat Comissions Obre-
res ha fet un comunicat en 
el qual demana un “canvi de 
rumb radical” en les políti-
ques laborals del govern del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
davant “els reiterats incompli-
ments del conveni i l’actitud 
unilateral de la direcció del 

REDACCIÓ / LA VEU 

C COO de Catalu-
nya sortirà al carrer 
aquest 1 de Maig amb 

el lema: ‘El país està en deute 
amb la gent treballadora. Ara 
toca’. Després de més d’un any 
de crisi sanitària i econòmi-
ca, moltes persones es troben 
avui en situació de necessitat. 
“El reconeixement als treba-
lladors i les treballadores s’ha 
de concretar en la millora de 
les seves condicions de tre-
ball. El país té un deute amb 
la seva gent treballadora. Una 
vegada consolidat el procés de 
vacunació, és urgent posar en 
marxa l’agenda social pendent 
i compromesa amb els agents 
socials i amb la ciutadania. És 
el que toca i ho exigim com a 
primera força social de casa 
nostra”, expliquen els sindicats 
majoritaris.
Per a UGT i Comissions Obre-
res, “tornem a reivindicar la 
centralitat del treball. Urgeix 
derogar la reforma laboral del 
2012, per posar fi a la dualitat 
del mercat de treball, l’excés de 
contractació temporal, l’atur 
juvenil, recuperar la ultraac-
tivitat dels convenis col·lectius 
o que els sectorials recuperin 
la seva referència de mínims. 
Que es regulin les contractes i 

CC.OO, UGT i Intersindical convoquen per demà a Igualada 
dues manifestacions del Primer de Maig

subcontractes perquè les per-
sones que treballen en acti-
vitats externalitzades tinguin 
garantits drets i no s’utilitzi 
aquesta pràctica com a dum-
ping i baixada de condicions 
laborals”.
El 2019, CCOO i UGT vam 
organitzar a Igualada un acte 
commemoratiu del Dia Inter-
nacional del Treball, acompa-
nyat d’un vermut obrer que 
va ser un èxit de convocatò-
ria. Van assistir destacades 
personalitats del món social 
i polític. 
Enguany l’acte a la capital 
de l’Anoia, respectant les 
distàncies de seguretat i les 
mesures sanitàries, serà una 
concentració en l’àmbit  de 
tota la Vegueria Penedès al 
mateix lloc dels darrers anys 
(Passeig Verdaguer alçada c/ 
Sant Magí), a les 11 del matí, 
on es llegirà el manifest uni-
tari i hi hauran diferents in-
tervencions. “Hem de con-
tinuar reivindicant els drets 
a la igualtat, a l’ocupació, als 
salaris i les pensions dignes, 
a la protecció social, protegir 
teixit productiu ... I tot plegat, 
és especialment important 
a l’Anoia que pateix aquesta 
dura crisi amb intensitat”, ex-
pliquen els sindicats.

Intersindical fa actes 
a Igualada i Piera
El sindicat independentista In-
tersindical també farà activitats 
a l’Anoia, a Igualada i a Piera. 
Des d’aquesta organització “de-
fensem la reducció de la jorna-
da laboral, la fixació d’un Salari 
Mínim Interprofessional català 
de 1300€, la titularitat pública 
dels serveis bàsics, avançar cap 
a un model productiu soste-
nible, la implementació d’una 
renda bàsica universal, garan-
tir pensions dignes i la reduc-
ció de l’edat de jubilació, així 
com el blindatge de la llengua 
als centres de treball. Aquest 
es el futur que volem construir 
des del sindicalisme indepen-
dentista, un futur forjat des de 
la solidaritat mútua i l’organit-
zació col·lectiva, al servei del 
país i de la gent treballadora.
L’acte a Igualada es farà també 
demà a  les 12h, a la cantonada 
del carrer Sant Magí amb el del 
Clos, on intervindran: Martí 

Claret (membre de la Unió Ter-
ritorial de l’Anoia i del Secreta-
riat Nacional de l’Assemblea), 
Marina Llansana (activista 
represaliada i exvicepresiden-
ta d’Òmnium Cultural) i Jordi 
Pons (Portaveu Comarcal de la 
Intersindical a l’Anoia).
A Piera, la concentració i acte 
polític a les 18h al carrer de 
la Plaça (davant de l’Ajunta-
ment), on intervindran: Rosa 
Poch, coordinadora comarcal 

de l’Assemblea i Anna Castro, 
membre del secretariat de la 
Intersindical a l’Anoia.
Aquest 1 de Maig, Intersindi-
cal també s’ha coordinat amb 
diferents nuclis de l’ANC amb 
la plataforma Alcem-nos sota 
el lema: “Alcem-nos per la 
República dels drets socials” 
, que a l’Anoia consistirà en el 
desplegament de pancartes a 
diferents llocs com Capellades, 
Vilanova, Piera o Igualada.

Comissions exigeix un “canvi de rumb radical” en les relacions laborals al Consell
Consell Comarcal de l’Anoia, 
que ha ignorat de manera con-
tinuada la negociació amb les 
persones treballadores i amb 
els seus representants legals”.
El sindicat comunica que ha 
presentat un recurs contra els 
acords presos pel Consell Co-
marcal “rere els constants in-

compliments tant del Conveni 
col·lectiu com de la normativa 
dels àmbits estatal i català so-
bre el dret a la negociació col-
lectiva i, en general, sobre els 
drets laborals”.
Per als sindicat “s’ha arribat a 
un punt en què es podria afir-
mar que el problema del Con-

sell és la manca de formació 
i de desconeixement sobre el 
funcionament de les relacions 
laborals. Un exemple d’aques-
ta situació va ser l’aprovació 
d’unes bases de selecció que 
no es van negociar amb el Co-
mitè d’empresa, tal com obliga 
el Conveni col·lectiu”.

Per solucionar aquesta situ-
ació, es va fer una propos-
ta per impartir sessions de 
formació o de debat amb els 
equips tècnics i polítics sobre 
negociació col·lectiva, amb 
la idea de contribuir a evitar 
més conflictes i superar els 
problemes actuals.

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA

I ET PREPAREM LA 
COMANDA PERQUÈ 

ELS PUGUIS RECOLLIR 
A LES NOSTRES

INSTAL.LACIONS

938 044 834
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Igualada participarà, 
el 9 de maig, en una 
nova edició del Let’s 
Clean Up Europe!

El proper 9 de maig, a partir 
de les 10 del matí, Igualada 
se sumarà al Let’s Clean Up 
Europe!, una acció comuna a 
tot Europa per conscienciar 
sobre la quantitat de residus 
que llencem de forma incon-
trolada a la natura i promoure 
alhora accions de sensibilit-
zació a través de la recollida 
d’aquests residus abocats il·le-
galment.
A Igualada, el Departament 
de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment organitza una jornada de 
neteja amb la col·laboració de 
l’empresa Graphic Packaging 
International que ha aportat 
material per a la recollida. La 
jornada és oberta al públic 
però cal inscriure’s prèvia-
ment al web medi.ambient@
aj-igualada.net, o trucant a 
l’ajuntament. El punt de troba-
da es comunicarà una vegada 
realitzada la inscripció.
La jornada es planteja com 
una passejada vora riu on, a 
mesura que s’avança, els par-
ticipants recullen la brossa 
trobada al pas i, en la mesura 
del possible, la separen per ti-
pologies: envasos, vidre, paper 
i resta o rebuig.
És recomanable que les per-
sones participants duguin 
pantalons i sabates tancades i 
còmodes, gorra, crema solar 
i beguda, preferentment en 
cantimplora o envàs reutilit-
zable, per evitar la generació 
de residus.
L’activitat preveu mesures de 
prevenció amb motiu de la 
Ccovid-19 i també amb me-
sures individuals que hauran 
de seguir les persones que hi 
participin.
• Es lliuraran guants de pro-
tecció per a la recollida dels 
residus.
• Es disposarà de dispensa-
dors de gel hidroalcohòlic.
• En tot moment caldrà man-
tenir una distància de segure-
tat entre persones de 2m
• L’ús de la mascareta és obli-
gatori.
• Si es tenen símptomes com-
patibles amb la covid o s’ha 
estat en contacte amb algú 
diagnosticat del virus, cal que-
dar-se a casa.

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc de la for-
mació dels cirurgians 
ortopèdics i, entenent 

que la situació social actual 
generada per la pandèmia de 
la covid-19, no ens permet ge-
nerar una estructura docent 
com la que sempre havíem 
entès, és necessària una nova 
contextualització d’aquesta 
activitat educativa. 
L’empresa United Orthope-
dic i l’Hospital Universitari 
d’Igualada, de la mà del Dr. 
Joan Leal i Blanquet, cap del 
Servei de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia d’aquest Hos-
pital, han decidit portar a llar-
ga distància les ensenyances 
que en el passat es feien d’una 
forma presencial. 
Així, el dilluns dia 19 d’abril es 
va realitzar una retransmissió 
en directe d’una cirurgia d’una 
artroplàstia total de genoll en 
una pacient afecta d’una ar-
trosi d’aquesta articulació.
Aquesta malaltia, d’una ele-
vada prevalença en la nostra 

Intervenció quirúrgica online des de l’Hospital 
formant professionals d’Europa i Àsia

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Programa de Vo-
luntariat CaixaBank 
té com un dels seus 

eixos transversals l’atenció a 
col·lectius de la tercera edat o 
amb diversitat funcional per 
tal de millorar la seva quali-
tat de vida. Amb motiu del 
Dia Internacional del Llibre, 
l’Associació de Voluntaris 
CaixaBank a Barcelona en-
trega 1.800 roses elaborades 
pels usuaris de TEB Vallès 
(Castellar del Vallès) i Fun-
dació Finestrelles (Esplugues 
de Llobregat) celebrant la di-

REDACCIÓ / LA VEU 

P imec i Mapfre, a través 
de la seva filial ‘Gestió 
de centres mèdics’, han 

signat un conveni de col·labo-
ració pel qual realitzaran tests 
ràpids d’antígens de manera 
gratuïta  a disposició de les pi-
mes i els autònoms de Catalu-
nya que ho sol·licitin. Dins la 

societat, té com a patró d’or 
de tractament, la implanta-
ció d’una pròtesi articular. La 
tècnica quirúrgica utilitzada 
és de cabdal importància i els 
cirurgians novells necessiten 
una formació exhaustiva per 
tal de retenir les habilitats per 
ésser el més precisos en aques-
ta cirurgia.
La retransmissió del passat di-
lluns es va poder seguir a tota 

Europa i al continent asiàtic, 
comptant amb la connexió de 
més de 300 cirurgians arreu 
d’aquest territori.
Aquesta acció s’emmarca en el 
context d’una sèrie de jorna-
des virtuals de formació, que 
s’aniran definint en funció de 
les necessitats i requeriments 
dels cirurgians. 
L’equip de Cirurgia Ortopèdi-
ca i Traumatologia de l’Hos-

pital Universitari d’Igualada 
i, en concret, la seva Unitat de 
genoll aposten per la docència 
i la recerca com a eixos bàsics, 
per tal de donar una excel·lèn-
cia en l’assistència clínica di-
ària. És per això, que accions 
com aquesta s’aniran repetint 
al llarg de l’any, liderant així 
projectes com la robòtica i la 
simulació en la cirurgia espe-
cialitzada. 

CaixaBank lliura 70 roses de Sant Jordi a la gent 
gran de la Llar del Sant Crist

ada de Sant Jordi amb gent 
gran i amb persones amb 

discapacitat. A l’Anoia, es 
van lliurar 70 roses als resi-

dents de la Llar del Sant Crist 
d’Igualada, que gestionen les 
Hermanas de los Ancianos 
Desamparados.
Maria Alsina, directora ter-
ritorial de CaixaBank a Bar-
celona, ha afirmat sentir-se 
“orgullosa del compromís, 
l’esperit de solidaritat i l’ex-
traordinari suport del volun-
tariat CaixaBank a col·lec-
tius com els de la gent gran o 
amb discapacitat”. A més, ha 
destacat la gran tasca que fan 
les fundacions TEB Vallès i 
Fundació Finestrelles per a 
la inclusió de persones amb 
algun grau de discapacitat. 

Pimec i Mapfre col·laboren en la realització de 
tests d’antígens gratuïts per a pimes i els autònoms

campanya sota el nom ‘Pimec 
Covid Free’ que la patronal 
realitza també amb la col·la-
boració del Departament de 
Salut, ambdues entitats ofe-
reixen aquest cribratge mas-
siu per prevenir i detectar els 
contagis de covid-19 dins les 
empreses amb l’objectiu de ga-
rantir la continuïtat de l’activi-
tat econòmica.

Els tests es faran a totes les 
empreses que es puguin des-
plaçar al Centre Mèdic Map-
fre Salut Barcelona mitjançant 
cita prèvia, el 30 d’abril i del 
3 al 14 de maig. Per demanar 
més informació o poder-vos-
hi apuntar, accediu a aquest 
enllaç: https://www.pimec.
org/ca/tests-rapids-danti-
gens-mapfre 

El president de PIMEC ha as-
segurat que “la realització de 
tests d’antígens que PIMEC 
està liderant dins el món em-
presarial és la millor acció 
per garantit la continuïtat de 
l’activitat empresarial amb les 
màximes garanties per a la sa-
lut de les persones mentre se-
gueixi el procés de vacunació 
de la població”.



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#163 Josep Ramon Claramunt Vives FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Uri Bertran @UriBertran98

Helena @HelanLopez

Mancom. Conca Òdena @micod_cat

Txell #7 @LlextireeM

 Laia Mas Berenguer @laietamas

 suli  @marcsolerri

  Quim Garreta @QuimGarreta

Canviem el dia de la Constitucion i la Hispanidad 
per fer festius el dia de Sant Jordi i de la Mare de 
Déu de Montserrat

Anem a veure @marccastells (com que fas servir el 
teu personal per penjar-te les medalles ja t’etique-
to a tu directament). Amb els km de passeig que 
tenim, perquè estaven totes les parades anxovades 
a un tram? I perquè no vas aprofitar el passeig per 
deixar posar entitats?

Avui és el Dia per la Visibilitat Lèsbica. Des dels 
municipis treballem perquè les #dones lesbianes 
tinguin igualtat de drets en tots els àmbits i llui-
tem contra la #lesbofòbia Bona diada a totes! #vi-
sibilitatlesbica #26abril #ConcaÒdena

Hi ha ganes d’anar amb bici, és evident. Si se’n 
facilita l’ús, els joves s’hi afegeixen ràpidament. 
Preguntant que per què no hi van més sovint, ens 
responen que per por i falta de seguretat. Cal pa-
cificar la ciutat. El cotxe no deixa espai segur a la 
bici, se l’ha menjat tot.

105 dels meus 99 problemes s’arreglarien sortint 
a la Sala

van fer-se amics a l’estació d’Igualada perquè es-
perant l’hispano tens temps de tot #CrimsSan-
tRufTV3

Avui cap a les 15.00h han atropellat les meves 2 fi-
lles mentre creuaven el pas de vianants de l’Escola 
Mowgli. Molts testimonis. Elles ho han fet correc-
tament. El conductor no tant... Penso, alcalde @
marccastells, que és hora de posar una solució de 
veritat.

www.veuanoia.cat

21 3 El 90% dels gossos perduts 
o abandonats a la Conca es 
recuperen o s’adopten

Un nou atropellament al pas 
de vianants davant l’Escola 
Mowgli provoca més mesu-
res de seguretat

El carrer Òdena, a punt 
d’esdevenir de vianants els 
diumenges i festius

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

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

Sóc igualadí. Vaig néixer el dia de Reis de 1965. 
Ja de ben petit volia ser metge, i així va ser.
Quan vaig acabar la Llicenciatura en Medicina, 
vaig anar a Bèlgica on vaig residir durant 5 anys 
per fer l’especialitat en Otorrinolaringologia a 
la Universitat Catòlica de Lovaina.

Després em vaig instal·lar a Barcelona, on visc amb 
la meva família, al conegut barri de Sant Antoni.

La meva activitat professional, que m’apassiona, 
la desenvolupo a Barcelona al Centro Médico 
Teknon, i a Igualada a MIPS Fundació Privada, 
des fa 25 anys. També a Igualada vaig inaugurar 
l’any 2015  l’Institut Mèdic Dr. Claramunt, el meu 
centre, al qual dedico la major part de temps.

D’entre moltes aficions que tinc, destacaria el 
golf, el running i el ciclisme, que practico amb 
família i amics, amb un dels quals vàrem crear 
el Trail 3 Municipis, una cursa de muntanya 
que ja és un referent a la comarca.

  
@igualadafhcp  @auria_grup  @vilobi_43

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Tenim el 100% de vacunats, hem erradicat la covid-19. Ja ens podem treure les mascaretes, 
tornem a la desitjada i tan esperada normalitat!

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



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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El futur de la fotovoltaicaCom crear un equip d’alt rendiment?

 En bastante menos de 40 años ya estará en uso la tecnología que ven-
drá después del 6G.

Les seccions de #crèdit de les #cooperatives agràries són organitzacions 
centenàries, amb arrels a la Llei dels sindicats agraris de 1906. Actuen 
com a mitjà de finançament de les cooperatives, contribuint a un creixe-
ment econòmic sostenible i integrador territorialment. #obrofil

Com va l’economia?
-Millorant, però queda molt per sortir de la crisi.
-Situació desigual: amb moltes persones i empreses empobrint-se.
-Cal més suport i ajuts als més vulnerables.

“Les principals demandes del mercat 
per a la fotovoltaica de tercera generació 

eren més flexibilitat i més opcions de color.” 

“La clau és definir les metes i objectius 
d’una forma suficientment senzilla ”

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 

Francesc Alcaraz
Economista soci-director FeedBackGround
@cescalcal

Amb l’aprovació del RD 
244/2019 que estableix les 
condicions per a l’autocon-
sum fotovoltaic, que com-

pleta el marc regulador del RD 15/2018 
que va eliminar el conegut impost al 
sol, fa que cada cop siguin més les inici-
atives tant de particulars com d’empre-
ses apostant per les energies renovables 
i més concretament per la fotovoltaica. 

En aquest cas, m’agradaria parlar-vos 
sobre l’evolució de la tecnologia foto-
voltaica cap a materials cada cop més 
eficients, aportant majors rendibili-
tats i robustesa. Concretament, d’una 
iniciativa europea (Projecte APOLO, 
Horizon 2020), on hi participen més 
de deu empreses i centres de recerca, 
entre ells, l’empresa catalana Flexbrick 
dels Hostalets de Pierola com usuari 
final i el Centre Tecnològic d’Excel-
lència LEITAT com a coordinador del 
projecte.  

En el projecte APOLO s’estan desen-
volupant dispositius flexibles basats 
en una nova i prometedora tecnologia 
fotovoltaica anomenada Perovskita, 
aconseguint fins ara rècords d’eficièn-
cia de més del 20% en mini mòduls, 
fet que suposa un canvi substancial en 
comparació amb altres cèl·lules solars 
de 3a generació inicials (com DSSC i 
OPV). Ha estat possible gràcies a un 
mòdul de 8 cel·les en sèrie fabricat als 
laboratoris Francesos del CEA - INES 
(Institut National de l’Énergie Solaire) 
que combina tècniques de deposició de 
revestiment i disseny làser. Les cèl·lules 
solars de perovskita (PSC) poden ser 
impreses sobre substrats flexibles i per-

meten una fabricació més econòmica. 
L’objectiu del projecte és assolir un cost 
de mòdul inferior a 0,40€/Wp (pic de 
watts).

Des del principi, les principals deman-
des del mercat per a la fotovoltaica de 
tercera generació eren més flexibilitat i 
més opcions de color. Ambdues propi-
etats ideals condueixen a noves oportu-
nitats de negoci en la fotovoltaica inte-
grada en edificis, d’interès per l’empresa 
Flexbrick. 

El problema més important de la tec-
nologia PSC és la curta vida útil que 
actualment és la principal barrera per 
a la seva comercialització. El consorci 
APOLO superarà les barreres esmenta-
des pel desplegament del mercat  pro-
porcionant cel·les solars fotovoltaiques 
flexibles (es treballa amb materials 
avançats tant per la cel·la com de l’en-
capsulant), estables i fiables (eficièn-
cia del 22% i amb almenys el 90% del 

rendiment inicial mantingut després 
de les proves d’envelliment accelerat). 
Les cel·les seran totalment imprimibles 
mitjançant processos escalables i de 
baix cost, reduint la quantitat de mate-
rials tòxics (la quantitat de plom en la 
capa de perovskita no és rellevant si es 
compara amb la tecnologia del Si) que 
afrontin els reptes per proporcionar so-
lucions i nous nínxols de mercat.

Les solucions APOLO permetran de-
senvolupar un producte totalment nou 
integrant els mòduls en el disseny ar-
quitectònic dels edificis i obrint la porta 
a altres mercats com ara l’automoció i 
el tèxtil. 

Joan Roig 
Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

Aquesta és una pregun-
ta que es fan la majoria 
de CEOs o responsables 
màxims de qualsevol  ti-

pus d’organització i certament, no té 
una resposta clara i senzilla. El sentit 
comú i experiència ens indica que el 
rendiment d’un equip ben integrat és 
molt superior al d’un equip on cada 
membre avança en direccions di-
ferents. I això no només passa en el 
món de l’empresa. També en el món 
de l’esport, organitzacions sense ànim 
de lucre, etc.

Un dels millors estudis que hem tro-
bat al respecte és el que es desprèn 
del llibre: Las cinco disfunciones de un 
equipo de Patrick Lencioni en el qual 
s’explica, de forma bastant plana, qui-
nes condicions ha de complir (totes 
són necessàries) un equip per assolir 
el seu màxim rendiment. Resumeixo:

1. Absència de confiança: És neces-
sari que hi hagi la suficient confiança 
entre els membres de l’equip i trencar 
la barrera de la invulnerabilitat amb 
l’objectiu que es pugui expressar, de 
forma oberta, qualsevol tema perso-
nal entre els membres. Sempre amb 
respecte, per descomptat.

2. Temor al conflicte: El problema és 
la manca de conflicte. Sense confian-
ça serà difícil que puguem establir 
conflictes ideològics oberts i cons-
tructius i seguirem fomentant una 
sensació d’harmonia artificial. No és 
bo que els membres ocultin les se-

ves opinions i inquietuds. Pot 
arribar a paralitzar la presa de 
decisions i per extensió, l’orga-
nització.

3. Manca de compromís: El re-
sultat és l’ambigüitat. És neces-
sari que tot l’equip es compro-
meti amb un pla o una decisió 
i aconseguir que tots facin el 
mateix. És molt difícil pujar al 
vaixell si no s’escolten les opi-
nions de tots. En aquest mo-

ment hom ja pot acceptar un pla, en-
cara que no hi estiguessis d’acord, car 
s’ha tingut en compte la teva opinió.

4. Evitar responsabilitats: Definits els 
objectius amb claredat, tots els mem-
bres de l’equip s’han de responsabilit-
zar del que s’accepta fer.  El problema 
està en el moment que saps que has 
de cridar l’atenció a un dels companys 
sobre un tema important, i preferei-
xes deixar-ho passar perquè no vols 
experimentar aquesta sensació de 
conflicte. Aquesta comunicació entre 
iguals és la més complicada.
La confiança és que quan un membre 
de l’equip et pressiona ho està fent 
perquè es preocupa per l’equip.

5. Atenció als resultats: Es produeix 
quan els membres de l’equip es dedi-
quen a perseguir el  reconeixement 
personal a costa dels resultats col-
lectius. La clau és que l’ego coŀlectiu 
sigui major que els egos individuals. 
És possible trobar a algun talent fora 
de sèrie en un equip, però que l’equip 
funcioni millor sense ell o ella.

La clau és definir les metes i objec-
tius d’una forma suficientment sen-
zilla per a que es comprenguin amb 
facilitat i de forma específica per tal 
que es puguin convertir en accions. 
L’efecte contrari de no tenir els objec-
tius clars provoca lluites de poder al 
ser poc precís el que s’ha de fer i això 
facilita que l’atenció es centri en l’èxit 
individual.

Comencem?   



es presta de dilluns a divendres, i amb tres viat-ges: a les 05:30 h, a les 13:30 h i a les 
21:30 h. 

En direcció als nuclis urbans d’Igualada i Santa Margarida de Montbui, el servei tam-
bé es presta els dies feiners excepte el primer viatge del dia, que s’ofereix de dimarts a 
dissabte. Hi ha tres viatges, amb sortida a les 06:05 h, a les 14:05 h, i a les 22:05 h. Les 
parades als nuclis urbans són a l’avinguda de Barcelona, 164 i a la carretera de Valls, 75.

Pel que fa a la línia TAD2, uneix Vilanova del Camí i Igualada amb el Polígon Les 
Comes. En di-recció al Polígon Les Comes, el servei compta amb dues parades als 
nuclis urbans: a la carretera C-244 a l’alçada de l’avinguda del Doctor Barraquer, 48, i 
a la rambla del General Vives, 17. El servei és diari, de dilluns a divendres, i consta de 
tres viatges amb sortida d’origen a les 05:25 h, a les 13:25 h i a les 21:25 h. 

En direcció als nuclis urbans d’Igualada i Vilanova del Camí, el servei també es presta 
els dies feiners excepte el primer viatge del dia, que s’ofereix de dimarts a dissabte. Hi 
ha tres viatges, amb sortida a les 06:05 h, a les 14:05 h, i a les 22:05 h. Les parades als 
nuclis urbans són a l’avinguda de Barcelona, 164 i a la carretera de Valls, 75.

“Hem establert una freqüència horària que s’ajusta a la demanda de la majoria dels tre-
balladors i treballadores del Polígon Les Comes”, ha detallat Carme Pros, gerent de S.A. 
Masats i Grup TG, l’empresa del grup DIREXIS que opera el servei. “Estem segurs que 
aquesta iniciativa serà un èxit perquè hi ha molts agents implicats que han treballat 
perquè sigui així”, ha apuntat.

Transport a la demanda: un model d’èxit

El servei s’ofereix sota l’aixopluc de Clic.cat, una iniciativa de la Generalitat de Catalu-
nya. Des de l’any 1991, aquesta institució ha anat implantant serveis de transport a la 
demanda amb la coŀlaboració dels ajuntaments i consells comarcals arreu del territori 
català. El novembre passat es va presentar la marca Clic.cat que respon a un model de 
transport a la demanda basat en la digitalització que facilita i agilitza l’accés als serveis 
del conjunt de la ciutadania. 

“Avui dia disposem de 235 línies que donen servei a 736 nuclis de població -ha explicat 
David Saldoni, director de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya-. El cas 
de les dues línies TAD1 i TAD2 és el resultat d’una demanda dels empresaris i del territori 
traduïda en mesures concretes per fomentar la mobilitat laboral en transport públic ga-
rantint la cohesió territorial i l’equitat de la ciutadania”, ha apuntat Saldoni. El transport 
a la demanda és un transport innovador amb futur: contribueix a garantir aquesta 
equitat, alhora que promou una mobilitat sostenible. 
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Des del 15 de març s’han posat en marxa en fase de prova pilot les dues 
línies d’autobús TAD1 i TAD2, que funcionen amb l’innovador siste-
ma a la demanda, dins el projecte Clic.cat impulsat per la Generalitat 
de Catalunya. 

El transport a la demanda és la nova manera de viatjar en transport públic de 
forma eficient, còmoda, segura, àgil i sostenible: el servei només es presta si algú 
el reserva prèviament a través de la web o de l’aplicació ‘El Meu Bus’.

Des del passat dilluns 15 de març, els treballadors i treballadores del Polígon de 
Les Comes tindran una nova manera sostenible i ràpida per arribar als seus llocs 
de treball. Amb l’esperit de seguir avançant en l’objectiu d’oferir alternatives de 
transport més sostenible, el grup de transports DIRE-XIS ha començat a operar 
a través de S.A. Masats dues noves línies de transport a la demanda per connec-
tar el Polígon Les Comes amb Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida 
de Montbui. i Ho farà amb un sistema innovador. Es tracta del transport a la 
demanda (TAD), una nova manera de viatjar impulsada pel programa Clic.cat 
de la Generalitat de Catalunya, que busca garantir l’accés als serveis de transport 
públic a les zones de baixa densitat i zones rurals. Alhora, permet que tots els 
ciutadans puguin tenir una altra opció més sostenible a l’ús del vehicle privat, de 
cara a atendre les seves necessitats de mobilitat.

El bus de S.A. Masats-Direxis connecta el Polígon Les Comes 
amb Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui 

Amb la col·laboració de:S.A. Masats-Direxis

Com funcionaran les noves línies TAD1 i TAD2? 

Les dues noves línies que connecten el Polígon Les Comes amb Igualada, Vila-
nova del Camí i Santa Margarida de Montbui reben el nom de TAD1 i TAD2 
i funcionen amb el sistema de transport a la demanda. Això vol dir que tenint 
un recorregut i uns horaris preestablerts, s’ha de demanar amb antelació. Dit en 
altres paraules: per utilitzar-lo primer cal haver fet una reserva i haver indicat la 
parada d’origen i la de destinació de la línia. “El funcionament és molt senzill: es 
fa la reserva a través de la web www.lescomes.elmeubus.com o de l’app El Meu Bus 
disponible per a Android i Apple”, explica Carme Pros, gerent de S.A. Masats i del 
Grup TG. La reserva s’ha de fer abans de les 12 de la nit del dia anterior al servei. 

El primer pas és registrar-s’hi i iniciar-hi sessió, sigui en la web o a l’app. Després, 
cal seleccionar l’horari i la parada, i l’usuari rebrà automàticament un codi QR 
que ha d’ensenyar al conductor o conductora en el moment de pujar a l’autobús.

Horaris i recorreguts de les línies TAD1 i TAD2

La línia TAD1 uneix Santa Margarida de Montbui i Igualada amb el Polígon Les Co-
mes. En direcció al Polígon Les Comes, dins dels nuclis urbans de les dues poblacions 
té parada a la carretera de Valls, 75 i a l’avinguda de Barcelona, 103. Dins del polígon, 
l’autobús hi fa un recorregut amb un total de 9 parades preestablertes. Alhora, el servei 
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Disset empreses de 
l’Anoia i el Consell 
Comarcal, obtenen 
la distinció turística 
Biosphefere

El Consell Comarcal i 17 em-
preses de la comarca han acon-
seguit el distintiu Biosphere 
2020 pel seu compromís amb el 
medi ambient i amb el turisme 
sostenible. El “Compromís per 
a la Sostenibilitat Biosphere” és 
un distintiu desenvolupat per 
la Diputació de Barcelona i la 
Cambra de Comerç de Barcelo-
na per garantir la qualitat i sos-
tenibilitat dels serveis turístics, 
basant-se en els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides.
Les empreses, serveis i entitats 
distingides són: Can Morei, 
Oficina Turisme de Calaf, Cal 
Barrusca, Cal Prat, Punt d’In-
formació d’Igualada, Obser-
vatori de Pujalt, Cal Fuster de 
la Plaça, Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui, Ajun-
tament de Capellades, Cal Peret 
Saboner, Anoia Patrimoni, Can 
Alemany, Can Gramunt, La Isla 
Verde, Cal Carulla, Vila Caelus, 
Ocisport Serveis Esportius i 
Consell Comarcal de l’Anoia.
Daniel Gutiérrez, conseller de 
Turisme remarca que “la sos-
tenibilitat és el camí de present 
i futur de l’activitat turística. A 
l’Anoia treballem per ser una 
destinació sostenible de refe-
rència, fomentant una activitat 
turística responsable, coherent 
i conscient a nivell ambien-
tal, social i econòmic. Amb el 
compromís Biosphere posem 
l’Agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
com a eixos fonamentals de la 
política turística comarcal”.
El “Compromís per a la Soste-
nibilitat Biosphere” vol esten-
dre la cultura de la sostenibi-
litat turística a les empreses i 
serveis turístics de les comar-
ques de Barcelona. Es tracta 
d’un programa desenvolupat 
per la Diputació, amb el suport 
de l’Institut de Turisme Res-
ponsable (ITR).
El desplegament i implantació 
territorial del programa s’ar-
ticula amb la Cambra de Co-
merç de Barcelona, i els 11 ens 
de gestió turística comarcals 
en conveni amb la Diputació. 
A l’Anoia, és el Consell Co-
marcal l’ens gestor i impulsor 
perquè les empreses i instituci-
ons s’adhereixin a aquesta me-
todologia de treball en la línia 
de la qualitat i la sostenibilitat. 
Per poder participar al projec-
te cal contactar amb l’adreça 
turisme@anoia.cat.
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D illuns l’alcalde i 
President del Con-
sorci Sociosanitari 

d’Igualada (CSSI), Marc Cas-
tells, va presentar la finalitza-
ció de les obres d’ampliació i 
reforma d’aquest centre.
La primera fase de les obres, 
que va suposar una inversió 
de 500.000€, va consistir en la 
construcció de la Sala Teresa 
Mimó, una nova sala d’actes 
polivalent de 243 m2 que va 
entrar en funcionament el de-
sembre de 2017 i que permet 
disposar de molt més espai 
que la sala d’actes anterior, de 
100 m2.
La segona fase, que ha suposat 
una inversió de 2.100.000€, ha 
consistit en la reforma i am-
pliació de la planta lila de la 
residència per crear una nova 
unitat de psicogeriatria, la 
creació de 3 noves habitacions 
dobles a l’antiga sala d’actes, la 
creació d’una sala per famili-
ars i d’una sala d’estimulació 
cognitiva a la planta verda. 
Les obres es van iniciar el se-
tembre de 2019 i han finalitzat 
aquest mes de març de 2021. 
Entre els mesos de març i maig 
de 2020, les tasques es van atu-
rar a causa de l’estat d’alarma 
decretat per la covid-19.
L’objectiu principal de l’obra ha 
estat el de modernitzar i am-
pliar la unitat lila, situada a la 

Acaben les reformes a la residència P. Vilaseca, 
amb una inversió de 2,1 milions d’euros

part més antiga de l’edifici de 
1987, que ara compta amb 15 
llits distribuïts en 8 habitaci-
ons àmplies i adaptades. S’han 
millorat les instal·lacions i els 
espais tant per a residents com 
per a professionals, i s’han 
creat noves zones comunes 
adaptades a les necessitats de 
les persones ateses amb de-
mències més avançades i a les 
persones que poden residir en 
unitats de convivència. La sala 
principal disposa d’una paret 
mòbil que permet dividir-la i 
tenir dos grups separats. Tam-
bé compta amb un projector 
per les sessions de cinema i 
amb electrodomèstics pels ta-
llers de cuina. L’amplitud dels 
nous espais comuns és molt 
beneficiosa per a les persones 

amb afectacions cognitives 
que necessiten deambular.
Les noves habitacions comp-
ten amb grues de sostre, que 
faciliten la tasca del personal, 
ja que són més ergonòmiques, 
i donen més seguretat als resi-
dents. Si bé la inversió estava 
enfocada en una modernitza-
ció i adequació de l’edifici, l’ac-
tuació també ha permès aug-
mentar el nombre de places de 
la residència en 7 llits addicio-
nals, passant de 152 a 159.
Per finançar el global de les 
dues fases s’ha comptat amb 
ajuts de la Diputació de Bar-
celona i la Fundació Bancària 
”la Caixa” i préstecs de Cai-
xaBank, l’Institut Català de Fi-
nances i Banc de Sabadell.
Durant la visita, l’alcalde, 
Marc Castells, ha afirmat que 
“els igualadins i igualadines 
hem de sentir-nos molt or-
gullosos de l’equipament que 
suposa la Residència Pare Vi-
laseca que gràcies a aquesta 
ampliació pot continuar amb 
la seva missió de donar quali-
tat de vida a les persones grans 
ateses al centre”.
Castells ha destacat la bona 
feina feta per l’equip que ha 
dirigit les obres i pels professi-
onals del CSSI que hi han par-
ticipat. Marc Castells ha agra-
ït, també, els ajuts aportats per 
la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, 
que han permès finançar una 
part important del projecte.

Model d’Atenció Centrada 
en la Persona
Malgrat que les restriccions 
imposades per la covid-19 han 
afectat l’aplicació del model 
d’Atenció Centrada en la Per-
sona, el CSSI manté l’objectiu 
d’aplicar aquest model assis-
tencial. El paradigma de l’en-
velliment actiu estableix que 
les persones grans no només 
necessiten tenir salut o segu-
retat per viure o per envellir 
dignament, sinó que també 
necessiten disposar d’oportu-
nitats de decisió, participació 
i desenvolupament personal si 
es vol millorar la seva qualitat 
de vida.
La Residència Pare Vilaseca, 
inaugurada el 1987, ofereix 
acolliment residencial perma-
nent o temporal a persones 
grans vàlides o amb diferents 
nivells de dependència en cinc 
plantes o unitats de convivèn-
cia diferenciades. Proporciona 
un servei integral i de màxima 
qualitat amb plans individu-
alitzats d’atenció personal in-
terdisciplinària per facilitar 
les activitats de la vida diària. 
També ofereix un servei de 
suport a les famílies i estades 
temporals de descans famili-
ar. Disposa d’un total de 159 
places de residència assistida, 
93 públiques concertades amb 
la Generalitat de Catalunya i 
66 privades i compta amb un 
centre de dia amb 40 places.

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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La diputada per la 
CUP-Guanyem al Par-
lament Montserrat 

Vinyets ha fet parada a Sant 
Martí de Tous, aquest dime-
cres, per explicar que l’orga-
nització continua treballant 
per millorar l’acord amb ERC, 
i en concret el punt de tran-
sició ecològica que inclou el 
desenvolupament de la Llei 
de transició energètica abans 
del 2022 i la moratòria dels 
de grans projectes eòlics i 
fotovoltaics d’impacte terri-
torial negatiu del Decret Llei 
16/2019. Vinyets, que ha qua-
lificat l’acord de mínims, ha 
insistit en les conseqüències 
negatives que està compor-
tant pel territori l’aplicació del 
Decret sense tenir un Pla Ter-
ritorial d’implantació aprovat 
i que ha suposat “la libera-
lització del sector deixant en 
mans de l’especulació i l’oligo-
poli energètic un dels reptes 
més grans i urgents que tenim 
com a societat”.
La diputada ha recordat que 
la CUP va ser l’únic grup 
parlamentari que va votar en 
contra en el seu moment i que 
el Decret es va fer “a esquenes 
del territori i amb l’oposició 
de entitats i col·lectius ecolo-
gistes, fins i tot alcaldes dels 
mateixos partits del Govern 
que el van promoure ara ma-
teix s’hi oposen”. Tanmateix, 
Vinyets ha volgut remarcar 
que l’organització no s’oposa 
a la implantació de les reno-
vables, sinó que aquesta es-
tigui “en mans dels que més 
han contribuït a l’emergència 
climàtica i que no respongui 
als criteris d’aproximar la pro-
ducció als centres de consum 
i aprofitar els espais ja alterats 
per l’activitat humana inclo-
sos en la Llei de Canvi Climà-
tic aprovada per Parlament”.
D’altra banda, Tere Vidal, re-
gidora de Sant Martí de Tous 
ha presentat la campanya “Sí 
a les renovables. Defensem 
el territori” que l’organització 
ha començat a desplegar a tot 
el principat, i que entre altres 
accions, implica la presen-
tació d’una moció a tots els 
ajuntaments on la CUP té re-
presentació. La moció, que in-
clou que els consistoris es po-
sicionin en contra del Decret, 

també insta als ajuntaments a 
implementar mesures per un 
model de transició energètica 
liderada i sota control públic 
i ciutadà. Vidal ha aprofitat 
per explicar que l’organització 
també s’ha adherit al manifest 
“Per un model energètic sos-
tenible” impulsat pel GEPEC i 
el qual ja han sotasignat nom-
broses entitats i col·lectius 
ecologistes, així com ajunta-
ments de les zones afectades 
per grans macroprojectes de 
centrals eòliques i fotovoltai-
ques. La regidora de Tous ha 
volgut assenyalar que el mu-
nicipi té més de 116 ha afecta-
des per projectes d’instal·lació 
de plaques fotovoltaiques que, 
“malgrat l’oposició veïnal, 
compten amb la complicitat 
del govern municipal”. Vidal 
s’ha queixat que el govern del 
municipi s’ha negat a parlar 
amb veïns contraris a aquest 
parc solar durant diversos 
mesos, però que finalment, 
“ha cedit davant la pressió 
ciutadania i ens reunirem avi-
at”. 
Per la seva banda, Martina 
Treserras, portaveu de la pla-
taforma veïnal Salvem Tous, 
ha parlat en nom de les més 
de deu entitats i plataformes 
de la comarca que s’oposen 

a l’allau de projectes en curs 
al nord de l’Anoia. Treserras 
ha explicat que a l’Anoia hi 
ha més de 800 ha afectades 
per projectes d’instal·lació de 
plaques fotovoltaiques, a més 
de prop de 150 molins en di-
versos parcs eòlics. Des dels 
col·lectius i plataformes de 
defensa del territori de l’Ano-
ia han demanat la derogació 
del decret 16/2019, la paralit-
zació dels tràmits de tots els 
projectes de centrals eòliques 
i de plaques fotovoltaiques, 
com ja han fet municipis com 
Bellprat, Argençola, Òdena 

La CUP i plataformes comarcals demanen una implantació de les 
energies renovables real, local i amb la participació del territori

i Rubió, i han demanat va-
lentia política per exigir a la 
Generalitat “un canvi de mo-
del energètic d’implantació 
d’energies renovables on no hi 
hagi cabuda l’especulació ni la 
massificació”.

Manifestacions contràries al 
Decret Llei de les Renova-
bles
Per tal de mostrar el rebuig al 
Decret Llei que permet la ins-
tal·lació de grans parcs eòlics 
i fotovoltaics sense escoltar 
al territori, des de la CUP ja 
han anunciat diverses mobi-

litzacions, tant a nivell ca-
talà com a nivell local. Així 
doncs, aquest proper diu-
menge, 2 de maig, hi haurà 
una manifestació a Barcelo-
na. A la capital catalana tam-
bé està previst que n’hi hagi 
una altra, més entrat el mes 
de maig. 
Pel que fa a l’Anoia, també 
s’ha anunciat una acció pel 
proper 9 de maig. Tot i que 
encara està per definir quin 
tipus de mobilització es por-
tarà a terme sí que s’ha expli-
cat que aquesta s’iniciarà al 
Bon Àrea de Jorba.

Foto: ACN

ANUNCI
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de 
data 22 de febrer de 2021 , va adoptar l’acord d’aprovar 
inicialment les bases d’ajuts excepcionals pel sector 
empresarial i de serveis afectat pel COVID – 19 , i sotme-
tre-les a informació pública per un període de trenta dies.
L’anunci de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i al 
DOCG, el dia 3 de març de 2021, al diari La Veu el dia 26 
de febrer de 2021 i al taulell d’anuncis de la seu electròni-
ca de l’Ajuntament de Calaf des del dia 3 de març al 16 
d’abril de 2021. 

Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense 
que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, proce-
deix entendre-les aprovades de�nitivament. 

Per aquest motiu es fa públic el text íntegre de la citades 
bases per al seu coneixement general i en compliment 
d’allò previst en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.

MAQUINISTA DE TROQUELADORA

Requerim:
Preferible experiència  com a maquinista de troqueladora 
tipus Bobst  o similars

FUNCIONS DEL LLOC: 
Ser plenament operatiu per portar la màquina amb autonomia. 
Realitzar  canvis de troquel , registre, expulsió i separació de poses etc.  
Ha de ser responsable de la qualitat de producció de la seva màquina.
Neteja i manteniment de la màquina.
 

MAQUINISTA D’ENGOMADORA/PLEGADORA

Requerim:
Preferiblement experiència en màquina engomadora tipus Bobst 
Experfold, Alpina, Jagenberg. Per treballs d’engomat lineal alta 
velocitat, sistemes d’injecció/disc de cola HHS o altres i amb alimenta-
dors i recollidores automàtiques tipus Cartonpack. 

FUNCIONS DEL LLOC: 
Ser plenament operatiu per portar la màquina amb autonomia. 
Realitzar  els canvis de formats i mantenir els objectius de velocitat i 
productivitat
Responsable  de la gestió de l’equip de la màquina .  Carregador / 
recollidor
Responsable de la qualitat de la producció de la seva línia.
Neteja i manteniment de la màquina.

Interessats enviar CV a:
hr.igualada@graphicpkg.com
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Òdena viurà, del 26 
d’abril al 9 de maig, 
la Festa Major, la 

primera que s’organitza en la 
situació de pandèmia que es-
tem vivint, ja que la de l’any 
passat es va haver de suspen-
dre. 
La regidora de cultura, Va-
nessa Garcia explica que “ha 
arribat el moment de co-
mençar a programar actes 
diversos per tal de reprendre 
l’activitat cultural al muni-
cipi. Si bé no realitzem tots 
els actes que tocarien, ja que 
alguns d’ells dificulten el se-
guiment de les mesures, so-
bretot aquells de la cultura 
popular com són el ball de 
les crespelles o les sardanes,  
aquest programa pensem 
que és una bona arrencada.”
La regidora apunta que “La 
cultura és un dels sectors 
més castigats per la crisi de 
la pandèmia per això hem 
apostat fort per una “cultura 
segura” i en tots els actes es 
tindrà especial cura de se-
guir totes les mesures de se-
guretat i higiene establertes 
pel departament de Salut de 
la Generalitat i el PROCI-
CAT.”
La programació s’ha prepa-
rat des de l’àrea de Cultura 
de l’Ajuntament amb la par-
ticipació de les entitats cul-
turals i socials i el suport de 
la Diputació de Barcelona i 
la Biblioteca Municipal l’At-
zavara.
El cartell de la Festa Major 
d’enguany, que se celebra en 
el marc de la diada de Sant 
Pere Màrtir, és obra de Ta-
mara Contreras López, de 
21 anys. Al concurs es van 
presentar set cartells. El lliu-

rament del premi a la gua-
nyadora es farà el dilluns 26 
d’abril, a les 19 h a la Bibliote-
ca l’Atzavara, en el transcurs 
de la inauguració de l’expo-
sició Galeria Odenenca, que 
mostrarà els treballs de di-
versos artistes locals i que es 
podrà visitar fins al dissabte 
8 de maig. Els cartells parti-
cipants en el concurs també 
es podran veure en el mateix 
espai cultural. 
L’acte d’inici de la festa gros-
sa odenenca tindrà lloc el 
divendres 30 d’abril, a les 
18.30 h a la plaça Major, amb 
el títol “Òdena entre ahir i 
demà” i el tradicional toc de 
campanes. Hi serà present el 
pubillatge del municipi, que 
també assistirà en altres de 
les activitats programades 
durant els dies festius.

Propostes esportives i cul-
turals
Dos dels actes destacats de la 
programació són el monòleg 
amb el conegut humorista 
José Corbacho i un concert 
de tribut al mític grup de 
rock britànic Queen, a càr-
rec de Momo Cortés. La pri-
mera proposta tindrà lloc el 
divendres 30 d’abril, a les 20 
h al pavelló Mestre Vila Vell, 
i compta amb la col·labora-
ció de la Comissió Jove Gar-
gantua Odenenca. Corbacho 
portarà a l’escenari l’especta-
cle “Ante todo mucha calma”, 
disposat a riure de tot i de 
tothom. 
La segona proposta es farà el 
dissabte 1 de maig, a les 20 
h al mateix pavelló. Momo 
Cortés presenta la primera 
banda de tribut a Queen que 
va sorgir a l’estat espanyol i 
una de les més reconegudes 
en l’àmbit internacional. 
Dins de la programació fes-
tiva també s’ha volgut donar 

relleu a les activitats espor-
tives. El dissabte 1 de maig, 
a les 8.30 h des de la plaça 
Major es farà la sortida d’una 
caminada popular a la Font 
de ca l’Enrich. Aquesta ac-
tivitat s’organitza des de la 
Colla Excursionista Òdena 
Matinera. Per al diumenge 2 
de maig s’ha programat una 
sortida en bicicleta, “Mou-te 
en bicicleta”, que tindrà com 
a punt de sortida i d’arribada 
la plaça Major, a partir de les 
11 h. Aquesta proposta l’or-
ganitza el Club Ciclista Team 
Lozano. 
La bicicleta tornarà a ser la 
protagonista el diumenge 9 
de maig amb el Gran Premi 
Ciclista d’Òdena, que arriba-
rà a la setanta-unena edició. 
La sortida tindrà lloc a les 
9.45 h des de la plaça Major i 
l’arribada serà al mateix lloc 
a les 13.15 h, quan es farà el 
lliurament de premis. 
A més d’aquestes activitats, 
hi haurà el tradicional ofici 
solemne en honor al patró 

Sant Pere Màrtir amb l’acom-
panyament de la coral Mixta 
d’Igualada, el diumenge 2 de 
maig, a les 11 h a l’església de 
Sant Pere Apòstol. El mateix 
diumenge, a les 18 h a la pla-
ça Major, el grup l’Espingari 
oferirà un recital d’havane-
res. I per a tota la família, el 
dissabte 1 de maig, a les 18 
h al Teatre Unió Agrícola, hi 

Òdena celebrarà un tast de la seva Festa Major
Un monòleg amb l’hu-
morista José Corbacho 
i un concert de tribut a 
Queen, plats forts del 

programa festiu

haurà un espectacle de mà-
gia còmica, a càrrec de Ge-
rard Borrell. 
Dins del programa, també 
s’inclou un acapte de sang, 
previst per al diumenge 9 de 
maig, de les 10 a les 14 h al 
Centre Cívic El Pla i organit-
zat pel Banc de Sang i Teixits. 
Caldrà reservar hora a www.
donarsang.gencat.cat. 

Festes del Roser a l’Espelt
L’Espelt viurà, el cap de set-
mana del 8 i 9 de maig, les 
tradicionals Festes del Roser, 
organitzades per l’Associació 
Centre Cultural de l’Espelt 
amb el suport de l’Ajunta-
ment. El dissabte, a les 13 h 
al camp de darrere del cen-
tre, hi haurà un concert-ver-
mut amb el grup “Entre ami-
gos”. I a les 18.30 h a l’església 
de Santa Magdalena se cele-
brarà l’ofici solemne en ad-
vocació a la Mare de Déu del 
Roser. 
I per al diumenge s’ha pro-
gramat una caminada po-
pular pels voltants del nu-
cli. La sortida es farà les 8 h 
per a aquelles persones que 
vulguin caminar entre dues 
i tres hores i a les 9 h per a 
aquelles persones que vul-
guin caminar una hora. 
Tots els detalls de la pro-
gramació de la Festa Major 
d’Òdena i de les Festes del 
Roser de l’Espelt es poden 
consultar al web municipal 
www.odena.cat. 

ÒDENA / LA VEU 

El proper dimarts 4 de maig 
l’equip del Síndic farà una 
atenció telemàtica (trucada 
o videotrucada) dirigida als 
veïns i a les entitats d’Òdena i 
comarca que vulguin fer con-
sultes o exposar queixes en 
relació amb vulneracions dels 

seus drets per part d’adminis-
tracions públiques i empreses 
que presten serveis generals 
(aigua, llum, gas,...).
Les persones que hi estiguin 
interessades, caldrà que con-
certin prèviament l’entrevista 
trucant al telèfon 900 124 124 
o enviïn un correu electrònic 
a l’adreça sindic@sindic.cat

Atenció telemàtica 
personalitzada del Síndic 
de Greuges a Òdena

ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES 
GRÀCIES A LA LLEI DE LA

2a  OPORTUNITAT
IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54
93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

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

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Divendres 23 d’abril 
coincidint amb la 
Diada de Sant Jor-

di va tenir lloc, a l’exterior de 
la Biblioteca l’Atzavara l’acte 
de lliurament dels premis del 
VII Concurs de Relats Breus 
d’Òdena convocat per l’Ajun-
tament d’Òdena, l’Espai Jove 
amb col·laboració de la bibli-
oteca l’Atzavara  Enguany, la 
temàtica proposada era lliure, 
però el relat havia de menci-
onar Òdena o algun dels seus 
carrers, places, equipaments, ... 
Es van presentar 56 creacions 
literàries, nombre que va sa-
tisfer molt als organitzadors i 
jurat, així com el nivell de les 
obres presentades que cada 
any dificulten més la seva va-
loració. 
El jurat va estar format per Fina 
Tomàs, Pere Regordosa, Mont-
se Planell i Eva Junyent tots ells 
vinculats de forma amateur o 
professionalment al món de la 
literatura. 
Els participants competien en 
diferents categories dividides 
per cursos. Així el primer i 
segon classificat en la primera 
categoria, 3r i 4t de primària, 
van ser Martina Closa, primer 
premi i Núria Mohamed, se-
gon, que es van endur 30 euros 
i 15 euros respectivament. En 
la categoria de 5è i 6è de pri-
mària va ser guanyadora Elsa 

Pons que va rebre 40€ i la sego-
na va ser Kimberly Jiménez que 
va guanyar 20€.
Els guanyadors en la catego-
ria de 1r i 2n d’ESO van ser: el 
primer premi Pablo Delgado 
i la segona Maria Mohamed. 
Els autors van rebre 50 euros el 
guanyador i 25 euros per la fi-
nalista.
En la categoria 3r i 4t d’ESO 
només va ser premiat un treball 
quedant desert el segon premi. 
La guanyadora va ser Mar Ro-
mero qui va guanyar 60€
Finalment, en la categoria de 
majors de 16 anys, el primer 
classificat Oriol Solà va guanyar 
70€ i la segona Nohel Sanchez 
50€.
Al llarg de tota la setmana, del 
19 al 23 d’abril, la Biblioteca 
l’Atzavara va ser  seu de l’acti-

Òdena entrega els premis del VII 
concurs de relats Breus d’Òdena

vitat cultural programada es-
pecialment per Sant Jordi. S’hi 
va realitzar un taller de roses 
i punts de llibres pensats pels 
més petits de casa. 
També pel públic familiar va 
tenir lloc l’Hora del Conte amb 
Clara Gavaldà qui va explicar 
tres contes de la llegenda de 
Sant Jordi. 
Finalment, la presentació del 
llibre ‘Rebeldía’ de i amb Gal 
Gomila que va combinar músi-
ca i literatura va cloure la cele-
bració dels actes culturals en el 
marc de la Diada de Sant Jordi 
a Òdena.  
L’Ajuntament agraeix la bona 
acollida que han tingut tots els 
actes i la responsabilitat de tot-
hom en seguir les mesures de 
prevenció, donant exemple que 
la cultura és segura.

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
s’ha sumat al manifest 
que han signat els 33 al-

caldes de l’Anoia i que demana 
mesures urgents davant la pos-
sibilitat que l’Estat o la Gene-
ralitat de Catalunya decideixin 
desplegar grans instal·lacions 
fotovoltaiques o eòliques a 
l’Anoia sense comptar amb el 
consens del territori directa-
ment afectat.
En el cas de Jorba, a més, 
l’Ajuntament ja s’ha trobat en 
el cas que se li han desestimat 
les al·legacions que ha presen-
tat a la ubicació d’una d’aques-
tes instal·lacions que preveu 
ocupar una part del terme 
municipal. L’alcalde de Jorba, 
David Sànchez, considera que 
“cal treballar per augmentar la 
producció d’energia verda al 
territori, però no a qualsevol 
preu”. “Qui més coneix la rea-
litat de cada municipi és el seu 
ajuntament i cal que s’escolti i 
es tingui en compte la seva veu 
a l’hora de prendre decisions 
que poden afectar generacions 
futures de ciutadans”, afegeix 
Sánchez.
El manifest, que es farà arri-
bar a les administracions ca-
talana i espanyola, demana la 
derogació del decret 16/2019 
i la redacció d’un Pla Director 
de les Energies Renovables de 
Catalunya que estableixi, amb 
la participació dels agents de 
cada territori i molt especial-
ment amb la participació dels 
ajuntaments i la ciutadania, 
quines són les ubicacions més 
adients per a aquestes instal·la-
cions.
Segons el document, el Con-
sell d’alcaldes de l’Anoia com-
parteix els compromisos de 
lluita contra el canvi climàtic i 
de transició cap a les energies 
renovables i no s’oposa a la ins-
tal·lació de camps de plaques 

fotovoltaiques ni parcs eòlics 
a la comarca. També entén que 
el procés de canvi de model 
energètic ha de ser ràpid per-
què és urgent. Però planteja a 
les administracions catalana i 
espanyola que cal que consen-
suïn les possibles ubicacions 
perquè treballant per acon-
seguir arribar al 2050 amb 
un model energètic millor no 
s’acabi malmetent de manera 
irrecuperable el paisatge, l’eco-
nomia i l’estil de vida de la co-
marca, així com el patrimoni 
natural, agrícola i cultural.

Jorba reivindica la veu 
del territori en el tema de 
les energies renovables

Se suma al manifest 
del Consell d’alcaldes 

que vol evitar l’impacte 
mediambiental i paisat-

gístic a la comarca

EDICTE
 

El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 
22 de febrer de 2021 , va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment l'Ordenança del servei de recollida de residus muni-
cipals de Calaf, i sotmetre-la a informació pública per un 
període de trenta dies.

L’edicte de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i al 
DOCG, el dia 3 de març de 2021, al diari La Veu el dia 26 de 
febrer de 2021 i al taulell d’anuncis de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Calaf des del dia 3 de març al 16 d’abril 
de 2021. 

Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, procedeix 
entendre’l aprovat de�nitivament. 

Per aquest motiu es fa públic el text íntegre de la citada 
ordenança per al seu coneixement general i en compli-
ment d’allò previst en l’article 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.

EDICTE
 

El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 
22 de febrer de 2021 , va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment el Projecte d’establiment de servei de l’Espai Social i 
Cultural Carmen Arrojo Maroto de Calaf, i sotmetre’l a 
informació pública per un període de trenta dies.
L’edicte de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i al 
DOGC, el dia 4 de març de 2021, al diari La Veu el dia 26 de 
febrer de 2021 i al taulell d’anuncis de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Calaf des del dia 4 de març al 19 d’abril 
de 2021. 

Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, procedeix 
entendre’l aprovat de�nitivament. 

Per aquest motiu es fa públic el text íntegre del citat 
projecte d’establiment de servei per al seu coneixement 
general i en compliment d’allò previst en l’article 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalun-
ya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’apro-
va el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals.

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.
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L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
obrirà durant els pro-

pers dies un procés participa-
tiu per tal que els veïns i veï-
nes del Nucli Antic decideixin 
els usos del Centre de Serveis 
Municipal. S’obrirà aquest 
procés participatiu per conèi-
xer si cal reconvertir el servei 
de consultori mèdic en un nou 
servei de llar d’infants.
En un context on l’ocupació 
de les llars d’infants està en 
baixada degut a la que hi ha 
menys naixements a nivell 
català, un grup de famílies 
del Nucli Antic ha reclamat 
la creació d’un servei de Llar 
d’Infants en aquest nucli del 
municipi, ja que hi ha un bon 
nombre de naixements.
Cal remarcar que l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui no disposa al Nucli 
Antic d’altres equipaments, 
mes enllà de l’actual consulto-
ri mèdic, que estiguin adaptats 
per poder prestar un servei de 
llar d’infants.
El consultori mèdic del Nucli 
Antic, abans de l’esclat de la 
pandèmia de covid-19, oferia 

servei a la ciutadania, cada 15 
dies, els dilluns i dimecres de 
8.30 a 12 del migdia amb pro-
fessionals del CAP de Mont-
bui. Des de l’Equip de Govern 
municipal es valora que aquest 
espai seria l’equipament més 
hàbil per poder acollir el nou 
servei de llar d’infants. 
 
La nova llar d’infants
La nova llar d’infants aten-
dria nens i nenes 0 a 3 anys en 
un mateix espai educatiu i de 
lleure. La capacitat màxima 
seria de 10 infants. 
Per tal de posar en marxa la 

S’obrirà un procés participatiu al nucli antic per 
decidir si es vol recuperar servei de llar d’infants

nova Llar l’Ajuntament hauria 
d’assumir unes obres d’adap-
tació de l’espai de l’actual con-
sultori mèdic i al pati de l’anti-
ga escola.
L’Ajuntament de Montbui do-
taria del personal educatiu 
necessari, així com de la coor-
dinació d’aquesta llar dins la 
xarxa municipal de llars d’in-
fants.
Els criteris de primera inscrip-
ció es mantindrien segons zo-
nificació prioritzant els veïns i 
veïnes del Nucli Antic i masies 
per accedir a una plaça de la 
nova llar, tal i com funciona a 

la resta del municipi.
Per tal de conèixer l’opinió de 
la ciutadania, l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
organitzarà la consulta parti-
cipativa el dissabte 15 de maig, 
amb la col·locació d’una urna 
consultiva on podran votar els 
veïns i veïnes del Nucli Antic 
i  masies associades. L’espai de 
votació serà el mateix consul-
tori mèdic i l’horari serà de 
10.30 a 13.30 hores i de 16.00 
a 19.00 hores. Caldrà acredita-
ció amb el DNI per poder vo-
tar, i només podran fer-ho les 
persones de mes de setze anys.
 
Llar d’Infants “Montxic”, 
precursora entre 2008 i 2015
El Nucli Antic montbuienc 
va disposar de servei de llar 
d’infants municipal amb la 
Llar d’Infants “Montxic” entre 
els anys 2008 i 2015. Aquest 
servei, dimensionat en aquell 
moment per acollir fins a 36 
infants de 0 a 3 anys, va estar 
en funcionament fins a l’estiu 
de 2015, quan l’equip de go-
vern socialista llavors en el 
poder, adduint baixa matrí-
cula d’infants i dificultats eco-
nòmiques de gestió, va decidir 
suprimir aquest servei.  

MONTBUI / LA VEU 

Divendres es va cele-
brar la diada de Sant 
Jordi a Montbui, amb 

un gran èxit de venda de ro-
ses i llibres. La jornada es va 
desenvolupar sense incidents, 
amb respecte a les restricci-
ons sanitàries per la covid-19. 
El mateix divendres a les es-
coles i a les llars d’infanfs de 
Montbui es va projectar un 
espectacle d’animació infantil 
sobre la llegenda de Sant Jor-
di, realitzat per la companyia 
Rovelldou.
Durant tota la setmana pas-
sada es van dur a terme di-
ferents propostes culturals. 
Cronològicament, el dimarts 

20 d’abril es va organitzar 
a la Biblioteca Mont-Àgora  
“Contes de Sant Jordi al re-
vés”, a càrrec de La Minúscu-
la i també es va projectar a la 
sala petita Mont-Àgora el do-
cumental “Oeconomia”.
El dimecres 21 d’abril es 
va instal·lar al vestíbul de 
Mont-Àgora l’exposició re-
trospectiva “Un any després”. 
Es tracta d’un recull de les 
obres participants en el Con-
curs de Dibuix infantil i ju-
venil “Primavera confinada 
2020”. L’exposició es podrà 
veure fins el 24 de maig.
I el dijous 22 d’abril va tenir 
lloc a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra  l’acte de lliurament de pre-
mis del 12è Concurs de Con-

Miguel Juárez i la regidora de 
Cultura Sara Bergantiño van 
lliurar els premis a les gua-
nyadores. Cal remarcar que a 
la categoria juvenil els premis 
van quedar deserts. Les tres 
obres premiades estan publi-
cades a la pàgina web muni-
cipal www.montbui.cat.
Hotel Cochambre i Dàmaris 
Gelabert van completar un 
excel·lent cap de setmana 
cultural a Mont-Àgora
Més de 120 persones van pre-

La cultura va ser protagonista a Montbui, per Sant Jordi

senciar dissabte passat a la 
Sala Auditori Mont-Àgora el 
concert-espectacle ofert pel 
grup “Hotel Cochambre”, que 
van portar fins a Montbui el 
seu recital “Ex-cupidos”. Amb 
un “show” musical, improvi-
sat i divertit, els Hotel Coc-
hambre van fer les delícies 
d’un públic que va interactuar 
i que va gaudir amb un dels 
millors espectacles de comè-
dia que es poden veure actu-
alment a Catalunya.

tes “Castell de La Tossa”.
El jurat d’aquesta edició el 
van formar Núria Rossell, 
directora de la Biblioteca 
Mont-Àgora, Carles Maria 
Balsells (escriptor i expresi-
dent de la Fundació La Tos-
sa) i Èrika Mancebo, tècnica 
de Cultura de l’Ajuntament 
montbuienc.
El primer premi a la catego-
ria absoluta va ser per a la 
montbuienca Sandra Villar, 
amb “Abro los ojos”...El segon 
guardó el va guanyar Núria 
Oliva (Caldes d’Estrac), amb 
el conte “Com un robí”. I el 
tercer premi va correspondre 
a Mar Luque, de La Pobla de 
Claramunt, amb l’obra “Dei-
xar-se anar”. L’Alcalde Jesús 

MONTBUI / LA VEU 

L’Espai Montjove organitza 
durant aquest proper mes de 
maig dos tallers per afavorir 
l’associacionisme i la partici-
pació sota el títol “Activem 
l’energia transformadora”. 
El proper 12 de maig s’orga-
nitzarà una primera sessió 
oberta a tothom i el 26 de 
maig una segona amb joves 
associats a la comissió de jo-
ves i a d’altres entitats. 
Per a més informació, podeu 
adreçar-vos a l’espai Mont-
jove, carrer Sant Miquel, 
6. També trobareu més in-
formación a l’instagram @
montjove o bé al telèfon 697 
403 980.

Orientació laboral a l’Insti-
tut Montbui
Dilluns passat la dinamitza-
dora de Montjove va portar 
fins a l’Institut Montbui la la 
xerrada “I després de l’ESO, 
què?”. 
L’objectiu de l’activitat era 
informar a l’alumnat de 4t 
d’ESO de les possibilitats 
acadèmiques abans de les 
preinscripcions. 

Tallers d’associacio-
nisme i participació 
juvenil a Montjove

CARNISSERIA 
 XARCUTERIA 

AVIRAM

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

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Can Papasseit va acollir 
aquest divendres l’acte 
institucional de Sant 

Jordi que va incloure el lliura-
ment dels premis del concurs 
de narrativa breu i també de 
“Versos al pas”. Josep Sampere 
Martí, amb “La sort a les te-
ves mans” i Mònica Carrasco, 
amb “L’arquitectura del destí” 
van proclamar-se guanyadors 
de la primera edició del con-
curs de narrativa breu premiat 
amb 600 i 400 € respectiva-
ment.
La regidora de Cultura, Car-
lota Silva ha explicat a Ràdio 
Nova que s’està valorant la 
possibilitat d’editar un llibre 
amb el recull dels 39 relats que 
es van presentar al concurs. 
Durant la cerimònia de diven-
dres també es van anunciar 
el nom dels onze guanyadors 
del concurs “Versos al pas” 
així com els seus versos que 
podreu llegir en els passos de 
vianants del municipi.
Els versos guanyadors són: 
“Quiero se la única que te 
coma a versos” de Martinasky, 
ubicat al carrer de Cristòfor 
Colom cantonada amb Santa 
Llúcia. 
“La lluna i els gats s’han fet 
amos dels carrers, Vilanova 
dorm” de Roge Cerezo,  ubicat 
al carrer Igualada.
“Aunque todo gire, nada se 
mueve, si el sentido, es el que 
uno sostiene” de Carlos Gó-
mez, ubicat al carrer Montser-
rat (davant l’estanc)
“Prefiero que besemos la paz 
antes que golpear la guerra” d’ 
Alba Palomo, ubicat al carerr 
Alba. 

“Calle abajo van mis versos 
persiguiendo tus lunares” de 
Rosa María Alcalá, ubicat al 
passeig de la Indústria.
“Si te saco una sonrisa al pa-
sar, ya soy inmensamente fe-
liz” de Cristina Medina, ubi-
cat al carrer Papa Joan XXIII 
(davant l’Escola Marta Mata)
“Vilanova ciutat acollidora, de 
tothom i a tota hora” de David 
Roig, ubicat al carrer dels Tei-
xidors amb Frai Juníper Serra. 

Josep Sampere Martí i Mònica 
Carrasco guanyadors del concurs de 
narrativa breu de Vilanova del Camí

“Desfarem el camí com un 
dibuix de guix que la pluja es-
borra” de Marga Solano, ubi-
cat al carrer Sèneca.
“Mira’m. Em veus? Camino, 
com tu. Els nostres destins es 
creuen” de Trèvol, Nuria Fà-
bregas, ubicat al carrer Mont-
serrat (davant el PMUR3)
I “Nuestros mayores de la 
mano a una vida llena de re-
cuerdos” de Laura Pavón, ubi-
cat al carrer Sant Lluís.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí ha 
iniciat els tràmits per 
ser ciutat educadora i 

es planteja ser un agent actiu 
en el canvi educatiu del país. 
Això implica un canvi de para-
digma que col·loqui l’educació 
al centre de la política local i 
que sumi diferents agents tant 
polítics com educatius i socials.
Una Ciutat Educadora és aque-
lla que aposta per l’educació 
com a eina de transformació 
social, mobilitzant i articulant 
el màxim nombre possible 
d’agents educatius que interve-
nen al territori.
Implica el compromís amb un 
model de ciutat basat en els 
principis d’inclusió i igualtat 
d’oportunitats, justícia social, 
democràcia participativa, con-
vivència entre diferents cultu-
res, diàleg entre generacions, 
promoció d’un estil de vida 
saludable i sostenible, planifi-
cació d’una ciutat accessible i 
interconnectada, cooperació, 
etcètera. Principis que es tro-
ben recollits a la Carta de Ciu-
tats Educadores.
Vilanova del Camí s’ha plan-
tejat un seguit de compromi-
sos que han començat amb la 
redacció del Pla Local d’Edu-

cació i el Pla Educatiu d’Entorn 
que han sumat la participació 
transversal de les àrees muni-
cipals, però també d’altres ins-
titucions com l’EAP Vilanova 
del Camí, l’Hospital Universi-
tari d’Igualada, entitats i asso-
ciacions i centres educatius... 
entre altres.
La voluntat és avançar plegats 
cap a un nou model de ciutat 
des de l’educació, en el sentit 
més ampli de la paraula.

Associació de Ciutats Educa-
dores
Fundada l’any 1994, l’Associ-
ació Internacional de Ciutats 
Educadores (AICE) és una As-
sociació sense ànim de lucre, 
constituïda com una estruc-
tura permanent de col·labo-
ració entre els governs locals 
compromesos amb la Carta de 
Ciutats Educadores, que és el 
full de ruta de les ciutats que la 
componen.
Qualsevol govern local que 
accepti aquest compromís pot 
convertir-se en membre actiu 
de l’Associació, amb indepen-
dència de les seves competèn-
cies administratives.
Al tancament de l’exercici 2019, 
el nombre de membres ascen-
deix a 494 ciutats de 36 països 
de tots els continents.

Vilanova vol ser ciutat 
educadora i municipi 
referent dels canvis 
educatius del país

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 67

EDICTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 
22 de febrer de 2021 , va adoptar l’acord d’aprovar inicial-
ment el Reglament de l’Espai Social i Cultural Carmen 
Arrojo Maroto de Calaf, i sotmetre’l a informació pública 
per un període de trenta dies.

L’edicte de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i al 
DOGC, el dia 4 de març de 2021, al diari La Veu el dia 26 de 
febrer de 2021 i al taulell d’anuncis de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Calaf des del dia 4 de març al 19 d’abril de 
2021. 

Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, procedeix 
entendre’l aprovat de�nitivament. 

Per aquest motiu es fa públic el text íntegre del citat regla-
ment per al seu coneixement general i en compliment 
d’allò previst en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Diumenge al migdia 
va tenir lloc la pre-
sentació del llibre Els 

Romeu, una nissaga de pape-
rers de la Pobla de Claramunt, 
guanyador del Premi Gumer-
sind Bisbal 2019 que promou 
l’estudi de la història local. 
Al llarg de les diferents edi-
cions del premi, s’han publi-
cat més de 30 títols que han 
permès la recerca històrica 
en diferents temàtiques, algu-
nes específiques de la Pobla 
de Claramunt d’altres d’abast 
comarcal i també d’arreu del 
territori. 
El llibre és de l’autora pobla-
tana Marta Bartrolí i Romeu, 
llicenciada en Filologia Ro-
mànica, professora i autora 
de diferents publicacions de 
recerca.
Es tracta d’un estudi amb de-
nominació d’origen poblatà, 
que a través dels fons docu-
mentals dels seus avantpas-
sats, ha investigat un tema 
que toca el moll de l’os de la 
Pobla: els paperers.  L’estudi 
es basa en 494 manuscrits, a 
través dels quals s’ha pogut 
resseguir la història d’una 
nissaga paperera de la Pobla: 
els Romeu.
L’alcalde, Antoni Mabras, que 
va obrir l’acte, va destacar el 

valor d’aquesta publicació 
per ser un estudi local en un 
poble amb una gran tradició 
paperera “una recerca que 
va néixer dels arxius fami-
liars i que il·lustra una part 
fonamental del nostre passat 
comú i d’una activitat essen-
cial per al desenvolupament 
del nostre poble com ha estat 
la dels paperers”.
Marta Bartrolí va explicar 
l’inici de la seva recerca en 
la troballa d’un feix de docu-
ments sobre la família Romeu 
en un mercat d’antiguitats 
i com el regal del seu oncle 
Isidre Escala Soteras, aficio-
nat a la història local, va ser 
el tresor que la va empènyer a 
resseguir la història dels seus 

Presentació del llibre “Els Romeu, 
una nissaga de paperers a la Pobla de 
Claramunt”

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt ha-
via previst un format 

adaptat de la celebració que 
finalment tampoc podrà tenir 
lloc.
Les mesures vigents de pre-
venció davant la COVID-19 
establertes pel Procicat des 
d’aquest dilluns 26 d’abril i 
fins al pròxim 3 de maig fan 
inviable la celebració enguany 

Se suspèn l’Aplec del Castell de la Pobla

avantpassats.
A la presentació també hi va 
participar el Catedràtic d’His-
tòria Econòmica, el Doctor 
Pere Pascual, que va destacar 
com la Pobla de Claramunt 
constitueix un exemple para-
digmàtic de l’enorme expan-
sió demogràfica i econòmica 
que va registrar el nostre país 
en el decurs del 1700 i alhora 
va elogiar la recerca de l’au-
tora com una aportació relle-
vant a la història econòmica 
i social de Catalunya al llarg 
dels dos segles.
A continuació Marta Bartrolí 
va oferir als participants una 
visita guiada per conèixer de 
prop els molins paperers situ-
ats al barri de les Figueres.

de l’Aplec del Castell de la 
Pobla de Claramunt. Des de 
l’Ajuntament s’ha mantingut 
fins a l’últim moment la pos-
sibilitat de dur a terme una 
de les principals celebracions 
que es realitzen al municipi si 
es produïa una nova relaxació 
de les restriccions. Per aquest 
motiu, al llarg de les darreres 
setmanes s’havien realitzat 
tota una sèrie de preparatius 
per tal d’oferir una programa-
ció cultural i lúdica que evités 

algunes de les activitats que 
apleguen en un mateix espai 
un major nombre de perso-
nes. Finalment, les mesures 
que continuaran vigents no 
faran possible la realització 
d’aquestes activitats.
En tot cas no es descarta la 
possibilitat de reprendre en 
un futur algunes de les pro-
postes que havien de tenir 
lloc aquest pròxim dissabte 
si les condicions sanitàries ho 
permeten.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

A l’Ateneu Gumersind 
Bisbal, el proper diu-
menge 2 de maig, a 

les 18.30 tindrà lloc la pre-
sentació del llibre: Cent anys 
de concerts i actuacions de la 
Societat Coral La Lira 1918-
2018, d’Isidre Surroca.
Obrirà l’acte, Josep Palà, 
president del cor de veus po-
blatà l’any del Centenari; se-
guidament parlarà l’autor del 
llibre, i tancarà les interven-
cions, Antoni Mabras, alcalde 

de la Pobla.
Tot seguit, es projectarà a la 
nova pantalla de cinema una 
actuació de La Lira a l’Audi-
tori de Barcelona.
La vetllada clourà amb l’actu-
ació de Marta Carceller (di-
rectora de la coral) al violí, i 
Oriol Carceller, a la flauta tra-
vessera que interpretaran un 
selecte repertori musical.
L’aforament del local serà li-
mitat. S’haurà de trucar per 
inscripció prèvia al telèfon 93 
808 60 75 de l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt.

Cent anys d’imatges i 
cròniques de La Lira

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Aquesta setmana s’han 
iniciat les obres des-
tinades a millorar el 

trànsit de persones pel Camí 
de la Costa, una actuació que 
destaca per ser una de les dues 
propostes proposades pels 
propis poblatans i poblatanes 
i que va escollir la ciutadania 
en el procés d’elaboració dels 
pressupostos participatius del 
2020. Aquests treballs, amb un 
pressupost de 25.300 €, se cen-
traran en el condicionament 
de la via, amb la col·locació de 
noves travesses en els esglaons 
situats en el seu recorregut i la 
reposició de terra allà on sigui 
necessari, a més de perme-
tre l’instal·lació d’enllumenat 
públic. D’aquesta manera es 
satisfà la reivindicació veïnal 
d’incrementar la seguretat 
en els recorreguts i facilitar 
els desplaçaments per aquest 
camí que connecta amb l’esta-
ció del tren.
La primera experiència de 
pressupostos participatius re-
alitzada a la Pobla de Clara-
munt, de la qual prenia part 
prop d’un 14 % de la població, 
va permetre recollir un total 
de 13 propostes finalistes. La 
millora del Camí de la Costa 

era la que aconseguia una ma-
jor quantitat de vots favorables 
en la part final del procés amb 
un total de 171 suports, se-
guida per la instal·lació d’una 
pantalla de cinema a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, ja executa-
da, que va rebre 74 vots.
Davant de la bona acollida 
d’aquesta iniciativa, aquest 
2021 s’ha posat en marxa un 
nou procés de pressupostos 
participatius que es troba ac-
tualment en desenvolupament 
amb una partida establerta 
de 35.000 €. Està previst que 
aquest pròxim mes de juny es 
donin a conèixer les propostes 
que compleixin els requisits 
establerts i es pugui procedir 
a la corresponent votació. El 
desenvolupament del treball 
es pot seguir en línia a través 
de la plataforma Decidim de 
la Pobla de Claramunt.

Comencen els treballs de 
millora del Camí de la 
Costa 

    Us agrada el bàsquet?
       Veniu a l’Escola de Bàsquet del CBI!

      ·A partir de 5 anys · Dimarts i dijous de 17.30h a 18.45h
cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com

    Us agrada el bàsquet?
       Veniu a l’Escola de Bàsquet del CBI!
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

Castellolí se suma al 
“Lets Clean Up Eu-
rope” amb una jor-

nada de recollida de residus 
a l’entorn natural que tindrà 
lloc el proper dissabte 1 de 
maig. Per participar-hi cal 
inscriure’s a través de la web 
de l’Ajuntament https://www.
castelloli.cat/ o l’APP de Cas-
tellolí per a Android i Apple. 
La sortida es farà a les 10:30h 
des de davant de l’Ajuntament 
i es crearan grups per abastar 
diferents punts del territo-
ri, en funció del nombre de 
persones inscrites. En cas de 
pluja, l’acció es posposarà al 
dissabte dia 15 de maig.
La regidora de Medi ambi-
ent, Turisme, Obres i Serveis, 
Teresa Guixà, explica que hi 
ha diferents indrets on cal 

actuar, però que “el punt més 
conflictiu sempre és la mun-
tanya de Can Soteras, i també 
alguns punts dels Pinyerets”.
El “Let’s Clean Up Europe” és 
una acció comú a tot Euro-
pa per conscienciar sobre la 
quantitat de residus que llen-
cem de forma incontrolada a 
la natura i promoure accions 
de sensibilització a través de 
la recollida d’aquests residus 
abocats il·legalment als bos-
cos, platges, marges de rius, 
etc. A Catalunya s’organitzen 
465 accions en el marc de la 
campanya, 16 de les quals a 
la comarca de l’Anoia. A Cas-
tellolí, la jornada de recollida 
de residus ha estat organitza-
da per l’Ajuntament, amb la 
col·laboració dels voluntaris 
de l’ADF i els veïns i veïnes im-
plicats en l’entorn i la natura.

Castellolí se suma al 
“Let’s Clean Up Europe”

JORBA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
de Jorba ha aprovat 
per unanimitat el Pla 

director de la xarxa de cla-
vegueram municipal que té 
per objectiu estudiar les ne-
cessitats del servei, incloent 
les demandes de cabal futu-
res, analitzar i diagnosticar 
la situació actual i futura del 
servei, estudiar actuacions 
per corregir les possibles de-
ficiències o problemes de la 
xarxa existent i formular les 
millores tècniques i de gestió 
necessàries per aconseguir 
un òptim funcionament del 
sistema, de manera que es 
garanteixi la qualitat del ser-
vei, la rendibilitat econòmica 
i la planificació actual i futu-
ra del servei i fer la valoració 
econòmica i la planificació 
de les actuacions de millora 
proposades, plantejant actua-
cions per fases que es puguin 

desenvolupar segons les pri-
oritats establertes.
El pla l’ha redactat l’em-
presa PW Advisory & Capi-
tal Services SL per encàrrec 
del Servei d’equipaments i 
espai públic de la Diputació 
de Barcelona amb la col·la-

boració dels serveis tècnics 
municipals. El termini d’in-
formació pública serà des de 
divendres  23 d’abril, data 
en què es publicarà l’anunci 
al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, fins a divendres 4 de 
juny, 30 dies hàbils.

Jorba aprova el Pla director de la xarxa 
de clavegueram municipal

LA TORRE DE C. / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha realitzat el pla di-
rector de clavegueram 

del municipi de la Torre de 
Claramunt, un treball que ha 
servit per elaborar un inventa-
ri de tots els pous de registre 
i de les canonades de la xar-
xa, amb una descripció de les 
seves característiques i el seu 
estat de conservació. A partir 
d’aquí s’ha estudiat el funci-
onament de la xarxa tant per 
temps sec com per temps de 
pluja i s’han fet propostes per 
la seva millora.
Les actuacions previstes per-
metran millorar el tractament 
de les aigües als nuclis de Vi-
lanova d’Espoia i la Serra, així 
com la capacitat hidràulica de 
la xarxa mitjançant l’ampli-
ació dels diàmetres dels di-
ferents col·lectors. També es 
millora la gestió de la xarxa 
continuant amb la implan-
tació de xarxa separativa i 
l’adequació dels sobreeixidors 
existents a la normativa vigent 
per millorar la qualitat de les 
aigües en episodis de pluges. 
El conjunt d’actuacions inclo-
ses en el treball tenen un cost 
de 1.421.995 euros.
Els plans directors de xarxes 

de serveis són una eina de 
suport a la presa de decisions 
d’inversió en la millora de les 
xarxes de serveis d’aigua pota-
ble, enllumenat públic i clave-
gueram. Els treballs inclouen 

Pla director de clavegueram de la 
Torre de Claramunt

l’inventari de la xarxa, una 
diagnosi sobre el seu estat, 
propostes de millora amb les 
seves característiques tècni-
ques, a més d’un pla d’inversió 
desglossat per etapes.

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa

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
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CAPELLADES / LA LLIGA 

Seguint amb el programa 
d’activitats, estem aca-
bant la programació del 

mes de maig. De moment po-
dem anunciar que el dia 8 pre-
sentem l’obra de teatre Impro-
side, el 8 cinema familiar amb 
la pel·lícula Com ensinistrar un 
drac 3, pel 15 s’ha previst un 

concert amb el mític grup Fals-
terbo, el 22 Quina feinada amb 
Roger Pera i el 29 concert de 
jazz amb el grup Newen Tahiel 
& EL tren de rodalies. 
Us recomanem que consulteu 
la pàgina www.societatlalliga.
cat  des d’on podreu consultar 
més informació i si us convé, 
podreu comprar les entrades 
online.  
Aquest cap de setmana passat 
s’ha portat a terme el sorteig 
periòdic que organitzem a La 
Lliga, entre les persones que 
han utilitzat el carnet social. 
El primer premi consistent en 
un cap de setmana a un hotel 
de 4* de Catalunya, ha estat per 
al soci Francisco Maldonado  
Archilla, el segon una invitació 
per a dues persones al Restau-

rant La Lliga li ha correspost 
a Francina Artigas Guarro 
i el tercer premi per Montse 
Ferrer Albarracin que podrà 
anar acompanyada a la pro-
pera sessió de teatre. Enho-
rabona a tots ells. 

Activitats del mes de maig a la Lliga

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana cultu-
ral també s’ha celebrat 
amb el patrimoni ca-

pelladí, il·luminant la Cinglera 
del Capelló amb els colors groc 
i vermell de Sant Jordi.
Aquesta iniciativa de vestir de 
colors aquest espai s’anirà re-
petint per commemorar vàries 
jornades. La propera serà el 2 
de maig per commemorar el 
Dia mundial de la Fibromiàlgia.
La Cinglera s’il·lumina cada dia 
des de la posta de sol fins les 12 
de la nit amb els colors bàsics 
que estan programats.

CAPELLADES / LA VEU 

Diumenge al matí es 
van exhaurir les en-
trades per assistir a 

la presentació del llibre “Un 
dels nostres” del periodista 
Toni Cruanyes, al Teatre La 
Lliga de Capellades.
La periodista cultural Clàu-
dia Rius va anar avançant en 
els diferents punts que con-
formen aquest treball. Acaba-
da la presentació els assistents 
van poder compartir encara 
una estona més amb l’autor, 
durant la signatura de llibres.
“Un dels nostres” és un re-

pàs per la trajectòria vital i 
professional d’aquest perio-
dista nascut a Canet. Aquest 
recorregut serveix alhora 
per presentar i qüestionar 
el catalanisme de la mane-
ra que tradicionalment s’ha 
plantejat i obrir-lo a nous 
horitzons, tot introduint més 
elements en la variable “ca-
talanisme”. La presentació va 
començar fent parada en un 
dels moments recents més 
sentits del catalanisme, l’1 
d’octubre i el procés en ge-
neral, des de la perspectiva 
professional dels informatius 
de TV3.

Toni Cruanyes presenta 
“Un dels nostres” a la 
Lliga CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte s’ha 
celebrat al Pati de La 
Lliga el Mercat de 2a. 

Mà de roba i llibres.
Al Pati de La Lliga es va ins-
tal·lar  un seguit de parades 
diferents amb roba i dife-
rents tipus de llibres, i totes 
autogestionades per perso-
nes joves voluntàries que han 
volgut donar-li una segona 
oportunitat a aquests mate-
rials. L’ambient estava animat 
amb la música del DJ Ivanox 
que ha estat posant el seu es-
til. 
També simultàniament la 
pintora igualadina Núria 
Riba va fer un mural que 

S’il·lumina la Cinglera del Capelló 
amb els colors de Sant Jordi

s’instal·larà a l’institut Molí 
de la Vila.
La valoració de la jornada és 
positiva i es planteja el mateix 
format per futures ocasions 
en la programació capelladi-

Bona acollida a la primera edició del 
Mercat de 2a. mà

na. En aquest cas, la propos-
ta estava organitzada des de 
l’Àrea de Joventut, dins els 
actes de la Setmana Culturals 
de Sant Jordi que s’ha celebrat 
a Capellades.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

El passat divendres 23 
d’abril, Sant Martí Ses-
gueioles va organitzar 

unes portes obertes al centre 
polivalent Josep Maria Torras 
Cao “La Fàbrica”, per celebrar 
Sant Jordi.
De 9 a 20 hores, es va poder 
visitar el rellotge del campanar 
restaurat per Jordi Casellas, i 
que fins ara no s’havia inaugu-
rat a causa de la pandèmia; i 
també es va donar a conèixer la 
nova biblioteca i espai de lectu-
ra “Mossèn Valentí Miserachs”.
Per altra banda, l’AMPA “La 
Morera”va vendre de roses i 
llibres de segona mà durant tot 
el dai. Els assistents també van 
poder participar en la tria dels 
noms pels nous gegants de Sant 
Martí Sesgueioles, sorgits fruit 
d’un procés participatiu al mu-
nicipi.
Des de l’Ajuntament es va re-
galar a tots els santmartinencs 
i santmartinenques un gerani 
de regal de la celebració de la 
Diada.

Martí i Margaridó, els noms 

dels nous gegants
Durant la Diada de Sant Jordi, 
tothom qui volia podia parti-
cipar en la tria dels noms dels 
nous gegants de Sant Martí Ses-
gueioles. Finalment els noms 
guanyadors van ser Margaridó 
i Martí.
Els gegants, sorgits del pro-
cés participatiu el passat 2020, 
fins ara no s’havien pogut pre-
sentar degut a la situació de 
la covid-19. Els constructors 
encarregats de dissenyar-los i 
construir-los van ser els cardo-
nins Toni Mujal i la Montse.

Restauració del nou rellotge 
del campanar
El sesgaiolenc Jordi Casellas, 
mecànic de professió i aficio-
nat a la restauració d’aparells, 
va restaurar l’antic rellotge del 
campanar del municipi. Es va 
haver de desmuntar el rellotge 
peça a peça per poder-lo nete-
jar, així com crear algunes peces 
noves, per tal de poder substi-
tuir les que es trobaven en mal 
estat; actualment les repliques 
són idèntiques a les originals.
Fins ara no s’havia fet la inaugu-
ració oficial.

Diada de Sant Jordi a La 
Fàbrica de Sant Martí 
Sesgueioles

CALAF / LA VEU 

El Ple de Calaf va apro-
var per unanimitat una 
moció en favor de la 

igualtat de drets i no discri-
minació de les persones amb 
diversitat funcional visual en 
l’àmbit de l’ocupació pública. 
La regidora de Benestar So-
cial, Salut i Gent Gran, Te-
resa Bujons, va explicar que 
diverses normes preveuen la 
garantia de l’accessibilitat en 
el disseny d’eines i aplicacions 
de les administracions públi-
ques. No obstant això, Bu-
jons va subratllar que aquests 
principis s’incompleixen 
persistentment per part dels 
desenvolupadors d’aquests 
aplicatius, per què ofereixen 
productes sense garantir la 
seva accessibilitat pels usua-
ris de lectors i ampliadors de 

pantalla.
Per aquest motiu, es va pro-
posar al Ple l’adopció dels se-
güents acords: sol·licitar que 
tots els serveis que s’ofereixen 
a les administracions públi-
ques catalanes siguin plena-
ment accessibles per a usua-
ris de lectors i ampliadors de 
pantalla; vetllar perquè els 
expedients de contractació 
incorporin clàusules específi-
ques que garanteixin l’accessi-
bilitat de totes les aplicacions 
i serveis; i comunicar aquest 
acord al Consorci AOC, al 
Departament de Polítiques 
Digitals de la Generalitat de 
Catalunya i al proveïdor del 
gestor d’expedients i altres 
programes de l’Ajuntament.
A la sessió plenària, també 
es va aprovar per unanimi-
tat una moció en suport de 
les energies renovables i per 

El Ple de Calaf aprova una moció 
sobre energies renovables

la implantació de criteris de 
racionalitat, proporcionalitat, 
integració paisatgística, pro-
tecció agrícola i d’equilibri 
territorial al decret 16/2019. 
La proposta d’acord subrat-
llava que hi havia una mas-
sificació d’infraestructures a 
la comarca de l’Anoia pel que 
fa a la generació d’energia. El 
regidor de Medi Ambient, 
Tomàs Agulló, va remarcar 
que aquest model no respon 
al que s’està treballant des de 
les administracions i la socie-
tat civil de la comarca, perquè 
no té en compte el valor pa-
trimonial i la riquesa del ter-
ritori a nivell paisatgístic. En 
aquest sentit, Agulló també 
va destacar que aquest model 
tampoc aporta un retorn pel 
territori energèticament, par-
ticipativament o econòmica-
ment.

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf, 
conjuntament amb la 
Parròquia, han deci-

dit suspendre l’Aplec de Sant 
Sebastià a causa de l’evolució 
desfavorable de les dades epi-
demiològiques a la localitat 
en els últims dies. Per aquest 
motiu, l’ermita de Sant Se-
bastià romandrà tancada i 
no se celebraran les activitats 
que tradicionalment inclou 
aquesta festivitat: la processó 
des de la Plaça Gran fins al 
capdamunt del turó de Sant 
Sebastià i la missa.
La decisió s’ha pres davant 
l’empitjorament de la situació 

sanitària a Calaf. En els últims 
dies, el nombre de contagis ha 
seguit augmentant considera-
blement. Concretament, s’ha 
passat de 260 positius acu-
mulats la setmana passada a 

363, la qual cosa indica que 
s’han detectat 103 nous casos. 
Tot i que la velocitat de pro-
pagació (Rt) ha descendit, de 
2,92 a 1,94, el risc de rebrot 
(iEPG) s’ha disparat fins als 
6.108,35 punts, el doble que 
la setmana passada - estava a 
3.087,26 punts.
Davant aquesta situació, es 
continua demanant la mà-
xima precaució per evitar la 
propagació del virus a la lo-
calitat. Així mateix, es fa una 
crida a la prudència i a res-
pectar les mesures de preven-
ció i protecció sanitària per 
evitar nous contagis i mini-
mitzar el risc de transmissió 
al municipi.

Se suspèn l’Aplec de Sant Sebastià
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BÀSQUET / LA VEU 

El passat dijous 22 
d’abril va tenir lloc 
la presentació del lli-

bre Club Bàsquet Igualada, 
40 anys. 1980-2020, que s’ha 
editat en motiu del quarantè 
aniversari del club i que ha 
suposat recuperar la memò-
ria de l’entitat. Un llibre so-
bre el passat i el present del 

CBI, explicats a través de 40 
conceptes de bàsquet, amb 
records que reconstrueixen la 
memòria dels quaranta anys 
de vida del club, des del 1980 
fins el 2020. 
L’acte va tenir lloc al saló 
de sessions de l’Ajuntament 
d’Igualada i va ser presidit 
per l’alcalde Marc Castells, 
que va obrir l’acte. En la part 
institucional hi van participar 

a més del propi alcalde, Oriol 
Marcè, subdirector general 
d’Activitats Esportives i In-
fraestructures; Lluís Vergés, 
directiu Federació Catalana 
de Bàsquet, i Jordi Balsells, 
president del CBI. Tots van 
tenir paraules de reconeixe-
ment per al club i per la gran 
trajectòria que ha portat a 
tenir 28 equips, 14 femenins 
i 14 masculins. El president 

del club, Jordi Balsells, va 
destacar l’enorme tasca que 
ha suposat fer la recerca de 
la documentació del llibre 
amb un especial agraïment a 
la vicepresidenta de l’entitat, 
Neus del Rio, també present 
a l’acte. 
La segona part va estar con-
duïda pel periodista de La 
Veu, Marc Vergés, que va 
introduir els dos capitans 
dels primers equips del CBI, 
masculí i femení, Jordi Tor-
res i Carlota Carner, que van 
explicar les seves sensacions 
i responsabilitats. Després 
van intervenir uns convidats 
de luxe, els tres fundadors 
del club: Francesc Alcoberro, 
Josep M. Soteras i Josep M. 
Ollé, que van destacar la gran 
evolució del club en aquests 
anys, amb un reconeixement 
a l’actual junta directiva. Per 
acabar, dos petits jugadors 
de l’Escola de Bàsquet van 
fer entrega d’un exemplar del 
llibre a cada fundador. 
L’alcalde va cloure l’acte amb 
un especial reconeixement a 
la tasca de mantenir un club 

com el CBI per la ciutat.  
Va ser un acte molt emotiu 
que segur que es recordarà 
d’aquí 40 anys.

La Federació Catalana de 
Bàsquet també reconeix la 
trajectòria del club
La setmana anterior, Ferran 
Aril, president de la Fede-
ració Catalana de Bàsquet, 
va entregar una placa com-
memorativa dels 40 anys del 
club al president Jordi Bal-
sells i la vicepresidenta Neus 
del Rio en una recepció que 
va tenir lloc a la mateixa seu 
de la Federació. En aquest 
acte, els directius del CBI 
van obsequiar-los amb un 
exemplar del nou llibre.
El llibre va tenir un gran èxit 
en la seva prevenda i pràc-
ticament no n’han quedat 
exemplars. Una mostra del 
suport que aficionats del 
bàsquet i del club han do-
nat a aquesta iniciativa. En 
els propers dies, el club farà 
entrega de tota la documen-
tació recollida a l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia.

L’Ajuntament acull la presentació del llibre del 40è aniversari 
del CB Igualada

Jordi Martí: “És el moment que el projecte agafi aire fresc”
BÀSQUET / MARC VERGÉS

Jordi Martí va dirigir el seu 
últim partit com a entre-
nador del sènior masculí 

del CB Igualada fa dues set-
manes. En aquesta segona 
etapa al club, Martí ha portat 
l’equip a cotes que mai s’ha-
vien assolit. Després de cinc 
anys, ha decidit fer un pas al 
costat.

Quina valoració fas de la 
temporada?
Ha estat una temporada atípi-
ca, on s’ha hagut de competir 
en un format molt comprimit, 
on es penalitzaven molt els er-
rors. A nivell esportiu no hem 
estat al nivell d’altres tempora-
des i per això no hem acabat 
entrant a les fases d’ascens. No 
entrar-hi ha estat notícia i això 
posa en valor tot el que hem 
aconseguit en els darrers anys.

Ha estat la temporada més 
estranya de la teva carrera?
Sí, crec que tant per a mi com 
per a tothom. Hem hagut de 
treballar en unes circumstàn-

cies molt complicades. A més 
a més, fer-ho sense públic, i en 
un equip com el nostre, que 
es val molt del col·lectiu i que 
els públic ens doni suport, ha 
fet que sigui una temporada 
totalment diferent.

Creus que ha funcionat el 
format de competició?
És el que es va decidir entre 
tots els clubs i ha funcionat 
més o menys correctament. 
Penso que era bastant alea-
tori des del punt de vista que 
depenies de si ens trobàvem 
amb casos de covid i en aquest 
sentit nosaltres no hem tingut 
massa sort. Hem estat setma-
nes parats perquè equips als 
quals ens havíem d’enfrontar 
patien aquestes situacions i 
això ha fet que haguem estat 
parats més del normal pel que 
era el calendari. Això ens ha 
penalitzat molt.

Per què has pres la decisió 
de deixar la banqueta igua-
ladina?
Crec que es tanca un cicle 
molt bo, tant a nivell espor-

tiu com social i de connexió 
amb l’entitat. També s’ha de 
saber fer un pas al costat en 
el moment en què el projecte 
necessita aire fresc. Crec que 
era el moment de fer-ho i tan-
car un període.

Quina valoració global fas 
d’aquest cinc anys al capda-
vant de l’equip?
Penso que tots plegats hem 
d’estar molt satisfets. Hem 
posat el bàsquet igualadí en el 
punt més alt de la categoria. 
També amb impacte a nivell 
del bàsquet català i estatal. 
Crec que hem fet molta pinya 
amb tot el club, potenciant la 
cantera. La valoració és molt 
positiva i crec que ens deixarà 
records per molt de temps. 

Un d’aquests moments més 
recordats segurament son 
les fases d’ascens a Leb Pla-
ta, no?
Sí, van ser unes setmanes 
molt emotives i de molta in-
tensitat, on es va poder veure 
la unió que hi ha hagut dins 
del club per seguir l’equip. 

Crec que és un moment que 
reflecteix tot el que ha signifi-
cat el projecte.

Aquesta era la teva segona 
etapa al club. En descartes 
una tercera?
Mai es pot descartar, però 
han de passar algunes gene-
racions perquè es pogués do-
nar. Ja ho vaig comentar a la 
Junta, que estic a la seva dis-
posició pel que puguin neces-
sitar d’ara en endavant.

Seguiràs entrenant la prope-
ra temporada?
Al contrari del que s’ha fet 
córrer, no tinc res en aquest 

moment. Si agafo algun pro-
jecte haurà de ser igual de 
seriós que el de l’Igualada 
i amb un nivell d’exigència 
molt elevat.

Poc després de comunicar la 
teva marxa, el club anunci-
ava Aleix Duran com a nou 
entrenador. Com veus la 
seva incorporació?
Tenim una molt bona relació, 
el conec perfectament, fins i 
tot des que era jugador. Crec 
que és un luxe poder tenir-lo 
aquí a Igualada i estic segur 
que rebrà el mateix suport 
que he rebut jo en tot el que 
he necessitat.
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PERE SANTANO / LA VEU 

SD HUESCA 2
CF IGUALADA 2

Les blaves visitaven ter-
res aragoneses menta-
litzades de la transcen-

dència d’un duel directe, clau 
pel futur del conjunt igualadí 
a la categoria. La tensió i im-
portància de l’enfrontament 
es va traslladar al terreny de 
joc, on durant els primers 
quaranta-cinc minuts no hi 
va haver grans jugades ni 
ocasions de gol. Cap dels dos 
equips volia arriscar amb pi-
lota i buscaven atacs directes, 
el que provocava moltes pèr-
dues de pilota.
Amb aquesta tendència, cada 
equip va tenir una ocasió de 
gol. Primer van ser les locals, 
que van rematar desviat una 
passa endarrere. I minuts més 
tard, la portera aragonesa 
desviava a córner un gran xut 
igualadí. S’arribava al descans 
amb l’empat a zero inicial.

La segona meitat va ser molt 
similar, en què el conjunt 
igualadí no va sortir gaire 
endollat, però al minut 56, 
Sònia es va quedar sola da-
vant la portera i va definir per 
avançar a les anoienques.
En aquest moment, l’equip 
local va seguir insistint i van 
marcar l’empat, a falta de vint 
minuts. El gol va servir de re-
vulsiu i en una jugada aïllada, 
després d’una rematada de 
Marina, les locals s’introduï-
en la pilota al fons de la xar-
xa. A falta de deu minuts, les 
blaves es tornaven a posar per 
davant.
L’equip tenia el duel controlat, 
però en una falta a la frontal 
de l’àrea, les locals feien un 
autèntic golàs, per empatar el 
partit.
El pròxim cap de setmana, 
les blaves reben al Colleren-
se B, a Les Comes, un partit 
en el que s’haurà de sumar 
per seguir lluitant per la 
permanència.

A tocar dels tres punts

VÒLEI / LA VEU 

Recuperant la lliga des-
prés de molts dies d’alts 
i baixos, aquestes són 

les cròniques de l’Igualada Vò-
lei Club, amb diferent resultats 
amb aquesta lliga adaptada als 
temps que corren.
El Sènior Masculí queia der-
rotat a Girona per 27-25 25-22 
26-24. L’equip igualadí no va 
poder sumar la segona victòria 
a l’inici d’aquesta fase després 
de caure derrotat en un partit 
molt ajustat. Els igualadins, 
que estan mostrant una gran 
evolució en el seu rendiment, 
van mostrar una vegada més 
que en aquesta fase seran un 
rival difícil de vèncer. Tot i la 
derrota, l’equip surt de Girona 
amb bones sensacions i amb 
ganes de seguir en aquesta línia 

ascendent, que en les pròximes 
jornades els torni a fer gaudir 
de  la victòria. 
El Dinàmic Sport Sénior Fe-
meni jugava partit de lliga cor-
responent a la 2a catalana que 
les enfrontava a l’Alpicat Vòlei 
Club. Les igualadines venien 
d’un partit disputat i fent bona 
feina contra el CV Torelló la 
setmana anterior, després de 
moltes setmanes sense tocar 
pilota. Així, finalment van te-
nir la sensació de treballar de 
nou en equip. El partit es va 
acabar amb tres sets amb clar 
domini de l’Alpicat, que no van 
deixar gaire opcions a les igua-
ladines que, conscients dels 
seus errors, saben que han de 
tornar a agafar un ritme entre-
naments i partits. Si més no, 
aquest cap de setmana les igua-
ladines descansen de partits, 

però no així com a equip, que 
seguirà treballant dur, poten-
ciant físic i complementant-ho 
amb tàctica
Finalment l’Xp Màsters va per-
dre davant els Panteres Gro-
gues, però amb un partit molt 
lluitat. L’equip amateur mixt 
anoienc, va fet un bon partit 
però no suficient per endur-se 
els 3 punts, ja que les pante-
res barcelonines no van donar 
opció en cap dels 3 sets i van 
mostrar la seva cara més feli-
na. L’Xp, però, va protagonitzar 
moments d’una defensa molt 
sòlida i coordinada tot i que no 
va saber acompanyar-la d’un 
atac contundent posterior. 
Amb aquest partit, es va acabar 
la curta lliga d’aquesta tempo-
rada esperant ara la nova lliga 
que durarà fins el final de tem-
porada.

Els equips de l’Igualada Vòlei Club van 
entrant en competició

RUGBI / LA VEU 

L ’equip format pels ju-
gadors i jugadores de 
l’Anoia Rugby Club i 

els del BUC (Barcelona Uni-
versitari Club) s’enfronta-
ven aquest passat dissabte al 
combinat format pel CEU i 

el R.C. Alella.
L’encontre començava amb 
gran intensitat per part de 
l’equip visitant que aprofi-
tava la falta de concentració 
inicial dels locals per ade-
lantar-se al marcador tot i 
que amb el pas dels minuts 
els anoiencs van anar en-
trant en el matx i aconse-
guien frenar la superioritat 
del CEU-ALELLA.
A la segona meitat l’equip de 
casa va sortir al camp con-
nectat i va realitzar algunes 
marques. Tot i això, la falta 
d’experiència en partits i el 
cansament va començar a 
notar-se i l’equip contrari, 
més sòlid i experimentat, ho 
va aprofitar per decantar el 
matx al seu favor.
A destacar la gran motiva-
ció dels jugadors i jugadores 
del BUC - Anoia R.C que de 
mica en mica van acumulant 
minuts de joc i aprenent. 
Tot i el resultat final de 15 a 
46 l’equip ja pensa en el pro-
per encontre.

Estrena a Les Comes del 
sub-14

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

La primera prova pun-
tuable pel Campionat 
d’Espanya de Ral·lis 

de Terra (CERT) va tenir per 
marc la ciutat murciana de 
Lorca. Tres eren els trams cro-
nometrats que es repetien una 
vegada cadascun d’ells i com 
es reglamentari es tractaven 
de trams secrets.
Entre el centenar d’equips par-
ticipants hi havia el del Motor 
Club Sabadell, format pel pilot 
igualadí Marcel Abad i el copi-
lot Carles Cortès de Campro-
don amb Renault Clio Rally 5. 
Quan tot feia pensar que seri-
en els primers classificats a la 
categoria de Rally 5, una pun-
xada en el darrer tram, els va 

privar de guanyar la seva ca-
tegoria i tot i així aconseguien 
una meritòria segona posició 
a Rally 5 i el 30è lloc a la clas-
sificació general final.
L’objectiu d’aquesta tempora-
da d’Abad i Cortès és la seva 
participació en el campionat 
francès de ral·lis de terra a la 
Clio Trophi El primer ral·li 
d’aquesta competició serà el 
Castine, per terres occitanes 
amb seu a Bretenoux el primer 

cap de setmana de juliol.
El guanyador absolut del Ral·li 
de Lorca va ser l’equip Nasser 
Racing del qual l’igualadí Jor-
di Vidal és el Team Manager, 
format per Nasser Al-Attiyah 
i Matthieu Baumel amb VW 
Polo GTI R5. Enguany era la 
seva desena edició d’aquest 
ral·li i degut a les pluges caigu-
des els dies anteriors, el fang es 
va convertir en protagonista 
en els trams cronometrats.

Bon Ral.li de Lorca de Marcel Abad i 
Carles Cortès

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

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

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!
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JOCS ESCOLARS / LA VEU 

E l dissabte 24 d’abril al 
matí es va es va ce-
lebrar el Campionat 

Comarcal d’Atletisme en 
categoria alevina i jornada 
puntuable per al Campio-
nat de Poliesportiu. L’esde-
veniment es va dur a terme 
a l’Estadi Atlètic d’Igualada. 
Esportistes de tota la comar-
ca es van donar cita per tal 
de competir en totes les pro-
ves proposades.
Els equips guanyadors en el 
4x100 van ser els següents: 
femenins: primer i segon 
l’Escola de l’Ateneu i tercer 
l’Escola Garcia Lorca. El re-
lleu masculí el va guanyar 
l’Escola de l’Ateneu, en segon 
lloc l’Escola Garcia Lorca i 
en tercer lloc l’Escola Garcia 
Fossas. El relleu mixt el va 
guanyar el quartet format per 
en Joao De Pietra (G.Lorca), 
Íngrid Díaz-Guerra (G.Fos-
sas), Aina Vila i Àlex Guillén 
(D.Martí).
En categoria femenina: La 
Queralt Trias de l’Ateneu 
Igualadí va quedar prime-
ra en 60mll i 60mt i tercera 
en llargada. L’Íngrid Día-
z-Guerra de l’Escola Ateneu 
va quedar segona en 60mll i 
llargada i primera en alçada. 
La Tina Badia de l’Ateneu va 
quedar tercera en els 60mll i 
segona en els 60mt. L’Urgell 
Tudela de l’Ateneu va quedar 

tercera als 60mll i tercera en 
alçada. L’Aina Vila de l’Es-
cola Dolors Martí va quedar 
segona en alçada i primera 
en pes. La Irene Sánchez de 
l’Ateneu va quedar primera 
en llargada i segona en pes. 
L’Aina Campa de l’Ateneu va 
quedar tercera en pes.
En categoria masculina: 
l’Àlex Guillén de l’Escola 
Dolors Martí va aconseguir 
la medalla d’or en les proves 
de 60mll, 60mt, alçada i llar-
gada. En Saül Gámez de l’Es-
cola Garcia Lorca va aconse-
guir la medalla de plata en 
els 60mll. En Genís Borràs 
de l’Escola Garcia Fossas va 
quedar tercer en els 60mll, 
segon en els 60mt i segon en 
el salt de llargada. En Gabri-
el Vilaseca de l’Escola Garcia 
Fossas va quedar tercer en 
els 60mt. En Medir Alzúria 
de l’Institut Escola Castell 
d’Òdena va aconseguir la 
segona posició en alçada i 
la primera en pes. En Xavi 
Trenado d’Òdena va quedar 
tercer en llargada. En el pes, 
segon va quedar l’Àlex Vito-
ria de l’Escola Garcia Lorca 
i en tercera posició en Jofre 
Compte de l’Ateneu.
El dissabte 24 d’abril a la tar-
da es va celebrar la segona 
jornada de control de Nata-
ció a la piscina de Les Comes 
d’Igualada. Després de les 
dues jornades, s’elabora un 
rànquing del qual s’extreuen 

els vuit primers classificats 
de cada categoria, gènere i 
estil per tal de disputar la 
Final Comarcal. Els centres 
educatius participants van 
ser: Escola Dolors Martí, Es-
cola Ateneu, Escola Garcia 
Fossas, Escola Pia, Escola 
Mowgli, Institut Escola Cas-
tell d’Òdena i Escola Ramon 
Castelltort. La Final Comar-
cal de Natació se celebrarà el 
proper dissabte 22 de maig.
Durant tot el dissabte es va 
celebrar la 2a jornada del 3r 
Torneig Intercomarcal d’Es-
cacs en línia en la qual parti-
cipen esportistes de fins a 13 
Consells Esportius. Un tor-
neig obert a totes les edats. 
Les inscripcions segueixen 
obertes per a la tercera i 
quarta jornada.
També cal destacar la parti-
cipació de les noies prebenja-
mines del Patinatge Artístic 
Igualada HC en el Campio-
nat Intercomarcal celebrat 
a Taradell. Les noies tenien 
moltes ganes de tornar-se a 
posar els patins i ensenyar 
els seus exercicis a la pista. 
Tot va anar sobre rodes. 
Per altra banda, va finalit-
zar la primera jornada del 
Comarcal de Gimnàstica 
Rítmica. Aquesta jornada es 
va celebrar en format virtu-
al i es va aprofitar les hora-
ris d’entrenament de cada 
entitat per a enregistrar els 
vídeos dels exercicis de les 
gimnastes. Ha estat tot un 
èxit aquesta jornada ja que 
les participants tenien mol-
tes ganes de lluir i ensenyar 
a tothom els exercicis treba-
llats durant tot aquest temps. 
Les entitats participants han 
estat les següents: CE Mont-
bui, CG Ballerina, CG Òde-
na, Igualada CG Aula i CR 
Manresa.
Per altra banda, el 9 de maig 
se celebrarà el Cros Escolar 
Parc Les Comes d’Igualada 
que forma part del circuit 
comarcal de cros escolar. 
El diumenge 16 de maig 
se celebrarà el Campionat 
Comarcal de Curses d’Ori-
entació al Parc Puigcornet 
d’Igualada. 

Les competicions dels Jocs Escolars de 
l’Anoia no s’aturen

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del CAI Petro-
miralles Naima Ait 
Alibou, es va imposar, 

diumenge, al Campionat de 
Catalunya de Milla en Ruta 
Absolut, que es va dur a terme 
conjuntament amb la 4ª Milla 
Urbana de Canet de Mar, en 
les categoria Absoluta i Màs-
ter, sobre la distància habitual 
de 1.609,32 m. i amb la par-
ticipació de destacats atletes 
de l’especialitat. Les proves 
comptaren amb les mesures 
de protecció i restriccions ha-

bituals, per la pandèmia de la 
Covid-19. 
Hi van participar 3 atletes del 
CAI Petromiralles,  sobresor-
tint la victòria de Naima Ait 
Alibou en categoria Absolu-
ta femení, amb 5’40”0, per 
davant de Douae Ouboukir 
(C.A. Sant Just) 2a classificada 
amb 5’42”0.
Lahcen Ait Alibou era 4t en 
categoria Absoluta masculí, 
amb 4’35”0, seguit de Gerard 
Suriol, 14è  amb 5’07”. El cam-
pió de Catalunya Absolut va 
ser Miquel Domènech (L’Hos-
pitalet Atl.)  amb 4’27”0.

Naima Ait Alibou (CAI), 
campiona de Catalunya
de la Milla en Ruta

CURSES DE MUNTANYA /    LA 
VEU 

El dia 25 d’abril va 
tenir lloc a Sant 
Guim de Freixe-

net el 5è  TRAIL  Rural Ca-
mins de Fusta, organitzat 
per Cabirols  Sant  Guim. 
Una cursa amb dues opci-
ons, 13 i 25 quilòmetres, 
entre la Segarra i l’Anoia. 
L’Albert Bascompte, corredor 

de la secció de  running  del 
C.N.I., va participar en la 
cursa llarga de 25 km. Una 
cursa molt ben indicada, 
enmig de boscos, marges, 
rieres i corriols estrets, un 
recorregut força “trenca-
cames”, superant un desni-
vell positiu de 1.000 metres. 
Van caure 4 gotes a la prime-
ra part de la cursa, però des-
prés el temps va acompanyar. 
L’Albert va tenir molt bones 
sensacions després de tant 
temps sense poder competir. 
Va arribar el 49è de 200 
participants i el 13è de 
la seva categoria amb un 
temps de  2 h 46m 15s. 
Des del CNI animen als cor-
redors del club a participar en 
les curses que van tenint lloc 
al nostre territori.

El CN Igualada, present 
al Trail de Sant Guim

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

FRUITA I VERDURA

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

PROFESSORS NADIUS

MATRÍCULA GRATUÏTA
Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat 25 d’abril es 
va celebrar a Blanes 
el Campionat de Ca-

talunya, classificatori indivi-
dual Base per al Campionat 
d’Espanya. Era una compe-
tició plena d’emocions i a la 
vegada de molts nervis. La 
gran participació i alt nivell 
de les gimnastes juvenils van 
oferir una jornada de verita-
ble gimnàstica i lluita dins 
del tapís.
La gimnasta representant del 
Club Gimnàstic Ballerina, 
Paula Mensa (juvenil Base), 
tot i fer un exercici amb pe-
tites errades i no sortir molt 
contenta de pista, va assolir 
una merescuda sisena posi-
ció de quaranta gimnastes i 
el seu pas directe al Campi-
onat d’Espanya, gràcies a un 

gran exercici amb elements 
molt ben executats i demos-
trant una gran tècnica en 
l’aparell de maces.
Tanmateix, aquest cap de 
setmana s’han rebut els re-
sultats de la 1a fase CCEE 
que es va fer via online amb 
la federació Catalana de 
gimnàstica. Les participants 
del club van ser:
Categoria aleví 2: Claudia 
Pérez, Abril Quintana, Lu-
cia Rodríguez i Èlia Múñoz, 
assolint les tres posicions al 
podi respectivament i l’Èlia 
quedant en setena posició.
Categoria Junior 2: Júlia Ro-
dríguez, Gemma Rodríguez, 
Judit Guillén i Ainara Bus-
quets aconseguint l’or, plata, 
la quarta i cinquena posició 
en la seva categoria.
I per finalitzar  en categoria 
Sènior 2,  Duna Monroy i 

Judit Vitòria es van plantar 
com a campiona i subcampi-
ona de la categoria respecti-
vament.
I per tancar aquest cap de 
setmana ple d’emoció, la fe-
deració va retransmetre la 
1a fase Copa Catalana nivell 
VIII. Del club hi va partici-
par Gisela Ramírez, el seu 
primer campionat després 
de la pandèmia, assolint la 
quarta posició amb pilota i la 
tretzena amb cinta.
Des de el club volen felici-
tar a gimnastes i cos tècnic 
per la gran feina, constància 
i dedicació en aquest gran 
esport, i fer possible aquest 
gran projecte d’un petit club 
dins de la gimnàstica rítmi-
ca, que lluita per una essèn-
cia i valors amb esforç, tre-
ball, evolució i creixement 
com a gimnastes i persones.     

El Club Gimnàstic Ballerina assoleix la 
classificació al Campionat d’Espanya

GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat diumenge 25 
es va celebrar a Blanes 
el classificatori nivell 

VII pels campionats d’Espa-
nya. La gimnasta Júlia Rubio 
va participar-hi realitzant 
una molt bona actuació que 

l’ha permès posicionar-se en 
15è lloc, classificant-se així 
pel Campionat d’Espanya 
que pròximament se celebra-
rà.
Des del club donen l’enho-
rabona pels bons resultats a 
la Júlia i als entrenadors que 
ho han fet possible.

Júlia Rubio, del CE 
Montbui classificada pel 
Campionat d’Espanya

FRONTENNIS / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na ha tingut lloc la 3ª 
Jornada del Campio-

nat de frontennis per parelles 
pre olímpic.
Les parelles igualadines que 
van jugar als frontons igua-
ladins van sortir victorioses 
dels seus corresponents par-
tits.
L’Igualada B, format per Da-
vid Rodríguez i Aitor Doncel, 
van superar al Cerdanyola D 
amb un resultat de 15-3 /15-
13. D’altra banda, l’Igualada 
C, format pels jugadors Adrià 
Claramunt i Pau Vergara, van 

guanyar en el tercer set a 
l’A.F.Roquetes amb un resul-
tat general de 11-15/ 15-14/ 
10-5.
Els jugadors Marc Esteve i 
Adrià Cano van jugar dissab-
te a la tarda a Sant Martí de 
Sesgueioles i van guanyar a 
l’equip local amb un contun-
dent 0-2 (6-15 / 5-15).
El partit que s’hauria de 
disputar entre Igualada A i 
Cerdanyola es va ajornar per 
pluja.
Aquest proper cap de set-
mana als frontons de la Vall 
d’Hebron es disputarà el 
Màster de Catalunya de pilo-
ta olímpica.

Campionat de 
frontennis pre olímpic 
per parelles 2021

CURSES DE MUNTANYA /    
LA VEU 

El passat diumenge dia 
18 es va disputar a Mi-
ravet la segona prova 

de la 19a Copa Catalana de 
Curses de Muntanya de la 
Federació d’Entitats Excursi-
onistes de Catalunya (FEEC).
La Cameta Coixa és una cursa 
de 20km amb 1400m de des-
nivell positiu organitzada per 
la CEM Cameta Coixa.
El recorregut s’inicia pels 
carrers del poble direcció al 
castell per després vorejar el 
riu Ebre recorrent el bosc de 
ribera pel camí de sirga. El 
circuit, després de passar pel 
pas de Barrufemes, arrenca 
amb la pujada al punt més alt 

de la cursa que passa pel cos-
tat d’una talaia àrab de con-
trol del curs fluvial i de tota 
la ribera, per acabar una altra 
vegada ja a la vila.
Aquesta edició el vencedor va 
ser en Sergi Garcia del CE Pi-
rineus amb 1:58h en categoria 
masculina i la Rosa Navarro 
de la CEM Cameta Coixa amb 
2:31h.
Pel què fa al membres de la 
UECANOIA que hi van par-
ticipar, per ordre d’arribada 
van ser Marc Ollé entrant en 
11a posició, Georgina Gabar-
ró amb 2:40 i quedant en 4a 
posició absoluta femenina i 
Dani Grados entrant en 67a 
posició. 
Cal destacar la segona posició 
absoluta aconseguida per Lluc 

Torné en categoria juvenil 
(recorregut de 13km i 566m 
de desnivell positiu). En Lluc 
és membre de l’Escola Espor-
tiva CERRR-UECANOIA i 
des d’aquest any competeix 
amb el club anoienc.
L’Escola Esportiva és un bon 
planter per aquells atletes 
que volen seguir creixent en 
aquest món de les curses de 
muntanya i orientació i les 
seves diferents disciplines 
esportives. Fer el salt al món 
competitiu i poder-lo fer al 
costat d’atletes de sobrada 
experiència com la Georgi-
na Gabarró i l’Albert Ferrer 
en curses de muntanya, o el 
Quim Vich i el Roger Solé en 
el cas d’orientació és garantia 
d’èxit. Bona feina!

La UECANOIA a la segona prova de la 
Copa Catalana
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

DANSA / LA VEU 

Diumenge 2 de maig, 
a les 7 de la tarda, el 
Teatre Municipal de 

l’Ateneu acollirà la represen-
tació de l’espectacle de dansa 
La consagració de la Primave-
ra de la companyia BCN City 
Ballet. L’obra tancarà els actes 
organitzats a la ciutat en mo-
tiu del Dia Internacional de la 
Dansa. L’espectacle, apte per a 
tots els públics, està dividit en 
dues parts, amb diferents pe-
ces de diversos coreògrafs.
L’espectacle té un preu entre 
els 15 i els 18€ amb descomp-
tes per a diversos col·lectius. 
Els joves fins als 25 anys po-
den comprar l’entrada a cinc 
euros. La venda d’entrades es 
farà la taquilla del Passatge Vi-
ves, els dijous d’11 a 13 h i de 
18 a 20 h i una hora abans de 
cada espectacle, també al web 
teatremunicipalateneu.cat.
 
La consagració de la prima-
vera
Amb aquesta coreografia Car-
los Bonilla, ha volgut presen-
tar La consagració des del seu 
punt de vista personal, recre-
ant un ritu pagà inspirat en 

les danses antigues eslovenes 
amb el seu propi estil, per  cre-
ar una proposta alliberadora.
L’obra dividida en dues parts: 
“L’adoració de la terra” i “El 
sacrifici”.
La música de la consagració, a 
partir de Vivaldi,  aconsegueix 
un llenguatge únic. Carlos Bo-
nilla ha aconseguit a través de 
la música crear una obra per-
sonal i intimista. La primave-
ra, estació carregada d’erotis-
me que desembocava en una 

“La consagració de la primavera” del BCN City Ballet, 
diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu

explosiva fertilitat, represen-
tada pel rapte de les joves, la 
benedicció de la terra i una 
dansa frenètica que culmina 
en el sacrifici de la jove triada
Amb una estètica inspirada 
en aquesta època, BCN City 
Ballet ofereix un espectacle 
àgil i divertit, en l’estil més re-
presentatiu de les festes dels 
luxosos i moltes vegades ir-
reverents palaus venecians. 
La coreografia és de Marcelo 
Sanz, jove coreògraf nou, fla-

mant, amb un gran talent cre-
atiu, i un gran futur.

BCN City Ballet
La companyia es va crear l’any 
2008 amb la finalitat d’ajudar a 
joves ballarins internacionals 
en la seva projecció professi-
onal. BCN City Ballet treballa 
amb diferents mestres i core-
ògrafs convivint i compartint 
les seves experiències, la cul-
tura dels seus països i el seu 
talent, amb el desig de poder 

fer arribar la dansa al públic 
en general.
BCN City Ballet presenta un 
espectacle de dansa amb un 
llenguatge modern i jove des-
tinat a un públic ampli. Sobre 
l’escenari tindrem noves crea-
cions coreogràfiques amb unes 
altres ja existents que permeten 
als artistes expressar el seu ta-
lent, dirigits post coreògrafs 
de nom internacional com Ra-
món Oller, Richard D’Alton, 
Alba Zamora, Carlos Bonilla, 
Marco Sanches, entre altres.
BCN City Ballet és un projec-
te que consisteix a acostar al 
ballarí a l’entorn professional, 
seguint tot el procés de treball 
mitjançant l’intercanvi cultu-
ral amb ballarins de tot el món 
i crear treballs amb coreògrafs 
i mestres internacionals.
Durant els últims anys han 
actuat a Barcelona i diverses 
ciutats de Catalunya i l’estat 
espanyol a Itàlia i a Nova York.

L’espectacle tancarà els 
actes celebrats a Igua-
lada en motiu del Dia 

Internacional 
de la Dansa

LLENGUA / LA VEU 

El divendres 23 d’abril va 
tenir lloc l’entrega de 
premis de la primera 

edició del concurs de micro-
relats Tu tries, organitzat per 
l’APLEC amb la col·laboració 
de Plataforma per la llengua i 
la Llibreria Llegim...? D’acord 
amb el veredicte del jurat, 
aquests van ser els guanyadors:
I si...
- 1r premi: Al last..., d’Olga 

tardor, de Montserrat.
Podeu llegir els relats premi-
ats al blog de l’APLEC (http://
aplecaplec.blogspot.com/) i 
a les xarxes socials (https://
www.facebook.com/aplec.
associaciopromotoradelallen-
guacatalana).

Guanyadors del concurs de 
microrelats “Tu tries”

Valls
- 2n premi: O, de Berta Creus
- 3r premi: Sense títol, de Natxa 
Nacenta
- Accèssit: Un pispe literat, 
d’Oriol Solà

Aquell dia que ho va canviar 
tot
- 1r premi: El desig, de Dimitri 
Lombardo
- 2n premi: Aquell dia que ho va 
canviar tot, de Cristina Closa
- 3r premi: Migdia d’un dia de 

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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TEATRE / LA VEU 

Del 26 al 30 de maig 
del 2021 se celebrarà 
la 31a Mostra Igua-

lada, la fira de referència de 
les arts escèniques per a tots 
els públics de Catalunya. 
Mostra Igualada és el gran 
aparador dels millors espec-
tacles per a públic infantil i 
jove, que aplega milers d’es-
pectadors cada any oferint 
una programació rica en 
formats, gèneres i estils amb 
espectacles per a infants a 
partir de 0 anys, joves i pú-
blic familiar.
La Mostra prepara una 32a 
edició excepcional en un for-
mat híbrid, combinant l’acti-
vitat professional en línia i 
les propostes en viu, en una 
edició repensada i adaptada 
al present amb l’objectiu de 
garantir al màxim la segure-
tat de tots els participants a 
l’hora que una aposta ferma 
per la celebració de la Fira 
amb les màximes garanties 
d’excel·lència i qualitat de les 
propostes artístiques progra-
mades. En aquest sentit, hi 
haurà un aforament del 50% 
i tota la programació de car-
rer tindrà lloc en recintes a 
l’aire lliure amb accés limitat.

‘Mires o veus?’ el lema de la 
32a edició
La 32a edició la protagonitza 
una campanya gràfica parti-
cipativa que promou desen-
volupar una mirada creati-
va. Amb l’eslògan ‘Mires o 
veus?’ la Mostra 2021 repta a 
tothom a desemmascarar pa-
reidolies, un fenomen psico-
lògic que consisteix a “veure 
cares en objectes quotidians” 
i que és símptoma d’una gran 
capacitat sensorial. Sovint es 
relaciona en percebre ani-
mals en les formes dels nú-
vols, siluetes a les muntanyes 
o rostres a les taques de les 
parets o en vehicles i electro-

domèstics... Les possibilitats 
són infinites i, per la Mos-
tra, representa una excel·lent 
oportunitat per exemplificar 
com les arts escèniques, l’art 
i la cultura en general obren 
la mirada a través de la ima-
ginació.

Avançament de la progra-
mació
La 32a edició de la Mostra 
Igualada comptarà amb la 
participació de 47 compa-
nyies: 39 de Catalunya i 8 de 
la resta de l’Estat, en una edi-
ció en què s’ha volgut fer una 
clara aposta de suport a les 
companyies catalanes. De-
gut a la situació de pandèmia 
la Fira no comptarà amb la 
participació de companyies 
internacionals.
Pel que fa al contingut dels 
espectacles, són diverses les 
temàtiques que s’abordaran. 
La diversitat, la identitat de 
gènere, la crítica social, les 
històries de joves desencan-

tats amb la vida o de perso-
natges silenciats, el dol i la 
mort d’éssers estimats o el 
qüestionament de l’amor ro-
màntic, són alguns dels re-
lats.
La programació inclou pro-
postes per a tots els públics i 
un ventall ampli de gèneres. 
D’entre les propostes teatrals 
destaca La faula de l’esquirol 
de La Baldufa Teatre, un es-
pectacle que ens farà refle-
xionar sobre el món en què 
vivim; La “petita” Moby Dick 
de Eudald Ferré Teatre de Ti-
telles i Màscares, el misteriós 
viatge continental d’una “pe-
tita” balena; La motxilla de 
l’Ada de Teatre al detall, un 
espectacle divertit i tendre 
sobre la identitat de gènere; 
Els ocells ho fan, i les balenes 
i les puces també d’Obskené, 
una proposta per descobrir 
i mostrar aquest maremàg-
num d’opcions ens permet 
apropar-nos a la llibertat 
sexual en totes les seves va-

riants, entendre’ns i relati-
vitzar-nos com a una espècie 
més dins del món; Ikimi-
likiliklik de Marie de Jongh, 
una història de bruixes sen-
se bruixes, una història de 
valentes sense valentes, una 
història màgica sense mags, 
una història de nens que no 
són tan nens i uns adults 
que tampoc ho són tant; Les 
croquetes oblidades de Les 
Bianchis, sobre el dol i com 
parlar de la mort als infants i 
Jaleiu de Guillem Albà & La 
Marabunta, una festa d’hu-
mor, ritme i diversió.
Pel que fa a propostes de 
dansa, es podrà veure Ter-
ra de Silver Drops Dansa, 
un llenguatge de moviment 
i una posada en escena que 
fascinarà i regalarà bellesa a 
petits i grans; Geometria de 
Roseland Musical, música, 
poesia, imatge i dansa con-
temporània en un espectacle 
geomètric fascinant; Marú-
nica de Cia Roberto G. Alon-
so, un viatge poètic i visual 
pel fascinant món creatiu de 
la pintora surrealista Maruja 
Mallo i Labranza Kids de Co-
lectivo Lamajara, que utilitza 
la figura del pagès i l’artista 
per identificar les semblan-
ces en els dos camps i veure 
com aquestes conviuen.
A la Mostra Igualada tam-
poc hi faltaran propostes de 
circ com Só. de Xampatito 
Pato, un ésser únic en la seva 
espècie envoltat de moltes 
caixes que s’escapen del seu 
control i amb les quals juga 
per modelar el seu món; Àvol 
de Circ Bover, una història 
que ens demostrarà que “fa 
més qui vol que qui pot” o el 
clown de Los Galindos amb 
MDR (Mort de Riure), un 
crim improbable, un judici 
dubtós i un càstig absurd. 
Igualada també acollirà l’es-
pectacle de titelles Núvol 
Núvol dels Periferia Teatro, 
un joc poètic sobre la idea 
de l’amor romàntic que se’ns 
transmet des de la més ten-
dra infància.
Per segon any, la Mostra cre-
ar l’itinerari “Per als més pe-
tits +0” per a nadons de 0 a 
3 anys. D’entre les propostes 
d’aquest itinerari destaquen 
L’odissea de Latung La La de 
David Ymbernon, una obra 
escènica, poètica i paratea-
tral amb una gran càrrega de 

Mostra Igualada celebrarà una 32a edició excepcional 
amb 47 espectacles presencials
Amb l’eslògan ‘Mires o veus?’ la fira d’espectacles infantils i juvenils convida a percebre diferent el que ens envolta

La Mostra combinarà 
el format en línia per 

a professionals i la 
programació presen-
cial i s’allargarà un 
dia per adaptar-se a 

la crisi sanitària

poesia visual i Nius d’Helena 
Cabo Vila - CreaMoviment, 
un espectacle per a nadons 
amb música original en di-
recte, dansa i dinàmiques 
participatives d’experimen-
tació.
Els joves podran gaudir de 
propostes com Lázaro dels 
valencians Leamok, una 
adaptació lliure del clàssic 
espanyol ‘El Lazarillo de Tor-
mes’, la mateixa història uni-
versal que tots coneixem, o 
quasi; Paraules que trenquen 
ossos de Companyia Pagans 
i Container d’Emília Gargot, 
aldarulls a l’espai públic digi-
tal.

Oberta la inscripció de pro-
fessionals a Mostra Iguala-
da 2021
Ja és obert el termini perquè 
els professionals de les arts 
escèniques per a tots els pú-
blics puguin acreditar-se a la 
32a Mostra Igualada.
A la secció professionals del 
web de la Mostra es detallen 
tots els avantatges d’acre-
ditar- se a la fira com per 
exemple invitacions i reduc-
cions en el preu de les en-
trades, accés a l’espai virtual 
exclusiu per a professionals o 
inclusió de les dades de l’enti-
tat al llistat de professionals. 
Per a qualsevol consulta i 
informació complementària 
es pot contactar directament 
amb la fira a professionals@
mostraigualada.cat.
Per tal d’adaptar-nos a la 
nova situació, la Fira s’allar-
ga un dia i les activitats di-
rigides als professionals, que 
es concentraran de dimecres 
a divendres, seran virtuals. 
Això permetrà participar de 
la Mostra als professionals 
no només catalans, sinó tam-
bé estatals i internacionals. 
Tot i que la programació 
d’espectacles serà presenci-
al, enguany se substitueix la 
Llotja física per la Llotja Vir-
tual, on tindrà lloc la Mostra 
Pro Catalan Arts, amb pre-
sentacions, reunions ràpides, 
espectacles en streaming i 
moltes altres activitats.

La fira, prevista
 del 15 al 18 d’abril, 

finalment se celebrarà 
del 26 al 30 de maig
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MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres tin-
drà lloc Funky Good 
Time, el segon con-

cert del Cicle Música de Pri-
mera Fila de la Programa-
ció Gener/Maig 2021. Josep 
Buch, amb una llarga trajec-
tòria com a acompanyant de 
diversos músics i artistes, ens 
presenta el seu projecte per-
sonal acompanyat d’alguns 
dels músics més reconeguts 
de l’escena del jazz i el R&B 
de casa nostra, Guim Balasch 
G. al saxo, Txema Riera al pi-
ano i Eloi López a la bateria. 
El grup, que ja ha exhaurit 
totes les localitats, oferirà 

un repertori de temes propis 
i també versionarà alguna 
composició del gran baixista 
Jaco Pastorius, font d’inspira-
ció inesgotable.
El Rèquiem de Mozart Temps 
Viscut, serà el proper concert
Tancarà el Cicle el concert 
Temps Viscut, un Rèquiem de 
Mozart a càrrec del Quartet 

“Funky Good Time”, el segon concert del Cicle Música de 
Primera Fila, avui divendres a l’Aurora

Indiano de corda i la ballari-
na Aina Lanas que tindrà lloc 
el divendres 4 de juny a les 
20 h. Peter Lichtenthal, con-
temporani de Mozart, va fer 
un arranjament del Rèquiem 
per a quartet de corda. L’obra 
adquireix amb aquesta for-
mació un caràcter més íntim 
però sense perdre la força que 

la caracteritza.
El temor, la súplica, l’angoixa, 
el pànic, la humilitat, la lloan-
ça i la ira. Tots els sentiments 
que experimentem davant la 
mort es veuen expressats en 
aquest espectacle amb la for-
ça i delicadesa de la dansa.

El Cicle Música de Primera 
Fila
Aquest Cicle representa una 
clara aposta per continuar 
potenciant la música en viu i 
oferir a la ciutat una progra-
mació estable, de qualitat i 
amb segell propi, de música 
de cambra. Al mateix temps, 
el teatre vol generar un espai 
perquè prestigiosos artístics 
del planter igualadí puguin 
oferir concerts a la seva ciutat 
natal o on s’han format musi-
calment.
Els concerts s’emmarquen en 
el Cicle de Concerts de Pro-
fessorat de l’Escola/Conser-
vatori Municipal de Música 
d’Igualada en què participa 
de nou el Teatre de l’Aurora.

XERRADA / LA VEU 

Francesc Bailón Trueba 
està llicenciat en An-
tropologia Cultural per 

la Universitat de Barcelona. 
Especialitzat en la cultura 
inuit i des de 1997 que es de-
dica a l’estudi i investigació 
de les comunitats indígenes 
de l’Àrtic.

La cultura de Caral-Supe, 
que es va desenvolupar fa uns 
5.000 anys, està con conside-
rada actualment com la civi-
lització més antiga d’Amèrica.
Contemporània amb l’Antic 
Egipte i la Sumèria de Meso-
potàmia, és una de les ano-
menades “cultures mares” de 
l’àrea andina. Les seves obres 
d’enginyeria van ser extraor-

dinàries, el seu desenvolupa-
ment científic va ser admi-
rable i la seva organització 
política, social i religiosa va 
servir com a llegat per a altres 
cultures precolombines que la 
van succeir. A més ve ser una 
de les primeres civilitzacions 
de la història en mostrar res-
pecte per la natura i defensar 
la igualtat de gènere.

Francesc Bailón parlarà sobre la 
cultura de Caral-Supe a l’AUGA

TEATRE / MARTÍ ROSSELL 

Ka Teatre és la jove 
companyia anoienca 
formada per Maria 

Berenguer i Montse Pelfort, 
nascuda l’any 2017. Al de-
sembre d’aquell mateix any 
debutaven al Teatre de l’Auro-
ra amb el seu primer especta-
cle, Kàtia, creat conjuntament 
amb la companyia Teatre Nu. 
Kàtia incorporava el teatre 
d’objectes, però a Sota Sola, 
l’aposta és clara. La compa-
nyia segueix jugant i investi-
gant per tal de consolidar el 

seu propi llenguatge, on com-
binen teatre visual i d’objectes 
amb projeccions i música.
L’espectacle, que s’havia d’es-
trenar al cicle de teatre fa-
miliar KM.0 del Teatre de 
l’Aurora, s’acabarà estrenant 
el cap de setmana del 22 i 23 
de maig, amb tres sessions. 
L’espectacle, protagonitzat 
per Montse Pelfort i Maria 
Berenguer, compta amb la 
direcció d’Íngrid Domingo i 
Jordi Farrés.
El passat 2 d’abril van comen-
çar una campanya de Verka-
mi amb l’objectiu de 6500€, 

dels quals ja n’han aconseguit 
més de la meitat, amb més 
de setanta aportacions. Hi ha 
preus adaptats a cada butxa-
ca, des dels 5 fins als 250€. A 
cada preu li corresponen uns 
obsequis diferents entre els 
quals hi ha làmines, contes 
“casolans”, totebags o entrades 
per l’espectacle. Es pot seguir 
tota l’activitat relacionada 
amb l’espectacle i el Verkami 
al seu instagram @ka_teatre 
i a la web https://www.verka-
mi.com/projects/29726-so-
t a - s o l a - e l - n ou - e s p e c t a -
cle-de-ka-teatre.

Ka Teatre fa un Verkami per finançar 
el seu nou espectacle “Sota Sola”



Exfilia, 61

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

E l senyor Joan Ribalta Vilaseca 
va tenir a bé de recordar-me 
un esdeveniment local, que 

ara puc evocar. Amb motiu del 50è 
aniversari de l’aviació espanyola, 
fundada pel general Pere Vives, el 
Grup Filatèlic d’Igualada organitzà 
una exposició nacional, competitiva, 
de segells de correus aeris. Fou del 
10 al 26 de novembre de 1961.
La col·lecció del Dr. Josep Calvet 
Llaty, ben merescudament, guanyà 
el primer premi. El segon fou per 
al president del Cercle Numismàtic 
i Filatèlic, de Barcelona, que ja ha-
via guanyat altres premis, en diver-
sos certàmens internacionals. Al dir 
dels experts, ambdues col·leccions 
eren sensacionals. 
El correu aeri es feia amb avió i Cor-

reos editava uns segells especials, 
que solien tenir uns preus més ele-
vats, ja que el transport aeri facili-
tava una major rapidesa de servei. 
El Dr. Calvet explicava que amb els 
seus segells havia guanyat bastants 
“duros”...
L’exposició va tenir èxit. Es van ce-
lebrar altres actes. Es portà una 
corona de llorer al monument del 
General Vives. L’acte fou captat pel 
No-Do. Es va editar un matasegells 
commemoratiu· L’empresari iguala-
dí, Ignasi Carner, portà unes cartes 
entre Igualada i Barcelona, amb la 
seva avioneta particular.
Vegeu un  sobre, amb el matasegells 
commemoratiu i el monument del 
general Vives fundador de l’aeroavi-
ació espanyola. 
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FOTOGRAFIA / C. PLANELL 

Tal i com ja és habitu-
al, any rere any, avui 
divendres 30 d’abril, a 

les 7 de la tarda, se celebrarà 
– enguany, a porta tancada- a 
la Sala d’exposicions temporals 
del Museu de la Pell d’Iguala-
da,  l’acte de lliurament de pre-
mis del 41è Concurs Fotogrà-
fic “Recordant Els Tres Tombs 
d’Igualada”, alhora que també 
es donarà el tret de sortida a 
l’Exposició simultània que han 
organitzat conjuntament l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada i 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada.
En aquesta mostra fotogràfica 
de la celebració dels Tres Tombs 
igualadins, que s’ha dut a terme 
amb motiu del 90è aniversari de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada i del proper bicentenari 
de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, s’hi podrà veure la 
magnífica Exposició “40 anys 
fotografiant Tres Tombs”; una 
selecció de les fotografies gua-
nyadores en les diferents edici-
ons dels 40 anys de Concurs Fo-
togràfic sota el reclam “Típics 
Tres Tombs”, així com les foto-
grafies guanyadores i un escull 
de les imatges que formen part 
d’aquesta 41ena edició. Un ex-
traordinari gruix fotogràfic que 
romandrà, obert al públic, tot 
el mes de maig, amb una sèrie 
de propostes que s’anunciaran 
oportunament a la premsa i a 
les xarxes socials.
L’acte, a més de les persones 
premiades, comptarà amb l’as-
sistència de l’Alcalde, Marc 

Castells, el Regidor de Cultura, 
Pere Camps, i un representant 
de cada grup municipal, així 
com també la Directora del 
Museu de la Pell, Glòria Escala, 
endemés d’una representació 
de les dues Juntes directives de 
les entitats organitzadores.
I va ser, el passat 27 de març de 
2021, que reunits Neus Aguile-
ra, J. Ramon Domènech i Jor-
di Pérez, en qualitat de mem-
bres del Jurat del 41è Concurs 
de Fotografia “Recordant Els 

Lliurament de premis del 41è Concurs Fotogràfic “Recordant Els 
Tres Tombs d’Igualada”

Tres Tombs d’Igualada”, amb 
Daniel Farré , com a secretari, 
i comptant amb l’assistència 
de membres de l’organitza-
ció (Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada – Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada); des-
prés d’examinar les fotografies 
presentades, va ser establert 
el següent veredicte: Primer 
premi, trofeu Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, atorgat a 
Pubilles – 2016, de Manel Ca-
ballé (Igualada); Segon premi, 

trofeu Camins i Associats, S.A., 
Corredoria d’Assegurances, 
atorgat a Conducció – 1974, 
de Miquel Andreu (La Pobla 
de Claramunt); Tercer premi 
- Taller electro-mecànic Pujol, 
atorgat a S.T. – 2009, de Fran-
cisco Almendros (Cerdanyola 
del Vallès); Quart premi, Tro-
feu Gerard Jardins, atorgat a 
S.T., de Manel Marimon (Igua-
lada) i Cinquè premi,  Trofeu 
Instal·lacions Litre i Amper, 
S.L., atorgat a Traginer i cavall 
– 2019, de Jordi Sánchez (Cer-
danyola del Vallès).P1- Manel Caballé P2- Andreu Miquel

P3- Francisco Almendros P4- Manel Marimon

P5- Jordi Sanchez



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 DEL SEGLE XX.
PERSPECTIVA D’UNA SECCIÓ DE LA IGUALADA INDUSTRIAL, 
ARRAN DE CARRER JOAN ABAT; AMB  “LA IGUALADINA COTONE-
RA” AL FONS, I LA SEVA PECULIAR XEMENEIA, DE BASE QUADRADA.

Fotografia anònima, i molt singular, capturada segurament (?) arran del Pont 
de Montbui, allà on comença la Carretera de Valls.

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

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

EXPOSICIONS / LA VEU 

L a Biblioteca Central 
d’Igualada acolli-
rà l’exposició “Sant 

Magí, el miracle de l’aigua. 
Una tradició igualadina” 
organitzada pels Amics de 
Sant Magí de la Brufaganya i 
el seu entorn. Aquesta expo-
sició s’insereix en el projecte 
Sant Magí 2020, un conjunt 
d’activitats per comme-
morar el 400 aniversari de 
l’Aplec de Setembre. Es po-
drà visitar a la sala d’expo-
sicions de la Biblioteca del 
7 al 29 de maig i la seva 
inauguració està prevista 
pel divendres 7, a les 7 de la 
tarda. En aquest acte d’inau-
guració també es presen-
tarà breument el Llibre de 
la Fundació del Convent de 
Sant Magí de la Brufaganya, 
d’Avel·lí André i Gabian. 
L’exposició explica els dife-
rents aspectes que trobem 
a Sant Magí: els aplecs i les 
festes, la devoció, la flora i 
la fauna, el santuari i el mo-

nestir, les coves i les capelles 
i finalment els llocs on tra-
dicionalment se celebra la 
festa. Hi ha un apartat espe-
cial dedicat expressament a 
Igualada on encara és viva la 
portada de l’aigua el dia de 
Sant Magí. També hi haurà 
documentació de la partici-
pació d’igualadins en el pa-

tronat per a la reconstrucció 
del santuari, de l’Associació 
de Devots de Sant Magí de 
la Brufaganya dels anys 50 i 
60, del Fort de Sant Magí, de 
la festa al barri de Sant Magí 
del Poble Sec, goigs, devoci-
onaris, cartells, etc.
D’altra banda, cada dimarts 
del mes de maig a les 6 de 

L’exposició “Sant Magí, el miracle de l’aigua”, a la Biblioteca

la tarda, a la sala d’actes de 
la Biblioteca, hi haurà una 
activitat vinculada a l’expo-
sició. Dimarts 11 Montse 
Rumbau, presentarà el lli-
bre 500 anys de vida rural a 
Sant Magí de la Brufaganya 
i els seus entorns i explicarà 
la vida quotidiana de la gent 
de la Brufaganya durant més 

de cinc segles. Dimarts 18 
Isaura Solé, amb la conferèn-
cia “Passegem per Sant Magí”, 
exposarà tot el ventall d’activi-
tats que s’organitzen a la Bru-
faganya: els aplecs, la portada 
de l’aigua, els concerts, etc., 
així com altres activitats de 
lleure que s’hi poden fer com 
ara passejades, observació 
d’ocells, fotografia de natu-
ra... També explicarà aspec-
tes tècnics del funcionament 
de les Fonts de Sant Magí, un 
aspecte molt desconegut fins 
ara. Finalment, dimarts 25, 
Montse Rumbau farà la xerra-
da – col·loqui “La dona a Sant 
Magí” per destacar el pes de la 
dona en el territori de la Bru-
faganya tant des del punt de 
vista econòmic com social. 
Per tal de complir amb les me-
sures sanitàries, les places se-
ran limitades i caldrà fer una 
inscripció prèvia per assistir a 
qualsevol de les activitats; per 
correu electrònic a b.iguala-
da.c@diba.cat, per telèfon al 
938049077 o bé presencial-
ment a la Biblioteca



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

De Clara Campoamor, una vida que val la pena ser 
revisada més enllà de la ficció cinematogràfica d’una 
gran pel·lícula: “Clara Campoamor, la dona oblidada”

Cineclub, Ateneu Cinema, Òmnium i Ajun-
tament d’Igualada, Cultura, emmarcat en la 
Secció Cinema, República i Memòria, han 

patrocinat la presentació aquests dies de la cinta 
Clara Campoamor, la dona oblidada, el biòpic de la 
diputada que va aconseguir el vot femení.
Clara Campoamor, la dona oblidada, dirigida per 
Laura Mañá, i estrenada a TV3 el 2011, és el biòpic, 
amb un inequívoc segell feminista, reforçat per la 
presència de dues dones (Clara Campoamor i Victò-
ria Kent) amb càrrecs claus i enfrontades entre si en 
la mateixa gesta; i que mostra, en especial, la vida de 
Campoamor. 
Si bé la història es basa en la novel·la La dona oblida-
da, del periodista Isaías Lafuente, que recrea una fic-
ció autobiogràfica de la vida de Clara Campoamor; 
Campoamor, a la pel·lícula de Mañá, és presentada 
com a una dona avantatjada i sàvia que, més enllà de 
creure en la política, vol creure en la justícia d’uns 
drets igualitaris. Això és, una dona que va lluitar per 
a aconseguir el dret a vot femení a Espanya, una de 
les fites més importants en la lluita per la igualtat en-
tre homes i dones. 
Avui, d’aquesta dona, un personatge lamentablement 
silenciat en els annals de la història, poc se’n sap. És 
en aquesta línia, que la pel·lícula la presenta com a 
una figura d’inexcusable coneixença, perquè, de fet, 
va contribuir a canviar del tot la història d’aquest 
país. Aquest fantàstic biòpic se suma, doncs, a una 
merescuda recuperació d’un memorable capítol de 
la vida d’una dona certament oblidada, i ho aconse-
gueix amb escreix. Tanmateix, sí que val la pena de 
saber-ne més del seu itinerari personal.

Perfil biogràfic de Clara Campoamor Rodríguez. 
Un 12 de febrer del 1888, el Madrid de la Restauració 
Borbònica va veure néixer la Clara Campoamor en el 
sí d’una modesta família. Des de petita, la pèrdua del 
seu pare capgiraria qualsevol expectativa de futur. 
De ben jove ja treballava en les anomenades “feines 
manuals” de la llar, labors que res tenien a veure amb 
els “oficis de senyoretes”, unes obligacions que va 
compartir amb una formació autodidacta; uns estu-
dis que, amb vint-i-sis anys, li van permetre guanyar 
una plaça de professora de Taquimecanografia a les 
acreditades Escuelas de Adultas de Madrid.

De més en més, una certificada talla professional 
va obrir-li les portes al periòdic “La Tribuna” i; grà-
cies a aquesta feina -que va alternar amb l’exercici 
de traductora- la seva vida va donar un gir radical, 
bo i establint importants vincles amb el món de la 
premsa i alguns sectors marcadament progressistes. 
Eren uns dies en què va assumir públicament el seu 
compromís envers uns reclams de dignitat i justícia 
social per a l’individu bo i participant de múltiples 

debats polítics i actes públics, sense desistir de ser 
una inesgotable estudiant. I, per fi, va obtenir -amb 
tots els mèrits que els temps podien dispensar a una 
dona- la Llicenciatura de Dret de la Universitat de 
Madrid, una intitulació que va portar-la a ser mem-
bre del Colegio de Abogados, a l’any 1926.
Més endavant, en tant que dona i lluitadora infatiga-
ble, la seva coherència ideològica i el seu concloent 
posicionament polític van determinar-la per la rei-
vindicació del dret al vot femení, una defensa que va 
emplaçar-la com a primera sufragista de l’Estat espa-

nyol. Aquest reconeixement personal i professional 
va empènyer-la a convenir una militància activa al 
costat dels delegats republicans. Amb trenta-sis anys, 
en la seva condició de diligent republicana va defi-
nir-se políticament en la paritat d’un posicionament 
resoltament feminista; una causa que va abocar-la 
envers una apassionant empresa en favor de les do-
nes i de la República. El 1931, a propòsit de la fervent 
defensa dels drets femenins, aquesta primera sufra-
gista va fundar La Unión Republicana Femenina –
un partit peoner amb un programa categòricament 
feminista-.  Si més no, aquesta creació –de i per a 
les dones- va incomodar al sector més moderat del  
propi bàndol republicà –majoritàriament constitu-
ït per homes- fins el punt que Manuel Azaña, en 
persona, la va desplaçar en les primeres eleccions 
del 31. Davant d’aquesta acció deliberadament dis-
criminatòria, ella va apostar per no doblegar-se i 
no postergar-se a un segon plànol, de tal manera 
que la seva enèrgica contestació va  acantonar-la a 
guanyar un escó en el primer Parlament Republi-
cà, al costat d’una també significada Victòria Kent. 
En un context en què les dones podien ser objec-
te electoral però, contràriament, encara no tenien 
“dret al vot”, ella va conquistar una  ponderable re-
presentació a les Corts, per la província de Madrid, 
en el sentit d’endegar el mes de setembre la seva 
campanya sufragista en favor del vot femení, una 
quimèrica aposta que va triomfar el següent primer 
d’octubre.
Al capdavall, el cop militar de 1936 va imposar-li 
un exili que va passar per un encarament amb la 
Itàlia feixista i una breu estada a Suïssa; país del 
qual -arran de l’avenç del nazisme- va decidir sor-
tir-ne per a anar-se’n cap a Buenos Aires, una nova 
promesa per a instituir-hi importants empreses. El 
1955, davant la rotunda negativa del govern fran-
quista a un possible retorn, va instal·lar-se defini-
tivament a Lausanne, no sense amitjanar-se amb 
l’exercici professional d’altres companyes advoca-
desses. Finalment, amb vuitanta- quatre anys, una 
malaltia se la va endur un 30 d’abril. Anys després, 
estrenada la Transició Democràtica, les seves des-
pulles van ser traslladades a l’Estat espanyol; i, des 
d’una ferma voluntat col·lectiva, va ser enterrada al 
Cementiri donostiarra de Polloe. 
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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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Amor a certa edat
A Tous •  23 paseos

REDACCIÓ/ 

Baave i Fern són dos descone-
guts d’una certa edat que han 
sofert per circumstàncies de 

la vida. Es coneixen mentre passegen 
als seus gossos i, al llarg de vint-i-tres 
passejos, floreix un romanç entre els 
dos. Però ni Dave ni Fern han estat 
del tot honestos l’un amb l’altre i el 
seu futur pot veure’s compromès pels 
secrets que s’han guardat.
23 paseos és una comèdia dramàtica 
-sobre com trobar l’amor en una eta-
pa tardana de la vida- dirigida i escri-
ta pel britànic Paul Morrison, veterà 
cineasta i documentalista que va estar 

nominat a l’Oscar a la millor pel·lí-
cula estrangera. 
23 paseos explica la trobada fortuïta 
de dos amos de gossos. No es bus-
quen. No tenen edat per a això. Sim-
plement, l’atzar o la predestinació, 
segons es miri, els fa coincidir en un 
parc verd i estranyament assolellat 
de manera perenne. El que segueix 
és un recorregut compost d’exacta-
ment les etapes que indica el títol 
on cadascun exposarà les innom-
brables ferides d’una vida per força 
passada. Si es vol, es tracta d’una 
història d’amor però més pendent 
de congraciar-se amb el que va ser 
que atenta al que serà, al futur.

Zombis coreans
Estrena •  Península

REDACCIÓ/ 

T othom parla de Cassie (Ca-
rei Mulligan) com una jove 
molt prometedora... Fins 

que un misteriós esdeveniment fa 
que el seu futur es desviï dels seus 
plans. No obstant això, res en la 
vida de Cassie és realment el que 
sembla ser, ja que la jove increïble-
ment intel·ligent i temptadorament 
astuta que tots coneixen viu una 
vida secreta durant les nits.
Perseguida per un esdeveniment 
traumàtic en el seu passat, Cassie 
comença a venjar l’ocorregut de 
manera molt particular, fent-ho 
pagar a aquells homes que es creu-
ïn en el seu camí, amb la intenció 
d’esmenar els errors del passat.
Sona Boys, de Charli XCX, mentre 

la càmera capta els moviments pèl-
vics d’uns homes en una discoteca. 
Tres companys de treball reparen 
en una dona borratxa, despatarrada 
en un sofà. “Les noies com ella es 
posen en perill. S’ho està buscant”, 
comenten. Sort que tot és una far-
sa: aquesta jove (Mulligan), lluny 
de ser la presa, esdevé una arma de 
venjança i apoderament contra els 
autodenominats “bons nois”. Ella 
és Cassie: cabells rossos, vestits 
en tons pastel, ungles multicolor i 
WhatsApp rosa xiclet. Tan “maca” 
i tan subversiva, aquesta justiciera 
improbable enquadrada en plans 
mitjans és víctima de la seva obses-
sió per esmenar un ‘incident’ que li 
va passar a la seva millor amiga en 
el passat, i botxí de la nostra socie-
tat masclista i abusadora.

Venjança
Estrena •  Una joven prometedora

REDACCIÓ/ 

Quatre anys després del brot 
de morts vivents que va 
sorgir a Corea, tota la pe-

nínsula ha estat devastada i les 
autoritats governamentals s’han 
vist delmades. Un ex soldat (Gang 
Dong-won), que va aconseguir es-
capar de Corea, es veu obligat a tor-
nar amb una missió secreta. Quan 
torna, troba a un grup de persones 
que han aconseguit sobreviure a la 
meitat d’aquesta apocalipsi zombi. 

Després de Train to Busan, Yeon 
Sang-ho torna a repetir en la direc-
ció d’aquest film que, malgrat que 
desenvolupa en el mateix univers 
que la primera cinta, té una història 
independent i uns personatges dife-
rents. Els zombis tornen àvids de set 
de sang en aquest lliurament menys 
sorprenent que la seva predecesso-
ra, però mantenint la mateixa ten-
sió i intensitat (amb certs moments 
dramàtics exacerbats). 



UNA JOVEN PROMETEDORA
Regne Unit. Thriller. De Emerald Fennell. Amb 
Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie
Tothom parla de Cassie (Carey Mulligan) com una jove 
molt prometedora... Fins que un misteriós esdeveniment fa 
que el seu futur es desviï dels seus plans. No obstant això, res 
en la vida de Cassie és realment el que sembla ser, ja que la 
jove increïblement intel·ligent i tentadoramente astuta que 
tots coneixen viu una vida secreta durant les nits..

23 PASEOS
Regne Unit. Drama. De  Paul Morrison. Amb  Alison Ste-
adman, Dave Johns, Rakhee Thakrar,
Dave (Dave Johns) i Fern (Alison Steadman) són dos desco-
neguts d’una certa edat que han sofert per circumstàncies de 
la vida. Es coneixen mentre treuen als seus gossos i, durant 
un total de vint-i-tres passejos, floreix un romanç entre els 
dos. Però ni Dave ni Fern han estat del tot honestos l’u amb 
l’altre i el seu futur pot veure’s compromès pels secrets que 
s’han guardat. 

   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 

NOMADLAND 
Ds: 19:30
Dg: 17:00

UNA JOVEN PROMETEDORA 
Dv:19:30
Ds: 17:00
Dg: 19:30
Dc: 19:30
Dj: 19:30 (VOSE)

1/EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. 
LA COMUNIDAD DEL ANILLO
Dv a Dll Dc i Dj: 18:30
Ds i Dg: 16:45
1/EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 
(VOSE)
Dt: 18:30
1/¡UPSSS! ¿AHORA DONDE 
ESTA NOÉ?
Ds i Dg: 16:35

2/NADIE 
Dv Dll a Dj: 18:00/20:00
Ds i Dg: 16:00/18:00/20:00

4/ CHAOS WALKING
Dv a Dll Dc i Dj:  17:25/19:40
Dt:  17:25
4/ CHAOS WALKING (VOSE)
Dt:  19:40

5/NOMADLAND
Dv Dll i Dc: 17:05
5/NOMADLAND (VOSE)
Dt: 17:05
5/GUARDIANES DE LA NOCHE
Dv a Dj: 19:15
5/TOM Y JERRY
Ds Dg i Dt: 17:05

6/EARWIG Y LA BRUJA 
Dv Dll a Dj: 17:445
Ds i Dg: 16:00/17:45
6/GUARDIANES DE LA NOCHE
Dv a Dj: 19:45

7/GODZILLA VS KONG 
Dv a Dg: 17:10/19:30
Dll a Dj: 17:10
7/PENINSULA (TRAIN TO BU-
SAN 2)
Dll Dc i Dj: 19:30
7/PENINSULA (TRAIN TO BU-
SAN 2) (VOSE)
Dt: 19:30

8/MORTAL KOMBAT 
Dv a Dj: 17:00
8/UNA JOVEN PROMETEDORA
Dv a Dll Dc i Dj: 19:20
8/UNA JOVEN PROMETEDORA 
(VOSE)
Dt: 19:20

MINARI. HISTORIA DE MI FA-
MILIA
Ds: 17:30
Dg: 17:30
23 PASEOS
Ds: 19:15
Dg: 19:15

Av. Manresa, 94 · Òdena
Tel. 620378904
De dilluns a diumenge de 10h a 15.30h

CULTURA / CARTELLERA  |  39Divendres, 30 d’abril de 2021

SENSE SESSIONS 
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Zombis coreans

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



HBO rescata de 
l’ostracisme una 
història veritable 
de terror i intriga 

política d’una 
qualitat desbordant 
i fora de tot dubte

Es tracta d’una minisèrie de 
cinc episodis magistrals. El 
26 d’abril de 1986, la Central 
Nuclear de Txernòbyl, a Ucra-
ïna (en aquells dies pertanyent 
a la Unió Soviètica), va patir 
una explosió massiva que va 
alliberar material radioactiu 
a Ucraïna, Bielorússia, Rús-
sia, així com en zones d’Es-
candinàvia i Europa Central. 
La sèrie relata, des de múlti-
ples punts de vista, el que va 
esdevenir al voltant d’una de 
les majors tragèdies en la his-
tòria recent, així com els sa-
crificis realitzats per salvar el 
continent d’un desastre sense 
precedents.
Malgrat les catastròfiques 
conseqüències d’aquell acci-
dent, per alguna raó, s’ha vist 
enterrat, en primer lloc per la 
censura burocràtica del siste-
ma soviètic i després encara 
pitjor: a força de documentals 
i pel·lícules que en comptes 
d’aprofundir en treure la ve-
ritat a la llum, es limitaven a 
explicar mecànicament la se-
qüència d’errors humans que 
van portar aquella fatídica 
matinada el 26 d’abril de 1986, 
a enfrontar a la humanitat al 
propi monstre que havia creat.

Les millors Sèries

Txernòbyl, el retrat del que mai s’ha de repetir
Considerada una de les millors minisèries de tots els temps, explica minuciosament l’accident nuclear més desas-
trós de la història, les seves causes i raons, i les seves conseqüències, enmig de la decadència de la Unió Soviètica

HBO i Johan Renck per fi 
rescaten de l’ostracisme una 
història veritable de terror i 
intriga política d’una qualitat 
desbordant i fora de tot dub-
te: per fi podem posar cara als 
herois anònims i a les pròpies 
víctimes d’un sistema totalita-
rista obsessionat amb amagar 
la realitat de les seves mancan-
ces.
És aquí on els actors sobre-
surten: Jared Harris, Stellan 
Skarsgard i Emily Watson són 
només les cares més conegu-
des d’un elenc que ens esglaia 
per la dimensió monstruosa 
del terror a què s’han d’enfron-
tar. Un terror invisible però 
que en paraules de Liudmi-
la, (dona d’un dels bombers):  
“Tenia el cos sencer desfet. Tot 
ell era una nafra sanguino-
lenta (...) Trossets de pulmó, 
de fetge li sortien per la boca. 

s’ofegava amb les seves pròpies 
vísceres”. Pot semblar la pre-
sentació d’una pel·lícula fasti-
gosa... però no. És real. De fet, 
la Liudmila real va intervenir 
en la preparació de la minisè-
rie.
La realització dels capítols així 
com la recreació de Pripyat, 
la central i els propis treballs 
d’extinció i contenció són ex-
cepcionals, i de debò ens sen-
tim en una màquina del temps 
que ens porta a una data i un 
lloc, el qual, mai desitjaríem 
trepitjar ni en els nostres pit-

jors malsons.
En línies generals, Txernòbyl 
és una pel·lícula (o minisèrie 
amb complex de pel·lícula) de 
desastres que no s’allunya gai-
re del manual ... però el clava: 
Mazin i el director Johan Reck 
se’ls veu estudiosos del gène-
re i presenten aquesta barreja 
idònia de drama humà, sacri-
ficis personals, gent íntegra 
que lluita per fer el correcte i 
negació de la realitat que cau-
sa un dany major.
De fet aquí es recolza gran part 
de la tesi que presenta Mazin. 
Una hi és des del primer mi-
nut, quan un personatge, des 
de la llunyania del temps, ver-
sa sobre la desinformació i les 

mentides que rebem, al punt 
que som incapaços de des-
cobrir què és veritat. Precisa-
ment per aquestes primeres 
frases recordem que, abans de 
res, Txernòbyl és ficció i que, 
per tant, maneja els fets reals 
com li convé.
Però això no vol dir que no ens 
puguem trobar amb una bufe-
tada de realitat que fa que ens 
traslladem a tragèdies recents 
i properes per poder veure 
com els dirigents soviètics de 
llavors no es distingeixen tant 
dels del “nostre costat” de la 
civilització...
Txernòbyl retrata molt bé 
aquesta desesperació i la du-
resa de la tragèdia i ho fa sen-
se massa ornaments. Mazin i 
Renck escullen un acostament 
sobri i efectiu que brilla més 
en els petits moments que en 
els grans. És un drama humà 
que va més enllà de l’obvietat 
radioactiva i posa als implicats 
(i a nosaltres) davant un reflex 
asfixiant.
Veure-la hauria de ser obligat 
per a tothom. Tota una lliçó 
per no ensopegar dues vega-
des amb la mateixa pedra. 

La realització dels 
capítols així com la 

recreació de Pripyat, 
la central i els propis 
treballs d’extinció i 

contenció són excep-
cionals, i de debò ens 

sentim en una 
màquina del temps
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Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

Castell de Sant Esteve Priorat de Santa Maria

El municipi 
de Castellfollit de Riubregós

Castellfollit de Riubregós 
està situat a l’extrem 
nord de la comarca, to-

cant al Solsonès. El municipi té 
una extensió de 26,28 km2 i el 
cens de 2020 tenia inscrits 162 
habitants.
Castellfollit és un altre 
d’aquells municipis que es for-
men a la vora d’un castell. Les 
primeres informacions que en 
tenim daten del segle XI, èpo-
ca en què el castell formava 
part de la marca del comtat de 
Cerdanya.

De Castellfollit de Riubregós 
cal esmentar la comunitat ju-
eva que hi havia fins el segle 
XV, que sembla que tenia un 
call prop de l’actual carrer del 
Roser, darrere del Portal de 
Soldevila.
La posició estratègica de Cas-
tellfollit ha fet que el poble es 
veiés involucrat en les guerres i 
revoltes que ha tingut el nostre 
país. Cal destacar el setge que 
va patir el 1822 capitanejat pel 
capità general de Catalunya, 
Francisco Espoz i Mina, que 

perseguia els rebels reialistes 
de la Regència d’Urgell. El ge-
neral va fer arrasar el poble.
A la segona meitat del segle 
XIX perd una de les princi-
pals activitat econòmiques: el 
transport de sal des de Cardo-
na cap a d’altres poblacions de 
Catalunya. També aquests tra-
giners portaven oli de les co-
marques de la Segarra i l’Urgell 
cap al Solsonès i el Berguedà. 
Avui en dia l’economia del po-
ble està basada en l’agricultura, 
la ramaderia i els serveis

Castell format per un recinte fortificat i flan-
quejat per tres torres albarranes. El castell 
pròpiament dit es troba al centre, sobre una 
serrau convertida en magatzem durant la 
guerra. Del seu flanc est partia un circuit de 
muralles que encerclava el poble de Castell-
follit. L’any 1981 es van descobrir en una de 
les estances interiors del castell, on es creu 
que hi havia la presó, uns grafits gravats a 
les parets laterals sobre l’arrebossat de calç i 
arena. En aquests grafits es pot apreciar un 
conjunt fortificat bastant extens i una escena 
bèl·lica on hi ha representats dos cavallers, el 
relleu d’un castell i una màquina de guerra o 
fonèvol al seu peu.
Actualment el monument es composa d’un 
recinte emmurallat central dins els quals es 
conserven els fonaments de la torre mestra, 
murs enrunats i vàries dependències, algu-
nes d’elles soterrades per les runes de les 
explosions que va patir el castell al 1822. Al 
nord i sud d’aquest recinte es conserven en 
peu dues torres albarranes. El Castell és de 
visita exterior lliure i si es volen visitar els 
grafits s’ha de consultar a l’Ajuntament.

Emplaçament: A la serra que corona el po-
ble de Castellfollit de Riubregós

L’església de Santa Maria del Priorat va 
ser consagrada el 1082 i seguidament se’n 
fundà un priorat que passà a ser del mo-
nestir de Sant Benet de Bages.
L’església de Santa Maria del Priorat és 
una construcció d’estil romànic amb 
planta de creu llatina i cimbori circular 
sobre base poligonal. L’absis és quadrat 
i ornamentat exteriorment amb arcua-
cions cegues i unes lesenes. Rematant la 
façana hi ha un campanar d’espadanya 
de la mateixa amplada de la nau. L’edifici 
del priorat també va anar evolucionant al 
llarg del temps. Les restes més antigues 
que se’n conserven són les adossades a 
la façana sud de l’església, amb un espai 
cobert amb volta a la planta baixa i unes 
arcades a nivell de primer pis. Al segle 
XVIII es va construir un nou edifici per 
al priorat, amb soterrani, planta baixa 
dos pisos i golfes. L‘Església és de visita 
lliure per l’exterior, si es vol visitar l’in-
terior podeu podar-vos en contacte amb 
l’Ajuntament

Emplaçament:  Km 27,8 de la C-1412a, 
al costat del cementiri.

Plaça ubicada al centre del casc antic de la vila. L’espai 
que conforma la plaça s’adapta a l’entramat urbà propi de 
la vila medieval i als carrerons que hi conflueixen, tres 
dels quals són amb volta. A nivell arquitectònic, desta-
quen les porxades situades sota les façanes de les bandes 
nord i sud de la plaça, les voltes de les quals se sustenten 
sobre grans pilars construïts amb carreus de pedra, re-
colzats sobre una base quadrangular. A l’est hi ha l’actual 
edifici de l’Església del Roser, davant per davant d’on hi 
havia el temple primitiu, actualment inexistent, també 
dedicat a la Verge del Roser.

Emplaçament: Nucli antic

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 Castellfollit

Plaça Major

Ajuntament 
de Castellfollit 
de Riubregós
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CR. AFORES, S.N  08283 
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS 

(BARCELONA)
Tel. 938698419 - 938693004

productoslafac@productoslafac.com   
www.productoslafac.com      

 



Abril/Maig
30: Josep-Benet Cottolengo; Amador, Pere i Lluís; Indaleci.

1: Josep, obrer; Jeremies; Orenç; Teodard; Grata; Aniol. 
2: Anastasi; Mare de Déu d’Araceli; Segon; Zoa

3: Felip i Jaume, apòstols; Antonina; Alexandre I, papa 
4: Silvà; Florià; Gotard; Pelegrí Laziosi

5: Àngel de Sicília; Amador; Irene,  
6: Domènec Sàvio; Beneta; Justí 

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

Victòria Gual i Godó
El dia 26 d’abril a la localitat de Winchester (Anglaterra) la nostra 
estimada Vicky va lliurar la seva ànima a Déu als 55 anys d’edat.

Família i amics donem gràcies per la seva vida i per tot l’amor i atenció vers 
tothom que va vessar en abundància mentre la vam tenir entre nosaltres.

Que el seu exemple d’enteresa i el seu record ens ajudin a 
suportar la gran tristesa que ens causa la seva  absència.

Preguem per ella en aquest trànsit cap a la Casa del Pare.
El dia 12 de maig es farà una missa en sufragi 

a la Basílica de Santa Maria a les 18.30 h.

Pau Vaqués Guitart

Els teus estimats: 
Esposa: Eulàlia Mora Castellví. 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 el 19-04-2021 a l'edat de 91 anys.

Jo només vull dir que la mort no és cap comiat, perquè 
les ànimes sempre estaran juntes.
Li vull agrair al meu avi tots els moments que hem pas-
sat, les històries que m’ha explicat, les anècdotes que he 
escoltat, i fins i tot el munt de galetes que m’ha donat.
En la seva companyia no et faltava mai res, i això no ho 
oblidaré mai.
I els records de la infantesa, fotografies que m’ensenyava 
i els dies a la llar de foc.... jo no els dic pas adeu, doncs 
perduraran sempre en la meva memòria.
I ara mateix, l’únic que sé és que el meu cor ha quedat 
buit, però que a la vegada el tinc ple de l’amor que he 
compartit amb ell.

Gràcies avi

Laia Sánchez Vaqués
Igualada 21 d’Abril 2021

Comiat de la Laia 
al seu avi Pau
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No sé si hi ha molts o 
pocs joves que tenen 
el somni de la voca-

ció a la vida sacerdotal o reli-
giosa; però sí que sé que Déu 
és viu i continua trucant al 
cor de les persones, perquè 
vol vida abundosa per al seu 
poble. Veig, al mateix temps, 
amb preocupació com mol-
tes realitats evangelitzado-
res, en el món pastoral, soci-
al i educatiu, s’estan afeblint 
per manca de relleus; però 
també estic convençut que el 
Senyor no abandona mai la 
humanitat i que, per això, hi 
haurà generositat en el cor 
de molts joves.
El sant pare Francesc, en el 
missatge per a la Jornada 

Mundial de Pregària per les 
Vocacions, ens presenta sant 
Josep, en aquest any dedicat 
especialment a ell, com a 
model de resposta generosa 
i fidel a la crida de Déu. Ell 
va sentir la crida del Senyor 
mitjançant els quatre somnis 
que apareixen en l’evangeli 
(cf. Mt 1,20; 2,13.19.22).
La missió encomanada a Jo-
sep fou la de ser custodi del 
misteri del Fill de Déu en-
carnat en el si virginal de la 
seva esposa, Maria. I ho feu 
realitat amb donació gene-
rosa. Ell més que acomplir 
el seu somni de realitzar-se, 
segons els seus plans, es va 
llançar al risc de fer realitat 
el somni de Déu per a ell. 
«Després de cada somni, Jo-
sep va haver de canviar els 
seus plans i arriscar, sacrifi-
cant els seus propis projectes 
per secundar els projectes 
misteriosos de Déu. Va con-
fiar totalment.»
Josep, com també Maria, es 
va deixar sorprendre pel Se-
nyor que li indicava de fres-
sar altres camins dels que ell 

tenia pensats. Va ser capaç 
d’entrar en la santa intran-
quil·litat del qui no ho té tot 
controlat, del risc, de l’im-
previst, de la meta que tenim 
al davant i que ens sembla 
inabastable, del que ens su-
pera. Com comenta una au-
tora: «L’evangeli només pot 
començar si, i només si, una 
dona jove i un home jove 
amb la vida perfectament 
traçada davant seu renunci-
en a les línies rectes i fent-ho 
renuncien a l’objectiu únic 
d’evitar el risc. Només si ells 
diuen sí a la condició hu-
mana de la intranquil·litat» 
(Marion Muller-Colard, La 
intranquil·litat).
Als joves que tenen el somni 
de la vocació a una especial 
consagració al Senyor goso 
dir-los que escoltin el que en 
el seu cor ressona, perquè el 
seu somni té la seva font en 
un altre somni: el que Déu 
ha pensat per a ells. Sant 
Josep es va donar del tot, la 
seva donació fou la seva san-
tedat i plenitud. Recordem 
aquesta gran veritat: «La 
vida només es té si es dona, 
només es posseeix veritable-
ment si es lliura plenament.»

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

El somni de la vocació 
El somni dels joves té 

la seva font en un altre 
somni: el que Déu ha 

pensat per a ells.
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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
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E
S

TA
U

R
A

N
T

S

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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

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

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Monumental temple circular per a gladiadors banyuts i encapotats 
(tres mots) / 2. Com que obsequio, en certa manera alegro. Insisteix que no treia bé / 3. 
L’arbre de tothom. Sofà comestible. Indicis d’efervescència / 4. Perdi el temps entrant al 
music-hall. Si la convides a sopar no et facis l’entès en vi / 5. Profètic, i tal... Morir per falta 
de molibdè / 6. El cul d’en Jaumet. Transposició de sons que afecta l’italià a mitja tesi. I el 
cap de l’Estevet / 7. Salà, olià i avinagrà. L’home de la faldilla i el papir / 8. Procedim a fer 
una acilació. Distingeixo gairebé tota la família Veiga / 9. 151 en un clip. Aplec de persones 
en honor del militar turc més guapo / 10. Escaient com aprendre a parlar gallec a Porto. 
Mirin, guaitin, observin / 11. Heus-la aquí. Mancat de calze per falta de sèpals. La Q, tal 
com sona / 12. Metall que val per més de quatre. Variació futbolística aplicada al planeta / 
13. Tenia una txeca per companya i ara per veïna. Solen ser dins el cassó.

VERTICALS: 1. Preparada per fer una promesa pel seu compte. Angle metàl·lic molt usat 
pels estudiants / 2. Un primat a la paret de Grenoble. Camp àrid i estèril propi d’aquesta 
merda de territori / 3. Símbol argentí. És per aquesta variació somàtica que som una na-
ció? Fronteres del Nepal / 4. A l’hora de pujar no és gens útil ni competent. Espai reservat 
al castigat / 5. Extremitat tocable i trastocable. Obtinguts per etilació. Primera de visió / 6. 
O és una senyora menuda o un marieta. Eguassera amb el ramat als Rasos de Peguera / 7. 
A la tercera va la segona. Llufa que dura per sempre, perquè la penja la cúria. No gaire, ni 
del tot pioc / 8. De tots els de la impremta és el de més interès. Tela de cotó usada per farcir 
/ 9. Bàltic mirant cap al Pol Nord. Part del cinturó a la sabata / 10. La cosa pública. Passa 
per ser un ornament de poc valor, però els materials són bons. Casa d’algú / 11. Ventili. 
Camises mortificatòries, i no pas per força / 12. Com més va, més neta la roba i més em-
pastifada la gent. Del tronc accidentós.

passatemps
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Troba les 7 diferències

 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                      

 P L A Ç A D E T O R O S 
 R E G A L O   I T E R A 
 O M   C A N A P E   E F 
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 P R O F E T A L   R I R 
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 A M A N I   E G I P C I 

   A C I L E M   V E I G 

 C L I   A G A B E L L   
 O P O R T U   U L L I N 
 L A   A S E P A L   C U 
 Z I N C   R O T A C I O 
 E S L O V A C A   A S S 
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Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

L’obesitat infantil 
és un dels pro-
blemes de sa-
lut pública més 

greus del segle XXI en 
l’àmbit mundial i, pro-
gressivament, està afec-
tant els països pobres i en 
vies de desenvolupament, 
sobretot, en els ambients 
urbans. El ritme en què 
augmenta l’obesitat és 
alarmant: es calcula que 
més de 41 milions d’in-
fants menors de cinc anys 
tenen sobrepès a tot el 
món. La meitat d’aquests 
són d’Àsia i una quarta 
part es troba a l’Àfrica.

La majoria de nens/es amb 
obesitat i sobrepès ten-
deixen a seguir tenint-ne 
quan són grans, cosa que 
augmenta les probabilitats 
de què pateixin malalties 
cardiovasculars, diabe-
tis, artrosi i discapaci-
tat prematura en l’edat 
adulta, càncers com el 
de mama, còlon... Les 
malalties que se’n deri-
ven són en gran manera 

curables, per això, la seva 
prevenció és importantís-
sima! A més, el risc de la 
majoria de malalties que 
provoca depèn de l’edat 
en què es pateix obesitat i 
la duració d’aquesta.

Per frenar l’obesitat in-
fantil és important vetllar 
perquè els infants aconse-
gueixin un equilibri calò-

ric que es mantingui du-
rant tota la seva vida. Les 
recomanacions generals 
que proposa l’OMS són:

• Augmentar el consum de 
fruites, verdures, llegums, 
cereals integrals i fruits 
secs.

• Reduir la ingesta total de 
greixos i substituir els grei-

Obesitat infantil

xos saturats pels insaturats.

• Reduir la ingesta de sucres.

• Fer un mínim d’activitat 
física diàriament (60 mi-
nuts) d’intensitat modera-
da o vigorosa adequada a 
la fase de desenvolupament 
del nen/a.
A banda de tot allò que 
poden fer pares, mares, 

família i infants, el com-
promís polític i social és 
cabdal, així com la col·la-
boració de les empreses i 
entitats privades i organit-
zacions. La creació d’un 
entorn saludable i de con-
dicions assequibles i ac-
cessibles perquè els infants 
puguin menjar adequada-
ment és cosa de tots.

Una altra pandèmia
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 30: 
MR SINGLA

Pujadas, 47

DISSABTE 1:  
 BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 JUVÉ

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

DIUMENGE 2:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 3:
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIMARTS 4:  
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMECRES 5:  
SECANELL

Òdena, 84

DIJOUS 6:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1



ments de darrera generació 
com en la utilització de tèc-
niques i tractaments visuals i 
auditius innovadors. Una fi-
losofia que ja va impulsar el 
meu avi, fundador d’Òptica 
Rodrigo, i que hem seguit les 
següents generacions. Una 
visió empresarial, que suma-
da a la passió per la nostra 
feina i sota el lema “Cuidem 
els teus sentits”, ens ha portat 
a celebrar 74 anys de vida.

Roger Rodrigo, 
optometrista i propietari 
d’Òptica Rodrigo
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Des de fa mesos els 
oftalmòlegs i opto-
metristes estem de-

tectant un augment de casos 
de miopia entre la població. 
Això es deu a l’increment de 
l’ús de pantalles, que cada ve-
gada agafen més protagonis-
me en els nostres hàbits del 
dia a dia, i també a l’impacte 
de la pandèmia del coronavi-
rus, que ha agreujat la situa-
ció.
Són dades palpables i molt 
preocupants que reforcen els 
indicadors de l’OMS que pre-
veuen que el 2050 la meitat 
de la població mundial tindrà 
miopia.
Hi ha qui parla d’una nova 
pandèmia silenciosa del segle 
XXI, però jo no ho qualifica-
ria així, sinó d’una situació 
preocupant que cal abordar 
i buscar solucions de millo-
ra per evitar desencadenar 
patologies més greus com el 
glaucoma, el despreniment de 
retina o les cataractes.

El tractament que 
controla la miopia
En aquest context, a Òptica 
Rodrigo hem apostat per un 
nou tractament no invasiu 
que redueix la progressió de 
la miopia en els infants fins 
a un 60%. És un tractament 
únic a nivell internacional, 
que ja funciona a Àsia i bona 

part d’Europa, i que a Cata-
lunya nosaltres som el centre 
pioner amb certificació que 
l’oferim.
Es tracta de MiyoSmart , una 
lent per ulleres dissenyada 
per la companyia nipona 
Hoya, juntament amb la Uni-
versitat politècnica de Hong 
Kong. La seva funció és rea-
litzar un desenfocament pe-
rifèric de la imatge amb l’ob-
jectiu d’estimular la retina de 
manera uniforme. Un mè-
tode que es diferencia de les 
lents estàndards que només 
focalitzen la imatge a la part 
central de l’ull provocant una 
sobrecàrrega de la retina pe-
rifèrica i com a conseqüència 
s’estimula el creixement de 
l’ull i augmenta la miopia.
Tot i ser un tractament nou, 
alguns dels nostres clients ja 
l’han començat i han vist els 
seus avantatges. I és que en 

general és molt ben acceptat 
entre els infants, i sobretot 
entre els pares i mares, ja que 

al ser unes ulleres és molt 
més còmode per als nens que 
no pas altres tractaments que 
són més invasius i incòmo-
des existents al mercat.

El tractament té una durada 
de 3 anys, al llarg dels quals 
fem un seguiment constant i 
acurat de l’evolució de la mi-
opia de l’infant.
A Òptica Rodrigo hem apos-
tat per aquest nou tractament 
seguint la nostra filosofia 
empresarial d’estar a l’avant-
guarda de les noves tecno-
logies, tant en l’ús d’equipa-

Òptica Rodrigo, pionera a Catalunya
en oferir un nou tractament per reduir 
la progressió de la miopia infantil
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Oscar Raja /
Gerent de Kibuc Intermoble a Igualada

Kibuc és una marca coneguda dins el sector dels 
mobles. Quina és la causa que tingui una bona 
acceptació? 

Kibuc és una marca catalana de mobles i complements que 
ha apostat per oferir una experiència de compra totalment 
orientada al nostre client. Durant els més de 25 anys que té de 
vida, Kibuc s’ha consolidat com una marca valorada perquè 
oferim un producte i servei totalment personalitzat per cada 
un dels nostres clients i perquè hem apostat per tenir un 
producte de disseny propi amb la màxima qualitat.

El disseny és una part molt important de la vostra filosofia 
de treball. Per què? 

El disseny és la nostra raó de ser, la nostra marca no 
existiria sense tenir productes de disseny propi, és la nostra 
proposta de valor. És la manera en què ens diferenciem de la 
competència. Al mateix temps, també ens ajuda a controlar 
tots els processos de producció del producte i treballar amb 
els millors materials.

No tot són mobles, a la vostra botiga. Els complements 
també són una part important. Quins són els més demanats 
i de quina manera influeixen en el resultat final, en un saló, 
una habitació o un bany? 

En termes generals, en decoració o disseny d’interiors 
els complements ens ofereixen la possibilitat de definir 
la personalitat de l’espai. El moble ens serveix de base i els 
complements són els detalls que donen la pinzellada de 
color. Són elements molt importants per a totes les estances 
d’una casa, per això també oferim aquest tipus de producte 
a la nostra botiga. La majoria dels clients ens demanen 
complements d’il·luminació o altres com catifes o tèxtils.

En moltes ocasions els clients deuen arribar una mica 
perduts. Volen mobles nous, però no saben exactament 
de quina manera. El vostre consell és fonamental. Com 
treballeu el tema de l’assessorament i el servei postvenda? 

Nosaltres sempre assessorem al nostre client tenint en compte 
les seves necessitats i l’espai del qual disposa per fer una 
proposta. Primer de tot, volem entendre com és el nostre 
client i quin tipus de moble dins del nostre catàleg li agrada 
més. Posteriorment, amb l’objectiu d’oferir una solució 100% 
adaptada per a ell, sempre prenem mides de casa seva per 
a posterior dissenyar un projecte 3D a mida sense cost. Un 
cop el client ha acceptat la proposta, el producte entra en 
producció i posteriorment es procedeix a fer el muntatge a 
casa seva per part del nostre equip de muntadors especialitats. 

Quines noves tendències hi ha en el sector del moble? 

La tendència del sector va cap a un concepte de moble més 
minimalista i pràctic per la vida diària. Els acabats dels 
mobles també van cap a una tendència més natural amb 
materials més resistents i respectuosos amb el medi ambient. 
Normalment el client vol un disseny de moble orientat a 
aquesta tendència, més minimalista, sense ostentacions, amb 
un disseny atemporal que pugui combinar amb diferents estils 
i que perduri més en el temps.

On es nota més la qualitat d’un moble? En el tipus de fusta, 
o en el disseny final? 

La qualitat del moble es percep en els detalls, però també en el 
conjunt; com està acabada la fusta, com és la tecnologia amb 
la que està fabricat o configurat, etc. Tots els materials que 
configuren el moble són importants per oferir un moble de 
qualitat. És per aquest motiu que ens agrada treballar amb 
proveïdors locals i nacionals, per poder controlar tot el procés 
de producció dels nostres productes.

El preu és molt important. En tots els productes la qualitat 
i el disseny exclusiu es paguen. Com aconseguiu tenir preus 
competitius? 

Gràcies a la força de la nostra marca i alhora el fet que 
pertanyem a un grup de 45 botigues, podem ser més 
competitius. D’aquesta manera podem oferir un producte i 

servei totalment personalitzat per als nostres clients a preus 
molt raonables sense ser molt exclusius. A més, sempre oferim 
facilitats de finançament i pagament als nostres clients per 
facilitar la compra.

Sembla que amb motiu de la pandèmia molta gent decideix 
fer reformes i fer canvis a casa? És així, ho heu notat? Què 
demana més la gent? 

El confinament ha fet que donem més importància a la 
comoditat a casa nostra. Ara més que mai passem més temps a 
casa i hem hagut d’improvisar nous espais. Molts dels nostres 
clients han detectat durant aquest temps noves necessitats. És 
una tendència que s’ha generat amb la pandèmia i que creiem 
que perdurarà almenys en els pròxims mesos. En general, 
durant aquest període de temps els clients han demandat més 
productes relacionats amb la secció de tapisseria i també altres 
espais com les habitacions juvenils o menjadors.

No es pot negar que les iniciatives a l’Anoia són múltiples i variades. Algunes furguen en el passat recuperant camins rals, blaus o 
verds i llavors i processos agrícoles gairebé oblidats. Altres volen sembrar els camps de plaques fotovoltaiques, generadors i gestió 
de residus. També els que demanen cops damunt la taula i els que volen un bar de vi i tapes al parc de l’Avinguda Catalunya d’Igua-
lada. Preocupa però, que moltes d’aquestes iniciatives siguin excloents o criticades per ser “dels altres”. Si es fa la meva, no hi cap 
la teva. Acció i reacció. Hi ha massa gent a l’atur que busca feina i no troba oportunitats. I, quan es fan errors, s’han de corregir. A 
cada caiguda aixecar-se de nou. Com han fet els del programa “Consulta Jove” del servei emocional de Vilanova del Camí, que per un 
error humà va perdre els arxius de les consultes i han hagut de començar de nou. A ningú se li ha acudit abandonar la iniciativa, 
malgrat algunes crítiques. Només ens en sortirem, si hi ha resiliència, constància, respecte i ganes de treballar perquè, com sempre, 
ens equivoquem i seguirem equivocant-nos, fins acabar encertant-la.

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Divendres, 30 d’abril de 2021

Espai patrocinat per:

“La nostra marca no existiria sense 
tenir productes de disseny propi; 

és la nostra proposta de valor”

www.kibuc.com segueix-nos a
Dr. Pujades, 55-57 - Igualada
Tel. 938 044 991Igualada

TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS
FINANCEM ELS TEUS MOBLES

Torna la il·lusió  
per casa teva


