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L’oposició força un plenari sobre
la manca d’habitatge a Igualada
ERC i Poble Actiu denuncien que en 10 anys “el govern de Marc Castells no
ha fet res de res per combatre l’increment dels preus de lloguer i pisos buits”

Igualada, vista des de la muntanya del Pi. La ciutat pateix un clar dèficit d’accés a l’habitatge digne, i gairebé 3.000 pisos buits.

Jornada de
Let’s Clean
Up Day a
diversos
pobles

Comarca

VI Festival
d’Orgue a
Capellades
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El Museu de la Pell acull una exposició
fotogràfica dels presos de Lledoners

Jordi Sánchez -tercer per la dreta-, dimecres al Museu de la Pell, per primera vegada a Igualada des que va ser empresonat.

Anoia Motor
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L’Igualada
HC jugarà la
WS Europe a
Andorra
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L’EDITORIAL

E

Premsa en llibertat

l passat 3 de maig va ser el Dia Mundial de
la Llibertat de Premsa. Potser l’efemèride
podria passar sense pena ni glòria en un
país amb una democràcia blindada, però hi
ha evidències -massa darrerament- que no és aquest
el cas ni d’Espanya, ni tampoc de Catalunya. Hi ha
multitud d’analistes i de periodistes de renom que
no dubten en afirmar que
existeix un clar deteriorament de la llibertat de
premsa i de les condicions per al lliure exercici
del periodisme en el nostre país. No només per
algunes “lleis mordassa”
que poden provocar la
detenció d’un periodista
per fer la seva feina en
una manifestació pública, per exemple, sinó, sobretot, per les actituds de determinats polítics o institucions. I això és encara més decebedor i perillós.
Rajoy va inaugurar l’era de les rodes de premsa amb
“plasma”, però ara ja trobem vetos de partits polítics
a periodistes i mitjans de comunicació, o rodes de
premsa sense preguntes, i l’assenyalament de periodistes… Hi ha determinat “poder” que vol destruir

la credibilitat de la ciutadania en el periodisme.
Institucions que volen imposar la seva propaganda
davant la llibertat d’un periodista quan informa. Polítics que s’atreveixen a donar lliçons de com s’ha de
fer periodisme, quan, en la majoria dels casos, són
incapaços ni de fer política...
Sense periodisme, només queda la propaganda, les
relacions públiques, i
la pròpia democràcia
es va diluint, lentament. No ho permetrem.
El periodisme no és
prescindible perquè
té una funció de servei públic, com hem
demostrat en aquest
llarguíssim any de
pandèmia.
Defensarem sempre el
periodisme i la llibertat per damunt de tot. I darrere
els “tics”, darrerament preocupants, d’alguns polítics
-també en el món local- que recorden temps passats,
ens mantindrem forts i decidits, com hem fet sempre des de 1982.
No ens trauran la nostra credibilitat. Mai.

Hi ha determinat “poder” que
vol destruir la credibilitat de
la ciutadania en el periodisme.
Vol imposar la seva propaganda
davant la llibertat del periodista.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Juan Antonio Xiol i Maria Luisa
Balaguer, magistrats del TC han fet
un vot particular en la sentència on
es fixen els criteris per definir el delicte de sedició, dient que “no estan
ben definides les diferències entre
rebel·lió, sedició i desordres públics
i això perjudica els condemnats” i
mostra dubtes, “no només per l’extensió del delicte, sinó pels fets mateixos”
Meritxell Serret, exconsellera que
va estar tres anys exiliada a Brussel·
les i que va tornar per prendre possessió de la seva acta de diputada al
Parlament de Catalunya, va declarar
davant Pablo Llarena, magistrat instructor del TS en la causa de l’1’O
que “he reconegut els avisos del TC

i assumit el mandat democràtic que
com a Govern vam prendre”
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de
la Comunitat de Madrid en funcions i guanyadora de les eleccions
del 4M, havia fet missatges com “a
Madrid, canvies de parella i no te
la trobes mai més, això és llibertat”
i “la resta de comunitats ens tenen
enveja perquè les nostres ‘canyes’
converteixen Madrid en una ciutat
apassionant”
Cristina Cifuentes, expresidenta
madrilenya, ha rebut la medalla
d’or de la comunitat i en el seu discurs va dir “estic lliure de càrrecs i
càrregues després de passar un llarg
calvari de tres anys” en referència a
l’arxivament de la seva causa en el
cas Púnica i el títol del màster de la
Universitat Juan Carlos.
Josep Costa, ex vicepresident primer de la mesa del Parlament, ha
dit que “si la independència unilateral no fos possible, l’Estat no hauria respost com va respondre. Si el
2017 no haguéssim estat a punt de
guanyar, no tindríem presos polítics des d’aleshores, si posar pan-

cartes o votar resolucions no servís
de res, no haurien inhabilitat a ningú per fer-ho”
Camil Ros, delegat d’UGT de Catalunya ha dit “ens van dir que no
pagaríem els plats trencats de la crisi
i hem acabat pagant la vaixella sencera. Aquesta vegada no la pagarem”
Javier Pacheco, secretari General de
CCOO a Catalunya, es va mostrar
pessimista “no crec que la planta de
bateries s’acabi instal·lant a Catalunya i crec que acabarà anant a l’Aragó”
Ramon Tremosa, conseller d’Empresa i Coneixement en funcions,
ha opinat que “soc optimista amb el
futur de l’economia catalana i en la
mesura que l’estat espanyol permeti que a Catalunya els mecanismes
de mercat funcionin correctament
tindrem fons europeus per la reconversió industrial” per continuar “De
plantes de bateries n’hi ha a vuit països europeus, però a Espanya cap. Si
nosaltres fóssim un estat i haguéssim pogut anar als fons europeus,
aquestes empreses ja haurien aterrat
a Catalunya.”
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MIQUEL SAUMELL

@MiquelSaumell

Presos polítics
Si escoltem les declaracions dels governants, al món no hi ha presos polítics. Les dictadures neguen l’existència de presos polítics, només admeten
tenir presos comuns. La realitat és,
però, que la llista de països amb presos
polítics és molt llarga. Durant el franquisme, Espanya tenia presos polítics.
Qüestionar aquesta obvietat sembla
innecessari, però ara té sentit plantejar-s’ho. A Espanya, de presos polítics
n’hi havia durant el franquisme, i n’hi
ha ara amb la suposada democràcia
que tenim. En què es basaven les autoritats franquistes per afirmar que
Espanya no tenia presos polítics? Es
basaven en el fet que aquells presos
havien incomplert determinades lleis,
exactament igual que la resta de presos
i, per tant, tots eren presos comuns.
Però que hi hagi una llei que obligui
o prohibeixi determinades actuacions
polítiques no exclou que pugui ser una
llei antidemocràtica. Passava abans i
passa ara. Totes les dictadures del món
justifiquen l’existència dels seus presos polítics, tot i que neguen que ho
siguin, en l’incompliment de determinades lleis. Els governs tenen ben articulada la cobertura legal que els permet empresonar els seus ciutadans. I si
amb les lleis no en tenen prou, saben
que poden comptar amb la complicitat
de les forces policials i la judicatura.
En aquest sentit, defensar l’existència
de la separació de poders en la majoria
dels països del món és, com a mínim,
una broma de mal gust.
Espanya també té presos polítics, i no és casualitat que ara la majoria siguin catalans.
Catalunya és el principal problema que té
Espanya i, de moment, des de la metròpoli,
mal gestionen aquest conflicte mitjançant
la repressió, els judicis injustos, la lectura
esbiaixada que es fa de determinades lleis,
la persecució de persones innocents i altres
eines antidemocràtiques pròpies de totes
les dictadures. Utilitzar intel·ligentment
la negociació política es rebutja, ja que
les autoritats espanyoles ho considerarien
una mostra de feblesa. El resultat és que
el “problema català”, tal com l’anomenen
els unionistes, o el “problema espanyol”,
tal com s’anomena des de les posicions
independentistes, cada dia es va agreujant
més. L’existència de presos polítics només
dificulta la solució democràtica del nostre
conflicte. Això és inqüestionable. I els més
perjudicats per aquesta manca de voluntat
política som els catalans, també la minoria que no es considera independentista. Si
més enllà de la unitat de la pàtria es plantegessin el seu propi benestar, el problema
quedaria resolt.
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Deixeu que els periodistes fem la nostra feina
BET ALTARRIBA

La tribuna

Periodista

D

eia George Orwell que “periodisme
és publicar allò que algú no vol que
es publiqui. La resta són relacions
públiques”. Aquesta cita vaig escoltar-la per primer cop a la meva vida a l’assignatura d’Opinió Pública, i donat que aquest dilluns
dia 3 de maig ha sigut el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, hi he volgut reflexionar.
Durant la pandèmia, informar ha sigut bàsic,
crucial i indispensable. Tant va ser així, que va
ser considerada activitat essencial. Una vegada
més es constata que no podia no haver-hi informació, i per tant, periodisme. Potser per alguns
pot ésser prescindible. Per a mi, s’equivoquen del
tot. Sovint, millorable, no ho nego. Però el que
és innegable és la seva funció i vocació de servei públic. El periodisme és el termòmetre de la
situació i la qualitat democràtica d’un país, d’un
govern, d’una nació. Sabrem si un estat gaudeix
de bona salut en funció de com tracti els seus
mitjans i als seus periodistes, i conseqüentment,
a la llibertat d’expressió. Amb això em refereixo
amb la Llei Mordassa o en un dels darrers informes de Media.cat titulat 2019: periodistes a
la diana. En aquest informe es pot extreure una
dada que posa sobre la taula una situació latent
i alhora, asfixiant: més de 200 incidents documentats que atempten contra la llibertat d’expressió i d’informació de periodistes i ciutadania
als Països Catalans.
Per desgràcia, a tots els racons del món, aquesta
realitat és universal. Hi ha països que fins i tot,
el periodisme et pot dur a la mort. Hi ha periodistes que moren per fer la seva feina i exercir
i promoure el dret a la llibertat d’informació i
d’expressió. Segons l’informe Anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), al 2020, el 68% dels periodistes assassinats treballaven en països que no
estaven en guerra. Per seguir amb aquesta estadística, segons recull un altre informe d’Amnis-

tia Internacional, almenys 19 periodistes van ser
assassinats a Mèxic, al 2020. Un país que no està
en guerra, però que assassina als que expliquen
i informen a la ciutadania: Kill the Messenger.
D’altra banda, Iraq és el segon país més mortífer
del món, assassinant a 6 periodistes aquest passat 2020. Seguint amb aquest rànquing pervers,
l’Afganistan ocupa la tercera posició, amb 5 periodistes morts. La quarta posició està empatada
per l’Índia i el Pakistan, amb 4 morts respectivament.
Però també hi ha països al món que vulneren
aquest dret fonamental silenciant, condemnant
i empresonant. De fet, segons aquest informe del
RSF, el 2020 és el pitjor any registrat al respecte de
l’empresonament de periodistes: 274 periodistes
empresonats arreu del món. Per posar alguns
exemples, Zhang Zhan és la primera periodista
condemnada per informar sobre la covid-19 a la
Xina. Va ser condemnada a 4 anys de presó, “per
crear problemes”. Com ella, molts periodistes
arreu del món són perseguits i censurats. Com
Julian Assange, on el govern dels EUA l’acusa de
divulgar documents secrets que informaven de
possibles crims de guerra comesos per l’exèrcit
a Iraq i Afganistan. Sí. Tot això succeeix en ple
segle XXI.
Ironies de la vida, pocs dies abans d’aquesta efemèride del Dia Mundial de la Premsa, van morir assassinats dos periodistes: en David Berian
i Roberto Fraile, mentre cobrien i desmantellaven casos de caça furtiva. Van morir fent allò en
què creien per sobre de totes les coses: informar.
Explicar coses. Denunciar. Perquè el periodisme
va d’això: d’escoltar, d’observar, de preguntar i de
cercar la veritat. En David i en Roberto van morir assassinats perquè eren periodistes. Els van
assassinar per informar-nos a tots i a cadascun
de nosaltres.
El periodisme ha de ser lliure, no una professió
de risc. Per això, cada cop que obris els fulls d’un
diari, cliquis l’enllaç d’una notícia, et despertis
amb la ràdio o dinis i sopis amb el telenotícies,

pensa quants periodistes es juguen la seva vida
–la seva pròpia vida- per explicar la veritat, per
obrir-te una finestra al món. Reflexiona quants
periodistes arreu del món lluiten per donar visibilitat a molts silencis mediàtics, a moltes veritats
ocultes. I quants s’arriben a arriscar per denunciar situacions injustes per crear, en definitiva, una
millor societat.
No oblidis que un dels drets més preuats que tenim com a societat és el de la informació. Cada
mitjà que mor, cada diari que deixa d’imprimir i
cada notícia omesa és una ganivetada al cor de
la democràcia. Una democràcia que no compta amb una pluralitat d’opinions ni tampoc amb
una “polifonia de fonts” –el concepte del dr. Antoni Batista desenvolupa a ETA i nosaltres per
donar veu a tothom que tingui un paper en la realitat sobre la qual s’informa- és, sense cap mena
de dubte, una democràcia dèbil, fràgil i malalta.
Perquè sense periodisme, no hi ha democràcia.
I qui vulneri aquesta professió, l’ofici d’explicar
coses, tampoc respecta la democràcia.
Diversos mitjans com el The New York Times,
The Wall Street Journal i el The Washington Post
van escriure, una carta oberta conjunta el proppassat 24 de març de 2020 per denunciar que
el govern xinès, en plena pandèmia, va decidir
expulsar als periodistes nord-americans perquè
no cobrissin ni accedissin a cap tipus d’informació referent a la situació viscuda. Perquè tot i que
fossin mitjans rivals i competissin entre ells per
les històries més grans, compartien un tema en
una sola veu: la pandèmia. Perquè enmig de les
tensions d’aquestes superpotències com els EUA
o la Xina, ha de prevaldre el periodisme i la informació als ciutadans per informar-los de tot
allò que ens afecta a les nostres vides i decisions.
El periodisme permet que hi hagi un reforç per
catapultar societats més fortes i segures. Per això,
a través d’aquesta carta, aquests mitjans van posar sobre la taula aquesta denúncia, que en definitiva, ho resumeix tot plegat: Deixeu que els
periodistes fem la nostra feina.

Creus que ha estat efectiu el toc de queda??

#L’enquesta
de la setmana

Sí 78,9%

No 21,1%

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

Cada setmana tenim
una enquesta

participa-hi!

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

www.estil-llar.cat
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del lector
LA C37 MORTÍFERA
Sílvia del Fresno
Dia si dia també apareixen animals
atropellats a la variant de la C37 entre
Vilanova i Montbui, sovint cabirols,
guineus, toixons, senglars, eriçons,
esquirols, gats, gossos i altres animals.
No sé a qui correspon la gestió, si a la
Diputació, la Generalitat o si els ajuntaments i els agents rurals poden ferhi pressió, però apart del sofriment
dels animals que queden malferits al
voral i la pèrdua de biodiversitat, es-

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

pero no haguem de lamentar algun
accident amb víctimes humanes.
La solució passaria per posar corredors ecològics i tanques al perímetre,
tan debò algú hi posi solucions.

CAL RECORDAR
EL SR MUSSONS
Josep Elias Farré
Fa uns dies que ens deixà el bon amic,
Josep Mussons Mata. Tota la premsa

local es feu ressò de tan trista pèrdua,
amb sengles notes mortuòries.
Els que l’havíem tractat personalment i
sabem de la seva vinculació i afecte que
sentia per la seva ciutat nadiua, creiem
que tot l’homenatge que aquesta li ha
fet, resti, només, amb les sentides notes necrològiques publicades. Crec que
s’ha de trobar la manera de que el seu
record i el seu nom perdurin.
Suggereixo que l’Ajuntament podria
donar el seu nom al camp de futbol, de
les Comes, on ara juga el C.F. Igualada,
del qual va ser-ne un destacat presi-

dent. És sols una proposta i no nego
que en poden sortir d’altres. Cadascú
pot dir-hi la seva. El que voldria és que
el seu record no es perdi. Altres iniciatives poden ser, potser, més adients.
Sigui la que sigui crec que ha de servir
per fer memòria permanent entre nosaltres.
Espero que el Consistori prengui una
decisió encertada, la qual faci honor a
un home que es va desviure per Igualada, la qual sempre fou la seva ciutat.
Gràcies, per endavant, a tothom que
proposi iniciatives. Jo ja he dit la meva.

JOSEP SORIGUERA
Advocat

Joc de dos?

D

el 1789 al 1799 la Revolució Francesa va
trencar amb l’“Anciem
Regime”, on governaven els reis de manera absolutista,
sent l’inici d’una nova etapa històrica, l’Edat Contemporània.
La Revolució Francesa, entre altres coses, va establir la separació de poders: legislatiu, executiu
i judicial, i es fonamenta en tres pilars: llibertat,
igualtat i fraternitat.
Governant Napoleó Bonaparte, el 21 de març del
1804, pocs anys després de la Revolució Francesa,
va publicar el Codi Civil francès, conegut també
com a Codi Napoleònic. Aquest ha sigut la base
pràcticament de tots els codis civils posteriors, establint la “codificació”, inspirada en el Dret Romà,
concretament en les Institucions de Gayo i Justinià, d’on recull l’ordenació sistemàtica.
El Codi Napoleònic va imposar la llei per sobre de
les altres fonts del dret que s’estipulaven en l’Antic
Règim, com el costum, la jurisprudència o la doctrina, trencant així la sistemàtica en què l’Antic

Règim es valia d’un ordre jurídic plural, integrat
per múltiples conjunts normatius amb orígens i
continguts diferents.
Paradoxalment, els principis de llibertat, igualtat i fraternitat que la Revolució havia presentat
com universals en el nou ordre establert van ser
negats a les dones pel Codi Napoleònic, consagrant aquest la gran derrota del sexe femení que va
constituir l’experiència de la Revolució Francesa.
Ve a compte aquesta introducció de resultes de la
confirmació pel Tribunal de Cassació de França
(equivalent al Tribunal Suprem espanyol), d’una
sentència del Tribunal d’Apel·lació de Versalles del
2019, que desvirtua la del jutge de família, també
de Versalles, que va desestimar les pretensions del
marit de què el rebuig sistemàtic de la seva dona
a tenir relacions sexuals fos causa determinant del
divorci. La sentència del més alt tribunal avala
que la negativa de l’esposa a les relacions íntimes
és una “falta”, emparant-se en una interpretació
“arcaica” del dret civil d’origen napoleònic. La sentència es basa en la interpretació que “fidelitat i
viure junts”, que el codi estableix, comporta l’obli-

gació de tenir relacions.
L’advocada Lilian Mhissen, la lletrada de la Sra.
Bárbara, ha manifestat a l’agència EFE que “en
la llei francesa no existeix l’obligació de mantenir
relacions sexuals”. “És una interpretació que fan
els jutges que data de l’època del dret de l’època
de Napoleó i que perdura a França”. Va considerar
“sorprenent” que la sentència fos dictada per un
tribunal compost per tres dones.
Resulta que l’article 68 del Codi Civil Espanyol,
subscriu exactament les mateixes paraules que el
francès, però el més alt Tribunal espanyol en els
fonaments de dret de la Sentència 254/2019 de 21
de maig, en un recurs de cassació, manifesta que
no existeix el dèbit conjugal en el matrimoni, i va
condemnar a 9 anys de presó a la parella per violació en forçar-la.
El quid de la qüestió és si el dèbit conjugal és o no
una obligació? O un joc de dos? La senyora Bàrbara, de la mà de la seva advocada, ha denunciat,
per aquests fets, l’estat francès davant del Tribunal
Europeu de Drets Humans. Serà bo saber com es
manifesta.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

NOU GRAU SUPERIOR A LA GASPAR
Igualada tindrà un nou Grau Superior de Gràfica Audiovisual el
proper curs. El nou grau, que s’impartirà a “La Gaspar” serà totalment municipal, tindrà trenta places i una durada de dos anys.

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

El naufragi

L

a situació que s’ha creat
a Madrid amb l’abassegadora victòria de
la extrema dreta -PP
i VOX- i la caiguda de la dreta
–Ciudadanos i PSOE- que combinat amb la resituació dintre
de la debilitat de l’esquerra -Más Madrid i Podemos- deixa un panorama molt complicat per a la
política estatal espanyola.
Els guanyadors de les eleccions tenen dos trets
en comú: el menysteniment visceral a Pedro
Sánchez i a Pablo Iglesias i l’odi insuperable a Catalunya. A més s’ha produït l’abandó de la política de Pablo Iglesias, l’únic polític espanyol que
ha reconegut públicament que a Espanya hi ha
presos polítics. També és cert que des de la vicepresidència del gobierno de España, poca cosa va
fer per pal·liar aquesta injustícia.
El PSOE ha patit la pitjor derrota de la seva història a Madrid, passant de primera força electoral fa dos anys, a tercera en aquesta ocasió i
sense recuperar -ans al contrari- cap dels vots
que ha perdut Ciudadanos que, no ho oblidem,
va sorgir d’una escissió, no declarada, del PSC.
Aquesta derrota se suma a les que va patir a Andalusia, Galícia i Euskadi. Lamentablement per
a Catalunya, aquí va aconseguir l’única victòria
territorial dels darrers anys. Les properes eleccions andaluses fan tremolar a la plana major del
socialisme espanyol que, és més espanyol que
socialisme.

El PSOE ha patit la pitjor derrota de
la seva història a Madrid passant de
primera força electoral fa dos anys,
a tercera

Amb l’extrema dreta desfermada, el PSOE acollonit i Podemos en fase de renovació de lideratges, la situació de Catalunya dins de l’Estat s’ha
convertit en l’avantsala de l’infern. Algú pot confiar encara en una taula de diàleg sincer?
Per als catalans la situació que els resultats electorals de Madrid provoquen en el tauler polític
espanyol és altament perillosa ja que tot indica
que continuarem sent l’ase dels cops estatals. És
l’hora doncs de renovar el govern de la Generalitat.
El 52% dels vots –7,5 punts més que els que ha
tret Ayuso a Madrid, però en quatre forces diferents- obliga als tres grups parlamentaris independentistes a posar-se d’acord ben ràpidament
i amb un programa de treball rigorós i decidit,
per formar un govern que ens defensi de les
agressions que els partits estatals incrementaran
en contra dels catalans. Ja s’ha vist que insultar
Catalunya i maltractar els seus líders dona vots
a Madrid i envalenteix a l’extrema dreta violenta.
Estem veient el naufragi de l’única esperança que
a uns quants els quedava que, amb diàleg i bones maneres, podríem obtenir petites parcel·les
de llibertat dins d’Espanya. Treiem-nos-ho del
cap: l’Estat de les Autonomies ha mort i ja no és
possible ampliar l’autogovern sense trencar amb
Espanya.
Un prec als 72 diputats independentistes del
Parlament: nomeneu un capità que posi el vaixell
rumb a la llibertat. Ens hi va la dignitat i la vida.
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JOSEP M. CARRERAS

La gran manipulació

M

ai hauria pogut imaginar que un partit
com el PP, nascut
d’una dictadura que
mai ha condemnat, pogués guanyar unes eleccions proclamant
com emblema universal la paraula llibertat. Cal analitzar bé el
sentit d’aquesta paraula per entendre els resultats
de les eleccions autonòmiques a la Comunitat de
Madrid.
D’entrada cal tenir en compte la contraposició del
lema “Comunisme o llibertat”. Deixava les opcions polítiques
en un blanc o
negre,
sense
matisos. Amb
mi o contra
mi. Amics o
enemics. Era
una lluita cos
a cos que s’ha
aprofitat de les
circumstàncies
que viu el país
per
erigir-se
en defensors
d’una pretesa
llibertat.
En realitat, el
concepte quedefensen no té res a veure amb la llibertat real.
La llibertat ben entesa és la facultat que tenim
els éssers humans d’escollir allò que considerem
més adient en cada circumstància. Però no vivim
com individus aïlladament, sinó que formem part
d’una comunitat en la qual participen altres persones i a totes se’ns ha de reconèixer la igualtat de
drets. Per això la llibertat té una única limitació,
només una i és ben elemental: l’exercici de la meva
llibertat individual mai no pot perjudicar la llibertat ni els drets dels altres.
Això és precisament el que ha passat a Madrid. En
una situació de pandèmia generalitzada que ha

obligat tot el món civilitzat a prendre mesures restrictives, la capital d’Espanya ha sigut un model de
descontrol i disbauxa. Les conseqüències poden
ser desastroses segons els experts sanitaris. Dit
d’una altra manera: la manca de mesures restrictives i profilàctiques, l’obertura de bars i l’aglomeració de persones ha fet de la Comunitat de Madrid
una de les zones d’Europa amb més quantitat de
contagis i morts per la covid.
Però això no interessa als polítics. La seva xuleria i
prepotència no els permeten reconèixer la gravetat
de la situació i per això han optat per negar-la manipulant el nombre de víctimes. I no només això.
Lluny de reconèixer la realitat
s’ha tergiversat
i s’ha presentat
aquesta actuació
com a model,
posant com a
pretext la llibertat de les persones. I com que
la ciutadania en
general no n’ha
sigut conscient,
han celebrat que
les autoritats no
els apliquessin
les mesures restrictives de les
altres comunitats i països europeus. Madrid s’ha
presentat així al món gairebé com un miracle, un
exemple a imitar, una incitació a menysprear les
mesures que s’aplicaven arreu. La ciutadania, feliç
i enganyada, ho ha premiat amb una allau de vots
mai vista.
És evident que la gestió de la pandèmia per part
del PSOE no ha estat precisament modèlica, però
les conseqüències que pot tenir ignorar la gravetat
de la situació seran sens dubte notables. Per això
seguiran la política de l’estruç: amagar el cap i negar el problema. Algú enterrarà el darrer.

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotografia
i les donarem a conèixer públicament.

Envia’ns un correu a: fotodenuncia@veuanoia.cat

És molt estrany que aquest mur,
diguem-ne lamentable, no permet ni passar de dos en dos o
amb cotxet, cadira de rodes... per
la vorera.
De veritat que l’Ajuntament no
sap qui n’és l’amo i tampoc és
capaç d’arribar a un acord, o
compensació, per treure aquest
mur del mig?
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Igualada
ERC impulsa un ple extraordinari urgent per debatre
el problema de manca d’habitatge a Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

I

gualada és una ciutat cara
per viure-hi, en el sentit
de trobar un habitatge
digne. Acumula fins a 3.000
pisos buits -segons alguna
anàlisi- però comprar-ne un
és complicat, i els preus de
lloguer estan pels núvols. Tot
i això, la nostra és una ciutat
encara “assequible” si ho comparem amb qualsevol de l’àrea
metropolitana. Precisament
per això molta gent de Barcelona o l’extraradi està traslladant-se a ciutats com Igualada, Manresa, Vic, Granollers
o Vilafranca, i això sacseja el
mercat i incrementa els preus.
La situació fa temps que es
denuncia, i des del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge es
va instar, fa anys, a promoure
habitatge públic protegit, que,
d’aquí cinc anys, a Igualada
ja hauria d’arribar a 2.000 pisos.... Però, avui, només n’hi
ha una trentena.
Sigui com sigui, és evident que
cal un debat sobre l’assumpte,
i això és el que aquesta setmana, el cap de l’oposició i portaveu municipal d’ERC Igualada, Enric Conill, ha anunciat
en roda de premsa. La formació republicana impulsarà un
ple extraordinari i monogràfic
d’habitatge a la ciutat davant el
que consideren “irresponsabilitat” del govern municipal de
Marc Castells en aquesta temàtica.
Segons els republicans, el go-

Els republicans lamenten que el govern de
Marc Castells “no ha
fet res en 10 anys” per
a trobar una sortida
a l’increment de preus
de lloguer i a l’enorme
quantitat de pisos buits
vern municipal “porta 10 anys
absent en aquesta matèria i
no ha impulsat cap solució ni
política per generar pisos de
lloguer accessible per a joves
i famílies que ho necessiten”.
Per a Conill “moltes altres
ciutats similars a la nostra estan duent polítiques efectives
d’habitatge per tal de generar
oportunitats i pisos de lloguer
accessibles”.
Cal un 25% del plenari per
demanar el ple extraordinari
Des d’ERC fan una crida a
la resta de grups polítics de
l’oposició a “sumar-se” i presentar “conjuntament” aquest
ple monogràfic on s’hauran de
presentar i aportar solucions
concretes en matèria d’habitatge.
Per demanar un ple extraordinari des de l’oposició, cal que
ho facin un 25% dels 21 regidors de l’Ajuntament.
Els republicans afirmen que
“hi ha una majoria, una majoria absoluta al consistori de
forces d’esquerres i compartim en gran part el diagnosi
i les possibles solucions que

Es necessita
PROFESSOR D’AUTOESCOLA
ZONA BAGES

Enric Conill, dimecres, anunciant la voluntat de fer un plenari sobre l’habitatge.

s’han d’aplicar a Igualada” i,
per tant, “animem a la resta de
formacions polítiques a impulsar aquest ple monogràfic i
extraordinari sobre habitatge,
especialment a Som-hi i Poble
Actiu”.
No feia ni quatre hores que
s’havia fet aquesta crida que
Poble Actiu (CUP) ja va emetre un comunicat sumant-se
a la iniciativa. Ahir, Igualada
Som-hi no havia encara respost oficialment, i argumentaven que “cal conèixer més
detalls de la proposta”.
Seria de ser massa innocents
que la proposta republicana
-tot i ser bona idea fer debats
sobre els temes que afecten la
ciutat, és clar- té un rerefons
clarament electoral. Per això
els independentistes diuen
que “hi ha una alternativa al
govern actual, un govern d’esquerres, progressista i que té
majoria absoluta al ple municipal. Això implica que tenim
la força suficient per impulsar
i fer efectives mesures concre-

tes en habitatge que serviran
per millorar la vida de la gent.
Per tant, és responsabilitats
de totes aquestes forces polítiques implicar-nos, entendre’ns i fer possible el canvi
que Igualada necessita després
de 10 anys de política de pa i
circ i sense impulsar cap política d’habitatge”.
Cal dir, però, que una aprovació per part de l’oposició -en
un ple extraordinari- de mesures per activar la promoció
d’habitatge no tenen per què
ser efectives per al govern de
Marc Castells, que és l’únic
que la podria portar a terme.
Qualsevol decisió, doncs, de
l’oposició en aquest assumpte,
per molt que forci al govern
en minoria, té caràcter simbòlic si el govern no la vol
executar... Conill explicava
dimecres que “cal entendre
que si la majoria absoluta dels
grups de l’Ajuntament ho demanen seria molt significatiu
que el govern municipal no
ho apliqués”.

per a impartir classes pràctiques permís B, amb
possibilitat de fer classes teòriques. També es
valorarà capacitat d’impartir classes de permís A2.
S'ofereix treball estable a mitja o jornada completa
amb horari matí/tarda o horari intensiu.
Molt bon ambient de treball. Sou a 13 euros nets
totes les hores.
Imprescindible: TÍTOL PROFESSOR FORMACIÓ
VIÀRIA (abstenir-se qui no ho posseeixi).
Enviar Currículum a:
autoescola.bages@gmail.com

Igualada compta amb milers de pisos buits.

Poble Actiu s’apunta
a la proposta
Com ja hem esmentat, Poble
Actiu es va sumar de seguida
a la proposta. “Si el govern no
vol prendre mesures per ajudar a les famílies que tenen
dificultats per accedir a un
habitatge digne, ho farem des
de l’oposició”. En aquesta línia,
han criticat que en els 10 anys
d’alcaldia de Marc Castells “no
s’hagi tirat endavant cap política valenta en clau d’habitatge
malgrat que aquesta problemàtica fa molts anys que està
sobre la taula”.
Des de Poble Actiu afirmen
que la problemàtica de l’accés
a l’habitatge s’està agreujant a
causa de la nova crisi que estem patint i que cal “buscar
solucions perquè la gent no es
quedi al carrer pel culpa de la
falta d’habitatge disponible a
la ciutat”. En aquest sentit recorden que el 9 d’agost s’acabarà la moratòria de desnonaments i això pot significar
que moltes famílies es quedin
al carrer. “No podem esperar
a veure què passa o a veure
si des de fora ens solucionen
el problema. Des de l’Ajuntament cal que actuem i que
impulsem mesures per ajudar
a aquelles famílies que estan
passant per dificultats”.
Finalment, des de la candidatura d’esquerres recorden que
actualment a la ciutat hi ha
una majoria absoluta de forces
d’esquerres que han defensat
sempre la urgència de treballar i buscar solucions sobre el
problema d’accés a l’habitatge”.
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Es redueix la velocitat de
reproducció de la covid a 0,65 i ja
hi ha 30.732 vacunats a l’Anoia

Baixa l’atur a l’Anoia
per primer cop en
quatre mesos de pujades

SITUACIÓ DE LA PANDÈMIA A L’ANOIA (2021)
Positius per PCR

Risc de Rebrot

Rt

Mitjana edat

Vacunats 1a

Vacunats 2a

Ingressats

REDACCIÓ / LA VEU

Defuncions

3 GENER

402

848

1,63

44

22

0

46

7

10 gener

390

682

1,07

43

1.175

0

75

5

17 gener

403
154

696

1,08

42,8

1.351

145

0

1.057

82

9

4 FEBRER
11 febrer

212

412

1,38

36,8

390

991

45

4

18 febrer

175

378

1,18

36,2

809

145

44

0

13 MARÇ

165

293

1,16

38

1.151

278

38

3

20 març

211

362

1,17

42,8

224

1.434

36

5

27 març

209

391

1,13

39,3

2.187

1.211

51

3

4 d’ABRIL

169

266

0,83

40,1

3.174

382

40

3

21 d’abril

315

516

0,99

37,5

4.065

548

55

1

2 de MAIG

210

310

0,65

35,9

2.375

2.706

50

5

30.732

13.436

474
EN UCI

630

ACUMULAT A
5 DE MAIG DES
DE MARÇ 2020

235

10.757

REDACCIÓ / LA VEU

S

egueixen les bones notícies a l’Anoia, com a tot
el país, en relació a les
dades de covid-19. La velocitat de reproducció de la pandèmia (Rt) ha baixat a 0,65
aquests dies, una de les xifres
més baixes en el què portem
d’any.
Si bé l’índex de rebrot encara
és alt (310) i es mantenen en la
cinquantena el nombre d’ingressats a l’hospital -amb cinc
morts la darrera setmana- en
general la situació és molt satisfactòria. Pel que fa a la vacunació, aquesta setmana s’ha
passat dels trenta mil vacunats
amb la primera dosi (30.732).

0,69

45,6

57

9

9

D

esprés de quatre mesos seguits pujant,
l’atur ha l’Anoia va
baixar el passat mes d’abril i
es torna situar per sota dels
9.000 desocupats a la comarca. En concret en son 8.943,
233 menys dels que s’havien
registrat el mes de març.
Una de les dades destacades és
que en només 4 dels 33 municipis de la comarca, el número
de desocupats va augmentar
a l’abril. Va ser a Calonge de
Segarra, Cabrera d’Anoia, el
Bruc i Argençola, amb 1, 3, 2 i
2 aturats més respectivament.
Per altra banda, Igualada va

liderar la creació de llocs de
treball en números absoluts,
amb 52, seguida de Vilanova
del Camí, amb 47, Masquefa,
amb 31, i Santa Margarida de
Montbui amb 28.
El mes d’abril, doncs, es va
tancar amb 2.848 desocupats a
la capital de la comarca, 1.313
a Piera i 1.136 a Vilanova, les
tres poblacions que superen
el miler d’aturats.
Al conjunt de Catalunya l’atur
a Catalunya cau per segon
mes consecutiu. Durant el
quart mes de l’any, el país va
registrar un total de 497.185
desocupats, és a dir, 8.715
aturats menys en comparació
al març (-1,72%).

Diumenge, concentració
a Igualada contra els
macroparcs eòlics i solars
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper diumenge, 9
de maig, tindrà lloc
una concentració a
Igualada, a les 12.30 hores
i a la Plaça de l’Ajuntament,
contra el projecte de macroparcs eòlics i solars, sota el
lema El territori diu prou!

No destruïm la natura en
nom de les renovables.
Els punts de trobada seran,
a les 11 del matí, al bonÀrea
de Jorba i davant el restaurant Carpi d’Òdena, i a les
12, al Parc Central d’Igualada, per iniciar una marxa
cap al centre de la ciutat.
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Un estudi constata que la covid-19
ha canviat el model de consulta
a l’atenció primària

REDACCIÓ / LA VEU

U

n estudi de l’ICS
constata com la covid ha canviat el tipus de consulta a l’atenció
primària. La finalitat de l’estudi de recerca ha estat analitzar com ha impactat la pandèmia en l’atenció primària i
en la salut de la ciutadania,
a través de l’anàlisi dels tipus
de consulta que han arribat a
l’atenció primària a la Regió
Sanitària Catalunya Central
abans i després de la covid-19.
El resultat constata que gairebé s’han doblat les consultes
relacionades amb les malalties infeccioses i parasitàries
a causa de l’esclat de la pandèmia: l’augment ha estat del
91,07%, atès que el 2019 es
van fer 52.220 diagnòstics i el
2020, 99.779.
El treball recull, també, com
el nombre total de visites
realitzades pels equips no
ha variat significativament

(1.402.406 visites durant el
2020 i 1421.779, el 2019). El
que ha canviat és el motiu
de la visita i la forma d’atendre-la. Pel que fa als motius,
és significativa la baixada de
visites de pediatria i de medicina general i l’augment, en
un 10%, de les d’infermeria. I
pel que fa a la forma, es posa
de manifest com la pandèmia
va impactar en la tasca assistencial i com va obligar a activar consultes telefòniques i
a través d’Internet per poder
continuar garantint l’atenció
a la ciutadania en un moment
de màxima alarma sanitària.
Consultes que han baixat
Les consultes que menys
han rebut els equips de salut
d’atenció primària han estat
les referents a les lesions, cosa
que s’atribueix a la reducció
dràstica d’accidents ocasionats per la menor mobilitat
de la població, i la resta de
patologies cròniques com la

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

El treball ha estat liderat per la Unitat de
Recerca i Innovació de
l’ICS a la Catalunya
Central amb l’objectiu
de saber com la pandèmia ha afectat la salut
de la ciutadania i ha
modificat l’activitat
assistencial als centres
d’atenció primària.
hipertensió arterial, la diabetis, l’obesitat.
Canvi de tendència
La doctora Anna Forcada,
gerent de l’ICS a la Catalunya
Central, destaca que els centres d’atenció primària ja estan detectant, hores d’ara, un
repunt de les consultes relacionades amb la resta de malalties, una tendència positiva
que s’atribueix a la campanya
de vacunació i a la normalitat
que, progressivament, s’està
implantant en els equips.
Forcada destaca que la ciutadania ha d’anar perdent la
por a acostar-se als centres
d’atenció primària i alerta de
l’increment de la simptomatologia relacionada amb l’estat psicoemocional.

El Centre de Dia
Montserrat introdueix
la teràpia Snoezelen

REDACCIÓ / LA VEU

E

n els darrers mesos el
Centre de dia Montserrat ha introduït una
nova teràpia per a les persones
grans que atén, que consisteix
l’aplicació de la metodologia
d’estimulació multisensorial
Snoezelen.
Aquesta metodologia es basa
en l’estimulació dels sentits a
través de la creació d’un espai de benestar pensat per a la
persona que rep la intervenció. Les teràpies Snoezelen es
van desenvolupar als Països
Baixos en la dècada de 1970
i s’han expandit a institucions de tot el món. Snoezelen
és un nom format per les paraules holandeses “snuffelen”
i “doezelen” que signifiquen
olorar i relaxar-se.
Una part de l’equip del centre
ha rebut formació com a terapeuta Snoezelen i una altra
s’està formant en estimulació
basal. El mes de desembre el
centre va adquirir material
d’estimulació multisensorial i
des de llavors ha començat a
aplicar aquesta teràpia de forma individualitzada i en alguna sessió grupal.
Està demostrat que els sentits perduren fins al final de la
vida, fins i tot quan les funci-

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

Aquesta metodologia
es basa en l’estimulació dels sentits a través
de la creació d’un espai
de benestar pensat
per a la persona
ons mentals estan afectades.
A cada sessió els terapeutes
del centre ofereixen un entorn d’estímuls tàctils, visuals, auditius, gustatius i
olfactius amb l’objectiu que
els usuaris puguin sentir i
experimentar sensacions i
emocions agradables. Inicialment s’ha aplicat a persones amb trastorns de l’estat
d’ànim i amb persones amb
trastorns de conducta secundaris a demències en estadi
avançat, i en ambdós casos
amb resultats molt positius
ja que s’observa una millora
en l’estat d’ànim i una reducció de l’agitació després de
cada sessió.
A les sessions grupals, mitjançant l’estimulació dels sentits
es generen dinàmiques que
combinen el treball cognitiu,
sensitiu i de les emocions. Ha
resultat una experiència molt
enriquidora per als usuaris i
professionals del centre.

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Nou cicle de grau superior de Gràfica Àudiovisual
a l’Escola d’Art i Disseny Gaspar Camps
REDACCIÓ / LA VEU

L

’alcalde, Marc Castells,
acompanyat de la tinenta d’alcalde, Patrícia Illa,
la directora de l’Escola Municipal d’Art i Disseny “La Gaspar”,
Raquel Camacho, i la docent i
membre de la direcció del mateix centre, Ester Comenge, ha
anunciat que el centre tindrà
un nou Grau Superior de Gràfica Audiovisual el proper curs.
El nou grau tindrà trenta places i una durada de dos anys.
L’escola Municipal d’Art i Disseny adequarà els espais i ampliarà els equipaments tècnics
per oferir aquest nou cicle que
complementa i fa més gran
l’oferta formativa que ja s’ofereix al centre. Aquest nou cicle de formació professional,
a més, es podrà cursar en la
modalitat de 2+1, és a dir, que
els alumnes que ja han cursat
el Grau Superior de Gràfica
Publicitària només hauran de
fer un curs per obtenir el títol
de Grau Superior de Gràfica
Audiovisual.

Activitat d’estiu
gratuïta per a nens,
al Casal Cívic
Montserrat
Un any més, i després del descans obligat de l’estiu passat,
des del Casal Cívic Montserrat,
tornen a oferir-vos, l’activitat
d’estiu per infants nascuts del
2009 al 2016. Del 28 de juny i
fins al 23 de juliol, una setmana
a escollir, en horari de matins
de 9 a 13h.
Faran jocs, tallers, sortides, etc.
Inscripcions obertes a partir de
l’11 de maig, al telèfon 93 804
36 61. Activitat gratuïta (6€
cost material i sortida).

Treballs al
cementiri vell
El nou curs tindrà set mòduls
formatius entre els que destaquen Guió i Estructura Narrativa, Història de la Imatge
Audiovisual o Tècniques 3D a
banda dels projectes pràctics
que es realitzaran.
Castells ha destacat que aquesta ampliació suposa una important aposta “per la formació

de qualitat, adaptada a les noves tecnologies i al món professional actual”. Castells ha posat
en valor la formació professional que s’imparteix a Igualada
que aconsegueix l’objectiu de
fer “que els nostres joves puguin formar-se a Igualada, amb
una oferta actual, competitiva
i, com en aquest nou grau, to-

talment municipal”. De la seva
banda, Camacho, ha agraït la
tasca feta per l’ajuntament per
tirar endavant aquest nou projecte alhora que ha destacat
“l’augment de competències
que aquest nou cicle donarà
als alumnes de l’escola, que tindran una formació encara més
àmplia i competitiva”.

Aquesta setmana s’ha iniciat la segona fase dels treballs
de drenatge al Cementiri Vell
d’Igualada per donar solució
als bassals d’aigua que es formen quan plou i l’aigua queda
estancada. De forma paulatina,
aquesta actuació s’anirà implementant en d’altres punts del
recinte funerari per millorar el
drenatge i evitar els bassals que
es formen al terra.
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Entrevista a Neus Carles i Pau Ortínez, regidors de Poble Actiu a l’Ajuntament

Poble Actiu: “Creiem que l’oposició no hem demostrat
prou la força que podríem tenir a Igualada”
“En els equips de
treball, per molta
formació que fem, no
sempre els conflictes es
gestionen bé. En el cas
de l’Eva Pedraza és evident que es van produir
uns conflictes que no es
van gestionar bé”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

N

eus Carles i Pau Ortínez són els regidors
de Poble Actiu, formació vinculada a la CUP. Tots
dos repassen els dos primers
anys de mandat municipal i exposen com veuen la situació de
la ciutat i com posarien remei
als problemes que pateix.
Quina valoració en feu,
d’aquests dos primers anys de
mandat? Creieu que no han
canviat gaire les coses respecte l’anterior, o és diferent?
Neus Carles: En el passat mandat tenia activitat dins de l’assemblea, però en entrar de regidora les coses es veuen molt
diferent. La percepció canvia
molt, quan ets dins de l’Ajuntament, però en qualsevol cas
fer ara una comparació és molt
relatiu. No tinc l’experiència
del mandat anterior. En el nostre cas ens vam presentar a les
eleccions amb un nom diferent,
i d’alguna manera això també
implica un canvi. Personalment
en aquests dos anys hi ha hagut
coses que m’han sobtat. El govern municipal està en minoria, i en moltes ocasions no ho
sembla. Em refereixo a la seva
actitud, tal i com presenta la
documentació en els plens, o bé
en les comissions informatives.
S’entendria si tingués majoria
absoluta, però no és el cas. En
teoria ara en tot caldria buscar
consens amb la resta de formacions polítiques, però no sempre és així. Diria que el govern
municipal encara no s’ha adonat del tot que ja no té majoria.
Pel que fa a l’oposició, sí que en
algunes ocasions hem pogut
aconseguir petites modificacions d’iniciatives que presentava el govern, però crec que no
hem demostrat prou la força
que podríem tenir. Els grups de
l’oposició sumen, i crec que es
podria collar més.
Pau Ortínez: Un dels exemples on s’ha vist això és en la
proposta que es va fer per part

“Diria que el govern
municipal encara no
s’ha adonat del tot que
ja no té majoria. Em refereixo a la seva actitud
vers l’oposició en el dia
a dia”

del govern de permetre fer habitatges als baixos dels edificis.
És positiu, perquè creiem que
ningú voldria viure en uns baixos així, quan a Igualada hi ha
centenars de pisos buits. Aquí
s’ha vist que sumem els tres
partits que tenim en aquest
aspecte unes polítiques clares,
però quan no s’ha vist és en els
pressupostos municipals. S’han
acabat aprovant gràcies a unes
petites modificacions, que en
el volum de tot el pressupost
són molt ínfimes. Per exemple,
conformar-se amb fer aparcaments per a bicicletes quan
s’hagués pogut intentar fer tres
kilòmetres de carrils-bici, per
dir una distància. Hi hauria
més exemples.
A l’inici de la pandèmia es
va veure molta unitat dels alcaldes de la Conca. Després
aquesta imatge s’ha anat diluint, però mai s’ha vist una
unitat clara de tots els grups
municipals. No ha estat la mateixa visualització. Per què?
N.C.: Nosaltres des de l’inici
ens vam posar a disposició del
govern municipal per ajudar
en el que calgués. Era evident
que l’emergència així ho demanava. Crec que tots els grups
de l’oposició vam demostrar
una lleialtat a l’Ajuntament i a
la ciutat, sense crítiques, però
crec que no hi va haver la mateixa resposta per part del govern. Des del primer moment,
la informació que se’ns donava
era molt poca, exageradament
molt poca. Segurament el govern anava molt saturat per tot
el que estava passant en l’inici,
i en part s’entén, però després,

“En la gestió de la
pandèmia, creiem que
el govern municipal
va fer una política de
maquillatge. El que es
va fer va ser molt poc,
gestionar ajudes que
venien de la Generalitat o la Diputació, però
des de l’Ajuntament en
sí mateix creiem que
no s’ha fet tot el que es
podia haver fet”
quan es va crear la taula econòmica i la social, no es va arribar
a cap consens. Ens donava la
sensació que no hi havia voluntat d’arribar a cap compromís
de ciutat... És una llàstima, francament, perquè hagués estat
molt bé que tots junts haguéssim trobat punts en comú per
ajudar la gent que ho està passant malament. El govern no va
tenir interès. Nosaltres estàvem
disposats a trobar el camí en el
pressupost municipal per cercar vies d’ajuts a les famílies que
ho necessitaven, per al dia a dia,
per al seu negoci, a través d’una
modificació, però no va poder
ser. Creiem que es va fer una
política de maquillatge. El que
es va fer va ser molt poc, gestionar ajudes que venien de la
Generalitat o la Diputació, però
des de l’Ajuntament en sí mateix creiem que no s’ha fet tot el
que es podia haver fet.
El govern d’Igualada practica
polítiques centristes?

P.O.: Hi ha molts exemples per
contestar que no. El primer
d’ells, l’ajuda a l’educació pública. En els deu anys que porten
de govern, han tancat una llar
d’infants al districte de Llevant, i si n’han obert una altra
(Ateneu) és per pressió popular, perquè la gent demanava
una escola i una llar d’infants
al centre. De fet, les inversions
en manteniment que es fan en
els centres públics són molt
poques, hem aconseguit una
sisena escola pública a la ciutat i la inversió és la mateixa...
També trobaríem exemples en
tot el que és l’àmbit de la transició ecològica, les apostes del
govern són escasses. Podríem
estar liderant aquest camp, per
exemple amb una cooperativa energètica municipal per
a proveir d’energia a totes les
cases que volguessin de la ciutat, com ja s’està fent en altres
ciutats. També en la mobilitat
sostenible, no hi ha una política clara per desplaçar el vehicle
i posar al centre la bicicleta i el
vianant. En el camp de la gestió de l’aigua també trobaríem
arguments per estar molt lluny
d’una política centrista, o més
recentment, hem escoltat el regidor Miquel Vives defensant
la gestió privada de les centrals
fotovoltaiques o eòliques... A
Vilafranca o Manresa, on governa el PDeCAT o JuntsxCat,
no agafen la bandera del centrisme, però sí que executen
polítiques de centre. A Igualada no.
El tema de la municipalització
de l’aigua està mig aturat. Heu
estat molt actius en aquest as-

sumpte, i en el país hi ha certa mobilització. Com veieu
aquest assumpte ara mateix?
P.O.: Creiem que s’ha de fer
una comissió de municipalització del servei, que de fet ja
està feta, però que es va aturar, en part per la pandèmia
i també per voluntat política
del govern. Volem que es reprengui la comissió, però amb
dos canvis. Que hi sigui Aigua
és Vida, que és una entitat que
ha liderat aquest tema, i també de Comissions Obreres i la
Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, i també, si volen, les
entitats veïnals. D’altra banda,
en la manera d’assessorar i funcionar, perquè creiem que es va
produir un problema de manca
de transparència, i es van contractar uns assessors “de part”,
que ja sabien com acabaria una
reunió abans que comencés. És
un tema jurídicament i econòmicament complex, i caldrien
tècnics assessors imparcials. El
govern ha dit que en breu es
reiniciarà la comissió. Esperem
que sigui així.
Darrerament hi ha hagut un
conflicte pujat de to entre
Marc Castells i Jordi Cuadras. Tothom sap que hi ha
un acord de Som-hi i JuntsxIgualada que també afecta, de
retruc, al Consell Comarcal,
on el PSC governa amb Junts.
Una moció de censura és impossible, a Igualada, en aquest
mandat?
N.C.: Impossible no hi ha res,
però sincerament això no es
visualitza. Mirem de posar-nos
d’acord en algunes coses, això
sí. Cada partit té les seves agendes i no sempre les prioritats es
veuen de la mateixa manera.
P.O.: El nostre posicionament
sempre ha estat el mateix. Ens
vam presentar amb un programa polític, i l’hem defensat.
Acceptem canvis substancials,
no petites modificacions. Un
exemple són les beques univer-
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sitàries que s’acaben d’aprovar,
nosaltres sempre hem demanat
la progressivitat fiscal, en totes
les coses. No aprovarem res que
no tingui aquests paràmetres...
Hem presentat 17 al·legacions
al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, però si no s’accepten o
no hi ha un canvi substancial
votarem en contra. El que hem
de veure és què faran els altres.
La nostra posició és previsible,
perquè portem dos anys practicant-la.
Parlant de conflictes. Darrerament va plegar la regidora
Eva Pedraza denunciant un
cas de violència en el vostre
grup, una acusació molt greu
de la qual s’han donat poques
explicacions públiques, més
enllà d’un comunicat que vàreu fer, quan vosaltres sou
molt actius en la condemna de
qualsevol tipus de violència...
N.C.: La violència masclista és
un problema que ens preocupa
molt. En els equips de treball,
per molta formació que fem, no
sempre els conflictes es gestionen bé. Aquí és evident que es
van produir uns conflictes que
no es van gestionar bé. Creiem
que els conflictes ens han de
servir per millorar, i estem ara
en aquest procés. S’han de millorar les dinàmiques internes,
i les externes també. No ens
agrada el safareig, no ens volem
amagar de res, creiem que són
coses que s’han de treballar internament, i que serveixin per a
millorar i evitar que es tornin a
repetir en el futur.
P.O.: Estem ara en un procés de
transició per resoldre tot el que
ha passat. És difícil poder explicar les coses ara, quan acabi ho
tindrem més clar i podrem explicar amb més transparència
tot el que hem viscut.
El tema sobiranista és ja tan
clau com era abans? És a dir,
pot influir de forma determinant com ha passat en els dar-

“Ens sentim còmodes
tal i com estem. Ara
com ara la intenció és
que Poble Actiu
continuï”
rers anys, o aquells acords que
es feien abans entres totes les
forces d’esquerres, com el que
va crear un govern tripartit a
Igualada, ja no són possibles?
N.C.: Poble Actiu som un partit
municipalista, la nostra base és
Igualada, però és evident que
defensem els valors republicans, ho tenim molt clar. Hi ha
partits que també es proclamen
municipalistes, però no sé si
d’altres aspectes els influeixen
també. Nosaltres ni rebutgem
ni renunciem als principis de
l’1 d’Octubre.
Poble Actiu va ser una iniciativa de les darreres eleccions
municipals per obrir més el
paraigua i intentar acollir
més gent. Creieu que té futur?
N.C.: Com assemblea ens sentim còmodes tal i com estem.
L’espai CUP Igualada se centra
més en l’àmbit nacional, i Poble Actiu en el municipal, sense
renunciar res els uns dels altres.
Això ens dona la possibilitat
que la gent es pugui dedicar a
l’àmbit que vulgui. Ara com ara
la intenció és que Poble Actiu
continuï. Vam mantenir el mateix nombre de regidors, però
vam aconseguir molts més vots,
gairebé dos mil, i estem contents. Hi ha gent que és propera
a la CUP i ens recolza també
a nivell municipal, però hi ha
gent que no vota la CUP en
eleccions nacionals o espanyoles, però en canvi dona suport a Poble Actiu perquè sap
qui som i què fem, i la intenció
és seguir així i tothom qui vulgui pugui entrar en el projecte
municipalista.

Poble Actiu, en la presentació per les eleccions municipals de 2019.

Continuem tenint un índex
d’atur molt important, la pobresa s’incrementa amb la
crisi derivada de la pandèmia,
i el preu del lloguer segueix
pujant. Trobar un lloc de treball digne i un lloc per viure a
Igualada és molt difícil. Com
avalueu la situació i què faríeu?
N.C.: Sí, és molt complicada.
Fer polítiques des de l’Ajuntament que ajudin a revertir l’atur
és difícil, en som molt conscients. En el camp de l’habitatge
sí que es poden fer moltes més
coses, bàsicament perquè aquí
no s’ha volgut mai afrontar
aquest problema. Mireu, ara
s’acabarà l’Estat d’Alarma, una
situació que, en teoria, no permetia que es fessin desnonaments, tot i que n’hi ha hagut,
però la indefensió de moltes
famílies a partir del 9 de maig
encara serà més gran. Totes
les promocions noves de pisos
públics que s’han fet a Igualada venen de fora, de l’Incasòl...
L’Ajuntament hauria d’aportar
més. D’aquí 5 anys hauríem de
tenir 2.000 pisos públics, i en
tenim 30. Teníem molts anys
per treballar-hi, però com que
no s’ha fet res, per això tenim
aquesta gran distància. Si nosaltres fóssim a l’Ajuntament no
ho podríem arreglar tot, és clar,
però sí que hi ha coses que es
podrien afrontar i no es fa. És
que ni tan sols s’ha comprat sòl

“El Pla Director que
s’està fent vol crear
macropolígons per a
empreses que no donen
gaire llocs de treball i
ocupen grans extensions. En paral.lel a
això, trobem molts
polígons buits a la
comarca”
per poder fer aquests pisos. No
s’ha fet la feina... Darrerament
hem vist que el tema de l’habitatge surt en el discurs del govern, però les seves propostes
o no hi són, o no donen una
solució.
Et refereixes al tema dels baixos dels edificis?
N.C.: Sí, per exemple. Més enllà
que pensem que això no serien habitatges de la qualitat que
haurien de ser avui dia, quan
ens explicaven el número que
es podrien fer, seguint tota la
normativa, eren molt pocs. És a
dir, es va fer un gran anunci per
fer veure que es feien coses pel
problema de l’habitatge, però
el cert és que ens continuàvem
quedant al mateix lloc on érem
sempre. És el que ens demostra el govern moltes vegades
en les seves polítiques. Llavors
els problemes es cronifiquen i a

mesura que passa el temps més
complicat és solucionar-los. Estem en un moment complicat,
perquè la crisi s’està notant, i
pinta malament. Des de les institucions s’han de posar eines
per ajudar a la gent.
P.O.: Una de les causes és que
durant 10 anys no s’ha fet el
POUM. Respecte l’ocupació,
ara mateix tenim 2.900 persones aturades a Igualada. Marc
Castells va prometre inversions i noves empreses quan va
arribar al govern de la ciutat, i
això en realitat no ha passat, i
tampoc en comunicacions s’ha
avançat. El tren va més lent ara
que fa 150 anys. El bus està millor, però encara té molts dèficits. Castells no ha promogut
que les empreses que encara
són aquí, i continuïn, i que les
de fora puguin venir aquí.
Ens diuen que la gran solució
són les parcel·les de gran superfície. Aquest és l’objectiu
del polèmic Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca que està en
marxa...
P.O.: Fins ara, a la Mancomunitat de la Conca, el Pla Director
li ha costat 90.000 euros. I en
teoria, el liderava i l’impulsava
Territori de la Generalitat. El
pla, bàsicament, ha consistit en
anar movent macropolígons
d’un lloc a l’altre, i anar descobrint oposicions, primer a Can
Morera, després a Can Titó, i
ara a Igualada i Jorba. I això no
és perquè a la gent els afecta a
les seves cases, sinó també pel
model. Macropolígons per a
empreses que no donen gaire
llocs de treball i ocupen grans
extensions. En paral·lel a això,
trobem molts polígons buits a
la comarca, com a Montbui, a
Òdena o a la Pobla, que s’han
pagat amb diner públic on encara es pot ampliar més. Caldria prioritzar el que ja hem
pagat i es pot omplir més abans
que expandir la superfície.
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S’amplia fins a finals de mes el marge ERC diu que les beques
per demanar la Targeta amb 100€
universitàries municipals
són injustes
REDACCIÓ / LA VEU

F

ins el 31 de maig, les
persones en situació
d’atur i que encara no
hagin sol·licitat la Targeta de
Compra Local encara poden
fer-ho a l’Ajuntament. El grup
municipal d’Igualada Somhi (PSC-Comuns), que va
aconseguir introduir aquesta
proposta al Pressupost 2021,
recorda que es tracta d’unes
targetes de crèdit de 100 euros
que serveixen per comprar als
comerços adherits a la iniciativa i que ja estan identificats
amb un adhesiu blau i verd
a les seves portes. Per a preservar l’anonimat de l’usuari
i evitar estigmes, les targetes
tenen la mateixa estètica i funcionament que una targeta de
crèdit convencional i servirà
per fer compres fins a finals
d’any.
La Targeta la poden sol·licitar totes les persones que es
trobin en situació d’atur i que
estiguin donades d’alta al SOC
des de, com a mínim, abans
del dia 1 de febrer del 2021,
i empadronades a Igualada
amb una antiguitat mínima
del 31 de gener del 2021. La
sol·licitud de la Targeta es pot
fer per via telemàtica a tramits.igualada.cat/Ciutadania
amb la paraula clau “targeta
comerç” o presencialment a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana
del mateix Ajuntament amb
cita prèvia demanada al 93
803 19 50. El termini per fer la

REDACCIÓ / LA VEU

Curiosament, encara
hi ha molts igualadins
en atur, que tenen
dret aquesta targeta
per gastar en botigues
i restaurants, no l’han
demanada
sol·licitud acaba el dilluns 31
de maig. Encara que el termini
segueixi obert, en aquests moments ja s’estan repartint les
targetes entre les persones que
les han sol·licitat al llarg de les
darreres setmanes.
Proposta del grup polític
Igualada Som-hi
El regidor portaveu de Somhi, Jordi Cuadras, afirma que
“és una proposta que vam fer
al govern amb l’objectiu d’ajudar, amb una mateixa mesura,
a les persones que s’han quedat sense feina i al comerç local. Hem de recordar que l’atur
de la ciutat ha crescut en més

de 600 persones des de l’inici
de la pandèmia arribant fins a
les 2.900 en aquests moments
i per nosaltres era una prioritat que aquestes persones poguessin tenir una ajuda directa per part de l’Ajuntament, en
aquest cas en forma de Targeta
de Compra Local”.
Cuadras afegeix que “ja hem
rebut les primeres valoracions
molt positives tant de persones a l’atur que ja han pogut
comença a fer servir la targeta
com de comerços locals que
s’han adherit a la iniciativa.
Estem molt satisfets de veure que aquelles propostes que
fem des de Som-hi es posen
en marxa i som útils a la ciutadania. Esperem que el cercle
de compra local que aconseguirem a través dels 270.000
euros de la mesura sigui una
bona injecció econòmica que
ajudi el comerç, els restaurants i les persones sense feina tot promovent les compres
locals”.

E

RC Igualada considera
“un nyap” la proposta
de beques universitàries que ha impulsat el govern
de Marc Castells en les que “es
donarà una aportació econòmica, amb prop de 400€, sense tenir cap criteri de renda” i
que això es farà perquè el govern “no ha volgut implementar cap criteri de renda per poder rebre aquesta beca i això
vol dir que qualsevol família
que tingui un poder adquisitiu molt gran rebrà aquests
400€ de l’ajuntament d’Igualada”. Des d’ERC expliquen que
“nosaltres proposem ajudar a
la gent que ho necessiti, a les
famílies en situacions de vulnerabilitat econòmica i també
a les famílies de classe mitjana.
Hem de focalitzar els esforços
i els recursos econòmics des
d’aquest punt de vista, l’ajuntament no ha de donar diners
a qui no ho necessita per pagar la universitat”.
En aquest sentit des d’ERC
critiquen al govern de Castells

perquè “no fa un ús eficient
dels recursos públics” ja que
“els diners que paguem els
igualadins amb els impostos
més alts de Catalunya s’han de
destinar a la gent que ho necessita, no donar-ho a tothom
sense cap mena de criteri” alhora que han assegurat que
“hi ha moltes famílies igualadines que tenen dificultats per
poder pagar els estudis postobligatoris dels seus fills i el que
ha de fer el govern municipal
és ajudar-los amb molta més
intensitat. En lloc de donar
400€ a les famílies que no ho
necessiten, el govern els hauria d’utilitzar per donar-ho
a les famílies que sí que realment ho necessiten”.
Des d’Esquerra també han assegurat que “el govern municipal no ha tingut cap mena de
voluntat d’arribar a un acord,
han defugit el diàleg i el consens” i lamenten que “malgrat
que anualment els hi fem arribar unes bases específiques
de beques universitàries, el
govern ha mostrat un interès
zero per arribar a acords”.

El Consell Comarcal reivindica la necessitat de detectar
i actuar davant els casos de bullying a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 2 de maig es va
commemorar el Dia
Internacional contra
l’Assetjament Escolar o Bullying. La Comissió de Detecció, Prevenció i Intervenció
enfront l’Assetjament entre
Iguals de l’Anoia se suma a
la commemoració d’aquesta
data, incidint en la necessitat
de visibilitzar aquesta pràctica
i entendre-la com una forma
de maltractament i violència.
L’assetjament entre iguals es
pot donar a partir de diferents
formes de relació, ja siguin
verbals, psicològiques o físiques. Es fa evident, però, que
les xarxes socials han agreujat

aquest fet, normalitzant alguns models nocius de relació
entre joves i, malauradament,
l’actual pandèmia ha invisibilitzat molts casos d’assetjament que es produeixen a través de les pantalles.
La consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI del Consell,
Carme González, explica que
“la comissió comarcal treballa des de l’any 2016 amb un
equip interdisciplinar de professionals de diferents àmbits,
amb l’objectiu de vetllar per
les polítiques de prevenció i
actuació davant d’aquest fenomen. D’entre els projectes i
les actuacions de la comissió,
destaca la jornada anual de
bones pràctiques en relació a

la prevenció i intervenció enfront el bullying, que aquest
any se celebrarà el dia 16 de
novembre”.
Formació
i
acreditació
#Proubullying a Calaf i l’Alta
Anoia
Els dies 17 i 24 d’abril, quinze
professionals i representants
d’associacions vinculades al
lleure, l’esport i la cultura de
Calaf i altres municipis de
l’Alta Anoia van participar en
una formació de quatre hores
sobre prevenció d’assetjament
entre iguals. L’objectiu era doble: d’una banda, donar eines
per a comprendre aquest fenomen i aprendre a detectar
i derivar casos de sospita de
bullying i, de l’altra, presentar

el circuit comarcal de detecció,
prevenció i intervenció davant
de l’assetjament entre iguals.
Tots els participants rebran un
vinil que els acreditarà com a
espais adherits a la campanya
#Proubullying, que podran
fer visible a les seves pàgines

web i xarxes socials, així com
a la seu de les seves entitats.
És previst que aquesta iniciativa del Consell Comarcal,
amb el suport de la Diputació
de Barcelona, es porti a terme
properament en d’altres municipis de la comarca.
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Les botigues d’Igualada Comerç
oferiran descomptes per a la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

A

principis d’any, Igualada Comerç va promoure una acció amb
l’associació de la gent gran
d’Igualada. La proposta consistia a sortejar diferents vals
de regal, entre el col·lectiu de
gent gran, per consumir en
les diferents botigues de l’associació. Aquesta iniciativa
s’emmarcava en la campanya
constant de promoció, difusió
i suport del comerç local.
La bona acollida que va tenir el sorteig va fer que les
dues parts, l’associació de comerciants Igualada Comerç
i l’associació de la gent gran
d’Igualada, exploressin noves
propostes de col·laboració.
Igualada Comerç va demanar
l’opinió dels comerciants pel
que fa a oferir avantatges o
descomptes a la gent gran de
l’associació. La resposta va ser
molt positiva i és per això que
s’ha tirat endavant la iniciativa
d’oferir ofertes de diferents establiments, presentant el car-

Cap positiu en el
cribatge massiu al
Campus Universitari
REDACCIÓ / LA VEU

E
net de soci de l’associació de
gent gran d’Igualada. Aquests
darrers dies s’ha signat el conveni de col·laboració entre les
dues entitats. Per part de la
gent gran aplaudeixen aquesta
proposta de suport i sensibilització.
Dintre de l’acord es proposa

d’aplicar algunes iniciatives i
propostes del projecte “Igualada, ciutat amiga de les persones grans”, promogut per
l’Ajuntament d’Igualada. N’hi
ha algunes de molt interessants, com ara tenir una cadira a disposició, a cada botiga,
per a la gent gran.

l cribratge massiu de
Covid-19 al Campus
Universitari
Igualada-UdL no detecta cap positiu
entre les 119 PCR analitzades.
Entre les 120 proves serològiques que s’han fet al campus
igualadí, s’han trobat 5 persones amb anticossos, el que suposa la meitat del total de detectats a la UdL, 10. Una dada
per destacar tenint en compte
que els participants igualadins
tan sols suposen el 6,6% del

total de les serologies.
El percentatges de persones
amb anticossos a Igualada és
del 4,16%, mentre que la mitjana en els cribratges universitaris és del 2,83% i del 0,56%
a la UdL.
La vicerectora d’Estudiants i
Ocupació de la UdL, Montse
Rué, ha valorat molt positivament la resposta de l’alumnat
i del personal a la crida per
al cribratge, ja que “demostra
l’interès i la preocupació de la
comunitat universitària per
deixar enrere la pandèmia”.

Organitza:

Amb el suport de:

Partners:

Inscripció gratuïta
Data límit 26 de maig | OpenCreatiu.com | 93 467 12 30

16

| IGUALADA

Divendres, 7 de maig de 2021

Tres col·lectius elaboren un manifest “per una
mobilitat sostenible i segura a Igualada”
REDACCIÓ / LA VEU

D

es del passat setembre Ciclistes Urbans
d’Igualada, Igualada
pel Clima i 2Rodes, conjuntament amb altres persones
sensibles i vinculades al món
del ciclisme van ajuntar-se
per fer visible unes mancances en mobilitat sostenible
a la ciutat d’Igualada i a la
Conca d’Òdena. Han estat
organitzant pedalades reivindicatives mensuals, per
fer visible i conscienciar a
la ciutat de les carències que
tenim en quan a mobilitat.
Estan engegant la prova pilot del BiciBus amb escoles,
instituts i Ampes, per tal
d’aconseguir que els nens
puguin arribar a l’escola de
forma segura. I també han

presentat una sèrie de propostes que podrien millorar
la mobilitat a Igualada, i que
es detallen al Manifest.
El Manifest demana que es
potenciïn les polítiques de
mobilitat sostenible de la

ciutat, per tal de millorar la
salut, el medi ambient, la circulació i reduir el soroll de
la ciutat. Es demana una millora de les infraestructures
per aconseguir una mobilitat
més racional i més humana.

Unes bona xarxa de carrils
bici connectant les zones
nord i sud, i zones est i oest
amb carrils bici segregats,
connexió amb els altres municipis de la Conca, millora
de pàrquings de bicicletes,
més i més segurs, menys cotxes i potenciar que la mobilitat dels ciutadans ja sigui
o bé en bicicleta, a peu o en
transport públic.
Igualada té les mides ideals
per aconseguir ser un referent en mobilitat sostenible,
reduint l´ús del cotxe i on
una gran part de la població
circulés amb bicicleta o a peu
per dins la ciutat. És per un
bé comú, i és una bona llavor
de cara al futur dels nostres
fills.
És pot llegir i signar el Manifest
a https://ciclistesurbans.org/.

Àuria organitza una formació laboral gratuïta
de magatzem, reposició i acabats
REDACCIÓ / LA VEU

À

uria Fundació organitza, a través del
Servei d’Inserció, una
nova formació especialitzada
perquè persones que es trobin
en situació de vulnerabilitat
puguin especialitzar-se en
tasques del sector de magatzem, la reposició de vendes o
la realització d’operacions de
manipulacions dels processos
productius.
Per formar a tècnics qualificats per treballar en qualsevol
punt de la cadena de valor del
sector, el curs contempla 240
hores amb pràctiques no laborals incloses, iniciant-se el 10

de maig fins al 16 de juliol.
El programa inclou continguts vinculats directament als
llocs de treball - amb certificacions per la conducció de
carretons elevadors i la manipulació d’aliments- i continguts per adquirir competències transversals.
El SIE, Punt Formatiu Incorpora amb una consolidada
trajectòria en el camp de la
inclusió sociolaboral, enfoca
la formació des d’una visió
global de la persona, atenent
les seves necessitats i les seves expectatives en la cerca
de feina, apoderant-les des
d’un procés d’aprenentatge
actiu i real. Per això les com-

petències lligades a l’autoconeixement, l’autoestima o la
gestió emocional són claus
com també ho són el treball
en equip o les competències
digitals, tan necessàries a arrel de la pandèmia.

Els interessats, en situació
d’atur, han de disposar de
connectivitat per als continguts on line. Per a les inscripcions cal emplenar el formulari clicant a https://forms.
gle/g56ea2Fx95VauKqm6

L’hort d’Àuria obre la venda al públic
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Fundació Àuria obre
la venda de productes
de l’hort a la ciutadania
després d’obtenir la certificació
de venda de proximitat per part
de la Generalitat de Catalunya.
El projecte- formatiu laboralpretén inserir laboralment a
joves amb especials dificultats
en projectes d’agricultura que
busquin perfils professionals
per cobrir les seves demandes
de producció.
La venda al públic es farà al
camí dels horts de Can Titó

situats al Parc Fluvial-a la ribera del riu Anoia- on es podran
trobar verdures de temporada
conreades amb criteris ecològics, reutilitzant compostos
naturals de les restes vegetals
i orgàniques generades pels
propis cultius o provinents dels
ramats de la zona.
L’equip de treball recomanaper reduir el consum de plàstic- que els consumidors portin
la seva bossa. Un projecte que
sota criteris de responsabilitat
social aplica criteris derivats de
l’economia circular.
La parada ha estat elaborada,

amb fusta reciclada, pel mòdul formatiu de rehabilitació
de mobiliari per la que s’han
reutilitzat bobines del cablejat

d’Iguana. Per facilitar la venda,
Àuria Fundació ha establert
l’horari de dilluns a divendres,
de 10,00h a 12:00h.

700 persones es
van interessar
per la Fira de
l’Ensenyament
Més de 700 persones s’han
connectat a la Fira de l’ensenyament d’Igualada en una edició
que s’ha celebrat de forma virtual a través de la pàgina web
https://firaensenyamentigualada.cat. Tot i que la plataforma
web ha estat permanentment
oberta, les visites s’han concentrat majoritàriament en els dies
de la fira, divendres 16 i dissabte 17 d’abril, amb un total de
714 persones connectades.
Les xerrades i conferències
d’orientació en línia, programades durant els dies de la
fira, han estat destinades tant a
alumnes com a famílies. Per als
alumnes s’han ofert xerrades
centrades en els programes de
Formació i Inserció als Estudis
i també en les opcions de futur
després del Batxillerat; per a les
famílies s’ha ofert una conferència per ajudar als fills i filles
a escollir quin itinerari formatiu seguir.
A banda, amb aquest nou format de fira, s’ha posat a disposició dels participants un Punt
d’Orientació amb atenció personalitzada a través d’un equip
de professionals especialitzats,
procedent dels serveis municipals d’Ig-Nova Ocupació i de
La Kaserna.
La celebració de la 9a Fira de
l’ensenyament en format virtual ha permès oferir a l’alumnat i les seves famílies una alternativa a la tradicional fira
celebrada a l’Escorxador, un
esdeveniment que per les seves
característiques la crisi sanitària no permetia celebrar tampoc enguany. Per l’Ajuntament
el balanç de la fira és molt positiu. El regidor de promoció
de la ciutat, Miquel Vives ha
explicat que la realització de la
Fira aquest any en format virtual és una mostra de “l’aposta d’Igualada per ser ciutat del
coneixement, formadora i que
crea i reté el talent”.
Vives ha remarcat que el repte
d’Igualada és “aconseguir que
els igualadins i igualadines
puguin desenvolupar les seves
capacitats i aptituds per traçar
el seu camí vital i professional
en totes les seves etapes de la
vida”. Un cop finalitzada la fira,
la web es mantindrà actualitzada per tal que sigui una eina
d’orientació per a estudiantat i
famílies al llarg de tot l’any, on
poder consultar l’oferta d’estudis postobligatoris que es poden cursar a Igualada.
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Tenir una mascota a casa és un compromís
REDACCIÓ / LA VEU

L

a decisió d’adquirir un
animal de companyia
s’ha de prendre de manera meditada i cal plantejar-se diverses preguntes:
- Vull assumir aquest compromís?
És un compromís a llarg termini. Els gossos poden arribar a viure 17 anys. I els gats,
uns 20.

A més, s’ha de tenir paciència. La convivència no sempre és fàcil. Els animals poden trencar coses delicades,
bordar o miolar en excés,
fer les seves necessitats per
la casa, deixen pèl pertot...
- Puc fer-me càrrec de les
despeses que comportarà?
Cal assumir les despeses que
generen: posar el microxip,
vacunes, desparasitar, accessoris (transportador, llit,
collar, arnés, assegurança,
rascadors), controls veterinaris, perruqueria, taxes
municipals, responsabilitat
pels possibles danys que
pugui ocasionar...

- On viurà l’animal?
Disposo de l’espai per poder
acollir-lo. No és el mateix un
gat que un gos gran.
- Disposo cada dia de temps
per treure’l a passejar?
Se’ls ha de dedicar temps diari. Per jugar, per educar-los,
cal donar-los atenció, passejar-los en el cas dels gossos.
Tenir cura d’una mascota no
són cinc minuts al dia.
- Què en faré durant els caps
de setmana? I durant les vacances?
A partir del moment en què
s’acull un animal cal pensar

sempre qui el cuidarà si no hi
som presents. Hi ha una xarxa de cuidadors professionals
que se’n fan càrrec amb cost
econòmic, o cal valorar si hi
ha alguna persona propera
que en pugui tenir cura en la
nostra absència. Valora si has
de viatjar molt de temps i te’n
podràs fer càrrec.

- Tothom qui hi haurà de
conviure hi està d’acord?
Tenir una mascota és una
decisió familiar. Cal que tothom que hi visqui amb la
mascota hi estigui d’acord, i
s’han de tenir en compte les
necessitats especials de cada
persona, especialment en el
cas de persones amb al·lèr-

gies, nadons, persones amb
mobilitat reduïda... I també
és important si hi ha altres
mascotes a la casa.
- Els seus sorolls o les seves olors poden molestar
el veïnatge?
Els animals conviuen en societat, cal tenir-ho present.

Un animal de companyia no
és una joguina, cal tenir en
compte que suposa acceptar
unes responsabilitats i despeses econòmiques. Quan
hagis decidit que les pots
assumir, et recomanem que
visitis un centre d’acollida
abans de decidir-te per un
animal o un altre.

18

| ESPECIAL MASCOTES

Divendres, 7 de maig de 2021

Espècies exòtiques: no totes són animals de companyia
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls animals exòtics són
aquells que no són autòctons i que, per tant,
estan fora del seu hàbitat natural i potencial. A Espanya
hi ha un catàleg d’espècies
exòtiques prohibides perquè
es consideren invasores, ja
que amenacen la diversitat
biològica.
Actualment no és possible
autoritzar la tinença d’espècies animals perquè ha prescrit
el període d’autoritzacions.
Només és permesa la tinença
d’aquests exemplars a les persones que els hagin declarat
amb anterioritat i disposin
d’autorització administrativa, així com en els casos d’investigació, salut o seguretat
per a les persones, mitjançant autorització específica.
La tinença dels animals exòtics està regulada, cal informar-ne de la possessió a les
autoritats competents abans
de l’1 de gener de 2022, i
cal marcar-los amb microxip per poder registrar-los i
identificar-los.
Així mateix, els propietaris
han d’informar immediatament de l’alliberament accidental d’aquests animals
i no podran comercialitzar,
reproduir ni cedir aquests
exemplars.
Si te’n pots fer càrrec, el pots
adreçar a un centre de fauna de la Generalitat, com el
CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de
Catalunya) a Masquefa, el
CRAM (Centre de Recuperació d’Animals Marins) al
Prat de Llobregat o un santuari privat.
Porcs vietnamites, pitons
reials, tortugues de la pe-

nínsula i varans de la sabana
Aquestes quatre espècies
abans eren considerades animals de companyia i des del
març de 2019 s’han inclòs
en el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores.
Concretament es tracta de:
- Porcs vietnamites (Sus scrofa)
- Pitons reials (Python regius)
- Tortugues de la península
(Pseudemys peninsularis)

- Varans de la sabana (Varanus exanthematicus).
Si heu adquirit animals
d’aquestes espècies abans del
31 març de 2019, els podreu
mantenir com a animals
de companyia, sempre que
compleixin una sèrie de requisits:
- Informar-ne a la Generalitat mitjançant una declaració
oficial abans de l’1 de gener
de 2022.
- Marcar-los amb microxip

per poder registrar-los i identificar-los.
- Només els porcs vietnamites:
a) Esterilitzar-los.
b) Vacunar-los contra la malaltia d’Aujeszky.
c) Comunicació de la seva
identificació i registre al Registre general d’animals de
companyia (ANICOM).
d) Si teniu més de dos porcs,
cal fer un control serològic
anual de malaltia d’Aujeszky

i autorentat

www.calvetanimalsiplantes.com
info@calvetanimalsiplantes.com

(gE), brucel·losi porcina, pesta porcina africana (PPA) i
pesta porcina clàssica (PPC).
Sol·liciteu al Col·legi Oficial
de Veterinaris de cada demarcació els centres veterinaris
disponibles per dur a terme
la identificació, esterilització i
vacunació d’aquests animals.
Tanmateix, podeu adreçar
aquests animals a un centre
de fauna de la Generalitat o
un santuari privat, perquè
se’n facin càrrec.

amb el suport de:
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Com combatre la leishmaniosi canina?
REDACCIÓ / LA VEU

Q

uan parlem de la
leishmaniosi, sabem
realment què és i els
riscos que implica? A continuació llancem una mica de
llum sobre aquesta greu malaltia i t’expliquem què és, com
es transmet, quins són els seus
símptomes i què podem fer
per prevenir-la.
Què és la leishmania i com es
contagia?
Per definició, la leishmaniosi és una malaltia parasitària.
L’agent causant de la mateixa és un paràsit microscòpic
(protozou) similar a el causant
de la malària que es transmet
a través de la picada d’un mosquit anomenat flebotomo.
Aquests són l’agent transmissor, de manera que sense la picada d’el mosquit, la malaltia
no es contagia. És per aquesta
raó per la qual podem estar
totalment tranquils quan un
gos amb leishmania es relacioni amb altres gossos, ja que
no hi ha contagi per contacte
entre gossos.

I on es troba aquest mosquit?
Ara per ara, a Espanya es troba per gairebé tot el territori,
excepte en algunes zones de
nord i a les Canàries, on la
seva presència és mínima però
hi ha zones d’interior com
Aragó on és molt freqüent.
L’època de risc comença amb
la calor, des de la primavera,
segons el clima de la zona, i
fins a l’octubre (ja que durant
l’hivern els mosquits es troben
en estat de larves), tot i que hi
ha zones on fa calor tot l’any,
per el que en aquestes àrees no
es pot baixar la guàrdia en cap
moment.
Com puc saber si el meu gos
té leishmania?
Una lesió a la zona de la picada sobre la pell del nostre
gos és el primer senyal per
posar-nos en alerta. Per això,
és convenient revisar amb freqüència al nostre pelut i inspeccionar totes les zones del
seu cos, ja que com més aviat la detectem, abans podrem
tractar-la perquè tingui el menor impacte possible sobre la
salut del nostre millor amic.

Un diagnòstic precoç és fonamental a l’hora d’intentar pal·
liar aquesta malaltia!
Els principals símptomes de la
leishmania que pots advertir
són:
Pèrdua de pes severa.
Pèrdua de la gana (anorèxia).
Diarrea.
Vòmits.
Sagnat de nas.
Intolerància a l’exercici.
Alopècia (pèl sec i trencadís
amb pèrdua de cabell sobretot al voltant dels ulls, orelles
i nas).
Ferides a la pell sobretot al cap

i les potes.
Despigmentació epidèrmica.
Creixement excessiu de les
ungles.
Per poder estar tranquils és
molt important fer al menys
un test anual encara que el teu
pelut no presenti cap d’aquests
símptomes ja que, en ocasions, quan els símptomes són
evidents ja és tard per actuar
amb efectivitat.
En l’actualitat la leishmaniosis
és una malaltia crònica, però
si es detecta a temps, es pot
aplicar un tractament i aconseguir que el teu millor amic

tingui una bona qualitat de
vida.
Està a les nostres mans prendre precaucions per evitar
aquesta desagradable malaltia
al nostre gos. Podem instal·lar
mosquiteres combinades amb
repel·lents com la permetrina
o deltametrina.
Utilitza pipetes i collarets repel·lents reduirà les possibilitats que el nostre millor amic
sigui infectat.
Hi ha vacunes i medicaments
que ajuden a la prevenció amb
molt bons resultats en el cas
que els repel·lents fallin.
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La importància de la perruqueria canina
REDACCIÓ / LA VEU

E

n la societat actual la
professió de perruquer
caní s’ha convertit en
imprescindible. Els propietaris de mascotes intenten
oferir a aquests tot tipus de
cures, tant sanitaris com estètics. Actualment, els centres
veterinaris ja no ofereixen
només serveis veterinaris
com a tal. De fet és difícil trobar un que no compti també
amb serveis d’estètica.
Tenir cura de la salut
de la mascota
Entre les responsabilitats que
un propietari té amb la seva
mascota, es troba tenir cura
de la seva salut, alimentació
i higiene. Els perruquers canins són professionals especialitzats en higiene i estètica
que tenen com a objectiu preservar la salut de les mascotes.
No es tracta només de fer una
funció estètica, sinó de tenir
cura de la higiene de la manera més òptima possible per
oferir millors atencions i millorar la seva qualitat de vida.
En l’estètica canina no només
millora l’aspecte físic de l’animal, sinó que hi ha també
certes raons mèdiques.
Per exemple, a la raça d’alguns gossos i gats aquesta
intrínsec els cabells llargs,
però això també pot comportar problemes a les mascotes,
com a aquells als quals el pelatge els cobreix els ulls.
Evitar possibles
anormalitats en el gos
Un perruquer no s’encarrega
només de pentinar i tallar els
cabells, sinó d’inspeccionar
la salut de l’animal. Quan un
professional realitza un bany

malalties i evita acumulació
de tosca
- El bany redueix la pèrdua
de cabell i manté la pell sana
i brillant
- Tallar les ungles assegura
unes potes netes i prevé infeccions i possibles ferides
- Mantenir netes les zones íntimes de l’animal prevé possibles irritacions.

a l’animal no només li renta,
sinó que li realitza una inspecció minuciosa que podria
avisar-nos amb temps d’algun
problema de salut que pugui
comportar l’animal i que no
hàgim vist a simple vista. A
la perruqueria se li realitzarà
un bany en profunditat que
ajudarà a detectar possibles
paràsits i infeccions. També
ens pot ajudar a evitar possibles problemes auditius. El
perruquer netejarà les orelles de la mascota, el que pot
evitar infeccions i problemes
més greus de salut. I el mateix
passa amb la dentadura.
L’objectiu és millorar la higiene i l’aparença del gos, de
manera que les seves funcions principals són pentinar,
netejar, tallar els cabells i
raspallar. Encara que també
realitzen tasques de tall d’un-

gles, neteja de canal auditiu,
l’aplicació de tractaments per
millorar el pelatge i fins i tot
extreure possibles paràsits
externs.
Els professionals trien el
xampú adequat i el tall de
cabell corresponent, realitzen tractaments anti puces,
pedicura, tractaments per a
la pell, hidraten i fins i tot
poden fer massatges de relaxació. Tot això són serveis
necessaris per a la salut de la
mascota.
El primer pas del perruquer
caní és el raspallat. A través
d’aquest, és capaç d’eliminar
les impureses, controlar l’excés de pelatge mort i regenerar el nou. Posteriorment,
passaria al bany, que a més
de la neteja pot alleujar l’ansietat de la mascota, així com
reactivar la seva circulació.

RENTAT DE MASCOTES
Disposem de dues zones
de rentat de mascotes
i d'una rentadora de 8kg
especial per a roba
de mascotes.

Estació de Servei Repsol Gasoils Amat

Sant Sadurní d'Anoia .
Carretera Sant Quintí num. 28
Tel. 93 891 06 10.

Beneficis de la
perruqueria canina
Com hem esmentat, la perruqueria és de summa importància per als animals per
diverses raons:
- La neteja de les oïdes evita
possibles infeccions
- Un raspallat de dents prevé

Avantatges d’acudir
al perruquer
I encara que el rentat de l’animal el poden realitzar els
mateixos propietaris, els professionals podran fer-ho més
detalladament, assessorant i
utilitzant els productes adequats en funció de la raça, la
mida, l’edat i l’activitat de l’animal. Per tant, esmentem tres
raons per les quals acudir de
tant en tant a un professional
és important:
- La neteja és molt més rigorosa, utilitzant productes i eines
específiques per a la raça i la
pell.
- L’espai està condicionat per a
l’animal
- La mascota estarà en mans expertes, el que facilitarà la tasca.
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“El secret del meu èxit és potenciar les dues grans virtuts dels
gossos: la seva capacitat d’aprendre i la seva capacitat d’estimar”
seu nucli familiar i vivències de diferents experiències
com ara diferents ambients
urbans, rurals i de platja, exposició a diferents sorolls,
textures i experiències vitals.
Aquest procés fa madurar al
gos i normalitzar situacions
que viurà al llarg de la seva
vida evitant les pors i fòbies
i capacitant al gos per tenir
una bona actitud davant tots
els esdeveniments diaris. Per
això és tan important assistir
a un Curs de Cadells, ja que
és una font de moltes experiències en un entorn controlat
per un professional.

Màrian Guerrero / Pia Prat

L

es casualitats de la vida
em van portar a conèixer el món del gos i
me’n vaig enamorar. Els gossos són criatures espectaculars, fidels, sensibles i no et
fallen, ni et jutgen ni t’abandonarien mai. Pur amor. Estic titulada per la UAB com
a Tècnic en Ensinistrament
Caní entre moltes altres titulacions del meu constant
aprenentatge. Treballo a
l’Hospital Veterinari de Catalunya com a Educadora
canina de gossos de família i
el meu objectiu és fer que les
famílies visquin felices amb
els seus gossos.
Quan vas iniciar-te en l’educació d’animals?
Em vaig iniciar en el món caní
ara fa més de sis anys. Vaig
conèixer una persona que portava molts anys en el món de
l’ensinistrament caní i al seu
costat vaig tenir l’oportunitat
de conèixer les bases d’aquesta
professió i veure passar molt
gossos amb diferents patologies i participar de la seva rehabilitació i educació.
Ensenyes gossos únicament
o altres animals domèstics?
Em dedico bàsicament als
gossos, tot i que també dono
pautes bàsiques en problemàtiques senzilles com habituació a nous entorns o a nous
animals en gats.
Amb què et bases per educar
a un gos. Quins són els pilars
bàsics per a tenir un gos obedient.
La meva manera d’ensenyar
a un gos es basa en potenciar
dues grans qualitats d’aquests:

les seva capacitat d’aprendre
i la seva capacitat d’estimar.
Per a mi, un vincle adequat
d’amor i respecte entre el gos
i el seu guia amb una comunicació efectiva entre tots els
membres de la família farà
créixer aquest gos equilibrat i
sense dubtes marcarà un camí
de felicitat, entesa i tranquil·litat. Per a mi són els fonaments
bàsics de l’aprenentatge cognitiu-emocional.
Els ha afectat el confinament
als animals? En quins aspectes?
Sí, els ha afectat i molt. Començant pels cadells als quals
no s’ha pogut portar a terme
un procés de socialització saludable pel gos, barrejat amb
un aprenentatge confús de la
comunicació no verbal al no
poder generalitzar l’aprenentatge de les expressions facials de les persones que es van
trobant i no formen part del
seu àmbit més proper, i una
cosa molt important, el fet de
no haver après a gestionar el
saber estar sol, ja que acostumen a estar amb membres de

la família a casa durant tot el
temps. Els gossos adults pel
seu cantó també s’han detectat múltiples problemes
conductuals, que en alguna
mesura ja tenien abans del
confinament en menor nivell
i que el fet del confinament
els ha agreujat. Ansietat per
separació, pors i fòbies a ambients urbans, persones desconegudes i a altres gossos, i
un augment considerable de
sociopaties són dels problemes conductuals més importants amb els que ens estem
trobant els educadors i les
famílies.
Per què és tan important sociabilitzar a un gos?
L’època per excel·lència de
socialització d’un gos es durant el transcurs del segon
mes i tercer de vida i és bàsic i imprescindible que es
faci correctament perquè
aquest gos pugui créixer sa i
equilibrat. El procés de socialització aporta experiències
de tot tipus pel gos, contacte
amb altres gossos, amb altres persones que no són del

Amb quin problemes més
freqüents et trobes?
Alguns dels problemes més
freqüents són que el gos tiba
de la corretja al passejar,
que no fa cas quan el crides
o que borda constantment
en els passejos quan es creua amb altres gossos. Problemàtiques més greus com
ansietat per separació, fòbia
a sortir de casa i interactuar
amb estranys i gossos desconeguts i per desgràcia hi ha
un augment molt significatiu
de sociopaties, és a dir, gossos que a casa tenen situacions d’agressivitat cap als seus
amos, ja sigui perquè aquests
el volen treure de la boca alguna cosa que han agafat, o
els volen fer fora del sofà o
qualsevol situació domèstica que crea conflicte cada
cop més greu entre el gos i
la seva família. En aquest cas
és molt important detectar
a temps aquest comportament i anar a un professional
a què ens ajudi, doncs com
més avançat i greu sigui el
problema més difícil serà el
tractament.

Què aconsellaries als propietaris?
El meu consell sempre és que
aprenguin a educar al seu gos.
Els gossos no coneixen el nostre llenguatge per la qual cosa
es passen la vida intuint què és
el que volem d’ells. Una bona
comunicació i entesa és la base
per tenir una bona relació. Sobretot, no renyar ni castigar al
gos constantment, això fa que
el vincle es trenqui entre ells,
l’educació canina ha avançat
moltíssim i ja no és necessari
educar al gos per submissió
i a la força. Està més que demostrat que l’aprenentatge de
forma positiva sempre és més
efectiu, durador al llarg del
temps i es generalitza molt
millor.
Diuen que per a una família
és ideal tenir un gos. Quins
beneficis els pot aportar?
Un gos aporta molt equilibri
a la família, és un membre
que sempre està al teu costat
sense judicis ni hores pel que
contribueix a l’equilibri mental de la família. Gràcies als
gossos moltes persones deixen de ser sedentàries perquè
han de treure el gos a passejar i també amplien els seus
coneguts amb la possibilitat
de conèixer altres persones
amb gossos. També aporten
seguretat, no oblidem que
els gossos protegeixen per
defecte el seu territori i ens
avisa quan senten alguna
cosa no familiar. Per als nens
és molt positiu, els dona el
sentit de responsabilitat,
cura i respecte cap a un altre
ésser viu. Hi ha estudis que
també han demostrat que les
persones que conviuen amb
gossos tenen el sistema immunològic més fort.
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La meva mascota pot contraure la covid-19?
REDACCIÓ / LA VEU

M

entre que la malaltia per coronavirus
2019
(covid-19)
es propaga principalment de
persona a persona, també es
pot propagar de persones a
animals.
El virus de la covid-19 és un
tipus de coronavirus. Els coronavirus són una família de
virus. Alguns causen malalties semblants a el refredat en
les persones, i altres causen
malalties en els animals, com
els ratpenats. A més, alguns
coronavirus només infecten
als animals. Tot i que es desconeix la font d’origen específica,
es creu que el virus que causa
la covid-19 va començar en un
animal, es va estendre als humans i després es va propagar
entre les persones.
El coronavirus en
gossos i gats
D’acord amb els Centres de
Control i Prevenció de Malalties d’EEUU, algunes mascotes

(inclosos gossos i gats) també
han estat infectades amb el
virus que causa la covid-19.
Això va ocórrer principalment després que els animals
estiguessin en estret contacte
amb persones infectades amb
el virus de la covid-19.
En funció de la limitada informació disponible, el risc que
els animals transmetin el virus
de la covid-19 a les persones
es considera baix. Els animals
no semblen jugar un paper
significatiu en la propagació
de virus que causa la covid-19.
No hi ha proves que els virus
es puguin propagar a les persones o altres animals a través
de la pell o els cabells d’una
mascota.
No obstant això, cal tenir en
compte que els nens petits,
les persones amb un sistema
immunitari debilitat i les persones de 65 anys o més tenen
més probabilitats d’emmalaltir a causa d’alguns altres microbis que els animals poden
transportar.
Per protegir a la teva masco-

Perruquería Canina · Alimentació Natural · Complements
www.topknotdogs.com | info@topknotdogs.com
@topknotdogs
93 388 40 87 - 628 35 58 42
C/ Santa Lucía, 19 Baixos
Vilanova del Camí (08788) Barcelona

ta de virus de la covid-19, no
deixis que el teu gos o gat interactuï amb persones o animals
fora de casa teva. Per exemple:
- Evita els parcs per a gossos o
els llocs públics on es reuneixi
una gran quantitat de persones i gossos.
- Quan passegis al teu gos, assegura’t que porti una corretja
i mantén a almenys a 2 metres
de distància d’altres persones i
animals.
- Mantingues als gats dins de
casa quan sigui possible.
Si agafes covid-19 i tens una
mascota:
- Aïlla’t de tothom, fins i tot de
la teva mascota. Si és possible,
fes que un altre familiar en
tingui cura.
- Evita acariciar, ser besat o
llepat, i compartir menjar o
llit amb la teva mascota.
- Si tens cura de la teva mascota o estàs a prop d’animals
mentre estàs malalt, fes servir un protector facial de tela.
Renta’t les mans abans i després de manipular animals i
el seu menjar, deixalles i provisions. A més, assegura’t de
netejar el de la teva mascota.

- Si tens covid-19 i la teva
mascota està malalta, no la
portis tu mateix al veterinari.
En canvi, contacteu amb el
veterinari, que podria oferir
consell a través d’una visita
virtual o fer un altre pla per
tractar a la teva mascota. Les
proves només es recomanen
per a mascotes que tinguin
símptomes i hagin estat exposades a una persona amb
covid-19.
Si la teva mascota dóna positiu per al virus que causa la
covid-19, segueix les mateixes precaucions que prendries si un membre de la família
s’infectés. Intenta aïllar a la
teva mascota en una habitació separada, lluny de la resta
de la teva família, i fes que la
teva mascota es quedi a casa.
Utilitza guants quan interactuar amb la teva mascota o el
seu menjar, plats, deixalles o
roba de llit. Renta’t les mans
després de tocar qualsevol
article de la teva mascota. No
li cobreixis la cara a la teva
mascota i no el netegis amb
desinfectants, que poden ser
perjudicials. Si la teva masco-

ta desenvolupa nous símptomes o sembla estar empitjorant, truca al veterinari.
Si la teva mascota està malalta, hi ha raons per tenir esperança. De la petita quantitat
de gossos i gats als quals se’ls
va confirmar la infecció amb
el virus que causa la covid-19,
alguns no van mostrar cap
signe de malaltia. Les mascotes que es van emmalaltir només van experimentar símptomes lleus i van poder rebre
atenció a casa. Cap d’elles va
morir.
Si tens preguntes o preocupacions sobre la salut de la teva
mascota i com es pot veure
afectada per la covid-19, posa’t en contacte amb el teu veterinari.
Font: Dr. William F. Marshall
de Mayo Clinic (Estats Units)
i OMS
Afortunadament, en el nostre
país no hi ha constància d’un
nombre elevat de contagis de
Covid-19 en animals, i més encara actualment, quan la malaltia ja està molt controlada.

124
LA BOTIGA DE LA MASCOTA
Carrer de la Virtut, 52
Davant del Mercat la Masuca
Igualada
93 805 53 32 / 606 120 416

Especialistes en
Conillets de Belier

Assessor Nutricional

Dilluns a dissabte
10.00h a 14.00h
16.00h a 20.30 h
Av. de Balmes, 74, Local 3,
08700 - IGUALADA (BCN)
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El servei recollida de gossos de la Mancomunitat
aconsegueix que es recuperin o s’adoptin el 90% dels animals
CONCA / LA VEU

D

es de mitjans de 2018
la Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena (MICOD)
s’ocupa de gestionar el servei
de recollida i manteniment
d’animals domèstics de companyia abandonats o perduts
(gossos) dels set municipis
que la componen: Igualada,
Vilanova del Camí, Santa
Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt,
Jorba i Castellolí.
Amb motiu de la renovació
de la concessió del servei, la
MICOD ha fet públiques les
dades de balanç, que revelen
unes xifres molt positives;
entre l’agost del 2018 i l’abril
del 2021 s’han recollit i traslladat a les instal·lacions de
la Residència Canina Font
Galí de Piera un total de 158
animals de companyia que
es trobaven abandonats o

perduts als carrers dels municipis de la Conca d’Òdena.
D’aquests, 87 gossos (més de
la meitat) han estat identificats i recuperats pels seus
propietaris, i 54 han estat
adoptats, fet que suposa que
pràcticament el 90% dels
gossos recollits del carrer
retornen a la seva llar o bé
són acollits en una llar nova.
Els 17 animals restants o bé
romanen a les instal·lacions a l’espera que es puguin
identificar i localitzar els
seus propietaris o, malauradament, ja van ser recollits
morts o van perdre la vida a
causa del mal estat de salut
en què es trobaven.
Pel que fa a la procedència,
el 36% dels animals abandonats o perduts s’han recollit
a Igualada, el 23% a Vilanova del Camí, el 27% a Santa
Margarida de Montbui, el
19% a Òdena, l’11% a Jorba,

el 5% a La Pobla de Claramunt i el 2% a Castellolí.
Des de la Mancomunitat recorden a la ciutadania que,
en cas de veure un gos abandonat, perdut, ensalvatgit
o mort a la via pública, cal
trucar a la Guàrdia Urbana
del seu municipi que acti-

varà el servei de recollida.
En cas que l’animal es trobi
malferit, la mateixa empresa
que fa la recollida s’ocupa de
prestar atenció veterinària.
Igualment, totes els animals
recollits, tant si presenten
signes de malaltia com si no,
passen una revisió mèdica.

Després de més de dos anys
de prestar el servei, la Residència Canina Font Galí ha
finalitzat el contracte i la
Junta de la Mancomunitat
ha aprovat aquest dimecres
adjudicar el servei per als
propers dos anys a l’empresa
“Caniausa Center SL”.

la mateixa manera que ho fa
la circulació sanguínia, enfortint el cor.

al cavall. Els reflexos també
es veuen millorats al mateix
temps, ja que cal estar atents
als inesperats gestos que pot
realitzar l’animal, sabent com
controlar-ho i poder tranquil·litzar-lo. Practicar aquest
esport permet desconnectar i
alliberar l’estrès acumulat realitzant una activitat divertida.

l’autoestima, superar pors i
l’esperit de superació es milloren gràcies a l’hípica, ja que
l’alumne es va fixant noves fites poc a poc, superant-se a
si mateix en allò que no creia possible. S’aprenen valors
com la disciplina, la constància i la paciència que són essencials en l’esport eqüestre,
ja que per anar millorant en
l’equitació cal tenir cert grau
de disciplina i constància en
l’entrenament.

Quins beneficis aporta anar amb cavall?
REDACCIÓ / LA VEU

L

’equitació, en contrast
amb el que alguns pensen, no és només un
hobby, sinó que involucra
molt més. Aquest esport és un
dels més complets que existeixen i contribueixe a múltiples beneficis per a la salut
tant física com mental. Muntar a cavall promou la formació de diversos valors com
l’amor, la superació personal
i el respecte pels animals. A
més, és un exercici que encara requereixi esforç és molt
divertit, i ajuda a imposar-se
sobre problemes relacionats
amb traumes, problemes psicològics o físics, etc.
A més, aquest esport està
dirigit a totes les edats, sent
apte per a nens i nenes i així
mateix per a majors, ja que
pot realitzar-se independentment del nivell inicial amb
què comptem, hi ha opcions
per a tots.
Valors i beneficis que aprota
l’equitació
1.Afavoreix la postura corporal, el to muscular i la forma
física. I és que l’equitació contribueix al sentit de l’equilibri,
ja que la postura del tronc s’ha
de mantenir dreta per practicar de forma adequada aquest
esport. Al mateix temps, mit-

jançant aquest exercici s’exerciten els músculs de tot el cos,
contribuint a desenvolupar
l’elasticitat i mantenir una
adequada forma física.
2.Enforteix la capacitat pulmonar i del cor. Muntar a
cavall afavoreix el control de
la respiració i al seu torn augmenta la capacitat cardiorespiratòria. Els músculs de cor
també es veuen afavorits per
la pràctica d’aquest esport, de

3.Afavoreix a la concentració i la coordinació motriu.
A causa d’un fet que ja hem
esmentat anteriorment, el
desenvolupament de l’equilibri, la postura i el maneig
del cavall juga un paper important en la coordinació i la
concentració de tot el cos i de
la ment, ja que hem de dirigir

4.Afavoreix la disciplina i
forma valors. La confiança,

5.Teràpia i rehabilitació. La
psiquiatria, psicologia i pedagogia, a més de pacients amb
autisme, hiperactivitat o amb
trastorns per dèficit d’atenció,
etc, es veuen beneficiats per la
pràctica d’aquest esport si és
realitzat de forma controlada
i dirigida per especialistes .
6.Amor per la natura i els animals. L’equitació ensenyarà
valors com les responsabilitat
i el respecte, ja que aquest es
practica al costat d’un altre
ésser viu, el cavall. A aquest
animal, com a qualsevol altre,
hem de cuidar-lo i respectar-lo, per la qual cosa aquelles persones que practiquen
aquest esport aprenen a apreciar més els éssers vius que els
envolten, desenvolupant un
alt nivell afectiu i afecte cap a
l’animal.
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Les vacunes que necessita la teva mascota segons el seu estil de vida
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls animals de companyia són, en moltes
llars, un membre més
de la família. I com a tal cal
protegir-los i tenir cura de la
seva salut. Encara que a Espanya no hi ha una legislació
ferma sobre la vacunació d’animals, els centres veterinaris sí
treballen amb protocols genèrics, sobretot en el cas de gossos i gats. A més, hi ha diverses
recomanacions específiques
segons l’entorn en què vagin a
viure o moure.
Fa uns mesos, es va detectar
que el corrent antivacunes s’estenia de les persones als animals. I de la mateixa manera
que fan els metges, en el camp
de la veterinària també es desaconsella aquesta pràctica de
no immunitzar les mascotes.
Els veterinaris subratllen que
les medicines que es recomanen enforteixen el sistema immunitari de les mascotes i, per
si això fos poc, també eviten
que s’encomanin de malalties
que en gairebé tot Europa estan controlades, com és el cas
de la ràbia.
En canvi, si deixem de vacunar
malalties sobre aquestes patologies, s’acabarà aquesta immunitat col·lectiva.
Parvovirus, borm,
adenovirus o hepatitis
Per a tots els gossos
Per orientar els propietaris sobre què vacunes convé posar
els seus animals de companyia, els hospitals i clíniques
veterinàries solen fixar-se en
les recomanacions de l’Associació Mundial de Veterinaris
de Petits Animals (WSAVA,
en les seves sigles en anglès).
D’elles es desprèn que hi ha tres

vacunes bàsiques que haurien
de posar-se a tots els gossos: les
del parvovirus, el borm i l’adenovirus o hepatitis.
Aquests fàrmacs, diuen els
especialistes, haurien de començar a aplicar-se sobre les
sis setmanes de vida. Després
caldria repetir la vacunació
cada tres setmanes, aproximadament, fins que l’animal
compleixi setze setmanes. La
veterinària Mª Cristina López,
de l’Hospital Veterinari de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), explica per què
és important mantenir aquesta
cronologia. “Si sobrepassem les
16 o 18 setmanes de vida, l’última vacuna pot inactivar. Això
passaria perquè la immunitat
passiva que la mare transmet
amb la llet materna afecta la
immunitat de la medicació “.
Un cop els gossos són adults, el
protocol de vacunació canvia.
Necessitem posar-los de nou
les tres vacunes anteriors quan
compleixen l’any d’edat, i repetir-anualment. A poc a poc,
aquestes repeticions o recordatoris de vacunació es van espaiant, fins als tres anys, segons el
risc d’exposició i les condicions
de vida de l’animal.
Leptospirosi
Per als que fan molta vida
exterior
Durant els passejos, els gossos
tenen el costum d’olorar l’orina
d’altres animals, i la leptospira pot transmetre amb aquest
contacte. “Si en canvi es viu
en un pis, en una gran ciutat,
i gairebé no surt, vacunar o no
contra la leptospirosi ja depèn
de la decisió del propietari”.
Traqueitis infecciosa
Per als que van a residències o
cases d’acollida
El cas de la vacuna contra la

traqueïtis infecciosa és més específic. Els veterinaris no solen
recomanar-la amb caràcter general, però sí quan l’animal en
qüestió ha d’anar a protectores,
residències o cases d’acollida,
on estaran en contacte amb
molts altres animals.
Leishmania
Per als previnguts i els mediterranis
Una altra vacuna que no sol
incloure amb caràcter general
és la que prevé la leishmania,
però per motius diferents a
l’anterior. “Aquest tractament
no implica un 100% de protecció, només ajuda a que hi hagi
menys possibilitats de desenvolupar-la”, assenyala López.
(veure pàgina 19)
Ràbia
Obligatòria, excepte a Catalunya, Galícia i País Basc
Pel que fa a la vacuna contra la
ràbia, la seva situació a Espanya
és bastant peculiar. “Aquesta
és l’única vacuna obligatòria,
però tampoc en totes les comunitats”. A Catalunya, Galícia
i el País Basc no hi ha una llei

al respecte, i per tant no és una
medicació rutinària.
Parvovirus felí, herpesvirus i
calicivirus
Per a tots els gats
Si, d’altra banda, som més de
gats que de gossos, la WSAVA
també ofereix consells per tenir cura d’aquests animals. Les
similituds amb les recomanacions anteriors són enormes,
però les vacunes no són les
mateixes.
Per exemple, el protocol bàsic
sobre el calendari de vacunació dels gats és igual (primera
vacuna sobre la sisena setmana de vida i l’última dosi rondant la setmana setze), però en
aquest cas les malalties a prevenir són el parvovirus felí, l’herpesvirus i el calicivirus.
Clamidòfila
Per llars amb diversos felins
En els tractaments dels felins
no se sol incloure amb caràcter general la vacuna contra la
clamidòfila perquè, com passa amb la leishmaniosi, ajuda
a protegir, però no evita per
complet que la puguin patir.

No limits for adventure
Botiga online d’articles per a mascotes

Tel. 691343341
www.dogoffroad.es

TODO PARA SU MASCOTA

Tel. 639706132

No obstant això, sol aconsellar
per als que tenen diversos gats
a casa per controlar l’expansió
d’aquesta molesta malaltia, el
símptoma habitual és el llagrimeig persistent dels ulls.
Respecte a la ràbia, la legislació és la mateixa que en el cas
dels gossos i, per tant, el protocol de vacunació també.
Leucèmia felina
Per presumits i lluitadors
Una altra vacuna opcional
que destaca López en el cas
dels gats és la destinada a la
prevenció de la leucèmia. En
aquests casos, el primordial és
fer un test per saber si el gat
és o no seropositiu, perquè pot
transmetre la mare durant la
gestació o a l’alletar.
Així, si el test dóna negatiu es
vacuna a l’animal. Però si dóna
positiu, no té sentit sotmetre’l
al tractament. Aquesta prova és recomanable fer-la als 5
o 6 mesos de vida, per poder
actuar com més aviat millor.
Una altra manera molt habitual de passar la malaltia és
l’empolainament (mentre es
llepen els uns gats als altres,
per netejar-se, la saliva contagia el gat sa), baralles o fins i
tot en ocasions, al compartir
menjadores o abeuradors.
En resum, hi ha una gran varietat de vacunes, convenients
en una gran varietat de situacions. Per això, la veterinària recalca la importància de
consultar experts que puguin
aconsellar a nivell individual
segons les necessitats de cada
animal i cada família. “Tots
aquests casos han de explicar-se bé als propietaris, per
evitar confusions i perquè
prenguin una bona decisió informada” que afecta la salut de
les seves mascotes.

Venem productes per a
animals de companyia als
mercats de Sant Adrià del
Besòs, Terrassa, la Llagosta
i Badalona.
Servei a domicili a la
comarca de l’Anoia.
Tenim les millors marques
de pinso per a gossos i gats:
Gosbi, Natura diet, Brit
Care, Eukanuba, Advance,
True Instinct, Acana, Taste
of the Wild, Royal Canin
i accesoris de marques:
Nayeco, Trixie, Karlie

www.tienda-pienso-mascotas.es
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Entrevista a Luis Luque, director de l’Escola canina Rivalcan i del Club Agility Rivalcan

“L’agility és un esport que no discrimina ni per sexe,
ni edat, no té fronteres. Sou tu i el teu gos”
MARIA MOIX / LA VEU

L

’agility és un esport que
consisteix a superar un
seguit d’obstacles amb
el teu gos amb el mínim de
temps i penalitzacions. Cada
vegada són més les persones
que decideixen practicar-lo
i formar un vincle especial
amb la seva mascota. Hem
entrevistat a Luis Luque, el
director de l’Escola canina
Rivalcan i del Club Agility
Rivalcan, perquè ens parli
d’agility i de la seva experiència professional.
Ara mateix ets el director de
l’Escola canina Rivalcan i del
Club Agility Rivalcan. Sempre has tingut aquesta devoció als gossos?
Sí, des de ben petit. Jo vaig
començar fa 29 anys, el meu
germà va portar a casa un
cadell de pastor alemany i
em vaig encarregar de passejar-lo, cuidar-lo i em vaig
començar a endinsar al món.
Coneixia una gent que venien de fer uns cursos i em
van parlar que hi havia un
esport que es deia agility,
que era completament diferent de com és ara, i vaig
anar a fer una prova que van
fer a Sant Sebastià i em va
encantar. A partir de llavors
ho vaig començar a fer jo pel
meu compte.
Hi havia també una associació aquí que recollien
gossos i jo hi estava de col·
laborador. Intentava buscar
amos als gossos que portaven abandonats i si algú el
volia, l’educava perquè se
l’emportessin.

Parla’m d’agility. En què consisteix?
És una combinació d’obstacles, salts, túnels, zones de
contacte....
El gos ha de realitzar la seqüència que li va indicant el
guia i no pot tirar pals ni refusar obstacles. A les zones de
contacte, passarel.la, empalisada i balancí, hi ha unes marques que el gos ha de trepitjar.
La raó d’aquestes marques és
garantir que cap gos pugui fer
una volada i fer-se mal. Quan
ensenyem al gos a realitzar les
zones de contacte ja ho fem
ensenyant-li a anar fins a la
marca.
Cada seqüència la planteja un
jutge, en cada competició hi
ha una pista diferent, la que
el jutge ha dissenyat. Els agilitystes tenim 7 minuts per poder-la reconéixer sense el gos;
entrem tots els competidors a
l’hora i memoritzem els moviments que ens caldrà fer per
acabar la pista.
La dificultat de l’agility és
aconseguir fer la seqüència
sense penalitzacions i amb el
menor temps possible
Treballeu amb totes les races?
Sí, aquí mai es discrimina cap
gos per la raça que sigui. A la
nostra escola el que busquem
és treure el màxim rendiment
del binomi, sigui humà o de
gos. No busquem un estereotip de gos, sinó que el que ve
amb ganes de fer agility amb
el seu gos li intentem treure
el 100%. Evidentment, si està
buscant ser campió, ja estem
parlant d’unes races qualificades, però no té per què ser
així.

Com us ha afectat la pandèmia?
Al principi va ser un caos. Jo, a
part de l’agility, soc educador
caní i tècnic de modificació de
conductes i m’he trobat molts
casos de gossos que tenen problemes amb la pandèmia.
La gent que ha teletreballat i
ha estat les vint-i-quatre hores amb el gos ara comencen
a normalitzar la vida i aquests
gossos tenen una mica d’ansietat per separació. Al gos com
li expliques que estàs tot el dia
amb ell i de cop i volta te’n vas
i ell es queda allà? Hi ha gossos que no ho porten bé i necessiten l’ajuda d’un expert.
Tenim un servei que és la
guarderia de dia, que és un
model que fa temps que vam
posar en marxa i està funcionant molt bé. La gent deixa al
matí el gos i el vénen a buscar
al migdia o la tarda segons
el que convingui i la necessitat de cadascú. Si un dia has
d’anar al metge i no saps quant
tardaràs, en comptes de deixar-lo a casa sol i que estigui
trist o molestant els veïns, tens
l’opció de deixar-lo aquí. Et
dona molta llibertat i saps que
el teu gos no està sol.
M’has comentat que ets tècnic en modificació de males
conductes, vosaltres teniu un
centre de recuperació canina
on modifiqueu males conductes i feu teràpia. Com ho
desenvolupeu?
No hi ha un patró, treballo
molt pel que veig del gos i
l’amo, a vegades la família
sencera. Intento avaluar amb
tots el problema. Depenent
del problema que tingui, si és
por, fòbia, agressivitat, el gos

me’l quedo un temps a la residència i un cop està rehabilitat
torna amb la família. Durant
aquest temps hi ha dies de visita per veure l’evolució, passejar amb ells i com va canviant.
Treballo molt sobre la marxa
perquè cada gos és un món.
A vegades es tracta de gossos
que ha rescatat una protectora, però no sabem pel que ha
passat aquest animal abans
amb el seu antic amo.
Quin és el següent pas? Teniu
algun campionat a la vista?
El 19 i 20 de juny a les nostres
instal·lacions farem el campionat regional de Catalunya,
d’aquí sortiran els campions
de Catalunya.
Estem a l’espera que surtin les
dates del campionat nacional,
tan individual com interclub
per veure on és i poder-hi anar
amb ganes. Tenim un equip
de prop de 30 competidors al
club. Uns 20 participants del
campionat seran del club.
Com d’important creus que
és que els gossos tinguin
l’oportunitat de fer agility

amb els seus amos?
Com a esport és fonamental,
és un vincle únic que fas amb
el gos, és el teu moment amb
ell. Li ensenyes la destresa, la
plena confiança, tot és positiu i té premis. És temps que
tu estàs allà se t’oblida tot, no
recordes els teus problemes.
És molt terapèutic tant a nivell personal com pel gos.
Gossos que tenen por, comencen a treballar amb l’agility i guanyen confiança i es
van superant.
Arriba un moment en què
entrenen amb altres gossos
i aprenen a compartir. És
un esport que està molt de
moda, jo porto 29 anys ficat
i realment és espectacular, els
gossos canvien. Per mi no hi
ha cap altre disciplina així.
L’agility és un esport que no
discrimina ni per sexe, ni
edat, no té fronteres sou tu i
el teu gos. Les limitacions són
les que un es vulgui posar. Hi
ha persones amb discapacitat
que fan agility i és impressionant. I amb els gossos passa
igual, tant és la raça, arribeu
on arribeu com equip.

Camí Cementiri, 08710 Santa Margarida de Montbui, Barcelona · Tel. 659 43 08 93 · www.rivalcan.com

26

| ESPECIAL MASCOTES

Divendres, 7 de maig de 2021

Et planteges ampliar la família?
El què, qui, com de les adopcions

A

partir de la pandèmia, en el sector
d’animals de companyia van sortir dues possibles conseqüències del
confinament:
l’augment
dels abandonaments, principalment degut als potencials problemes de comportament pel canvi de rutines,
i l’augment de les adopcions
pel possible sentiment de
soledat de moltes persones.
Aparentment, podrien ser
males i bones notícies respectivament, però una adopció a vegades pot acabar amb
abandonament o devolució
de l’animal a la protectora.
Per poder-ho evitar i facilitar l’elecció del nostre nou
company de vida, vull mirar
de resumir breument les necessitats dels gossos i gats i
donar petits consells per escollir el que millor s’adapti a
nosaltres.
QUÈ HE DE TENIR EN
COMPTE AL PLANTEJAR-ME ADOPTAR?
El nostre primer objectiu
serà informar-nos de les possibles necessitats del tipus
d’animal que ens crida l’atenció. Podem dividir les necessitats dels gossos i gats en 3
grans grups per simplificar:
• Fisiològiques:

menjar, beure, deposicions… Són les més fàcils de
cobrir, tothom les sol tenir
en compte. El punt a vigilar
és el tipus d’alimentació i sobretot els extres. Recordem
que l’excés de pes va relacionat amb problemes articulars i cardíacs entre d’altres.
• Socials:
interacció amb altres individus de la mateixa o d’una
altra espècie. Els gossos són
animals socials, relacionar-se és essencial per ells.
Els contactes han de començar de ben petits i han de
ser positius per l’animal per
evitar problemes de comportament. Els gats, per contra,
solen necessitar menys interacció amb individus de la
seva mateixa espècie.
• Lúdiques:
exercici físic i mental (jocs
d’olfacte, passejos…). És una
part de la vida dels animals
que solem tenir bastant descuidada, sobretot en èpoques de molt estrès o feina.
La capacitat olfactiva dels
gossos i gats és mils de vegades més potent que la nostra.
L’exercici olfactiu els relaxa
molt més que l’exercici físic
degut a la gran activació cerebral que suposa. Aproximadament 15 minuts d’exercici olfactiu equival a 1 hora
d’exercici físic!

Cada individu, segons la predisposició racial i el caràcter
propi, necessita més atenció
d’un tipus o d’un altre. A
més, hem de pensar que amb
una mateixa activitat podem
arribar a cobrir diferents necessitats, fet que serà molt
útil sobretot per a persones
amb poca disponibilitat horària. Podem alimentar de
maneres diverses que suposin un petit repte, com posar pinso dins d’una ampolla
sense tap, amagant-lo en una
tovallola rebregada o dins de
joguines especials. Per més
idees similars, podeu buscar

“enriquiment ambiental” a
internet i anar provant les opcions que més els hi agradin
als vostres companys peluts.

21 dies legals perquè el reclamin. Podeu contactar amb un
veterinari o una protectora i
us ajudaran amb els tràmits.

De manera genèrica, els animals adults tenen la personalitat ja definida i ens donaran
menys sorpreses, mentre que
els cadells poden tenir canvis
respecte el caràcter inicial.
A més, també influirà en el
caràcter les predisposicions
racials de l’animal. Trobarem
molta informació a internet
i sempre us podeu adreçar a
veterinaris o protectores per
afinar més i resoldre dubtes.

A vegades algun conegut
té camades tot i que la cria
d’animals amb fins lucratius
no és legal pels particulars,
només ho poden fer criadors
amb número de nucli zoològic. Recordeu que els cadells
han d’estar un mínim de 8
setmanes (gos) o 6 setmanes
(gat) amb la mare perquè els
ensenya tolerància a la frustració, inhibició de la mossegada i els cadells aprenen
el llenguatge corporal de la
seva espècie.

Un cop sabem les necessitats,
hem de saber si els hi podem
cobrir o no. Hem d’analitzar
el nostre estil de vida: lloc on
vivim, estones lliures, estones que passem fora de casa,
quant temps podem dedicar
a passejos, si som més actius o més sedentaris… Toca
contrastar les informacions i
veure compatibilitats. Tocarà
deixar de banda els antulls i
mirar realment si ens podem
adaptar mútuament.
OPCIONS D’ADOPCIÓ
Alguns de nosaltres haurem
pogut recollir algun animal
del carrer. En aquest cas s’ha
de comprovar si porta xip
per contactar amb el tutor o
posar anuncis i esperar els

Les protectores o refugis
tenen molta varietat d’animals, ens resoldran dubtes,
ens assessoraran sobre quin
animal s’adapta més al nostre
estil de vida i faran un seguiment de l’adaptació. Normalment donen els animals vacunats, xipats, esterilitzats,
desparasitats i sempre amb
un contracte d’adopció amb
tota la informació. En alguns
casos, com cadells, tindran
les actuacions veterinàries a
mitges i us proporcionaran
un veterinari de contacte on
fer tot el que falti de manera
gratuïta.
Neus Casamort
VilaVet Veterinaris
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xarxes: El més llegit

P

#latevaveu
Avui fa 5 anys que, de matinada, el bisbat de Vic
va tapiar l’@espaispelsomnis per deixar-ho morir, 5
anys del desallotjament i cap insinuació del projecte
que deien que hi tenien. Si fos x l’església en portaria14 de buit, des del 2007.

www.veuanoia.cat
IriaVi @iriavi

Fa 10 anys dèiem ”Contra la crisi, cultura” avui
diem ”Contra la covid, cultura” Torna la @mostraigualada

1

Baixa l’atur a l’Anoia després
de quatre mesos consecutius d’augment

preveu que el juny es
en un transforma3 Vergés
2 L’incendi
comenci a vacunar la franja
dor deixa sense llum part del
centre d’Igualada

d’edat 40-50

Marc Castells @marccastells
Mira que ja ho hem vist moltes vegades, però
cada hòstia de Ciutadans encara em fa la mateixa
il·lusió que el primer dia

Humans de l’Anoia @ humansanoia
Júlia Cot @cot_julia

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

#164 Constanza Cuellas Baquero

Som ben fàcils de fer contents, eh? apareix una
xavaleta per la tele amb una ampolla de ratafia i
què 1 d’octubre ni què hòsties, visca catalunya

FOTO: Cesc Sales

Soc una dona emprenedora, perfeccionista
i amb les idees ben clares.

Nacho Ferrer @Bardaler

Nascuda a Madrid fa 35 anys i mare de tres
guapos igualadins.

Tornar a un concert post-pandèmia i que sigui
descobrint a @momocortes i la seva banda tribut
a Queen no té preu. Fantàstic concert i organització impecable d’@OdenaCat. A pesar de tot,
Bona Festa Major!

Em sento afortunada que el destí m’hagi portat
fins aquí, perquè sóc una enamorada de l’Anoia
i sobretot dels seus paisatges, que ja fa quasi 15
anys que no paro de descobrir ja sigui amb
cotxe, caminant o amb bicicleta.

Pau @xek_in
Dir-vos, gent d’#Igualada, #Montbui i #Vilanova que cal que fem pinya, se que som partidaris
de les energies renovables, però no ha convertir
l’#Anoia en un gran parc eòlic i fotovoltaic. Recordar-vos, que tots som usuaris d’aquest espais.

Del meu negoci @la_lloca, m’apassiona
escoltar cada dia a mares i futures mares que
m’expliquen històries, anècdotes i situacions
gracioses i no tan gracioses que viuen durant
els seus embarassos, i amb els seus fills que no
paren de créixer !

Daniel Macia Marti @Macia_daniel

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

Gràcies a la significant baixada de l’atur juvenil, les millores en educació, la salut, els serveis socials,
la cultura i la tan esperada regulació dels lloguers a la nostra comarca, fa pujar de manera notable la
natalitat de l’Anoia. I en conseqüència els organismes públics destinen nous pressupostos enfocats a
la maternitat i la infància. ”

#latevaveu

IXa EDICIÓ DE LA FESTA DE L’ABRE DE
MAIG. Aquest any celebrarem una edició simbòlica. Esperem l’any que ve tornar a plantar-lo!
De moment us deixem el cartell amb les activitats
d’enguany: penjada de fotografies, taula rodona i
moments musicals.
Arbre de Maig Igd @arbredemaig

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

@ccoo_bll_apag		

@r.muntane

@valenti_montes
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economia i empresa
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
#Catalunya és pionera en l’impuls dels clústers com a eina de competitivitat i innovació. Comptem amb 29 clústers que agrupen +2.600 empreses. Una estructura amb elevat potencial transformador que pot jugar
un paper cabdal en els fons #NGEU.

Espai patrocinat per

ORIOL AMAT @oriolamat

Les startups fomenten la innovació i generen ocupació:
L’ecosistema CAT de #startups ha crescut un 57% des del 2016.
És el primer hub del sud d’Europa i el quart del continent

“Desitgem encaridament que les empreses
deixin de banda les seves pors
i apostin per l’avaluació 360º”

Manel Macià Martí
Director a TALENTIA GESTIÓ
www.talentiagestio.com

E

En el nostre quefer diari intercanviem informació amb els nostres clients, per Talentia Gestió el
client és l’empresa i el candidat, i
coneixem de primera mà els estils
de lideratge realment existents en
el nostre entorn. Certament el lideratge que desitjaríem i es propugna en diversos fòrums, està
més lluny que prop de les nostres
empreses i si realment el líder que
qualsevol empleat reclama i desitja que li guiï en les seves quotidianes funcions no existeix; Per
quin motiu aquest continua existint i no se’l substitueix?
Hi ha una metodologia molt efectiva que descobriria les debilitats
del líder: l’avaluació per competències o avaluació 360º (o 180º).
L’avaluació 360º descobriria quines són les competències que
aquest líder no posseeix o no les
ha desenvolupat suficientment.
L’avaluació 360º és una eina de
gestió de persones la qual consisteix a avaluar les competències requerides per a la eficient i
eficaç gestió del càrrec i en què
l’avaluador de la persona avaluada ha de respondre a una sèrie de
preguntes, comportaments, atorgant una puntuació a cada pregunta formulada. La gran virtut
d’aquesta metodologia, a part de
la seva estricta confidencialitat,
és que els avaluadors són els companys del líder siguin aquests subordinats o responsables d’aquest
i fins i tot clients. Per a tal fi existeixen software en el mercat, com
el mateix Avalutic de Talentia
Gestió, que faciliten enormement

Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

ESP. Desempleo a 31 Marzo, datos desestacionalizados. Total: 15,3%.
Juvenil: 37,7%. Comparen con otros países

“ S’ha de saber en cada moment
i lloc quin barret s’està portant. ”

Jordi Tarragona

Conseller de famílies empresàries
jordi@bowfc.com

Avaluar al líder per potenciar-lo
(o substituir-lo)
xisteix en RRHH una frase molt encertada: “si la
persona no canvia, canvia a la persona”.

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra

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

l’avaluació.
Però per què les empreses són tan
reticents a utilitzar l’avaluació
360º amb els seus líders i en canvi l’avaluació de l’acompliment (el
líder o responsable avalua als seus
subordinats) està moltíssim més
estesa? Aquesta pregunta me la (i
la) formulo habitualment i la resposta majoritària és que l’empresa no està preparada per utilitzar
l’avaluació 360º o 180º. Té la seva
lògica maligna aquesta resposta
doncs a una quantitat molt important de “líders” els quedarien
exposades les seves competències
davant la direcció i se’ls descobririen les seves debilitats, amb
el conseqüent perill per mantenir
el lloc o continuar justificant-ho
amb xifres de negoci, com passa.
Possiblement al màxim responsable de l’empresa, àrea o departament, no li interessi remoure
l’status quo de la mateixa per la
raó abans esmentada. Això és un
error ja que adormir el canvi en
base de la xifra de negoci acaba
explotant i la solució acaba sent
traumàtica, si no se li posa solució abans vistos els resultats de
l’avaluació ja que per això hi ha els
experts en coaching. S’ha de fer
incís, així mateix, que l’avaluació
360º també serviria per potenciar les competències del líder amb
el conseqüent increment d’eficiència en el desenvolupament del
càrrec en les seves funcions. No
és una eina exclusiva de “càstig”,
al contrari ...
Desitgem encaridament que les
empreses deixin de banda les seves pors i apostin per l’avaluació
per competències i en concret per
l’avaluació 360º, si s’aspira i es desitja la excel·lència en la gestió de
persones.

Tants caps, tants barrets

R

efereix al fet que hi poden haver tants parers
com persones. Relacionada amb ella tenim la dita de “n’hi ha de tots
colors”. Aquesta combinació de
refranys em porta a “sis barrets
per pensar” d’Eduard de Bono.
El creador del pensament lateral recomana pensar utilitzant
les sis formes de pensar, que
representa amb els seus respectius colors. El blanc, que representa l’objectivitat i neutralitat;
la informació. El vermell, que
es refereix als sentiments, sense necessitat de justificar-los. El
negre, corresponent a la precaució de pensar en què podria passar si alguna cosa va malament.
El groc, que cerca el positiu. El
verd de la creativitat. El blau,
del control dels temps, prioritats i procediments.
És important evitar la presa de
decisions en situacions de pensament únic. La presència de
diferents persones no es garantia suficient, ja que podem estar
davant de “si senyors”. Aquesta
és una situació molt possible en
el cas del fundador d’una empresa familiar, al ser una persona de forta voluntat que ha assolit l’èxit.
A les empreses familiars és important tenir en compte els diferents punts de vista, perquè
una mateixa realitat pot ser un
6 o un 9 segons la perspectiva.
L’empresa familiar com una realitat formada per tres cercles:
empresa, propietat i família;
que amb les seves interseccions
formen set subconjunts. Entre
ells vull destacar el de familiars
accionistes que treballen al ne-

goci, i el de familiars accionistes que no treballen al negoci.
Amb molta facilitat s’aixeca un
mur entre tots dos; i els primers
consideren que “ells s’estan deixant la pell per benefici dels altres”, als que veuen com a “aus
de rapinya només interessades a
detraure recursos de l’empresa”
i. Aquests sentiments són com
un càncer que s’estén, a vegades
propiciat per algun afegit que
sense vot al consell té pes. Per
combatre’l el millor és una comunicació empàtica, en la que
cada cap és capaç de posar-se el
barret i les sabates de l’altre per
tal de comprendré el seu punt de
vista.
Per finalitzar amb aquesta reflexió sobre els barrets i l’empresa
familiar, recordar que aquesta
és un oxímoron (realitat contradictòria), ja que l’empresa cerca
la creació de riquesa i la família
la felicitat, la primera es regeix
per la meritocràcia i la segona
per l’amor. S’ha de saber en cada
moment i lloc quin barret s’està
portant.
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Les llevadores d’Atenció Primària
es reivindiquen en el Dia Internacional
REDACCIÓ / LA VEU

E

l servei d’Atenció a la
Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) a la
Catalunya Central compta
amb els equips de l’Anoia, el
Bages-Berguedà i Osona. En
total, els ASSIR reuneixen un
centenar de professionals que
informen, ajuden, acompanyen i empoderen les dones en
qualsevol etapa de la seva vida.
En motiu del Dia Internacional
de la Llevadora, el 5 de maig, les
llevadores dels ASSIR de l’ICS
a la Catalunya Central s’uneixen per reivindicar la seva professió. “Les llevadores sempre
estarem al costat de les dones i
ho farem des de la infància fins
a la vellesa, i amb l’evidència, la
ciència i l’experiència que ens
avala com a professionals. Per
això, recomanem a totes les
dones, es trobin en el cicle vital
que es trobin, que posin una
llevadora a la seva vida”, destaquen els equips de llevadores
de l’ICS a la Catalunya Central.
La tasca d’una llevadora és informar, ajudar, acompanyar i
empoderar en qualsevol etapa vital, sigui quin sigui el seu
lloc de treball: des dels centres
d’atenció primària, des dels
hospitals, les cases de parts o
fins i tot des de les llars. Les llevadores donen totes les eines i
suport perquè cada dona sigui
la responsable i la protagonista
i pugui decidir de manera informada i lliure sobre la seva
vida sexual i reproductiva.
Històricament, Sança de Camins va ser la primera dona
de Catalunya condemnada per
bruixeria l’any 1419, del qual
n’hi hagi constància escrita,
pels seus coneixements sobre
el cos humà. Curiosament era
llevadora. Després d’ella van
ser moltes més les llevadores
que van ser condemnades per
la mateixa causa ja que el seu
saber era percebut com una
amenaça.
La bruixeria i les llevadores

Arriba a Igualada la
gira Vamos Caminando
amb noies d’El Salvador
REDACCIÓ / LA VEU

sempre han anat de la mà i,
potser per això, avui en dia la
feina de la llevadora és encara
un misteri per a moltes persones, ja que gran part de la
població no sap ben bé què és
el què fan. I això no és d’estranyar. Si seguim mirant enrere,
després de l’edat mitjana, la
medicina va passar a ser una
formació reglada i pensada
perquè només els homes fossin
els únics amb les facultats adequades per exercir-la. Això va
fer, per una banda, que les llevadores perdessin el seu poder
a dins la societat i deixessin de
ser les encarregades dels aspectes reproductius de les dones i,
per l’altra, que l’assistència als
parts i les diferents etapes de
la dona en general, es fes des
d’una perspectiva mèdica, paternalista i des del control i la
desconfiança dels homes cap
als cossos de les dones, fent que
les dones en perdessin el poder
i la confiança i que aquella saviesa que compartien les llevadores, mica en mica anés desapareixent.
En l’actualitat, les llevadores,
després d’una formació de quatre anys cursant el grau d’infermeria, la superació de l’examen

IIR (Infermera Internista Resident) i 2 anys més de residència, són els/les professionals
sanitàries encarregades d’assistir i acompanyar les dones
en qualsevol etapa de la vida,
de l’adolescència a la vellesa,
inclòs el moment de l’embaràs,
part i el postpart, ajudant en
diferents aspectes de la vida.
Hi són per resoldre qualsevol
dubte sobre diversos mètodes anticonceptius, per parlar
de la sexualitat i el plaer de la
dona, així com per ajudar-la a
entendre quina és la normalitat
del cicle menstrual o per entendre el poder de la lactància
materna, cuidant de la salut de
les dones en l’àmbit de la salut
sexual i reproductiva.
Però amb el llegat històric que
ha deixat la societat patriarcal, les llevadores es veuen
amb l’obligació de fer molt
més. Toca recordar a les dones que tenen un poder excepcional i un cos que les
acompanyarà al llarg de la
seva vida, fer-les creure de tot
el que son capaces, perquè totes i cada una tenen les peces
necessàries per ser les propietàries del seu cos i confiar en
les capacitats que ens dona.

Avui, nova jornada de neteja del riu
Anoia d’Igualada pel Clima
REDACCIÓ / LA VEU

A

vui divendres 7 a
2/4 de 6 de la tarda
Igualada pel clima
organitza una nova neteja de
tovalloletes al riu Anoia emmarcada dins el ‘Let’s clean

up day’.
Amb l’acció es vol conscienciar a la població del greu
problema que significa utilitzar el WC com a una paperera!
Els organitzadors demanen
passar a l’acció i reclamar

que les administracions també s’impliquin per mantenir
la vida al riu.
Caldrà dur mascareta, guants
i si se’n disposa botes, cubell
i pinces.
El lloc de trobada serà l’aparcament del tanatori.

L

’Associació d’Agermanament Igualada – Nueva Esperanza, juntament amb d’altres entitats
catalanes vinculades amb El
Salvador, ens acosten aquest
diumenge 9 de maig a les 19h
de la tarda al Casal Popular
d’Igualada la gira “Vamos Caminando” que durant aquests
mesos recorrerà diferents
punts de Catalunya i el País
Basc.
Sota aquest títol que ens anima a avançar coneixerem el
testimoni en primera persona
d’un grup de noies que, per
motius diversos, es van veure
immerses en les bandes juvenils, les anomenades “maras”.
Algunes d’aquestes joves van
ser privades de llibertat a la
presó d’Ilopango i durant la
seva reclusió van vincular-se a
una orquestra de corda que, en
aquesta centre penitenciari de
dones, l’Associació Tiempos
Nuevos Teatro impulsa sota
el nom LiberArte i compta ja
amb més de 80 components.
Aquí podrem veure’n una representació.
L’Ensamble LiberArte que
aquest diumenge presentarà la
seva música al número 14 de
la Rambla Sant Isidre, ens explica la duresa de viure en un
context de violència estructural com el que encara avui trobem a El Salvador, amb l’afegit
de ser dona i posant l’accent
en com la música pot ser un
gran element de resiliència
per fer front a les adversitats.
Aquesta gira, impulsada per
les entitats catalanes Huacal i
la Xarxa de Literatura Salvadorenya, farà parada per diferents ciutats catalanes com

A les 19h de la tarda
de diumenge podrem
conèixer la història
d’unes joves que es van
veure immerses en les
bandes juvenils del
país centreamericà,
algunes d’elles van ser
privades de llibertat i
mitjançant la música
han pogut sortir de
l’espiral de violència
amb la que viu encara
avui El Salvador
Barcelona, Mataró o Castelldefels i de la mà del Fons Català de Cooperació, l’Agència
Catalana de la Joventut i l’Institut Català Internacional per
la Pau durant aquest mes de
maig es donarà veu a la seva
experiència.
El concert d’aquest diumenge,
seguirà el format dels espectacles amb taquilla inversa. I,
com no pot ser d’altra manera, es durà a terme amb aforament limitat i respectant totes
les mesures sanitàries que
estableix la normativa vigent
pels espais culturals.
Un experiència per sensibilitzar a joves de la comarca
Més enllà del concert, el 13
de maig aquestes joves tornaran a la comarca per compartir el seu testimoni amb
grups de joves de l’Institut
Pla de les Moreres de Vilanova del Camí, de l’Espai Jove
Can Muscons i l’Escola Municipal de Música d’Igualada.
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La UEA celebra un
El Consell Comarcal recupera el
seminari sobre la
color de la seva façana al segle XVIII
ciberseguretat a l’empresa
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

U

na quarantena d’empreses han assistit a
la sessió “La Ciberseguretat a les empreses – protecció del negoci i de les seves
dades” una jornada en la què
els assistents han pogut conèixer les bases de la Ciberseguretat empresarial, els riscos als
que estan exposats, les eines
i les estratègies a seguir per
protegir els propis negocis i
especialment la informació
que gestionen.
Programa “Digitalitza’t
Aquesta sessió, en la línia de la
tasca que la UEA està fent des
del LAB 4.0, al costat de les
empreses per acompanyar-les
en la transformació digital,
s’emmarca en el programa Digitalitza’t de la mà de Foment
del Treball en col·laboració
amb diferents entitats patronals del territori català.
En aquesta sessió, Josep de la
Casa, formador de l’Agència
de Ciberseguretat ha compartit amb els assistents els
detalls de la campanya #NegoCibersegur que està a disposició de les empreses, amb
diversos recursos gratuïts per
tal que les empreses puguin
començar a preparar-se i a
protegir-se amb petites acci-

ons. Igualment ha parlat de la
informació a l’empresa i la necessitat de protegir-la d’atacs
i especialment el ransomware que segresta la informació
i exigeix rescats. També ha
parlat dels dispositius a la
feina i la necessitat d’usarlos bé, de forma segura i amb
les proteccions adequades,
especialment ara que hi ha
més teletreball que mai, dels
accessos remots i connexions
itinerants, pel que s’ha de ser
molt curosos.
La importància de fomentar
la cultura de la Ciberseguretat dins l’empresa ha estat comentada per Josep M.
Prió, responsable de sistemes
i telecomunicacions de Petromiralles, qui ha compartit l’experiència de l’empresa,
que va formar a 100 dels seus
treballadors (oficines) especialment en l’ús de correu i
dispositius, un coneixement
que els ha permès guanyar en
seguretat, els ha donat eines
per detectar a temps possibles
atacs i no només a la feina sinó
també com a usuaris.
Sergi Gil, CEO de l’empresa
especialitzada en seguretat,
Engimàtica, ha insistit en què
l’usuari és la baula feble per
on pot entrar un ciber-atac, i
d’aquí a la importància de formar els equips.

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia ha finalitzat la
part principal de les
tasques de restauració de la
façana de la seva seu, situada
a la Plaça Sant Miquel d’Igualada, en l’edifici històricament
conegut com Casa Padró, original del 1747. Des que l’any
1996 es va fer l’adequació per
allotjar-hi l’ens comarcal, no
s’havia tornat a fer cap altra
actuació, i la façana presentava mostres de desgast i deteriorament. Coincidint amb els
treballs de restauració, s’han
recuperat els colors i textures
originals, posant novament en
valor el patrimoni arquitectònic, ja que en la reforma de
fa 25 anys no es va respectar
aquesta coloració.
S’han pogut reparar els desperfectes que havia ocasionat
la fuita d’una canal, a la planta baixa s’ha fet una neteja i
sanejat de superfícies i, a les
plantes superiors, s’ha sanejat
el parament amb tècniques
d’estuc tradicional, s’ha pintat
amb pintura de silicat –ecològica transpirable– i s’han
sanejat i repassat les bigues de
la cornisa de la coberta amb
morter de calç. Els treballs han
tingut una durada de quatre

setmanes i la inversió ha estat de 12.000 euros, comptant
amb una subvenció del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024.
En les properes setmanes es
completarà la nova imatge de
la façana amb la instal·lació
d’una nova il·luminació.
El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, afirma que “aquesta remodelació s’emmarca en un conjunt
d’actuacions amb què dignifiquem, posem al dia i fem més
eficients unes instal·lacions
que acumulaven més de dues
dècades d’ús intens” i destaca
que “era una prioritat retornar a la façana d’aquest edifici
tan simbòlic la seva esplen-

dor original”.
Altres actuacions que s’han
dut a terme recentment, que
s’executen ara mateix i que es
preveu haver enllestit abans
de l’estiu, inclouen la instal·
lació de plaques fotovoltaiques, la substitució de la il·
luminació interior per LEDs,
l’adaptació de l’enllumenat
exterior a la nova normativa d’eficiència, la renovació
de les fusteries exteriors, la
substitució de l’ascensor i la
redistribució d’espais i millora de la ventilació per adoptar els actuals protocols de
prevenció sanitària. El global
d’aquestes actuacions suposarà una inversió en conjunt
d’uns 250.000 euros.

El mes vinent, curs a Creu Roja del
carnet de manipulador d’aliments
REDACCIÓ / LA VEU

C

reu Roja a l’Anoia, informa de l’inici d’una
acció formativa presencial per l’obtenció del Carnet
de manipulació d’aliments, de
10 hores de durada, per a un total d’aproximadament 15 alumnes, a Igualada, que començarà
al mes de juny.
Aquesta formació està adreçada
a persones aturades (aturats de
llarga durada, immigrants amb
dificultats d’inserció laboral,
famílies monomarentals...) i té

per objectiu adquirir coneixements sobre la manipulació
dels productes alimentaris i
fomentar la conscienciació de
pràctiques saludables. És una
de les accions previstes al Projecte Activant Capacitats per
a l’Ocupació, cofinançat per
fons propis i d’IRPF, realitzat
a l’assemblea de Creu Roja a
l’Anoia durant el període 2021.
Amb les accions incloses dins
d’aquest pla es preveu promoure l’activació de les persones no
ocupades i no integrades en els
sistemes d’educació o formació,

permetent-los la seva inclusió
en el mercat laboral. Un punt
fort del projecte és la generació
d’aliances empresarials a través
d’una xarxa d’empreses col·laboradores que participaran de
manera molt activa, reforçant
la tasca d’orientació i formació
que duu a terme la Creu Roja.
Si esteu interessades o coneixeu
persones que ho puguin estar,
us podeu adreçar a Creu Roja, al
carrer de les Comes, 34 d’Igualada o trucar al 663 73 13 66 /93
803 07 89, o enviar un e-mail a
ruben.mena@creuroja.org
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El CSA celebra el comiat dels
residents que s’han format al centre
REDACCIÓ / LA VEU

D

ivendres dia 30
d’abril, el Consorci
Sanitari de l’Anoia
(CSA) va celebrar l’acte de comiat dels residents que aquest
any han finalitzat el seu període de formació en aquest centre.
En concret, han estat 8 residents de les especialitats
mèdiques de cirurgia general, obstetrícia i ginecologia i
atenció familiar i comunitària,
i d’especialitats d’infermeria
de geriatria, llevadores i infermeria familiar i comunitària.
Aquesta formació de Medicina i d’Infermeria familiar i
Comunitària es coordina des
de la Unitat Docent de la Catalunya Central de l’ICS i es
realitza conjuntament amb els
centres d’Atenció Primària de
Santa Margarita de Montbui i
Igualada Urbà.
L’acte es va iniciar amb les
paraules del gerent, Dr. Ferran Garcia, de la directora
d’infermeria, Tijana Póstic i
del director assistencial, Dr.

Jordi Monedero, tots tres del
Consorci Sanitari de l’Anoia
(CSA) que van agrair als residents per la feina feta i els van
encoratjar en la nova etapa
professional que comencen
a partir d’ara. L’acte es va fer
de manera mixta: presencial
i online, donades les limitacions i les mesures de seguretat
que provoca la pandèmia.
La nova Llei de l’Eutanàsia
A l’inici de l’acte es va realitzar
una sessió general amb el títol
“ Nou marc jurídic de l’eutanàsia a Espanya” a càrrec de
Nuria Terribas, llicenciada en

Dret, directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas i de
la Càtedra de la Bioètica de
la UVIC-UCC. Va exposar el
marc jurídic de la llei que es
va aprovar al parlament espanyol el passat mes de març i
que entra en vigor el proper
mes de juny, les seves implicacions en la practica diària i
les seves incerteses en la seva
aplicació que encara queden
per resoldre d’aquest important tema, al final de la xerrada va haver un torn obert de
preguntes molt interessants i
participatives, per tot el que
comporta la llei.

Acord de Servisimó amb Sinergia H2O
REDACCIÓ / LA VEU

A

Servisimó, concessionari oficial Volkswag e n – Au d i – S k o d a ,
s’ha renovat l’acord de col·laboració amb Sinergia h2o,
empresa igualadina dedicada
als serveis esportius dins la
nostra comarca. La signatura
entre Francesc Pua i Kilian
Valera, gerents de Servisimó i
Sinergia H2O respectivament,
ha tingut lloc en un marc d’esportivitat que potencia acci-

ons i nous productes de recreació com és el cas de la nova
VW Caddy 5 Outdoor, un

model polivalent i una referencia entre les furgonetes i
els monovolums.

Espai d’assessorament
al Consell sobre la
creació de cooperatives
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal ha
impulsat,
conjuntament amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, un espai per assessorar
el naixement de cooperatives
i projectes d’economia social
i solidària a l’Anoia. Es tracta
d’un espai d’atenció presencial gratuït que s’ofereix cada
dijous a la tarda i que serà un
punt de referència de l’economia cooperativa i les societats
laborals a l’Anoia al servei de
les persones emprenedores i
les empreses de la comarca.
El vicepresident primer del
Consell, Jordi Cuadras recorda que “el cooperativisme és
una forma de crear ocupació
al territori i de fer-ho amb
una vocació marcadament social. De fet, és un dels punts
recollits als 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible
que marca la ONU i que seguim des de la institució. Des
del Consell treballem per ser
una comarca amb una eco-
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nomia plural i creiem que
en la reconversió econòmica
de l’Anoia que cal impulsar
per afrontar la crisi de la Covid-19, els projectes lligats a
l’economia social i solidària
poden sorgir amb força i crear ocupació. El punt d’atenció
presencial que hem obert és
un pas endavant que referma
la nostra disposició a posar
totes les facilitats per acompanyar cooperatives i projectes
en el seu naixement”.
L’espai cooperatiu del Consell
ja ha fet dues atencions de
projectes que volen iniciar-se
a la comarca amb l’assessorament presencial de les tècniques de l’Ateneu Cooperatiu.
Tothom que necessiti fer ús
d’aquest servei d’assessorament i acompanyament per
a la creació i consolidació de
projectes cooperatius pot sol·
licitar cita prèvia al Consell
Comarcal: 93 805 15 85. Els
atendran el personal tècnic
de l’Ateneu Cooperatiu de la
Catalunya Central i del Consell Comarcal de l’Anoia.

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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Espai patrocinat per

El Consell Comarcal organitza tallers per reduir
el malbaratament alimentari
COMARCA / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia fomenta la reducció del malbaratament alimentari a la comarca mitjançant l’organització
de tallers d’aprofitament
d’aliments a escoles i municipis de la mà del Col·lectiu
Eixarcolant i amb el suport
de l’Agència de Residus de
Catalunya. Els tallers s’han
començat a fer el mes d’abril
i s’allargaran fins el juny, i
estan dirigits als escolars i
als habitants dels municipis
de Jorba, Castellolí, Copons,
Argençola, Rubió, Montmaneu, Orpí, Carme, Tous, Miralles, Bellprat i Veciana. El
primer taller va tenir lloc el
21 d’abril a l’escola Guerau
de Jorba, amb els alumnes de
4t, 5è i 6è, i el segon va ser
dissabte dia 1 a Castellolí,
una activitat oberta a tota la
població i emmarcada dins
dels actes previs a la festa

Els tallers per a escolars
i adults fomenten els
productes de temporada
i de proximitat

major.
El vicepresident de Medi
Ambient del Consell Comarcal, Santi Broch, explica que
“els tallers treballen a partir
del que cadascú pot fer per
reduir el propi malbaratament alimentari i, alhora,
per tal d’incrementar la sostenibilitat i qualitat nutricional de la dieta, fomenten
els productes de temporada
i proximitat, l’aprofitament
dels aliments imperfectes estèticament i diferents parts
dels aliments que sovint es
descarten, i revisant els hàbits de compra i conservació
dels aliments”. Al final dels
tallers escolars s’entrega als
alumnes una bossa de roba
per dur-hi l’esmorzar juntament amb un tríptic informatiu. Al centre s’entreguen
cartells informatius i una
guia pedagògica per al col·
lectiu de mestres, perquè
puguin seguir treballant la
temàtica a l’escola. En els ta-

llers per a públic adult, es fa
entrega també del tríptic informatiu com a recordatori
de l’activitat.
Aquesta iniciativa del Consell Comarcal, amb la qual
aposta així per la sensibilització ambiental i les actuacions km 0, vol posar en relleu
que, d’acord amb l’ONU per
l’Alimentació i l’Agricultura,
1/3 dels aliments produïts
al món es malbaraten abans
d’arribar al consumidor final,
tot allò que no es cull, que es
descarta pel seu aspecte, o
que es fa malbé en botigues,
supermercats o restaurants.
També es remarca que un
percentatge molt elevat d’allò
que s’arriba a vendre s’acaba
malbaratant a les llars.

Fruits Secs Torra s’instal·larà a Vilanova del Camí
i preveu la creació de 30 nous llocs de treballs
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’alcaldessa
Noemí
Trucharte i el regidor
de Promoció Econòmica Jordi Barón es van reunir ara fa uns dies amb Jordi
Torra Vendrell, responsable
de l’empresa Fruits Secs Torra que s’instal·larà al polígon
industrial de Vilanova del
Camí. L’empresa ja està preparant el projecte tècnic per
presentar a l’Ajuntament i té
previst doblar la plantilla en
el termini de dos anys.
Fruits Secs Torra va comprar
fa unes setmanes la parcel·la
número 11, de prop de 7.000
metres quadrats, a l’INCASÒL, per un import superior als 440.000 €.
La companyia preveu construir en aquesta parcel·la
l’ampliació de les seves instal·lacions destinades a l’envasat i torrefacció de fruits
secs.
Amb aquesta nova operació
Fruit Secs Torra farà una in-

versió aproximada de 2,9 milions d’euros i crearà gairebé
30 llocs de treball nous per
fer créixer la seva plantilla
fins a les 60 persones aproximadament.
Fruits Secs Torra és una empresa familiar fundada l’any

1970 que es dedica a l’elaboració i distribució de fruits
secs. La nova planta donarà
servei a la renovació de la
maquinària d’envasat i embalatge molt més sostenible.
També permetrà ampliar la
maquinària de torrefacció

i culminar la certificació
IFS (International Featured
Standards). Tot això farà que
Fruits Secs Torra pugui optar
a nous clients i incrementar
les seves línies destinades a
l’exportació.
L’alcaldessa Noemí Truchar-

te ha explicat a Ràdio Nova
que estan molt satisfets per
la decisió de Fruits Secs Torra d’instal·lar-se al municipi
i assegura que s’intueix una
incipient recuperació econòmica. Trucharte assegura
que, com administració, treballen incansablement per
omplir el polígon d’empreses
que generin nous llocs de
treball i es pugui revertir la
situació d’atur que pateix Vilanova i la Conca.
Noemí Trucharte ha destacat la situació estratègica
de Vilanova del Camí així
com altres atractius que fan
de Vilanova una bona opció
per desenvolupar una activitat econòmica potent. Des
de l’Ajuntament, conviden a
les empreses a explorar les
possibilitats que ofereix el
municipi i estan disposats a
facilitar els tràmits i les gestions tant com sigui possible.
L’objectiu, diu l’alcaldessa és
revertir la situació econòmica i social actual.
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Montbui estrena el mòdul de reforç
d’atenció primària
MONTBUI / LA VEU

D

illuns es va posar
en funcionament el
mòdul de reforç a
l’atenció primària que s’ha
instal·lat al costat del CAP
Montbui. Aquest mòdul va
acollir aquest dimarts, entre les 15 i les 17 hores, un
cribratge massiu amb automostra nasal. Aquest mateix
cribratge s’ha realitzat aquest
dijous de 10 a 13 hores.
Les proves del cribratge s’adrecen a persones de
menys de 70 anys assimptomàtiques, que no hagin passat la covid-19 en els darrers 3
mesos i que no hagin completat la pauta de vacunació. Els
resultats es coneixen en 24/72
hores a través de la La Meva
Salut. Per donar-se d’alta cal
entrar a la següent adreça (lamevasalut.gencat.cat/alta).
Les persones que hi participen recullen l’estoig d’automostra. En el moment de la
recollida del estoig, un gestor
covid s’encarrega de registrar
les dades dels participants per
fer-ne el seguiment. La prova
es pot fer en el mateix moment o emportar-se-la a casa
i lliurar-la posteriorment al
mateix punt de recollida en
un temps màxim de 30 mi-

A

El mòdul de reforç al CAP
es va instal·lar durant les
darreres setmanes, i permet
separar circuits de pacients
específics, i guanyar espais
molt necessaris per treballar
amb major seguretat, tant per
als pacients com per als treballadors i treballadores del
centre. El mòdul de suport al
CAP montbuienc és un dels
cinc que han entrat en funcionament durant els darrers
mesos a la Regió Sanitària de
la Catalunya Central. A nivell
de tot Catalunya, es posaran
fins a 120 mòduls complementaris.

Montbui celebrarà dissabte
“l’European Clean up Day”, amb la
neteja de tres espais del municipi
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
celebrarà aquest dissabte l’European Clean Up
Day, una iniciativa promoguda per la Comissió Europea en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de
Residus que consisteix en
una jornada de neteja d’espais naturals oberta a tota la
ciutadania.
A partir de les 10 del matí
s’organitzarà una jornada de
neteja oberta a voluntaris i
voluntàries per tal de millorar l’entorn de la deixalleria
municipal, la Plaça Finisterre (Nucli Urbà) i la Plaça de
la Sort (Nucli Antic).
Els/les participants a la jornada hauran de recollir i se-

Monòlegs i cinema infantil,
dins el cicle cultural
“Comença l’espectacle”
MONTBUI / LA VEU

nuts des de la recollida de
la mostra. El material lliurat
per a l’automostra conté una
bossa amb tancament hermètic “zip”, un escovilló, un
tub on s’haurà de dipositar la
mostra, una tovalloleta desinfectant i dues etiquetes. Les
persones que hagin participat
en el cribratge podran consultar el resultat de la PCR a
La Meva Salut entre 48 i 72
hores des de la seva recollida.
Si el resultat és positiu, se’ls
contactarà des del Servei de
Vigilància
Epidemiològica
per fer l’estudi de contactes i
dictar l’aïllament pertinent.

parar per tipologies les deixalles de les diferents zones.
En finalitzar la jornada, es
pesaran els residus retirats.
Les persones interessades
a participar en l’activitat
poden omplir el formulari d’inscripció que trobaran
a la pàgina web municipal
www.montbui.cat.
També es pot demanar més
informació sobre l’activitat
enviant un correu electrònic

a l’adreça montbui.mediambient@montbui.cat.
Cal remarcar la col·laboració
de diferents entitats del municipi i també el suport voluntari de diferents persones.
En aquest sentit, els alumnes
de primer, segon i tercer
d’ESO de l’INS Montbui estan contribuint a l’”European Clean Up Day” netejant
diferents espais naturals del
municipi durant la setmana.

quest proper cap de
setmana tornen les
activitats del cicle cultural “Comença l’espectacle”,
organitzades per la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament
montbuienc.
Així, aquest dissabte 8 de maig,
a partir de les 7 de la tarda, s’organitzarà una “Tarda de monòlegs”, on intervindran Miguel Àngel Marín, David Sas,
Eva Cabezas i Aitor Urbano.
Sense cap mena de dubte, un
autèntic “pòquer” de monoleguistes de gran nivell, alguns
d’ells arribats des del Club de
la Comèdia, i que garantiran
el millor humor del moment.
L’entrada per a aquest recital
de monòlegs té un preu de 3
euros i es realitzarà a la sala
Gran Mont-Àgora.
I l’endemà diumenge 9 de maig
a les 12 del migdia es projectarà la pel·lícula infantil “Raya y
el último dragón” (al preu de 3
euros).
Encara es poden adquirir les
entrades per a les activitats a
www.reservaentradas.com.
Ambdues activitats es celebraran complint totes les mesures
de seguretat contra la covid-19
tals com signatura de declaració autoresponsable (es pot
descarregar de la pàgina web

Monoleguistes de gran
nivell i la projecció de
la pel.lícula “Raya y el
último dragon”
i portar de casa signada), control de temperatura, utilització
de gel hidroalcohòlic i mascareta obligatòria.
Les activitats del “Comença
l’espectacle” estan organitzades per la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament montbuienc,
amb el suport de Viu La Festa, i
la col·laboració de Mont-Àgora i la Diputació de Barcelona.
Fins el 24 de maig, exposició
“Un any després”
Fins el dilluns 24 de maig es
pot veure, en horari d’obertura de centre, al vestíbul de
Mont-Àgora, l’exposició “Un
any després”.
Es tracta d’un recull de les
obres participants en el Concurs de Dibuix infantil i juvenil
“Primavera confinada 2020”,
el qual va ser patrocinat per
l’empresa montbuienca Proembasa.
Organitza l’exposició la regidoria de Cultura Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui. Activitat emmarcada en
el cicle cultural “Comença
l’espectacle”.

MOBLES DE CUINA A MIDA

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

CARNISSERIA
XARCUTERIA
AVIRAM
C/ Concepció 7 - Igualada
Telèfon 93 804 18 50 - Mòbil 669 450 486
Mercat de la Masuca, parada 124 ·
T. 93 803 59 06 esquius1961@gmail.com
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Conveni entre l’Ajuntament i l’IES Pla L’ajuntament de Jorba
de les Moreres
engega una campanya de
civisme
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’alcaldessa
Noemí
Trucharte i el director
de l’Institut Pla de les
Moreres han signat aquest
dimarts un conveni de col·laboració per al foment de diferents activitats socioculturals
i educatives de l’alumnat del
centre. L’ajuntament es compromet novament a oferir el
suport a l’Institut per portar a
terme diferents activitats.
La regidora d’Educació Eva
Vadillo també ha estat present en la rúbrica del compromís entre l’administració
i el centre.
A través d’aquest conveni,
l’ajuntament torna a oferir el
suport a l’Institut per portar
a terme activitats com l’intercanvi anual en llengua francesa. Una experiència que es
fa amb l’alumnat del Collège
Robert Schuman, d’Amilly,
població agermanada amb
Vilanova del Camí.
L’ajuntament també participa
en els Premis excel·lència, un

JORBA / LA VEU

reconeixement que s’atorga
a l’alumnat de 4t d’ESO i 2n
de Batxillerat que obtenen les
millors notes, per sobre del
8,5.
Un altre dels projectes inclosos en el conveni és “NO
EM RATLLIS!!! de teatracció. Una activitat de teatre
interactiu molt dinàmica que
complementa i estimula els
programes d’intervenció i

les accions existents que treballen la informació, la prevenció i la sensibilització de
les conductes de risc associades als consums de drogues.
Aquesta activitat s’adreça a
l’alumnat de 2n i 3r d’ESO.
L’import de la subvenció
atorgada per l’Ajuntament a
l’Institut Pla de les Moreres
per aquest curs 2020-2021
és de 6.250 €.

L’Ajuntament de Jorba inicia
una campanya per recordar
hàbits fonamentals de civisme i apel·la la corresponsabilitat de la ciutadania en el
manteniment de l’espai públic
i entorn natural que té el municipi.
La nova campanya de civisme
“Fem Jorba millor” se centra
en el respecte pel mobiliari
urbà, el manteniment dels
carrers i espais públics, la
tinença de gossos i la neteja
de solars. L’objectiu és recordar els hàbits bàsics del civisme i la necessitat de la col·laboració ciutadana a l’hora de
fer possible que els carrers i
l’espai públic estigui més net
i segur.
És una campanya oberta. Inicialment s’incideix en aquells
àmbits on actualment el consistori ha detectat més mancances, però es pot anar ampliant els missatges segons la

JOVES a DEBAT
Concurs de debat per equips

Hi participen equips dels instituts:

PERE VIVES VICH
JOAN MERCADER
MILÀ I FONTANALS
BADIA I MARGARIT
Organitza:

Amb la col·laboració de:

Dissabte 22 de maig de 2021

16:30 h
Pati del Museu de la Pell
d’Igualada

problemàtica / necessitat.
L’Ajuntament ha cregut oportú i urgent llançar la campanya per combatre l’augment
d’actes incívics que s’han
produït i que suposen un cost
que ha de pagar tota la ciutadania.
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Òdena viurà una nova edició del Gran L’Espelt celebra aquest
Premi Ciclista
cap de setmana les Festes
Pujalt, Sant Guim de la Pla- del Roser
ÒDENA / LA VEU

A

na, Sant Guim de Freixenent,
Montmaneu, Sant Martí de
Tous, Jorba, fent meta volant
a Montmaneu i premi muntanya a Rubió.
El Gran Premi d’Òdena forma
part del calendari de Grans
Clàssiques-Trofeu Joan Casadevall de la Federació Catalana de Ciclisme. És una cursa
històrica que, des de l’any
1950, la Unió Ciclista Igualadina organitza al municipi
i que ja ha arribat a l’edició
número 71.

quest diumenge 9
de maig tindrà lloc
una nova edición del
Gran Premi Ciclista coincidint amb la Festa Major.
La prova comptarà amb la
participació de 200 ciclistes
en les categories èlit i sub-23.
Amb sortida, a les 9.45 h i arribada a la plaça Major d’Òdena prevista cap a les 13.15 h,
la cursa recorrerà 150 quilòmetres de l’Anoia passant per
Igualada, Prats de Rei, Calaf,

Presentat el llibre “Cent anys de
concerts i actuacions de la Societat
Coral La Lira”

L’edició del llibre ha estat una de les activitats
destacades del primer
segle d’existència de
l’entitat
LA POBLA DE C. / LA VEU

A

quest passat diumenge l’Ateneu Gumersind Bisbal acollia
l’acte de presentació del llibre
editat en el marc de les activitats que commemoren el
centenari, l’any 2018, de la
Societat Coral La Lira. L’acte
s’obria amb la intervenció del
president de l’entitat en l’any
de centenari, Josep Palà, a qui
seguien l’actual president i
autor del llibre, que porta per
títol Cent anys de concerts
i actuacions de la Societat
Coral La Lira, Isidre Surroca, i l’alcalde de La Pobla de
Claramunt, Antoni Mabras.
Després dels parlaments el

públic assistent va poder veure en la recentment instal·lada pantalla la projecció d’un
audiovisual de presentació al
llibre i d’una actuació de la
coral a l’Auditori de Barcelona. Ambdós vídeos es poden
trobar acompanyant el llibre
en format CD. El punt final
va tenir també protagonisme musical amb l’actuació de
l’actual directora de la coral,
Marta Carceller, al violí,
acompanyada a la flauta travessera per l’Oriol Carceller.
El llibre recull les tres principals etapes de l’entitat, des
de la seva creació el 1918

Pau Muntadas, 46
Tel 93 803 31 75
Igualada

fins a la Guerra Civil el 1936;
els anys del franquisme amb
la recuperació de la coral el
1951 fins el 1971 i l’època més
recent en democràcia. Al volum trobem, entre altres dades, una relació dels diferents
directors i de les actuacions
que han tingut lloc en tots
aquests anys.
A més de l’edició de Cent
anys de concerts i actuacions
de la Societat Coral La Lira,
l’entitat ha realitzat diferents
activitats commemoratives
com ara la composició d’una
cantata, una exposició o la
restauració del seu estendard.

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

Masquefa, 21
Tel 93 805 12 87
Igualada

ÒDENA / LA VEU

L

’Espelt viurà, aquest
cap de setmana, 8 i 9
de maig, les tradicionals Festes del Roser, organitzades per l’Associació
Centre Cultural de l’Espelt
amb el suport de l’Ajuntament d’Òdena.
El dissabte, a les 13 h al camp
de darrere del centre, hi haurà un concert-vermut amb el
grup “Entre amigos”. I a les
18.30 h a l’església de Santa
Magdalena se celebrarà l’ofici solemne en advocació a la
Mare de Déu del Roser.
Per al diumenge s’ha programat una caminada popular
pels voltants del nucli. 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 vulguin caminar una hora.
Totes les activitats s’han pensat de manera que es poden
adaptar a les mesures que
demanen les circumstàncies
actuals, així la majoria d’elles
es realitzen en espais oberts,
a l’aire lliure. Per a participar-hi cal reserva prèvia per
mòbil al 616471574 (Ester) o
per correu electrònic:centredelespelt@gmail.com
Els detalls de la programació
de les Festes del Roser de l’Espelt es poden consultar al web
municipal www.odena.cat.
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El ple municipal colomí aposta pel
foment de “l’economia del Bé Comú”
STA. COLOMA DE Q. / MARC
VERGÉS

E

l passat dijous 29 d’abril
es va celebrar un nou ple
ordinari de l’Ajuntament
de Santa Coloma. Aquest ple es
va celebrar de manera presencial i es va emetre a través de
Youtube.
Entre els punts de l’ordre del
dia, cal destacar la delegació al
Consell Comarcal de la Conca
de Barberà les competències
relatives a la gestió del sanejament en alta del nucli d’Aguiló.
Ja fa uns anys que es va construir el col·lector principal
d’Aguiló i s’esperava una segona fase per fer la depuradora,
que no s’ha acabat fent. Després de parlar-ne amb l’Agència Catalana de l’Aigua, l’ens
n’ha assumit la competència i
l’ha delegat al Consell Comarcal. Aquest punt va ser aprovat
per unanimitat i el govern municipal espera que es pugui fer
al llarg del 2022.
També es va aprovar per unanimitat una modificació de
crèdit. L’adjudicació del projecte per canviar la canonada del
dipòsit d’aigua del Codony ha
estat a la baixa, és a dir, es farà
per menys diners dels pressupostats i part d’aquest estalvi es
destinarà a la conservació de
vies i serveis (15.000€), redacció de projectes (7.000€), la

compra d’una finca a la sortida de Santa Coloma direcció a
la Capelleta (4.000€). Aquesta
finca formarà part d’un camí
que es vol fer al voral de la carretera de La Llacuna.
En el ple també es va aprovar
l’endeutament amb 90.000 euros per poder comprar l’Hotel
del Comptes, que està en desús
des de ja fa molts anys. L’Ajuntament ha decidit fer aquesta
inversió perquè l’edifici quedés en mans del municipi i no
s’ho arribés a quedar un grup
inversor i no se n’arribés a fer
mai cap altre ús.
En un altre punt de l’ordre del
dia, el ple també va aprovar
amb el vot favorable de tots els
regidors l’adhesió al moviment
pel foment de l’”economia del
Bé Comú”. Aquest és un moviment nascut a Àustria i que vol
posar la mirada en temes ètics,
mediambientals i de sostenibilitat a l’hora de fer qualsevol
moviment a l’Ajuntament, tant
en la contractació per obres,
amb el tracte amb els proveïdors, en el benestar dels veïns
però també dels treballadors,
temes d’accessibilitat, i un llarg
etcètera. Avui en dia hi ha multitud d’empreses que hi estan
posades, associacions, municipis, regions i a Catalunya
l’Ajuntament de Santa Coloma
n’és pioner.
També es va tirar endavant,

però en aquesta cas amb els
vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició,
l’aprovació inicial de l’ordenança Municipal sobre la recollida
de Residus. Aquesta ordenança
es vol fer ja que des del passat
octubre s’ha instaurat la recollida porta a porta i l’equip de
govern creu adient una ordenança específica que permeti
vetllar pel bon funcionament
del sistema i poder sancionar
quan no es faci bé, apart de contemplar molts altres aspectes.
L’abstenció de Compromís va
ser al·legant que hi havia detalls
de l’ordenança que no eren del
tot correctes, com les modificacions recents en les deixalleries.
Finalment, el ple del mes d’abril
va aprovar la retirada dels tractaments honorífics de l’ajuntament de Santa Coloma de
Queralt a Francisco Labadie
Otermin, qui va ser governador civil de Tarragona durant
el franquisme, cap provincial de
les “FET y de las “JONS”, conseller nacional del Movimiento,
i fins hi tot declarat defensor
de l’Alemanya nazi.
En el darrer punt del ple es
va procedir a la votació del
substitut del jutge de pau, que
havia quedat sense resoldre al
ple del gener. Aquest cop, la
votació va reeixir, quedant Ricard Plaza en primer lloc per
majoria absoluta.

Els centres educatius de Santa Coloma
participen en el «Let’s clean up Europe»
STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

L

’escola Cor de Roure, el
Col·legi Vedruna i l’Institut Joan Segura i Valls de
Santa Coloma de Queralt participaran aquest cap de setmana
al projecte «Let’s clean up Europe», una iniciativa que es porta
a terme arreu del món i que pretén augmentar la conscienciació en la prevenció de residus.
L’objectiu d’aquesta operació
de neteja és mostrar al públic el
volum de residus que generem i
promoure gestos quotidians per
evitar produir-los.
Pel que fa a l’Escola Cor de
Roure, els alumnes de 4t de
Primària faran la recollida pels
voltants de l’escola durant el divendres. A més, des del centre
animen a les famílies a anar fer
aquesta recollida durant el cap
de setmana, de manera volun-

tària. Al col·legi Vedruna de
Santa Coloma, la recollida de
deixalles es farà divendres a la
tarda. En aquest cas ho faran en
tres espais: els carrers de l’entorn
de l’escola i l’interior del centre; la Plaça Major i el Pati del
Castell i el tercer espai serà el
Passeig de la Muralla i la Raval
de Santa Coloma. Pel que fa a
l’Institut Joan Segura i Valls, els
alumnes de 2n d’ESO seran els

encarregats de tirar endavant
l’acció. Ho faran també en tres
espais diferents: el Parc Nou, el
polígon industrial i el Casal.
Així doncs, els tres centres educatius colomins s’uniran a una
iniciativa que es porta a terme a
més de 160 països de tot el món.
A Catalunya, el Let’s Clean Up
del 2020 va comptar amb 167
accions arreu del país i 32,6 tones de residus recollides.

L’oficina del Consell
Comarcal de Santa Coloma
es trasllada a BASE Activa

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU

A

quest dilluns 3 de
maig ha finalitzat el
trasllat de les oficines
de la delegació de Santa Coloma de Queralt del Consell
Comarcal de la Conca de
Barberà a l’edifici on hi ha
BASE Activa, al carrer Anselm Claver, 7. Així doncs,
la delegació del Consell Comarcal abandona les oficines
del Castell dels Comptes, on
hi era des de ja feia uns anys.
Amb aquest canvi la delegació s’instal·la en un edifici
que recentment ha estrenat

la seva activitat amb un taller
per fer cerveses artesanes que
va ser tot un èxit. L’edifici de
BASE Activa, a més, també
pretén ser un viver per a empreses del municipi.
Amb aquest trasllat, s’unifiquen en un mateix espai tots
els serveis que ofereix el Consell Comarcal de la Conca
de Barberà a Santa Coloma.
L’horari d’atenció al públic
seguirà sent el mateix que hi
havia fins ara de 9 a 14 de dilluns a divendres. Es pot demanar cita prèvia a través del
correu electrònic fborras@
concadebarbera.cat.

L’artista calafí Ramon
Puigpelat cedeix prop de
140 llibres a l’Ajuntament
CALAF / LA VEU

L

’artista i veí de Calaf Ramon Puigpelat i
Font ha cedit 138 llibres de forma temporal i gratuïta al consistori municipal.
Els exemplars es destinaran a
l’Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto perquè
puguin ser consultats pels
seus usuaris.
La durada inicial de la cessió
serà de dos anys, però s’anirà
renovant per un any més si

les dues parts no manifesten
el contrari.
Els llibres cedits són de temàtica artística i pictòrica. Així
doncs, s’hi poden trobar estudis i biografies dels grans pintors universals i també obres
com The American Art Book,
Nuevas formas de realismo o
La pintura en el barroco.
Els exemplars es podran consultar a l’espai social i cultural de la localitat, però no es
podran emportar, donat que
estaran exclosos de préstec.
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L’alcaldessa i el regidor de Medi Ambient L’Ajuntament de la Torre de
Claramunt rep novament el
visiten la planta de Tradebe Vallbona
segell Infoparticipa
VALLBONA D’A. / LA VEU

L

’alcaldessa de Vallbona d’Anoia, Meritxell
Baqué, i el regidor de
Governació, Sanitat i Medi
Ambient, Roc Farreras, van
visitar, el dimecres 21 d’abril,
la planta de fragmentació i reciclatge de vehicles fora d’us,
Tradebe Vallbona. La finalitat
de la visita era veure i conèixer el seu funcionament, així
com fer un seguiment de les
millores que s’han dut a terme per minimitzar les possibles molèsties veïnals.
Des de fa uns dos anys, des de
l’Ajuntament, en col·laboració
amb el veïnatge, s’està fent un
seguiment de la planta, ubicada al sector de les Llangònies,
de les molèsties identificades;
com sorolls per la càrrega i
descàrrega de materials, sirenes de les retroexcavadores o
petits esclats fruit del procés
de trituració de vehicles.
Al llarg d’aquest temps, des
de l’empresa s’han dut a terme diverses actuacions per
millorar l’impacte i reduir les
molèsties, com per exemple:

LA TORRE DE C. / LA VEU

estudis sísmics i sonors, la
col·locació de pantalles per
disminuir el soroll, entre d’altres. Durant la visita, a la qual
també va assistir un dels veïns afectats, Josep Tomàs, representants de l’empresa van
explicar les mesures que s’havien aplicat i les que es preveia dur a terme properament.
Per part de l’Ajuntament també es van plantejar diverses
propostes de millora, i es va
acordar seguir realitzant un
seguiment d’aquestes, tal com
s’ha fet fins ara.

A partir d’ara, les actuacions
que l’empresa preveu portar a
terme són la modificació dels
avisadors acústics de marxa enrere dels vehicles de la
planta, per un altre sistema
que faci menys soroll i que
compleixi amb la normativa
de seguretat vigent, i també
la realització d’estudis per
determinar millores encaminades a incrementar l’apantallament acústic de la planta
per tal de minimitzar la propagació d’impacte sonor cap
al municipi.

Dimiteix en bloc la junta de l’ANC de
Capellades
CAPELLADES / LA VEU

La junta de l’ANC de Capellades ha fet arribar un comunicat als associats on els
anuncia la dimissió de tots
els seus components. En ella
expliquen que “les causes que
ens han fet arribar a aquesta decisió dràstica han estat,
entre d’altres motius, que no

se’ns han deixat exercir amb
la llibertat que desitjàvem les
funcions que teníem assignades. Se’ns ha apartat de les reunions comarcals sense explicació ni motiu, se’ns ha titllat
de poc transparents, han gosat suplantar-nos en algunes
funcions davant l’administració de l’ANC i altres fets que,
segons el nostre parer, són

REFORMA

inadmissibles. Pensem que,
mentre hem estat al davant
d’aquesta Territorial, hem dut
a terme moltes accions positives, vosaltres mateixos ho
heu constatat i ens ho heu dit
personalment. Per això deixem el càrrec amb tristor per
les acusacions rebudes però
amb moltíssima satisfacció
per la feina ben feta”.

U

n any més la Universitat Autònoma de Barcelona atorga el Segell
Infoparticipa als webs d’ajuntaments, consells comarcals i
diputacions que seguint uns
indicadors establerts assoleixen un alt percentatge d’indicadors positius de transparència.
L’Ajuntament de La Torre ha
aconseguit, un any més, aquest
segell que premia la qualitat
en transparència, aconseguint
un 82.69% dels indicadors establerts pel ComSET (Grup
de Recerca en Comunicació
Sonora, Estratègica i Transparència) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
L’alcalde de la Torre, Jaume
Riba, i el regidor de Transparència, Andreu Siñol, es
mostren molt satisfets per la
renovació d’aquesta distinció,

“és un bon reconeixement a
la feina feta dels treballadors i
treballadores de l’ajuntament i
un compromís cap a la ciutadania per seguir treballant en
claredat”
El segell Infoparticipa, celebra enguany a la seva vuitena edició, reconeix les bones
pràctiques que es posen de
manifest a les pàgines webs de
les administracions públiques,
és una certificació atorgada
pel Laboratori de Periodisme
i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) als webs municipals que publiquen una
informació que facilita que
qualsevol ciutadana o ciutadà
tingui coneixement sobre qui
són els representants polítics
del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i
quines formes de participació
posen al seu abast.
934 50 61 53
Igualada
Comarca 42, cant. Masquefa

Nuestra
prioridad
eres TÚ

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 8933
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Capellades acollirà la 6a edició del Festival d’Orgue
CAPELLADES / LA VEU

D

el 9 al 30 de maig, 4
diumenges consecutius, es podrà gaudir
a l’església de Santa Maria de
Capellades de 4 concerts de
primer nivell.
El regidor de Cultura, Àngel
Soteras, explica com “en moments de profunda incertesa
com l’actual, entenem més
necessària que mai la programació d’activitat cultural.
Sabem que l’opció fàcil és
suspendre esdeveniments i
esperar temps millors, però a
Capellades hem optat des del
primer moment per augmentar els recursos i extremar les
mesures per poder oferir seguretat i no haver de renunciar a la cultura en directe.
El Festival d’Orgue n’és una
mostra més i comptem no ja
amb la fidelitat del públic que

ens hem anat fent, sinó amb
la complicitat de diversos
músics que saben reconèixer
l’esforç que fem. És per a tots
ells que treballem per portar
a Capellades aquesta música
que, com diu Montserrat Torrent en el programa esmentant Bach, comforta l’ànima”.

Tal com es destaca en el mateix programa de mà, aquesta
edició s’inicia amb el reconeixement a la llarguíssima trajectòria musical de l’organista
Montserrat Torrent, degana
de l’orgue i referent europeu
musical. En un altre dels concerts, es ret homenatge a l’or-

ganista, musicòleg i compositor capelladí Anselm Ferrer i
Bargalló per part del Cor Cererols, un dels cors joves de
referència del país, que presentarà del seu disc “CumSilentio” amb l’acompanyament
i direcció de l’organista Marc
Díaz. El Festival acollirà també dos joves talents de l’orgue
de gran projecció com són la
intèrpret basca Loreto Aramendi i el joveníssim Joan
Seguí Mercadal.
Els concerts es fan els diumenges 9, 16, 23 i 30 de maig
a les 6 de la tarda a l’església
de Santa Maria, on hi ha l’Orgue Freixas Vivó.
Les entrades per aquest Festival d’Orgue, Memorial Josep
Xaubet, es poden comprar
per 6 euros anticipades a
entrapolis.com o bé directament a la porta des d’una
hora abans de l’inici.

A punt de començar la remodelació de la primera
fase de la Casa de la Vila
CAPELLADES / LA VEU

L

’edifici antic de l’Ajuntament de Capellades
necessita d’una rehabilitació que es farà en diferents
fases. La primera intervindrà
sobretot en els fonaments i
l’estructura i estarà acabada a
finals d’aquest any 2021.
Tal com explica l’Alcalde, Salvador Vives, “aquesta intervenció és fonamental, però
encara no ens permetrà obrir
l’atenció al ciutadà. Continuarem treballant per aconseguir nous recursos que ens
permetin fer-ho al més aviat

possible. Només aquesta primera fase té un cost de gairebé mig milió d’euros. L’Ajuntament ha aconseguit una
subvenció de la Diputació de
Barcelona que cobreix íntegrament el cost”.
L’edifici històric de la Casa
de la Vila, amb entrada pel
carrer 11 de Setembre, és de
l’any 1902. Gairebé un segle
després, el 2004, es va estrenar l’ampliació, on ara hi ha el
gruix de l’atenció municipal.
L’objectiu final és remodelar
l’edifici originari –tancat al
públic des de l’any 2012- interconnectar-lo
novament

amb les actuals dependències
del carrer de Ramon Godó i
poder ampliar-ne així la funcionalitat.
En aquesta primera fase es
farà una intervenció estructural que deixarà l’edifici en
una situació d’estabilitat i
amb una nova distribució
d’acord a les necessitats actuals d’ús amb els serveis que
ofereix l’Ajuntament i complint amb la normativa vigent
d’accessibilitat.
En aquesta primera fase es
treballarà per instal·lar un aïllament tèrmic normatiu tant
a les façanes com en el sostre,

el que es coneix com la “pell
de l’edifici”.
Des de l’exterior es podrà
veure com es rebaixa el nivell
al carrer 11 de Setembre per
deixar l’entrada a peu de carrer –acabant així amb les escales- i també com es puja la
coberta superior per convertir posteriorment les golfes en
una zona habitable i guanyar
metres per a l’atenció.
Aquesta primera intervenció
permetrà solucionar totes
les patologies estructurals de
l’edifici, les necessitats d’accessibilitat i la connexió amb
l’altra part de l’Ajuntament.

Diversos temes de cultura aprovat al ple municipal
CAPELLADES / LA VEU

E

n el passat ple municipal es van aprovar
diversos temes corresponents a la regidoria de
Cultura. Entre ells es va aprovar per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament de
Capellades i l’Institut Català
de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES) per
a la campanya d’excavacions i
recerca al jaciment de l’Abric
Romaní. Tal com va explicar
el regidor de Cultura, Àngel
Soteras, “l’aportació en aquest
cas és per a les excavacions del

mes d’agost, sense especificar
el número de persones que hi
intervindran ja que en l’actual
situació és difícil de preveure”.
Els regidors de tots els grups
van coincidir en valorar molt
positivament la tasca realitzada des de l’IPHES fa ja molts
anys a l’Abric Romaní de Capellades.
El regidor de Cultura també
va ser l’encarregat d’explicar
la bonificació aprovada novament per unanimitat en
els preus públics de les entrades per a activitats culturals.
Soteras va remarcar que “la
proposta respon, d’una ban-

da, a una voluntat estratègica
d’atansar la cultura a tothom,
de manera continuada, sense
que el cost de les entrades sigui un fre, i , de l’altra, busca
fer front a una situació conjuntural com l’actual, de greu
dificultat econòmica”.
Les bonificacions seran del
25% per al públic jove –
menys de 25 anys– i per a persones jubilades. Sempre que
l’activitat es faci al Teatre de
la Societat La Lliga, també per
els socis de l’entitat comptaran
amb aquest descompte. Els
alumnes d’escoles de música o
dansa –amb ensenyaments re-

glats- i també les persones en
situació d’atur gaudiran d’un
descompte del 50%.
Encara en aquest àmbit el regidor de Cultura va presentar el conveni aprovat entre
l’Ajuntament de Capellades i
l’entitat Xarxa per a l’any 2021.
Els regidors van tornar a coincidir a l’hora de posar de relleu la tasca de promoció de la
cultura, per a infants i famílies, en llengua catalana.
Seguidament els regidors van
ratificar el decret amb la Declaració d’interès per al municipi del 120è. aniversari de la
Societat La Lliga.

Teatre, cinema i
música a la Lliga
CAPELLADES / LA VEU

S

eguint la programació
estable de Societat La
Lliga, per aquest cap de
setmana tenim jornada complerta al Teatre: dissabte 8 de
maig a les 19:00h Teatre amb
l’obra IMPRO SIDE STORY
amb la companyia Les Improvisables.
Talent i humor al servei del
públic. A cada funció naixeran sobre l’escenari noves
històries on la música i les
cançons tenen un paper fonamental i on viatjarem des dels
musicals de Broadway al fantàstic univers de Disney, passant pel western o el musical
de l’època daurada.
Entrades 9€ socis (gratuït per
a socis entre 5 i 17 anys) 12€
no socis (3€ per a no socis entre 5 i 17 anys).
Entrades online a societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18:30

I el diumenge Cinema familiar amb la pel·lícula COM
ENSINISTRAR UN DRAC
3. Versió doblada en català.
El que va començar com la
inesperada amistat entre un
jove viking i un temible drac
Fúria Nocturna s’ha convertit en una èpica trilogia que
ha recorregut les seves vides.
En aquesta nova entrega
descobriran finalment el seu
veritable destí: per l’un, governar; per l’altre, ser el líder
de la seva espècie. Però, pel
camí, hauran de posar a prova els llaços que els uneixen i
plantar cara a l’amenaça més
gran que mai hauran afrontat… i a l’aparició d’una Fúria Nocturna femella.
Entrada gratuïta per als socis. Cal reservar entrades a
societatlalliga.cat
En preparació pel dissabte 15 a les 19h concert amb
FALSTERBO un grup de
música amb més de 50 anys
d’història, amb Jordi Marquillas, Montserrat Domènech i Eduard Estivill (el
doctor de la son). Pots fer la
reserva a societatlalliga.cat
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La Llacuna ja té fibra òptica amb Iguana La Llacuna ofereix tres
rutes curtes per ‘Espais
per descobrir amb infants’
guana ha desplegat la
LA LLACUNA / LA VEU

I

seva pròpia xarxa de fibra òptica a La Llacuna.
El desplegament inclou, a
més del nucli, Torrebusqueta, Rofes i els veïnats que
conformen el terme municipal. Amb aquest desplegament Iguana ofereix als
llacunencs i llacunenques
l’ample de banda més elevat
de la comarca amb fins a un
1 Gbps, unes tarifes i un servei transparent i sense sorpreses, i amb només tres mesos de permanència per als
serveis amb fibra òptica. És
tracta doncs, d’un ample de
banda d’alta qualitat amb un
servei de proximitat, quelcom necessari en els temps
que corren. Sobre qualsevol
connexió a Internet s’hi pot
afegir telefonia fixa, línies de
telefonia mòbil o televisió,
així com serveis específics
per a empreses.
Les persones que vulguin
donar-se d’alta a la fibra òptica d’Iguana poden fer-ho a
través de la pàgina web www.
iguana.cat, del telèfon 93 803
55 09 o visitant la botiga que
Iguana té al carrer Santa Caterina, 32 d’Igualada.
Noves tarifes: més per
menys
El desplegament de la xarxa
de fibra òptica d’Iguana a
La Llacuna coincideix amb
canvis importants als serveis

LA LLACUNA / LA VEU

L
que ofereix l’operador de telecomunicacions amb seu a
l’Anoia. Iguana ha doblat la
velocitat de pujada de la seva
fibra d’1 Gbps que és ara
1000/600 Mbps, i ha posat
a disposició dels clients una
fibra simètrica de 100 Mbps
per a les persones que no
necessitin un ample de banda tan elevat perquè tinguin
menys dispositius a connectar. A més, la millora dels
serveis coincideix amb la
proposta de preus més ajustats tant per a futurs clients
com per als clients actuals
que respon a la vocació que
té Iguana de posar-se al costat de la gent en moments
complicats com els actuals
fruit de les conseqüències
econòmiques provocades per
la pandèmia.
Iguana també ha enllestit el
desplegament de Mediona a

l’Alt Penedès amb els nuclis
de Sant Joan de Mediona,
Can Xombo, Can Verdaguer,
Les Cases Noves de Can Pardo, Sant Pere Sacarrera, Sant
Elies, La Font del Bosc i Can
Paixano. A més, l’operador
està acabant el desplegament
de la seva pròpia xarxa de
fibra òptica a l’Espelt i ha
començat a desplegar els primers nuclis de l’extens terme
municipal de Piera. Durant
el primer semestre d’aquest
any també començaran els
treballs per fer arribar la fibra òptica a Montserrat Parc
i Sant Pau de la Guàrdia, al
Bruc.
A dia d’avui, Iguana compta
amb més de 48.000 unitats
immobiliàries amb cobertura de la seva pròpia xarxa
de fibra òptica que té més de
500 quilòmetres: 90 de xarxa
troncal i 370 de distribució.

Let’s Clean Up Day
el 9 de maig al Bruc
de la prevenció de residus
En aquesta edició, igual que
l’any passat s’han escollit diversos punts d’intervenció
per evitar la concentració de
persones. Tots els voluntaris
disposaran del material necessari i instruccions per realitzar aquesta tasca i només
és necessari portar mascareta i guants en tot moment.

El número de persones en
cada zona estarà limitada
segons les normes sanitàries
establertes en el moment de
l’activitat.
Cada participant pot escollir
el lloc de participació a l’hora d’inscriure’s: nucli, Bruc
Residencial, Montserrat Park
i el Refugi de les Agulles
(parc natural de Montserrat).

’Ajuntament de la Llacuna, amb el suport
d’Anoia Turisme i la
Diputació de Barcelona, ha
engegat el projecte ‘Espais
per descobrir amb infants’.
La iniciativa ofereix tres rutes
properes al nucli de la Llacuna pensades per gaudir en
família i per a qui vulgui fer
caminades curtes amb infants
per paratges, camins i corriols
amb interès natural, agrícola i
paisatgístic.
L’objectiu del projecte és la
descoberta de tres fonts emblemàtiques de l’entorn de la
Llacuna: la Font Cuitora, la
Font dels Horts i la Font de
les Clotes. A cada font hi ha
instal·lat un plafó informatiu

en què es pot veure una fotografia antiga i un dibuix d’un
animal, il·lustrats per Xavier
Méndez d’Amorfa, a través del
qual s’explica l’entorn i la història de l’espai i una curiositat.
Així per seguir la ruta que
porta a la font Cuitora haurem de seguir el dibuix d’una
guineu, la guineu Dufa, per fer
la ruta que porta a la font de
les Clotes seguirem la que es
senyalitzada amb una llebre, la
Sita, i finalment per seguir la
ruta que va a la font dels Horts
haurem de seguir el dibuix
d’un jabalí, en Glot.
Són tres itineraris tranquils
per descobrir amb la mainada l’entorn més proper a la
Llacuna i gaudir d’algunes de
les fonts més emblemàtiques
del municipi.

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES
PROFESSORS NADIUS
MATRÍCULA GRATUÏTA

Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

EL BRUC / LA VEU

D

iumenge de les 9 del
matí a la 1 del migdia el Bruc organitza
una sessió de neteja inclosa
dins de la setmana Europea

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

666 066 270

www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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L’Ajuntament de Masquefa s’adhereix a S’obre la convocatòria
la commemoració del Dia d’Europa
d’ajuts al pagament del
lloguer
MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament de Masquefa
s’adhereix
aquest mes de maig
als actes commemoratius del
Dia d’Europa que se celebra
aquest diumenge, 9 de maig.
I ho fa de la mà de la Regidoria de Visió d’Europa amb un
programa d’activitats lúdiques i pedagògiques obertes
a tots els veïns.
Així, del 7 al 9 de maig la
pèrgola del CTC s’il·luminarà per a donar visibilitat al
Dia d’Europa; i el diumenge
dia 9, a les 12 del migdia, la
plaça del Centre Tecnològic Comunitari acollirà un
concert en directe a càrrec
d’Ibeth Music.
Dijous 13 de maig els masquefins estan cridats a participar de la conferència “Per
què Masquefa ha de ser un
municipi actiu en el marc
de la UE?”, que tindrà lloc
a la Biblioteca a les 19 h. I
el programa d’activitats del
Dia d’Europa clourà el 21 de
maig a les 18.30 amb la sessió
“Oportunitats per estudiar i

MASQUEFA / LA VEU

F
formar-te a la UE” al Casal
de Joves.
Algunes de les activitats són
amb aforament limitat i en
tot moment caldrà complir
les mesures de seguretat i
restriccions vigents per a evitar el contagi i la propagació
de la Covid-19. Finalment, el
consistori convida els veïns
a compartir la jornada a les
xarxes socials amb l’etiqueta
#EuropeDayMasquefa.
Què és el Dia d’Europa?
El Dia d’Europa se celebra el
9 de maig. La data coincideix
amb l’aniversari de la cele-

bració de la Declaració de
Schuman. El 9 de maig de
1950 el ministre francès Robert Schuman va pronunciar un discurs on proposava
una nova forma de cooperació política per a un projecte que promogués la pau i
la prosperitat entre les nacions europees i evitar futures
guerres. Aquesta proposta
va donar lloc, un any més
tard, a la creació de la Comunitat Europea del Carbó i
l’Acer, considerada el precedent de la Unió Europea que
sorgeix amb els Tractats de
Roma de 1957.

Mathausen-Gusen: La història de
Josep Benet Valls als Hostalets
Programada per dissabte 8 de maig la
conferència, posposada
l’any passat, coincidint
amb el 76è aniversari
de l’alliberament de
Mauthausen-Gusen i la
història de l’hostaletenc
Josep Benet Valls.
HOSTALETS DE P. / LA VEU
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’any passat es commemorava el 75è aniversari de l’alliberament
de Mauthausen-Gusen. Des
de l’àrea de Cultura, sabent
que l’hostaletenc Josep Benet
Valls hi va morir, es va programar una conferència i un
acte d’homenatge. Amb motiu de la pandèmia l’acte no
es va poder fer i, finalment,
s’ha pogut posposar a tres
dies després del 76è aniversari, que se celebra el 5 de
maig.

La conferència, prevista a les
18.30 hores, versarà sobre
la realitat del camp, els deportats i el què va significar
la ‘solució final’ – a càrrec
de l’historiador Enric Caballeria Lamelas -, i s’enllaçarà
amb la figura de Josep Benet
Valls amb la intervenció del
també hostaletenc, Jordi Parcerisas Valls.
Després de la conferència,
al voltant de les 20.00 hores, tindrà lloc la col·locació

d’una llamborda commemorativa davant la casa on va
néixer Benet, carrer Major
21, que serà testimoni de
l’homenatge viscut en aquesta jornada.
Recordem que l’aforament és
limitat amb control d’accés i
les garanties d’accés segons
mesures sanitàries vigents.
Entrada lliure prèvia reserva
a través de l’apartat ‘Ep’ de
l’App municipal o accedint
directament a Entràpolis.

ins al 4 de juny ja es
poden presentar les
sol·licituds per a la convocatòria d’ajuts al pagament
del lloguer impulsada per la
Generalitat de Catalunya i el
Ministerio de Transportes,
Movilidad i Agenda Urbana.
L’objectiu d’aquests ajuts és
facilitar l’accés i la permanència en un habitatge de lloguer
a sectors de població en risc
d’exclusió social.
La subvenció pot ser entre el
20% i el 40% de l’import de la
renda de lloguer anual amb un
màxim de 200 € mensuals. Per
determinar-ne la quantia es
tindrà en compte l’import del
rebut de lloguer corresponent

al mes anterior a la presentació de la sol·licitud, els ingressos de tota la unitat familiar i
les condicions especials de la
mateixa. Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer,
el límit per als habitatges de la
demarcació de Barcelona és de
800€ mensuals.
Tota la informació sobre
aquesta línia de subvencions,
la documentació necessària i
els requisits es pot consultar a
través del següent enllaç.
Com puc fer la sol·licitud?
Els ajuts al pagament del lloguer es poden demanar de
forma presencial al Consell
Comarcal de l’Anoia, sol·licitant cita prèvia al telèfon
93 805 15 85.

Jornades de prevenció i
gestió d’incendis
HOSTALETS DE P. / LA VEU
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’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, Bombers de la Generalitat
de Catalunya i altres experts
del sector ofereixen dues sessions informatives per aprofundir en la gestió d’incendis
davant l’extrema vulnerabilitat de les urbanitzacions que
estan en contacte amb les zones forestals.
La primera jornada té lloc
aquest dissabte, 8 de maig de
10.00 a 14.00 hores, al Casal
Montserrat de Can Fosalba porta el títol «Incendis
d’interfase urbano-forestal».
S’analitzarà en detall la dificultat de la gestió dels incendis forestals a les urbanitzacions, en relació a la gestió
anticipada (prevenció), com
de la resposta a l’emergència.
Intervindrà l’expert en pirojardineria David Caballero
(enginyer de monts i expert
en IUF) i representants de
la Regió d’Emergències Metropolitana Sud que parlaran dels paràmetres tècnics
que faciliten la intervenció
de bombers i presentaran
la FOER (Fitxa Operativa
d’Elements de Risc) de les
urbanitzacions. Tancarà la
sessió el Parc de Bombers de
Piera.
La segona jornada, «Incendis
i territori» està programada

L’àrea de Medi Ambient
de l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola
organitza dues jornades de prevenció i gestió
d’incendis forestals, el 8
i el 15 de maig
el dissabte vinent 15 de maig
a l’auditori Cal Figueres de
18.00 a 20.00 hores. S’entrarà
en l’anàlisi de la situació actual dels incendis forestals i
de la limitació dels sistemes
d’extinció disponibles en
front dels incendis anomenats de sisena generació, de
la mà del veí dels Hostalets
de Pierola, Claudi Gallardo. A continuació, des de la
fundació Pau Costa s’exposarà
l’experiència de la gestió dels
incendis a través del pasturatge, amb el projecte Ramats de
Foc. Des de la federació d’associacions de propietaris forestals, Bosc Cat, es tancarà l’acte
amb l’experiència de gestió de
biomassa forestal.
Per apuntar-s’hi cal dirigir-se a
recepció de l’Ajuntament abans
de divendres 7 de maig o enviar un correu electrònic amb
nom, telèfon de contacte i indicant en quina de les jornades
(o les dues) es vol assistir.
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Es congelen els principals Piera va celebrar les Festes del Sant Crist
tributs municipals
PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU
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’Ajuntament de Piera
ha decidit congelar els
principals impostos i
taxes municipals, com l’IBI i
l’IAE, amb la voluntat de no
augmentar la pressió fiscal a
la ciutadania, atès que moltes
famílies pateixen encara les
conseqüències de la covid-19.
Així mateix, ha deixat sense
efecte la modificació aprovada inicialment el passat mes
de novembre per l’anterior
equip de govern que suposava un increment del tipus de
gravamen de l’ impost sobre
construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) i que establia un
tipus mínim, en tots els casos
de 50 euros. El tipus de gravamen, doncs, es mantindrà
en el 3,10 % i hi haurà noves
bonificacions fiscals.
Es podran beneficiar d’un 95
% de la quota de l’ICIO les
construccions que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal i d’un 90 %

aquelles que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic
o elèctric de l’energia solar
per l’autoconsum. També es
concedirà una bonificació
del 50 % de la quota a totes
aquelles obres destinades a la
construcció d’habitatges de
protecció oficial.
D’altra banda, en aquest exercici s’ha decidit suprimir la
taxa d’ocupació de terrasses
de bars i restaurants per donar suport a un dels sectors
més afectats per la pandèmia.
Pel que fa a les famílies, es
mantenen les bonificacions
en el rebut de l’IBI per a famílies nombroses i els descomptes en l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica per als
cotxes considerats històrics o
clàssics, així com per als híbrids i els elèctrics. Es poden
beneficiar d’una bonificació
en la taxa de residus tots els
pierencs i pierenques que optin pel compostatge casolà o
facin un ús continuat de la
deixalleria municipal.

S’obre la preinscripció per a
la llar d’infants municipal
PIERA / LA VEU
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l proper dilluns s’obrirà
el termini de preinscripció escolar del curs
2021/2022 per a l’alumnat
de 0 a 3 anys. La sol·licitud
s’haurà de formalitzar, enguany, del 10 al 21 de maig. El
tràmit es podrà realitzar íntegrament de forma telemàtica.
Les famílies que necessitin
presentar-ne la sol·licitud de
manera presencial hauran de
demanarANUNCI
cita 250x90,25.pdf
prèvia trucant
1

ARA POTS GAUDIR

C

M

al telèfon 93 776 21 95 o enviant un correu electrònic a
l’adreça a8065068@xtec.cat.
El dia 1 de juny es publicarà la llista amb la puntuació
provisional i les famílies tindran un període que anirà del
2 al 8 de juny per a presentar
reclamacions. Del 9 a l’11 de
juny es farà el sorteig del número de desempat i el 15 de
juny es publicarà la llista definitiva. Les famílies amb plaça
hauran de formalitzar la matrícula10:03
del 16 al 22 de juny.
16/3/21

E

l passat 23 d’abril es va
donar el tret de sortida a les Festes del Sant
Crist, que aquest any s’han
vist condicionades per la situació sanitària, que ha obligat a
suspendre la fira i a programar
actes amb un aforament limitat i seguint les mesures de
prevenció per la covid.
La ciutadania va poder gaudir
divendres d’una petita mostra
musical a càrrec de l’Aula Municipal de música, en la qual
va participar l’alumnat que
integra la banda Orquestra
de Piera (BOP) i la Marxing
Band. Tot seguit, David Merca
va oferir un monòleg que va
fer passar una estona divertida
a les persones assistents.
Dissabte, com en anteriors
edicions de les Festes del Sant
Crist, els pierencs i pierenques
van poder gaudir d’una mostra de dansa que va comptar
amb la participació de diferents entitats de la vila com
l’Acadèmia Blue Moon Dansa,
Amanecer de Piera, Associació Ballestea, Soles de Andalucia i Sbombats. Per acabar
el dissabte, el grup Karaokes
Band va oferir un gran concert amb molt bona acollida
per part del públic.
El diumenge es va destinar als
més petits, amb un espectacle
familiar de titelles de la companyia Xip Xap. Sota el títol
Uh! Quin cangeli!, els nens i
les nenes van gaudir dels diferents personatges de la història. La tarda es va tancar amb
l’actuació de la Colla Infantil
de Diables de Piera.
Dimecres 28, amb motiu de
la Diada del Sant Crist, es va
celebrar l’ofici solemne amb
la renovació del vot de Poble
al Sant Crist, que es va poder

CADA DIA A CASA TEVA DELS NOSTRES
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seguir en directe per Piera
Televisió. A la tarda, l’orquestra Maravella va emocionar el públic assistent
amb un gran concert que
per causes meteorològiques
es va haver de traslladar al
Teatre Foment.

Grand
Caneló
gaudeix dels mateixos farcits
en un format XL

1g4ra0
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Dissabte, dia 1 de maig, les
festes es van tancar amb el
concert de la Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona al Teatre
Foment (canvi d’ubicació a
causa del temps) i amb l’acte de
commemoració del 40è aniversari dels Diables de Piera.

Truca' ns!

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

938 044 834
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NOVETAT!
canelons de carn • CANELONS DE POLLASTRE DE CORRAL
AMB FOIE I TÒFONA • canelons de mar • canelons d’ànec i foie
canelons de ceps • canelons de calçots

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

Precocinados La Bona Cuina, SL
Italia, 8 - Pol. Ind. Les Comes - 08700 Igualada (Barcelona)
info@bona-cuina.com
www.bonacuinaselecta.com
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L’Ajuntament busca foto- El porta a porta a Calaf comença
grafies de persones grans el 25 de maig
de Calaf quan eren infants
CALAF / LA VEU

CALAF / LA VEU
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’Ajuntament de Calaf
està buscant fotografies
de persones de més de
65 anys de Calaf quan eren infants per a una exposició/joc
que es farà durant la Setmana
de la Gent Gran i que portarà
per nom “Qui és Qui?”.
Les persones interessades a
participar només han de portar una fotografia impresa de
la seva infantesa, on apareguin sols/soles, abans del 13
de maig. Les imatges es poden portar a diferents espais

de la localitat durant els horaris que figuren a continuació:
- Esplai Gent Gran: de dilluns a divendres de 10 a 13
h i de 15 h a 19 h
- Oficina de Turisme: divendres i dissabtes de 9 a 14 h
- Ajuntament de Calaf: cal
demanar cita prèvia trucant
al telèfon 938698512 i marcant l’extensió 6.
Per obtenir més informació
o plantejar qualsevol dubte,
es pot enviar un correu a lamourfs@calaf.cat o un whatsapp al telèfon 677190049.

Sant Martí Sesgueioles se
suma a la campanya Let’s
Clean Up Europe

vinent, començaran les xerrades informatives. Així mateix,
es durà a terme el repartiment
dels materials del porta a porta. També es faran accions de
comunicació a través de les
xarxes i mitjans digitals al llarg
de tot maig.
La recollida de residus porta a
porta és un model de recollida

contrastat, implantat a més de
200 municipis de Catalunya i
que garanteix els millors percentatges de recollida selectiva.
Amb aquest canvi, l’Ajuntament vol assolir els objectius
europeus de recollida selectiva
de residus i posicionar Calaf
com un municipi referent en
sostenibilitat i medi ambient.

El jazz i el lied faran vibrar l’escenari
del Casino

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU
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quest divendres 7 de
maig, Sant Martí Sesgueioles se suma a la
iniciativa Let’s Clean Up Europe, una acció comuna a tot
Europa que pretén conscienciar sobre la quantitat de residus que es llancen de forma
incontrolada a la natura.
L’Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles, conjuntament
amb l’Escola Font de l’Anoia,
han organitzat una activitat
de neteja del Torrent des del
pont del tren del municipi,
fins a la zona de les piscines
municipals, el mateix divendres 7, de 10 a 11 hores. Al
finalitzar l’activitat, es farà un
esmorzar a la zona esportiva.
Amb aquesta iniciativa, el

E

l 25 de maig és la data
triada per l’Ajuntament
de Calaf per realitzar el
canvi en el model de recollida de residus. La implantació
del nou sistema comportarà
la desaparició de la majoria de
contenidors del municipi. Així
doncs, únicament es mantindran al carrer els contenidors
de vidre, roba i olis vegetals.
Les altres fraccions (envasos,
paper i cartró, orgànica i resta) es recolliran als portals dels
habitatges i s’hauran de lliurar
per part de la ciutadania dins
d’uns cubells que prèviament
repartirà el consistori municipal.
Durant el mes de maig es realitzaran diferents accions de
comunicació. Aquesta setmana
s’ha enviat una carta a tots els
habitatges i activitats econòmiques de la vila. La setmana

CALAF / LA VEU

municipi se suma a la conscienciació sobre els residus que
promou Let’s Clean Up Europe, un projecte que va néixer en el marc de la Setmana
Europea de la Prevenció de
Residus, gràcies a la implicació de diferents autoritats
europees unides per l’objectiu de fomentar pràctiques de
prevenció de residus a nivell
europeu.

E

l cap de setmana del
Casino de Calaf comença divendres 7 a les
20h amb un concert de jazz de
la mà de CMS Trio. Un directe amb temes propis i clàssics
estàndards de jazz a ritmes i
colors africans, colombians,
flamencs, etc. Una recepta
màgica de jazz presentada per
Javier Colina (contrabaix),
Perico Sambeat (saxo i flauta)
i Marc Miralta (bateria), després d’anys trepitjant els escenaris de tot el món.
La cultura continua amb un

Tast de Lied titulat ‘Nit de llum’
el diumenge 9 a les 18.30h. Un
viatge a través de diferents
estils, èpoques i compositors
pel món del Lied de la mà de
dos joves intèrprets, Miquel
Villalba (piano) i la calafina

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.

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

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

Marina Torra (soprano). Un
recorregut per algunes de les
peces del repertori liederista
més conegudes i d’altres que
no ho són tant, però que estan impregnades de gran sensibilitat. Una unió de música,
recital dels textos de les obres
i anècdotes dels autors i les
seves peces.
Davant les noves mesures de
seguretat i prevenció davant
la COVID-19, l’aforament de
la sala del Casino és limitat.
Per aquesta raó, per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a
través del portal entrapolis.
com o reservar-les al telèfon
93 869 83 77 o al 620 134 018
(Josep). També es podran adquirir a taquilla des d’una hora
abans de l’espectacle, sempre
que en quedin de disponibles.
El preu anticipat per als socis
és de 10 euros i per al públic en
general de 12 euros; i al mateix
dia, per als socis és de 13 € i per
al públic en general 15 €.
Els espectacles estan inclosos
als actes del 125è aniversari
del Casino de Calaf. L’entitat
calafina prepara una llarga
i variada programació per
viure un 2021 ben complet.
Tota la informació i espectacles a la web de l’entitat www.
casinodecalaf.cat
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L’Igualada Rigat jugarà la final a 7 de
la WSE Cup a Andorra

Pluja de gols i de
confiança

HOQUEI PATINS / LA VEU

FUTBOL / PERE SANTANTO

esprés de dos ajornaments sense que
ningú volgués convertir-se en la seu de la “final
a set” de la WS Europe Cup
d’hoquei sobre patins, finalment serà Andorra la que
acollirà el torneig del 18 al
20 de juny, amb cinc equips
catalans, entre ells l’Igualada
Rigat.
El WSE -RH, màxim òrgan
federatiu de l’hoquei europeu, ha comunicat aquesta setmana que “ha aprovat
encomanar
l’organització
d’aquest esdeveniment a la
Federació Andorrana de Patinatge, qui va enviar la sol·
licitud d’acord amb les disposicions vigents”. La Final a
set es jugarà al Poliesportiu
d’Andorra, amb capacitat per
a 5.000 espectadors, ubicat a
la capital, Andorra la Vella,
que amb les actuals restriccions podria acollir un 20% del
seu aforament.
Excepte el Lleida Llista, que
per sorteig es va classificar
directament per a semifinals,
els quarts de final es jugaran
el 18 de juny i l’Igualada Rigat
s’enfrontarà al Sarzanza italià.

CF IGUALADA 4
UD COLLERENSE ‘B’ 0

D

L
Caldes-Riba d’Ave (Portugal)
i Calafell-Girona seran les altres eliminatòries.

Foto: Xavi Garcia

Retorn als entrenaments
després del confinament
La primera plantilla de
l’Igualada Hoquei Club va
tornar als entrenaments
aquest dilluns després d’haver estat confinats per un
positiu dins de la plantilla arlequinada. L’integrant afectat
va passar la quarantena sense
símptomes, i seguint el protocol s’ha reincorporat a la
feina de la mateixa manera
que la resta de companys.
Aquesta situació va obligar

a suspendre dos partits que
l’equip havia de disputar, el
del CH Mataró al Jaume Parera i el del Lleida Llista Blava
a Les Comes.
Ara, els homes de David Cáceres ja pensen en el partit
contra el CP Voltregà, corresponent a la 28a jornada de
l’Ok Lliga el proper dissabte
a les 8 del vespre. La següent
setmana es recuperaran els
dos partits aplaçats: el primer,
a domicili davant el CH Mataró, el dijous 13 de maig a les
8, mentre que el partit a casa
davant el Lleida Llista Blava
es disputarà el diumenge 16
de maig a partir de 2/4 de 8.

setmana de juny al primer
cap de setmana de juliol.
La Sala d’Actes de la Federació Catalana de Basquetbol
ha estat l’escenari, aquest dimecres 5 de maig i en format
semipresencial, de la presentació oficial de la 4a edició del

Circuit 3×3 FCBQ. L’acte, que
s’ha pogut seguir en streaming a través del Canal YouTube de l’FCBQ, ha comptat
amb la presència del President de l’FCBQ, Ferran Aril;
juntament amb els responsables del projecte, el directiu

es igualadines jugaven davant el cuer de
la categoria i volien
sumar els tres punts per
aconseguir la salvació en els
darrers tres partits de lliga.
L’inici va ser immillorable
quan al minut 2, Marina
obria el marcador. L’equip
blau dominava el joc tranquil·lament i, al minut 12,
Ari ampliava distàncies,
fent el segon gol. Les blaves
se sentien molt còmodes i
les ocasions arribaven. Faltava acabar de rematar el

partit per no patir. S’arribava al descans amb el el dos a
zero.
A la represa, el duel es va refredar i no es van veure tantes ocasions. Les anoienques
no sofrien en defensa, però
el resultat no era prou ampli.
Això va canviar amb l’entrada
de les jugadores de la banqueta que van donar un punt més
de desequilibri.
Marina per partida doble va
marcar el tercer i quart gol
de l’enfrontament, tancant un
gran triomf.
Aquest cap de setmana el
conjunt de Miras descansa
i ja mira amb optimisme el
partit davant el Son Sardina
mallorquí.

El circuit català de 3×3 tornarà a fer parada a Igualada
BÀSQUET / LA VEU
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orna el Circuit 3×3
FCBQ a Igualada després de l’aturada obligatòria de l’any passat a conseqüència de la pandèmia del
coronavirus. Aquesta serà la
31a edició del torneig igualadí i la 4a edició del Circuit
3×3 organitzat per la Federació Catalana de Basquetbol.
Hi haurà noves dates i seus,
una nova categoria i les corresponents millores anuals
per a consolidar el bàsquet
3×3.
Les set seus seran les següents: Badalona (6 de juny),
Sant Feliu de Guíxols (26 de
juny), Igualada (3 de juliol),
Balaguer (11 de juliol), Torelló (17 de juliol) i Tarragona
(24 de juliol). El circuit finalitzarà amb una Gran Final prevista pel 31 de juliol
a Barcelona. La gran novetat
igualadina és el canvi de data,
passant de finals de la segona

de l’àrea de Promoció, Josep
Maria Rofes; i l’exjugador internacional i responsable del
Circuit 3×3 FCBQ, Jaume
Comas.
Una de les novetats del 4t
Circuit 3×3 FCBQ, i possible gràcies a la col·laboració

i implicació de la Federació
ACELL i d’Special Olympics Catalunya, serà la creació d’una nova categoria, la
UNIFICADA. En aquesta, els
equips estaran formats per
esportistes amb discapacitat
intel·lectual i acompanyants; i
la composició dels equips serà
de 3DI/2Ac ó de 4DI/1Ac.
Esportistes de 3×3 de referència com Sergi Pino, Georgina
Bahí, Nacho Martín, Vega
Gimeno, Carlos Martínez,
Helena Oma, Xavi Guirao,
Ari Geli o Fèlix Lòpez, entre
molts altres, no han faltat a la
presentació però ho han fet
participant de forma virtual
donant suport i confirmant
la seva presència en el Circuit
3×3 FCBQ amb el vídeo promocional ‘Jo Hi Seré’.
Estigueu ben atents als canals de comunicació del
Club Bàsquet Igualada, ja
que en breu s’obriran les inscripcions per aquesta 31a
edició del 3×3 d’Igualada.

44

| ESPORTS

Divendres, 7 de maig de 2021

El guanyador del Dakar, Kevin
Benavides fitxa per l’equip KTM, de
Jordi Viladoms
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L

a prestigiosa marca austríaca de motos KTM
vol tornar a recuperar
el seu domini en el Dakar, així
que ja està treballant de valent
pensant en el raid del proper
mes de gener.
En la seu austríaca es van reunir Pit Beirer i Robert Jonas
els màxims responsables del
departament de competició
de KTM i l’igualadí Jordi Viladoms el Team Manager de l’especialitat de raids i ral.lis cross
country per tal de fer oficial el
fitxatge de l’argentí Kevin Benavides guanyador del Dakar
d’enguany amb Honda.
Aquestes eren les paraules de
Benavides: “Em sento molt
emocionat d’unir-me a l’equip
Xarxa Bull KTM Factory Racing, és gran canvi per a mi.
Com a campió del Dakar,
aquest canvi suposa un nou i

Jordi Viladoms: “Els
seus resultats parlen per
si mateixos i estic segur
que la seva riquesa
de coneixements ens
aportarà molt”

important capítol en la meva
carrera esportiva. Sempre
he estat un fan de les motos
KTM, i de com està organitzat l’equip; realment crec que
és la millor opció per a mi
per avançar en les meves carreres i poder aspirar a més
victòries al Dakar i al títol de
Campió del Món de Ral·lis
Cross Country. Sempre he
gaudit assumint nous reptes
en la meva vida i estic desitjant conèixer l’equip, la moto
i esforçar-me encara més”.
Jordi Viladoms, comentava:
“Els seus resultats parlen per
si mateixos i estic segur que
la seva riquesa de coneixe-

ments i experiència, així com
la seva motivació competitiva, aportaran molt al nostre
equip. Això, combinat amb
la nostra àmplia experiència,
assegura una forta col·laboració, que creiem que serà
de gran benefici per a tots
nosaltres. El nostre programa de ral·lis està experimentant alguns canvis, ja que ens
centrem en el futur i en els
nostres objectius de guanyar
el Campionat del Món i de
retornar el títol del Dakar a
Àustria. Estem desitjant començar el nostre programa
de proves amb Kevin, llest
per a la primera ronda del
Campionat del Món en els
pròxims mesos.”
Properament i després de la
reestructuració de l’equip,
la primera participació de
Kevin Benavides amb KTM
serà a principis de juny en el
Ral·li de Kazakhstan.

per Youtube i Twitch comentant i informant sobre el món
de la moto Trail amb un toc
d’humor. Des dels primers
programes i fins a dia d’avui,
TwinTrail Talks s’ha convertit
en un element essencial ple
de valor per a la comunitat
TwinTrail.

Després de la primera temporada, l’Isaac Feliu i el Carles Falcón, els protagonistes
dels TwinTrail Talks, es van
animar a fer al costat del seu
company Martín Solana, una
sèrie especial Dakar 2021.
Hora i mitja diària en directe per fer seguiment de tot el

El CPP Igualada acaba
la lliga regular amb una
nova derrota
TENNIS TAULA / LA VEU

E

l passat dissabte 1 de
maig el CPP Igualada es desplaçava a
Barcelona per jugar l’últim
partit de lliga contra el CTT
Barcelona. Era un partit
intranscendent per la classificació final, però en el
que els jugadors igualadins
tenien una oportunitat més
per agafar rodatge de cara al
partit vital per mantenir la
categoria.
Les coses no van anar gens
bé pel CPPI i es perdia pel
pitjor resultat possible 6-0.
D’aquests 6 partits 3 van
acabar en el desempat, un
cop més els dos de Dani
Luco, que en el 5è acusa
sempre un desgast físic important, i un més de Carles
Contreras que també s’està
convertint en un especialista en arribar al 5è 11 i per-

dre’l. El tercer component
de l’equip, Néstor Troncoso,
va començar molt fred el
partit i es va anar escalfant
de mica en mica, però no va
ser prou per poder donar un
punt al CPPI.
Amb aquesta última posició
de grup el CPPI es jugarà el
baixar o no baixar el proper
dissabte 22 de maig al Pavelló de les Comes contra
l´últim de l’altre grup de 2a
Nacional, el CTT Mollerussa, equip que ja coneixen bé
d’haver-hi jugat força vegades. Serà un partit molt renyit i on només compta la
victòria, o en cas d’empat
s’hauran de comptar els 11’s
que hagi guanyat cada equip
en aquest enfrontament.
Per tant, ara vénen unes setmanes d’entrenar durament per
preparar i jugar el partit amb
les millors de les garanties.

Neix el TwinTrail Racing Team, un equip amb seu a Castellolí i la
mirada posada al Dakar 2022
MOTOR / LA VEU

E

l Ral·li Dakar és un
somni per a molts. I
la pandèmia de la covid-19 ha estat un contratemps per a la majoria, tot
i que també ens ha deixat
temps per pensar i renovar
idees. I d’aquesta combinació neix el TwinTrail Racing
Team, un equip de tres pilots
amateurs que vol estar a l’Aràbia Saudita el proper mes de
gener per competir en la 44a
edició del ral·li més dur del
món: el Dakar.

El compte enrere ja ha començat
Un Dakar no es prepara en
dos dies. Així que l’equip, tot
i que s’està donant a conèixer
ara, ja porta uns mesos en
marxa, tant a nivell individual dels pilots (entrenaments,
curses, etc) com de grup.
El proper mes serà clau, amb
la participació al Ral·li Andalusia (11-16 maig), que
permetrà als tres membres
de l’equip aconseguir el passaport de l’ASO per tenir un
dorsal del Dakar 2022.

Streamings en directe que et
porten al Dakar
Botigues tancades, viatges
cancel·lats, cursos presencials
anul·lats. Així anava el 2020.
Però TwinTrail Store i TwinTrail Experience, van donar
la volta a la situació a través
dels TwinTrail Talks, unes
sessions setmanals en directe

Un projecte fet realitat grà-

ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES
GRÀCIES A LA LLEI DE LA
2a OPORTUNITAT
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que succeïa a l’Aràbia Saudita. D’aquests TwinTrail Talks
va sortir definitivament el
cuquet que tots els motards
porten dins. Pocs mesos més
tard, reptats pels seus seguidors, han creat l’equip TwinTrail Racing Team que lluitarà per estar al Dakar 2022.

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
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cies als Supporters
Aquesta presentació del
TwinTrail Racing Team no
pot acabar sense esmentar els
Supporters. Tota la comunitat que envolta TwinTrail ha
sigut l’eix principal perquè
els tres pilots es llancessin a
l’aventura del #Road2Dakar i
ara són el suport incondicional que necessiten per seguir
endavant.
Al web www.twintrailracingteam.es es pot trobar tota la
informació per convertir-se
en Supporter oficial i estar a
el dia de totes les novetats de
l’equip a través d’un canal privat de telegram, entre d’altres.

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
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truca’ns al: 629 77 31 01
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El primer equip femení del CH Igualada Atletes del CAI participen
segueix sense conèixer la derrota
en els Campionats
Copa Federació.
jar un punt la intensitat de- Universitaris de Catalunya
HANDBOL / LA VEU

SANTPEDOR 23
SERVISIMÓ CHI 25

E

l Servisimó Club
Handbol Igualada es
desplaçava dissabte a
la tarda a la coneguda pista
del Santpedor, equip que la
temporada passada estava al
mateix grup de segona catalana i que va aconseguir l’ascens.
Les anoienques esperaven un
partit complicat, intens i dur
però el plantejaven amb totes
les expectatives per competir-lo fins al final per aconseguir la victòria i així seguir
amb el ple de victòries a la

El partit va començar amb les
del Bages molt més connectades i fortes. 3-0 de parcial
en els primers cinc minuts.
Un matiner temps mort va
fer reaccionar a les blaves
aconseguint un intercanvi de
gols que feia arribar al descans amb un marcador de
13-10 per les locals.
La segona meitat va tenir la
mateixa tònica que la primera. Un Santpedor un pèl més
encertat de cara a porteria i
dur defensivament, i un Igualada que no es donava per
vençut i treia tot el caràcter.
Els últims 3 minuts de partit però, les noies dirigides
pel Roger Calzada van pu-

fensiva i juntament amb les
aturades de la Xènia Méndez
van aconseguir posar-se per
davant en el marcador a falta d’un minut per acabar el
partit. El temps va concloure
amb el resultat final de 23-25.
Pel Servisimó Club Handbom Igualada van jugar;
Xènia Méndez, Ari González, Alba Camanyes, Olga
Núñez, Martona Segura, Mar
Samper, Oriana Quintero,
Andrea Torregrossa, Maria
Noguera, Èlia Roca, Berta
Calzada, Marta Hernández,
Queralt Badia. Entrenats per
Roger Calzada, Max Segura i
Lalo Canales.

Dues medalles pel CAI al Campionat
Català de Combinades
ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes del CAI Petromiralles
David
Muñoz i Núria Moix
van assolir les medalles d’Argent i Bronze respectives en
el Decatló Sub-20 masculí i
l’Heptatló Sub-18 femení al
Campionat de Catalunya de
Proves Combinades disputat el passat cap de setmana
al Serrahima de Barcelona.

Hi participaren 3 atletes del
CAI Petromiralles, amb una
brillant actuació global. Les
proves tingueren les mesures
de protecció habituals per la
Covid-19.
David Muñoz era sots campió -Argent - en el Decatló
Sub-20, amb 6.540 punts i
els següents registres en les
10 proves: 100 m.ll.: 11”43
/ Llargada: 6,42 m. / Pes:
12,56 m. / Alçada: 1,79 m.

/ 400 m.ll.: 51”16 / 110 m.
tanques: 15”74 / Disc: 30,11
m. / S. Perxa: 4,20m. / ll. Javelina: 43,73 m./1.500 m.ll.:
4’40”89, amb els 1ers llocs en
400 m.ll., Perxa i 1.500 m.ll.
com a posicions individuals
més rellevants.
Nuria Moix era 3a i Bronze en
l’Heptatló Sub-18 amb 4.136
punts i amb els següents parcials en les 7 proves: 100 m.t.:
16”36 / S. Alçada: 1,52 m. /
llanç. Pes: 12,33 m./ S. Llargada: 5,05 m. / ll. Javelina:
23,67 m. / 200 m. ll. 27”93 /
800 m.ll.: 2’40”07, essent 1ª
en Pes i 3ª en Llargada com
a posicions individuals més
rellevants.
Eloi Santafé va abandonar
per lesió en el Decatló Sub-23
després del salt de llargada,
amb els següents parcials en
les 2 proves disputades: 100
m.ll.: 11”05 i S. Llargada:
6,65 m. amb el 1r lloc en els
100 m.ll. com a posició individual més rellevant.

ATLETISME / LA VEU

D

issabte passat, 1 de
maig, es disputaren
a les pistes de les
Basses de Lleida els Campionats de Catalunya Universitaris en pista, amb una nombrosa participació d’atletes
defensant els colors de les
diferents Universitats catalanes. Eren classificatoris per
als Campionats d’Espanya.
Hi prengueren part 5 atletes
del C.A.Igualada Petromiralles amb una gran actuació
global, assolint 4 medalles
- 1 d’Argent i 3 de Bronze - i
2 llocs de finalista en les proves respectives.
Marta Garrido era 2a i Argent en llançament de javeli-

na, amb 28,28 m. i era també
5a en el disc, amb 20,82 m.
competint per la Universitat
de Barcelona.
Marina Súria era 3a i Bronze en els 3.000 m.ll., amb
11’28”64, competint per la
Universitat Politècnica de
Catalunya.
Abdelhakim Hamid era 3r
i Bronze en els 1.500 m.ll.,
amb 4’03”46, competint per
la Universitat Rovira i Virgili.
Laia Planas era 3a i Bronze
exaequo en el salt d’alçada,
amb 1,50 m., defensant els
colors de la Universitat de
Girona.
Berta López era 6a en els 800
m.ll. amb 2’45”82, competint
per la Universitat de Lleida.

Carla Bisbal (CAI)
s’imposa en S-18 a la
Milla Urbana de Ripollet

ATLETISME / LA VEU

L

’atleta Sub-18 del C.A.
Igualada Petromiralles/Jocnet Carla Bisbal, va assolir la 2a posició
general Absoluta i 1a en
categoria Sub-18 en la 24a
edició de la Milla Urbana de
Ripollet, disputada dissabte
sobre els 1.609 m. habituals,
amb les mesures de seguretat corresponents per la Co-

vid-19.
Carla Bisbal s’imposava assolint, a més la 2a posició en
la prova conjunta Absoluta,
amb un registre de 5’27”, en
la cursa dominada per l’atleta Sub-20 Laura Torres (Ripollet U.A.) amb 5’23”.
Jan Solà era 2n en Sub-18 i
6è Absolut en la prova conjunta, amb 5’02”, cursa dominada per Pol Fernández
(C.A. Granollers) amb 4’45”.
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Gran èxit en el I Trofeu Interclubs
Georgina Gabarró, de
organitzat pel Club Gimnàstic Ballerina la UECANOIA, a la
Selecció Catalana
CURSES DE MUNTANYA
/ LA VEU

A
GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat diumenge va
tenir lloc el “I Trofeu
Interclubs” al poliesportiu de Can Titó organitzat pel Club Gimnàstic Ballerina. Després de més d’un
any sense organitzar els seus
tradicionals Trofeus a causa
de la pandèmia, es va tornar
a gaudir d’una gran jornada
de gimnàstica rítmica a Vilanova del Camí amb la participació de 200 gimnastes de
diferents clubs de Catalunya.
El Trofeu es va dur a terme
amb tots els protocols de sanitat marcats per la Generalitat, tot i ser diferent a causa
de les restriccions, gimnastes
i públic van tornar de nou a
la competició i a viure totes
les sensacions d’una jornada
presencial d’aquest esport.
La gimnastes representants
del Club que van participar
en la jornada, van fer una
gran competició i van gaudir
amb gran passió del seu exercici a pista, aconseguint grans
resultats en cada categoria,

aquest son:
Categoria Prebenjamí B: Paula Vitoria i Daniela Vera, medalla de plata i bronze respectivament.
Categoria Benjamí B: Abril
Quintana, Claudia Pérez, Lucia Rodríguez i Carlota Ranchal, assolint les primera, segona, quarta i setena posició
en la seva categoria formada
per més de trenta gimnastes.
Categoria Aleví B: Èlia
Múñoz va assolir una merescuda sisena posició.
Categoria Infantil B: Berta
Tiana, Júlia Rodríguez, Judit
Guillén, Ainara Busquets i
Eva Beltràn, aconseguint l´or,
bronze, la vuitena, novena i
dissetena posició en una categoria molt nombrosa.
Categoria Cadet B: Judit Vitoria es va proclamar subcampiona en la seva categoria.
Categoria Juvenil B: Duna
Monroy amb cèrcol es va proclamar campiona en la seva
categoria.
I per finalitzar, Paula Mensa (Juvenil Base) amb maces
assolí l’or; i Gisela Ramírez(

Junior absolut) amb pilota i
cinta assolí el bronze.
Tanmateix aquest cap de
setmana el Club Gimnàstic
Catalunya ha retransmet el
Trofeu Sabadell online, en el
qual van participar-hi diferents gimnastes del Club fent
un paper important i assolint
grans resultats:
Daniela Vera i Paula Vitoria (prebenjamí B) aconseguint l’or i plata de la categoria; Lucía Rodríguez i
Abril Quintana (benjamí B)
proclamant-se campiona i
subcampiona; Claudia Pérez
i Èlia Múñoz (aleví ccee 2)
en primera i segona posició;
Júlia Rodríguez, Ainara Busquets i Gemma Rodríguez
(junior ccee 2) assolint les
tres posicions del podi respectivament.
Des de el club volen felicitar
a gimnastes i cos tècnic per
la gran feina; agrair a les famílies, gimnastes, a l’Ajuntament de Vilanova del Camí
i personal de Can Titó que
fan possible la organització
d’aquests esdeveniments.

ta tornada a pistes i vol felicitar a les gimnastes i a les seves

entrenadores, Aina Sanchez,
Elisa Irasoc i Laia Poch.

L’Anoia Club Gimnàstic torna a les pistes
GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat dissabte es va
celebrar a Terrassa, la
segona fase de la Copa
Catalana de gimnàstica artística, per les categories d’Escolars. De l’Anoia C.G. van participar-hi 8 gimnastes, Aina
Leonés, Clara Miserachs,
Dephca Junyent, Lola Valls,
Mar Claramunt, Noa Alamo,
Ona Torras i Queralt Mateu,
totes en la categoria Escolar
D 3 aparells, barra d’equilibri, terra i salt. Les gimnastes del club igualadí van
desenvolupar un excel·lent
paper i resten a l’espera de
les classificacions. Amb totes
les dificultats derivades de la
covid-19, com restriccions,
confinaments i altres, el club
està molt content amb aques-

quest passat cap de
setmana a Cambil
(Jaén) es va disputar la Mágina Trail, un doble
Campionat d’Espanya individual i per seleccions de curses verticals per un costat i
de curses de trail en línia per
l’altra.
En aquest campionat hi van
participar diverses seleccions
de comunitats autònomes i
Catalunya no va ser menys,
amb una selecció amb noms
com Jan Margarit o Pere Rullan.
Gràcies als bons resultats
aconseguits a les darreres
curses per Georgina Gabarró,
van posar a l’atleta del club
anoienc UECANOIA a la
llista de noms ideals per defensar els colors de la selecció
catalana.
Dissabte dia 1 va tenir lloc
la cursa vertical de 2,7km i

1000m de desnivell positiu on es va coronar el Pico
Aznaitín. Georgina Gabarró va entrar en 7a posició
absoluta, essent la primera
noia de la selecció catalana
en creuar la línia d’arribada.
A nivell d’equips, la selecció
catalana femenina va aconseguir la 2 posició general
d’equips i la primera posició
en categoria masculina.
Diumenge al matí, i sense
temps per haver descansat,
s’iniciava la cursa en línia de
28km i 2250m positius. Aquí
el combinat català femení va
aconseguir la tercera posició
i el masculí la segona. En el
cas de la corredora anoienca, la Georgina va finalitzar en 25a posició després
de patir una indisposició al
quilòmetre 16 ocasionada
per la forta calor que va caracteritzar la jornada. Tot i
amb això va aconseguir refer-se, recuperar posicions i
finalitzar la cursa.

Masters de Catalunya de
pilota olímpica 2019
FRONTENNIS / LA VEU

A

quest diumenge passat, s’ha disputat en
els frontons CEM
Olímpics de la Vall d’Hebron
el Masters de Catalunya de
pilota olímpica 2019. Els jugadors del Club Frontennis
Igualada, Marc Esteve i Adrià
Cano, després del sorteig de
les parelles, han jugat els seus
corresponents partits. En
Marc Esteve ha caigut en la
fase de grups i Adrià Cano ha
passat a semifinals on finalment ha perdut. La victòria
del Masters ha estat pels jugadors José Juan Cuesta i Biel
Vaghi.

Cal dir que, la Federació
Catalana de Pilota ha lluitat perquè aquest Masters es
pogués disputar en aquestes meravelloses instal·lacions, on es va jugar el passat
Mundial de Pilota i on des
d’aleshores només s’ha pogut
jugar-hi en comptades ocasions.
Per altre banda, s’ha disputat també, aquest passat diumenge, el partit aplaçat per la
pluja de la setmana passada
del Campionat de Catalunya
de pre olímpica per parelles
i els jugadors Oriol Claramunt i Martí Claramunt han
caigut davant Cerdanyola
amb un 15-4/15-8.
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La 32a Mostra Igualada aposta pel format presencial per
a les propostes teatrals i virtual per als professionals
La 32a edició retrà una especial atenció a les companyies catalanes i acollirà 47 espectacles, 8 estrenes i més d’un centenar de
funcions en 15 espais
TEATRE / LA VEU

D

el 26 al 30 de maig del
2021 se celebrarà la
32a Mostra Igualada,
la fira de referència de les arts
escèniques per a tots els públics
de Catalunya. La Mostra prepara una 32a edició excepcional
en un format híbrid, combinant l’activitat professional en
línia i les propostes en viu, en
una edició repensada i adaptada al present amb l’objectiu de
garantir al màxim la seguretat
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 programades. Com a Fira,
és el punt de trobada anual dels
professionals del sector amb
una Llotja, enguany virtual, i
activitats adreçades a companyies i programadors per proveir les programacions familiars d’arreu del territori català i
facilitar l’accés als circuits estatals i internacionals.
Durant la presentació oficial
feta aquest dimecres a Igualada
i amb la presència de l’alcalde
Marc Castells, el regidor de
Cultura Pere Camps; Ramon
Giné, director artístic de la
Mostra i Miquel Curanta, director de l’Institut Català de les
Empreses Culturals, Ramon
Giné va fer especial menció
al “context excepcional de la
Mostra d’aquest any, després
que l’any anterior s’hagués de
suspendre a causa de la pandèmia. Serà una Mostra molt
especial, amb una major presència de companyies catalanes i amb la no presència de
companyies
internacionals.
Es podran veure espectacles
de molta qualitat, alguns dels
quals s’havien d’estrenar a la
Mostra de l’any passat i d’altres
que s’han escollit per aquesta
edició de totes les propostes
que ens han fet arribar”.
La 32a Mostra Igualada en
xifres
Enguany la Mostra Igualada ha
rebut més de 700 sol·licituds
de companyies, de les quals, la
direcció artística n’ha seleccio-

nat 47. Durant 4 dies es podran
veure un total de 116 funcions.
D’aquestes companyies, 39 són
de Catalunya i 8 de la resta de
l’Estat. Degut a la situació de
pandèmia la Fira no comptarà
amb la participació de companyies internacionals. Dels
47 espectacles que es podran
veure, hi haurà 9 estrenes absolutes.
La Mostra tindrà 15 espais
d’actuació amb un aforament
del 50% i tota la programació
de carrer tindrà lloc en recin-

farà reflexionar sobre el món
en què vivim; La “petita” Moby
Dick de Eudald Ferré Teatre de
Titelles i Màscares, el misteriós
viatge continental d’una “petita” balena.
La programació teatral de
la Mostra inclourà la revisió
d’alguns contes clàssics com
Hamelí a càrrec de Xip Xap;
Nautilus, 20.000 llegües de viatge submarí, la història que escriuria Juli Verne a dia d’avui,
a càrrec de La Negra; El Patufet
(i els seus pares), de Teatre Nu,

història que ens demostrarà que “fa més qui vol que
qui pot”; VoloV de Col·lectiu
TQM, un viatge sonor entre
paisatges i emocions.
Igualada també acollirà l’espectacle 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 tendra infància.
La música també és un gènere clau de la Mostra Igualada.
En aquesta edició es podrà
veure l’obra Tot esperant en

Teatre, una experiència visual a
través de la veu i la cançó.

tes a l’aire lliure amb accés limitat, amb un preu simbòlic
de 2 euros. Com en els darrers
anys per fer més accessible i
segmentar el volum de programació, la Mostra Igualada es
divideix en 6 itineraris en funció de l’edat del públic al qual es
dirigeixen els espectacles.

un espectacle que connecta
amb humor la història tradicional amb les obsessions d’avui i
Polzet de Zum-Zum Teatre.
Pel que fa a propostes de dansa,
es podrà veure Terra 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
contemporània en un espectacle geomètric fascinant; Marúnica de Cia Roberto G. Alonso,
un viatge poètic i visual pel fascinant món creatiu de la pintora surrealista Maruja Mallo
i Labranza Kids de Colectivo
Lamajara, que utilitza la figura
del pagès i l’artista per identificar les semblances en els dos
camps i veure com aquestes
conviuen.
A la Mostra Igualada tampoc
hi faltaran propostes de circ i
clown com Só. de Xampatito
Pato; Àvol de Circ Bover, una

Will d’Egos Petits, un musical
shakesperià per als menuts que
fa un retrat humorístic de la
condició humana; Ondina de
Les Anxovetes, un espectacle
d’havaneres per a tota la família; Andròmines de Samfaina
de Colors, un espectacle poètic
que ens parla de la fugacitat del
temps i Vers per on, poemes i
cançons amb Pentina el Gat,

Mostra PRO Catalan Arts
Per tal d’adaptar-se a la nova situació, la Fira s’allarga un dia i
les activitats dirigides als professionals, que es concentraran de
dimecres a divendres, seran virtuals. Això permetrà participar
de la Mostra als professionals
no només catalans, sinó també
estatals i internacionals. Tot i
que la programació d’espectacles serà presencial, enguany se
substitueix la Llotja física per la
Llotja Virtual, on tindrà lloc la
Mostra Pro Catalan Arts, amb
presentacions, reunions ràpides, espectacles en streaming i
moltes altres activitats.
A la secció professionals del
web de la Mostra es detallen
tots els avantatges d’acreditase a la fira com per exemple
invitacions i reduccions en el
preu de les entrades, accés a
l’espai virtual exclusiu per a
professionals o inclusió de les
dades de l’entitat al llistat de
professionals.

La programació
Són variades les temàtiques
que s’abordaran amb la programació artística d’enguany:
la diversitat, la identitat de gènere, la crítica social, la incertesa a la joventut, el dol, la mort
d’éssers estimats o el qüestionament de l’amor romàntic.
D’entre les propostes teatrals
destaca Les croquetes oblidades
de Les Bianchis, sobre el dol i
com parlar de la mort als infants; Jaleiu de Guillem Albà
& La Marabunta, una festa
d’humor, ritme i diversió; La
faula de l’esquirol de La Baldufa
Teatre, un espectacle que ens

Per als més petits de tots
Per segon any, la Mostra crear
l’itinerari ‘Per als més petits
+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 parateatral amb una gran
càrrega de poesia visual; Nius
d’Helena Cabo Vila - CreaMoviment, un espectacle per
a nadons amb música original
en directe, dansa i dinàmiques
participatives d’experimentació
i KL’AA, la teva cançó d’Inspira

10 propostes per atraure els
joves al teatre
Els joves podran gaudir de propostes com Lázaro dels valencians Leamok, una adaptació
lliure del clàssic espanyol ‘El
Lazarillo de Tormes’; Paraules
que trenquen ossos de Companyia Pagans; Container d’Emília Gargot, aldarulls a l’espai
públic digital; Boira a les orelles
de Els Pirates Teatre, un retrat
de la sordesa que ens farà reflexionar sobre l’acceptació, la
convivència i els prejudicis; Bodas de sangre de Projecte Ingenu, un espectacle on la paraula
s’acompanya i se sosté a través
del cant, la música electrònica,
el cos i el moviment; Dados de
Ventrículo Veloz, que narra el
viatge cap a ser qui realment
s’és, cap a la trobada amb la nostra identitat i el dret a ser qui
som; Les històries naturals de
Lazzigags Produccions, un viatge des del cor de les tenebres,
als sentiments més profunds i
El pes del plom de La Virgueria,
un thriller teatral i poètic sobre
el comerç d’armes.
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L’Antic Gremi de Traginers presenta el conte “Us sumeu a la festa?”
EXPOSICIONS / LA VEU

E

l passat divendres 30
d’abril al Museu de
la Pell amb l’entrega
de premis del concurs d’enguany, es va donar per inaugurada l’exposició “Fotografiant Tres Tombs”, que acull al
voltant de dues-centes obres i
que tothom qui ho desitgi la
podrà visitar, de forma gratuïta, fins el 30 de maig dins
l’horari d’obertura del museu.
En motiu del proper bicentenari de l’Antic Gremi de
Traginers i del 90è aniversari de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada, s’ha cregut oportú poder oferir una exposició
diferent i més àmplia de l’habitual, que no només acull a
les fotos participants i premiades del Concurs de Fotogra-

fia d’enguany, sinó també una
selecció de les fotografies premiades del concurs dels darrers 40 anys.
En l’acte es van lliurar els premis als guanyadors del concurs d’aquesta edició i seguidament es van fer uns breus
parlaments. L’acte va comptar
amb la presència de l’alcalde,
el regidor de Cultura, el vicepresident del Consell Comarcal i altres regidores de l’Ajuntament d’Igualada, així com
de la directora del Museu de
la Pell, els presidents de les
dues entitats i una representació de la Junta d’ambdues.
“Us sumeu a la festa?”
D’altra banda, pel que fa al
demà dissabte 8 de maig a 2/4
de 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu es presentarà

el conte Us sumeu a la festa?.
Es tracta d’una proposta adreçada al públic infantil i juvenil que pretén explicar qui
és i què fa el Gremi, i donar
a conèixer també la festivitat
dels Tres Tombs i els diferents
actes que giren al seu voltant.
El projecte s’ha impulsat des
del mateix Antic Gremi de
Traginers d’Igualada, coincidint amb el bicentenari de
l’entitat, que es celebrarà el
proper gener.
Us sumeu a la festa? és un
treball il·lustrat per Elisabet
Serra i Vendrell a partir del
text de l’escriptor Oriol Solà
i Prat.

L’acte s’encetarà amb els protagonistes del conte que en
un format de tertúlia ens
explicaran el projecte. Seguidament, entre els socis i sòcies presents, es celebrarà un
sorteig de tortells gentilesa
de les pastisseries Pla, Closa,
Fidel Serra i Bon Tast, i per
acabar una representació de
músics de la Banda de Música
d’Igualada ens amenitzaran
amb les músiques de les festes
gremials.
Per tal de poder assistir a l’acte (que serà gratuït), i poder
controlar-ne l’aforament serà
necessari reservar entrada a
partir del dimecres 5 de maig

a través del següent enllaç:
https://tiquetsigualada.cat/.
A partir de les 6 de la tarda
les portes del teatre s’obriran
per tal de fer una entrada esglaonada.
Aquell mateix dia tothom qui
desitgi un exemplar del conte
en podrà obtenir un per 15€
o bé podrà trobar-lo als següents punts de venda a partir del mateix dia: cal Rabell,
Aqualata, Llegim?, The Crafters, l’Avet, l’Stock, Vip’s, llibreria Díaz Sala, llibreria del
Passeig, La Maquineta, Punt
i Coma, llibreria Soteras (al
barri de Montbui) i al Museu
de la Pell d’Igualada.

La Biblioteca acull l’exposició «Sant Magí, el miracle de l’aigua»
fins el 29 de maig
La mostra explica diferents aspectes de Sant
Magí de la Brufaganya
com ara els aplecs, les
festes, la devoció o la
flora i la fauna

EXPOSICIONS / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada acull, del 7
al 29 de maig, 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 exposició s’insereix en el
projecte Sant Magí 2020, que
agrupa un conjunt d’activitats per commemorar el 400
aniversari de l’Aplec de Setembre. Divendres 7 de maig,
tindrà lloc la inauguració de
l’exposició en la que també
es presentarà breument el
«Llibre de la Fundació del
Convent de Sant Magí de la
Brufaganya», d’Avel·lí André
i Gabian.
L’exposició explica els diferents aspectes que es troben
a Sant Magí: els aplecs i les

festes, la devoció, la flora i la
fauna, el santuari i el monestir, les coves i les capelles i finalment els llocs on tradicionalment se celebra la festa. Hi
ha un apartat especial dedicat
expressament a Igualada on
encara és viva la portada de

l’aigua el dia de Sant Magí.
També hi haurà documentació de la participació d’igualadins en el patronat 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, devocionaris, cartells,
etc.
D’altra banda, cada dimarts
del mes de maig a les 6 de
la tarda, a la sala d’actes de
la Biblioteca, hi haurà una
activitat vinculada a l’exposició. Dimarts 11, Montse
Rumbau, presentarà el llibre
«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 conferència
«Passegem per Sant Magí»,
exposarà tot el ventall d’activitats que s’organitzen a la
Brufaganya. També explicarà
aspectes tècnics del funcionament de les Fonts de Sant
Magí, un aspecte molt desconegut fins ara. Finalment,
dimarts 25, Montse Rumbau
farà la xerrada – col·loqui «La
dona a Sant Magí» per destacar el pes de la dona en el
territori de la Brufaganya tant
des del punt de vista econòmic com social.
Per tal de complir amb les
mesures sanitàries, les places
seran limitades i caldrà fer
una inscripció prèvia per assistir a qualsevol de les activitats; per correu electrònic a
b.igualada.c@diba.cat, per telèfon al 938049077 o bé presencialment a la Biblioteca.
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Francesc Canosa
parlarà de Sixena a
l’AUGA
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Arriba a Igualada una exposició de fotografia dels
presos de Lledoners
FOTOGRAFIA / LA VEU

I
XERRADA / LA VEU

F

rancesc Canosa Farran,
Balaguer 1975, és periodista i escriptor, llicenciat en Periodisme i doctor en Comunicació. Director
del magazín LA MIRA. És autor de el llibre Sixena: la croada de la memòria. I dimarts a
2/4 de 4 de la tarda el podrem
escoltar per Canal Taronja en
una nova sessió de l’AUGA.
Sixena: la història de Catalunya i Espanya a través
d’un monestir.
Aquesta no és una història
sobre la guerra de l’art. Superem el quadre del conflicte
entre Catalunya i Aragó per
les peces artístiques i les pintures murals del monestir de
Sixena. Mireu darrere el marc
i hi veureu la història de veritat: reis, comtes, papes, soldats, lladres, salvadors, jutges,
militars, pintors, polítics, arqueòlegs, falsificadors, bisbes,
dictadors, advocats, policies,
capellans, monges... Sí, més de
vuit segles que mostren el fracàs d’això que s’ha anomenat
Espanya, a través de Sixena.
El monestir que està enmig de
tot. La frontissa de Catalunya
i Aragó. Aquí, entre el record
i l’oblit, hi viu la memòria.
Aquesta és l’obra més valuosa de Sixena i d’aquesta història: la memòria.

gualada acull des d’aquest
dimecres “Veure o mirar.
Retrats a presó”, l’exposició del Taller de Fotografia
del Centre Penitenciari Lledoners que recull els treballs
dels 27 interns que han realitzat el taller. D’entre els participants hi ha presos polítics
catalans privats de llibertat
des de fa més de tres anys,
com Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez.
Les activitats artístiques són
opcionals a la presó de Lledoners i el Taller de Fotografia
és una de les que ofereix el
Centre. El curs, dirigit per la
fotògrafa Maria Vernet, s’ha
centrat en la temàtica del retrat, i ha permès als participants aprendre la tècnica fotogràfica (digital, analògica o
lumínica) com a mitjà per expressar emocions. L’exposició
de les obres permet mostrar
l’aprenentatge dels alumnes
i, alhora, construir un vincle
cultural entre la presó i l’exterior.
La mostra està dividida en

Ja ha sortit el núm. 67
Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

diferents sèries fotogràfiques
que reflecteixen els sentiments, les esperances i els anhels d’uns interns obligats a
viure un doble confinament.
Entre les desenes de retrats
que ompliran les Encavallades del Museu de la Pell
d’Igualada es podran veure
obres que tenen com a protagonistes els propis presos
polítics.
Durant l’acte de presentació
de dimecres Armand Calderó, Secretari de Mesures Pe-

nals, Reinserció i Atenció a
la Víctima, va fer la palesa la
importància de la tasca que
es fa en aquests tallers d’art
per afavorir la reinserció dels
presos “doncs la presó ha de
donar oportunitats d’aprenentatge als seus interns com
a procés per a la reinserció a
la societat”. Per la seva banda,
Susanna Gracia, directora del
centre penitenciari dels Lledoners va fer esment a la importància que tenen aquests
tallers que permeten reconvertir un espai hostil en un
espai amable, remarcant “la
gran disponibilitat de molts
dels interns quan se’ls ofereix
la possibilitat de dur a terme
tallers com aquest i d’altres
que fem al centre”.
L’acte va comptar amb la
presència del Miquel, intern
al centre i de Jordi Sànchez,
pres polític, ambdós participants del taller. Jordi Sànchez, que no havia tornat a
Igualada des d’abans de ser
empresonat, explicava que “la
presó incomoda, no és agradable per a ningú, però crec
que a nosaltres ens compensa

el fet d’ajudar a fer-la visible
a la societat. Aquesta exposició mostra quelcom més de la
presó: darrere de cada imatge
hi ha persones que convivim
amb normalitat i cordialitat”.
Sànchez també va remarcar
que la presó ha de ser una
nova oportunitat per a tots
els que hi són “i puc afirmar
que les presons catalanes
compleixen amb aquesta fita
d’oferir noves oportunitats”.
Durant l’acte també es van
poder sentir unes paraules de
Jordi Cuixart, que no va poder-hi ser present.
L’Exposició està organitzada
pel Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Igualada i
el Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia. Es pot
visitar del 5 al 30 de maig a les
Encavallades del Museu de la
Pell, al carrer Doctor Joan
Mercader número 1 d’Igualada en els següents horaris:
dimarts i dimecres de 10h a
14; dijous i divendres de 10h
a 14h i de 16h a 20h; i dissabtes, diumenges i festius d’11h
a 14h. L’entrada és gratuïta.

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

@fruiteriaandreuserra

618 41 54 70

FruiteriaAndreuSerra

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.
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El clown coponenc JAM estrena nou
espectacle centrat en el fet migratori
«Le Voyage»
És possible abordar el
drama humà dels refugiats des d’un punt de
vista humorístic, amb
un llenguatge apte per a
tots els públics?
Sí, ho és

TEATRE / LA VEU

Q

TEATRE / LA VEU

Q

uè li passa a un
clown quan la seva
vida es veu trasbalsada de cop i volta per una
realitat que no controla i es
veu obligat a emigrar? La
resposta a aquesta pregunta
la dóna el clown JAM en la
seva última creació, Le Voyage, que es va estrenar oficialment el passat dissabte a la
32a. Fira de Titelles de Lleida. Una obra d’allò més emotiva, que ha aixecat passions
allí on s’ha pre-estrenat.
L’obra, de fet, s’havia d’estrenar a la Fira de Titelles de
l’any passat, que es va haver
de suspendre per la pandèmia. Durant els mesos de
desconfinament del 2020
es va representar en algun
municipi, despertant-hi una
veritable muntanya russa
d’emocions. Perquè el clown
no és només l’art de fer riure, sinó que de fet és l’art de
despertar sentiments amagats. I un pot ser el riure, sí.
Però també el plor, el dolor,
la tristesa, l’esperança… I

Farrés Brothers presenten
“Quanta, quanta, guerra”
de Mercè Rodoreda

JAM ho aconsegueix al llarg
dels 50 minuts que dura l’espectacle.
Amb Le Voyage, JAM posa
el focus en els refugiats i migrants, i en el viatge que han
d’emprendre cap a una nova
vida. Es tracta d’una reflexió
profunda sobre un col·lectiu
invisible, invisibilitzat i deshumanitzat, una temàtica
poc habitual en els espectacles per a tots els públics.
Amb malabars, manipulació
d’objectes i humor, permet
que infants i adults continuïn parlant-ne durant hores
quan tornen a casa.
L’escenografia és minimalista. A Le Voyage, res hi és
sobrer. Els migrants, ben
pocs estris sobrers porten a
sobre. I, en aquest context,
és on la maleta s’erigeix com
el gran símbol del migrant.
Una maleta plena de somnis

i esperances, una maleta que
ho és tot.
Carrera arreu del món
JAM, establert a Copons des
de fa anys, compta amb una
dilatada trajectòria artística.
Abans de la pandèmia, actuava regularment a bona part
dels països europeus, així
com en indrets tan diversos
com el Brasil, Rússia, Costa Rica, Turquia, Canadà o
Jordània. I, de fet, ha rebut
nombrosos reconeixements
internacionals: el 2019 va
rebre el premi al millor espectacle del Festival Poeti
Invasion de Sibiu (Romania), així com el premi al
millor espectacle al Ansan
Street Festival (Corea del
Sud) el 2007, alhora que va
quedar finalista al prestigiós
festival Gauklerfest de Koblenz (Alemanya) el 2015.

uanta, quanta guerra... (1980) és l’última novel·la que va
escriure Mercè Rodoreda i la
primera vegada representada per joves intèrprets professionals.
El projecte sorgeix de Biel
Rossell, que tenia el desig
de parlar de joves, fugint
d’estereotips imposats, i al
creuar-se amb la història de
Quanta, quanta, guerra... de
la Mercè Rodoreda, va tenir
clar que havia d’arribar al
teatre.
Per fer-ho l’acompanyarà Biel
Serena a l’escenari qui s’encarregarà de la composició
musical i l’espai sonor. I el
Martí Rossell participa en el
muntatge i la producció executiva.
Tres joves professionals de
gran talent que junts i de la
mà de Farrés Brothers i Cia
presenten la novel·la de Mercè Rodoreda on s’explica la
història del jove Adrià Guinart que, cansat d’estar tancat
a casa seva, decideix marxar a
la guerra a viure experiències,
però quan hi és, en fuig tan
com pot, mentre descobreix
el món per primera vegada.
Rodoreda explica: “Al meu
Adrià l’impulsa a anar-se’n
de casa la seva aspiració de
llibertat. D’aquesta llibertat
tan cantada -la sola paraula m’emociona- que només

mena a un canvi de presó”.
En la fitxa artística de la producció es compta amb la presencia de professionals com:
Eudald Ferré (construcció
titella), Glòria Ros (moviment), Nídia Tusal (vestuari),
Roger Oriol (il·luminació),
Eulàlia Prat (fotografia) i Bernat Enrich (vídeo promocional), entre d’altres.
El projecte té una clara voluntat d’arribar al públic jove
i adult. Els temes que tracta
l’obra i l’edat dels intèrprets
són el motor principal per
atraure els joves. Entre les
diferents activitats paral·leles que envolten l’espectacle,
Biel i Martí Rossell organitzaran una jornada de creació
escènica amb el suport d’Impuls Jove del Departament
de Joventut de l’Ajuntament
d’Igualada.
La data d’estrena, es preveu
per aquest any 2021.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Pica baptismal

L

a basílica de Sta. Maria
d’Igualada tenia en el 1598
un pica baptismal de ceràmica, datada en aquell any. En el
seu interior una decoració floral
envolta un acolorit escut igualadí
que, pel seu estil, semblaria obra
de l’artista Lorenzo de Madrid, el
mateix que també feu unes rajoles
per al Palau de la Generalitat. Si
l’interior està decorat, la part exterior és completament llisa, donat
que estava empotrada en una pica
de pedra.

Aquest objecte de culte religiós és
una obra d’art que està “guardada”
al Museu Episcopal de Vic on es
conserva en un estat gairebé perfecte. Al cap de més d’un segle, els
igualadins la vàrem poder veure al
Museu de la Pell d’aquesta ciutat,
en la mostra “1598. Igualada, Piques baptismals de l’Anoia”, en la
qual, a més d’aquesta peça, hi figuraren altres piques de la comarca, en ampliacions fotogràfiques
de Joan Soler. Fou del 16 de gener
al 16 de febrer del 2004.
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L’institut Joan Mercader actua a l’òpera “El monstre al laberint”
del Teatre del Liceu
ÒPERA / INMA MIÑÉS

E

l cap de setmana de
Sant Jordi es va estrenar al Gran Teatre del
Liceu l’òpera “El monstre al laberint”, amb la participació de
l’alumnat del Batxillerat d’Arts
Escèniques de l’Institut Joan
Mercader.
Estudiar música i interpretar
amb la veu o els instruments
és quelcom essencial per poder desenvolupar les capacitats expressives musicals, per
poder viure l’experiència estètica i integrar els conceptes
de manera significativa en el
nostre bagatge vital. Però si el
fet musical va interrelacionat
amb altres arts, encara adquireix una dimensió molt més
creativa i enriquidora.
A principi de curs ens van proposar un protocol, aire lliure,
distàncies, mascaretes… No
és pas fàcil cantar així, exigeix
més de la veu i de l’atenció auditiva, però valia la pena intentar-ho. En aquest moment
de dubtes, ens va arribar la
possibilitat de participar en un
projecte que es presentava ple
de reptes i il·lusions: participar
en un cor d’òpera, en l’obra El
monstre al laberint, del Gran
Teatre del Liceu, una obra

participativa amb alumnes de
diferents instituts de Catalunya. Amb prudència i prenent
totes les mesures de seguretat
requerides, però igualment
amb determinació, l’alumnat,
les famílies i el nostre centre
vam comprometre’ns a participar-hi.
Aquesta aventura d’aprenentatges, d’experiència escènica,
musical, estètica ha estat portada de manera transversal en
les matèries de modalitat del
batxillerat d’Arts escèniques,
música i dansa. Ens hem en-

dinsat en la història del Mite
de Teseu i el Minotaure; hem
pogut viure-la interpretant
els seus personatges –ara som
atenencs, ara cretencs… a
Creta, amb el Monstre…–, i
l’hem representat amb diferents tècniques pictòriques
(algunes seran presents a l’escenografia en el moment de la
representació). A més a més,
aquest mite, que és present en
el nostre imaginari, amb múltiples representacions –pictòriques, literàries, musicals…–,
reinterpretat des de la visió

EXPOSICIONS
CUIRASSES

Tombs” i del concurs d’enguany “RecorDe Teresa Riba Tomàs.
dant els Tres Tombs d’Igualada”.
Escultures de la igualadina Teresa Riba, sem- De l’1 al 30 de maig a al sala d’exposicipre sensible i personal, l’artista explora les ons del Museu de la Pell
emocions més íntimes.
Del 30 d’abril al 12 de juny a Artèria, espai
PETITS PAISATGES PINd’art

TATS

de Montserrat Oliva i Segura
Paisatges de petit format pintats en algun moment de les passejades al voltant
Exposició del Taller de Fotografia del Centre d’Igualada o en altres petites sortides.
Penitenciari Lledoners..
Fins al 22 de juny al Punt de Lectors de
Del 5 al 30 de maig al Museu de la Pell
la Biblioteca Central

VEURE O MIRAR. RETRATS A
PRESÓ

SANT MAGÍ, EL MIRACLE DE LA CULTURAL FA 10 ANYS
Totes les portades que han donat visibiliL’AIGUA
Aquesta exposició s’insereix en el projecte
Sant Magí 2020, un conjunt d’activitats per
commemorar el 400 aniversari de l’Aplec de
Setembre.
Del 7 al 29 de maig a la sala d’exposicions de
la Biblioteca Central

FOTOGRAFIANT ELS TRES
TOMBS

tat a l’agenda alternativa de la ciutat. Un
munt de protagonistes d’Igualada i rodalia li han posat cara.
Del 6 al 23 de maig a la Sala Municipal
d’Exposicions

ESPÈCIMEN TIPOGRÀFIC

L’alumnat de 2n curs de Gràfica Publicitària ha escollit una tipografia incorporant la imatge del seu autor
Selecció de les fotografies premiades en les 40 De l’1 al 31 de maig a al sala d’exposiciedicions del concurs fotogràfic “Típics Tres ons de la Gaspar

de l’escenògraf, ens compromet amb la realitat del nostre
món. Jonathan Dove, autor de
la composició, ens el mostra
amb un llenguatge nou, contemporani, actual, fins i tot inclou un “rap” al començament
del segon acte.
La formació amb professionals del món de l’escena musical i teatral: directors de cors,
Buia Reixach; escenògrafs,
Carlos Martos i Paco Azorín;
directors musicals, Manel Valdivieso, ens ha permès apropar-nos a l’obra des de l’ull de
l’artista i fer una lectura del
mite en relació a l’actualitat
que ens envolta. Els moments
de reflexió, de silencis, de dubtes es succeïen, així com els

més dramàtics i els més esperonadors. Totes aquestes consideracions ens han portat a
posicionar-nos i a comprometre’ns, i ens ajuden a entendre
la música, el teatre, l’òpera, la
cultura, en definitiva, com un
bé que ens fa créixer com a individus i com a societat.
I el 24 d’abril, hem actuat al
Liceu, en una obra coral, amb
una escenografia espectacular i molt actual. Una part de
l’espectacle es desenvolupava a
la platea, amb la qual cosa el
públic quedava totalment immers en l’obra: tot un èxit musical i escènic! Definitivament
interessant, moltes gràcies al
Servei educatiu del Liceu per
aquesta magnífica proposta.
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“Ramon”, espectacle finalista del Premi BBVA
de Teatre 2021, aquest cap de setmana a l’Aurora
TEATRE / LA VEU

A

quest cap de setmana
el Teatre de l’Aurora presenta Ramon,
d’EÒLIA I+D i FFMM. Un
brillant monòleg dirigit per
Mar Monegal i amb la interpretació de l’actor Francesc
Ferrer sobre la por al compromís, els límits de la llibertat i la impossibilitat d’aturar
el pas del temps.
El Ramon s’acaba de separar
de la Patri i, mentre busca
pis, s’instal·la a l’habitació
d’adolescent de casa dels
seus pares. Allà retroba la
guitarra, la
bicicleta estàtica i tot de cassettes que el transporten als
anys 90. Des de la seguretat
de la seva habitació, rememora el seu passat, però el
que no s’imagina és que, en
el present més immediat, la
seva vida està a punt de canviar i convertir-se en una autèntica muntanya russa.

L’obra ha rebut el Premi de la Crítica 2019
al millor text teatral i
és un dels espectacles
finalistes del Premi
BBVA de Teatre 2021
L’espectacle ha guanyat el
Premi de la Crítica 2019 al
millor text teatral, ha estat
finalista del Premi Butaca
2019 al millor text teatral i
ha rebut múltiples nominacions en altres categories dels
Premis de la Crítica i els Premis Teatre Barcelona 2019.
L’espectacle ha merescut ser
un dels quatre finalistes del
Premi BBVA de Teatre 2021,
en el qual col·labora per segona vegada el Teatre de
l’Aurora.
Horari i venda d’entrades
de Ramon
Les representacions de Ramon tindran lloc dissabte 8

de maig a les 20 h i el diumenge 9 de maig a les 19
h. Després de la funció de
dissabte, els espectadors
podran compartir les seves

opinions en una tertúlia que
obrirem amb els membres
de la companyia. Les entrades tenen un cost de 16 € i
13 € (amb els descomptes

habituals) es poden adquirir
per Internet i a la taquilla
del Teatre de l’Aurora (a la
plaça de Cal Font) una hora
abans de cada funció.

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

Ens pots trobar també a:

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

AFI Història
de la Fotografia a Igualada

PASQUA DE L’ANY 1913
AMB MOTIU DE LES TRADICIONALS “CARAMELLES”, HEUS AQUÍ UNA MEMORABLE FOTOGRAFIA
D’ALGUNS DELS MEMBRES DE “LA BANDERA NEGRA” AMB EL SEU CARRO GUARNIT.
AQUESTA ASSOCIACIÓ VA FORMAR-SE SOCIALMENT A L’ANY 1912, DEIXANT DE FER ÚS DE LES
DENOMINACIONS ANTERIORS: L’ALIANZA DE LA
JOVENTUT FLORIDA I LA SOCIEDAD ORFEO, QUE
HAVIEN OCUPAT, CAP AL 1880, UN PRIMER EDIFICI
AL VELL TEATRE TIVOLI UBICAT AL CARRER DEL
CLOS.
“LA SOCIETAT BANDERA NEGRA” VA TENIR LA
SEVA SEU AL CARRER DEL RETIR, A L’EDIFICI QUE
AVUI ALLOTJA LA VEU DE L’ANOIA, I QUE TAMBÉ
DÓNA AL CARRER DEL CARME.
DES DE PRINCIPIS DE 1930, “LA SOCIETAT BANDERA NEGRA” VA CONVERTIR-SE EN “LA SOCIEDAD
DE ALIANZA CULTURAL”.
Fotografia d’Arxiu de l’antiga Societat Bandera Negra.
Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a histo- Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Docuriadora i fotògrafa.
mentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
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“Frederica Montseny, la dona que parla”, una oportuna
descoberta de la dirigent anarquista i primera ministra
del govern espanyol i d’un país europeu

E

strenada aquest 2021, “Frederica Montseny,
la dona que parla”, de la directora Laura
Mañá, se centra en les dramàtiques vivències d’aquesta gran dona esdevingudes arran de l’assumpció de la cartera de Sanitat i Assistència Social,
el 1936, durant el Govern de la Segona República
Espanyola, endemés del drama del seu exili i judici a
França, un cop acabada la Guerra Civil. I, estrenada,
amb Motiu del Dia Internacional de la Dona, a les
tres cadenes autonòmiques, la catalana, la valenciana
i la balear, per a ser projectat a les sales de cinema
-com ha estat ara a l’Ateneu Cinema- precisament en
dates properes a la commemoració de 90è aniversari
de la proclamació de la Segona República.
Segons s’obté de les paraules de Maña, la pel·lícula
dóna resposta a la seva incansable pretensió de rescatar del silenci u oblit la biografia d’algunes dones
que han protagonitzat grans històries, i que, a causa d’una longeva discriminació de gènere, han estat eclipsades pel protagonisme dels homes; presentant-les endemés com a autèntics referents per a les
joves de les noves generacions.
Tanmateix, la pel·lícula també mostra la faceta més
humana de Frederica Montseny, els seus dubtes, la
fidelitat als seus principis, el seu extraordinari altruisme, així com el seu vessant de filla d’anarquistes, d’esposa i de mare, sempre empesa en la defensa
de l’alliberament de la dona.
Frederica Montseny va néixer, a Madrid el 12 de fe-

brer de 1905. Era filla de pares catalans, anarquistes, i intel·lectualment molt formats, i processats en
diferents ocasions per la seva ideologia llibertària;
unes circumstàncies que van afavorir que la nena fos
educada pels seus mateixos progenitors. En la seva
joventut va començar els estudis de Filosofia i Lletres, a la Universitat de Barcelona, la mateixa època
en què va ingressar a la Confederació Nacional del
Treball (CNT), i va començar a col·laborar en publicacions anarquistes amb articles periodístics de
temàtica social, filosòfica i feminista.
Entre els mesos de novembre de 1936 i maig de 1937,
Frederica va assumir el càrrec de Ministra de Sanitat
i Assistència Social de la Segona República Espanyola, amb Largo Caballero com a president del Consell
de Ministres; l’assumpció d’un compromís polític en
principi a les antípodes del seu ideari anarquista
-contrari a les jerarquies i institucions de poderperò que va acceptar a causa de l’empenta social de
l’anarcosindicalisme i per una imperiosa necessitat
d’aturar un mal major, l’ascens del feixisme en el
context bèl·lic que anava avançant, especialment en
la línia de contribuir a contrarestar l’avenç de les
tropes del bàndol franquista després del Cop d’Estat.
En el seu mandat, va ser pionera no només a l’hora d’enfrontar-se a una successió de dificultats en la
seva condició de primera i única ministra -en tant
que dona- sinó també pel factor d’exercir el seu càr-

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

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Periodista.
Núm. de Col·legiació: 20.196

rec, precisament, en plena Guerra Civil. No obstant
això, els seus passos valents i ferms van inscriure-la
en els annals de la història perquè va ser en l’exercici
del seu ministeri que va promulgar el primer projecte de Llei de l’avortament a Espanya i va crear uns
centres de cura i atenció a les prostitutes, proporcionant-les un allotjament i facilitant-les l’ensenyament
d’una professió. Si bé, pràcticament cap de les seves
iniciatives no va poder seguir endavant, les seves primeres actuacions van estar essencialment encaminades al procés d’evacuació de refugiats i a les urgències
hospitalàries derivades de la contesa bèl·lica.
En acabar la guerra, i després del seu breu ministeri, la seva terra d’exili va ser la Borgonya francesa;
regió on va ser detinguda per la Gestapo i sotmesa
a un Judici d’extradició que la conduïa envers les
disposicions de les autoritats franquistes, una condemna de la qual se’n va lliurar a causa del seu estat
d’embarassada i pel fet de manifestar el seu penediment d’haver format part del govern republicà. Des
de 1945, amb residència a Tolosa de Llenguadoc, i
fins a la seva mort mai no va abandonar França, de
la mateixa manera que tampoc va renegar mai dels
seus ideals anarquistes, expressats en destacades
publicacions: “La dona, problema de l’home”, “Cent
dies en la vida d’una dona”, “Crònica de la CNT”,
“L’anarquisme” i “Els meus primers quaranta anys”.
Va morir al gener de 1994, víctima de malaltia.
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Un èxit de taquilla
Estrena • Guardianes de la noche

REDACCIÓ/

A

rriba l’esperada ‘Guardianes
de la noche - Kimetsu no Yaiba - La pel·lícula: Tren infinit’,
l’anime de títol infinit que no és sinó
la primera pel·lícula de la reeixida
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, sèrie basada en el manga de Koyoharu
Gotōge que no ha parat de guanyar
adeptes des que es va estrenar en 2016
en la Weekly Shōnen Jump.
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 ocorren dins
d’un tren aparentment infinitament
llarg. Poc saben que Enmu, l’última
de les Llunes Inferiors dels Dotze Kizuki, també està a bord i els ha prepa-

rat un parany.
Seqüela de l’anime Kimetsu no Yaiba,
va ser un enorme èxit al Japó, aconseguint més de 290 milions de dòlars
de recaptació en plena pandèmia de
la covid i convertint-se en el llargmetratge més taquiller de la història del
país, per sobre de Frozen i El viatge de
Chihiro de Hayao Miyazaki.
Algunes escenes d’aquest animi semblen il·luminades per la imaginació
de Christopher Nolan, tan obsessionat amb el somni i les realitats paral·leles com està sempre el director de
‘Origen’. Durant bona part del film,
els seus principals protagonistes dormen, i tenen somnis fantasiosos o
malsons sinistres, i l’espectador, perquè així ho volen guionistes i director,
no sap amb certesa si el que ocorre és
un somni o és realitat.

Relax

Resistència

El racó del Cineclub • Nunca volverá a nevar

A Tous • De Gaulle

RICARD FUSTÉ/

E

l dijous 13 de maig, a l’Ateneu
Cinema, el Cineclub presenta, en el marc del D’A TOUR
FILM FESTIVAL DE BARCELONA, la producció polonesa del 2020
Nunca volverá a nevar, dirigida per
Malgorzata Szukowska i Michal Englert, a les vuit del vespre, en versió
original amb subtítols.
Un immigrant ucraïnès molt atractiu es guanya la vida fent massatges

REDACCIÓ/

P

arís, juny de 1940. França ha
de fer front a la invasió nazi
que està vivint en aquests
moments. Mentre que el general
Pétain (Philippe Laudenbach) està
disposat a rendir-se i, fins i tot, a
negociar amb Hitler, el general De
Gaulle (Lambert Wilson) aposta per
continuar la lluita i la resistència.
Un objectiu que posarà en risc la
vida de molts ciutadans, inclosa la
família De Gaulle. Mentre Charles
de Gaulle posa rumb a Londres, la
seva dona Yvonne (Isabelle Carré) i
els seus tres fills es veuen obligats a

exiliar-se per l’avanç alemany.
Gabriel Le Bomin és el director i
coguionista, al costat de Valérie
Ranson-Enguiale, d’aquest llargmetratge. Le Bomin aconsegueix un
retrat poderós del militar patriota
i del marit i pare sensible i humà
(subratlla amb tendresa la relació que mantenia amb la seva filla
menor, amb síndrome de Down), i
organitza l’estructura narrativa i la
intriga política i familiar perquè es
soldin aquestes dues idees en la figura de De Gaulle. I com és natural,
per a mantenir l’esperit francès en el
seu relat, evita entrar en el més l’escabrós de la Història.

als residents d’una comunitat benestant als afores de Varsòvia. Amb la
màgia de les seves mans, els curarà
el cos i també l’esperit.
De la mà de la directora polonesa
més prestigiosa del moment i el seu
col·laborador Michal Englert, ens
arriba aquesta faula surrealista, visualment exquisida, que a estones
sembla una barreja entre Twin
Peaks i el Teorema de Pasolini.
Una proposta tan inusual com engrescadora.
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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 Steadman, Dave Johns, Rakhee Thakrar,
Dave (Dave Johns) i Fern (Alison Steadman) són dos desconeguts 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.
CHAOS WALKING
EEUU. Ciència-ficció. De Doug Liman. Amb Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen, Demian Bichir,,
En Prentisstown, Todd ha crescut creient que la “Massilla”
va ser la responsable d’alliberar un germen que va assassinar
a totes les dones i va contagiar amb el “soroll” a la resta dels
homes. Després de descobrir un recés de silenci en un pantà, els seus pares adoptius l’obliguen a fugir el més ràpid que
pugui, deixant tot enrere excepte un mapa del Nou Món i
un missatge, així com una infinitat de preguntes sense respondre..
DE GAULLE
França. Històrica De Gabriel Le Bomin Amb Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet, Catherine Mouchet,
Paris, juny de 1940. La parella dels “de Gaulle” intenta fer
front al col·lapse militar i polític de França. Charles de Gaulle posa rumb a Londres mentre que la seva dona Yvonne
part cap a l’exili amb els seus tres fills..

NOMADLAND
Estats Units. Drama. De Chloé Zhao. Amb
Frances McDormand, David Strathairn, Linda May,
Charlene Swankie,
Una dona, després de perdre-ho tot durant la recessió, s’embarca en un viatge cap a l’Oest americà vivint com una nòmada en una caravana. Després del col·lapse econòmic que
va afectar també la seva ciutat en la zona rural de Nevada,
Fern presa la seva camioneta i es posa en camí per a explorar una vida fora de la societat convencional com a nòmada
moderna.
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 ocorren dins d’un tren aparentment infinitament llarg. Poc saben que Enmu, l’última de les Llunes Inferiors dels Dotze
Kizuki, també està a bord i els ha preparat un parany..

NUNCA VOLVERA A NEVAR
Polònia. Drama. De Malgorzata Szumowska, Michal Englert. Amb Alec Utgoff, Agata Kulesza, Maja Ostaszewska,
Un massatgista arribat de l’Est entra en la vida d’uns rics que
viuen en una comunitat tancada. La seva riquesa no impedeix que els residents transmetin tristesa. Aquest misteriós
nouvingut sembla ser capaç de curar les seves ànimes i canviar les seves vides.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
GUARDIANES DE LA NOCHE
Ds: 17:00
Dg: 19:30
DC: 19:30
NOMADLAND
Dv: 19:30
Dg: 17:00
UNA JOVEN PROMETEDORA
Ds: 19:30
NUNCA VOLVERA A NEVAR
(Cineclub)
Dj: 19:30

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

DE GAULLE
Ds: 17:30
Dg: 19:05
23 PASEOS
Dg: 17:30
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.
LAS DOS TORRES
Dv i Ds: 18:30
1/NADIE
Dg: 18:10/20:10
Dll a Dj: 18:00/20:00
1/GUARDIANES DE LA NOCHE
Ds: 16:10
1/ TOM Y JERRY
Dg: 16:05
2/GODZILLA VS KONG
Dv Dll a Dj: 17:05
Ds i Dg: 17:05/19:30
2/GUARDIANES DE LA NOCHE
Dv Dll a Dj: 19:30
4/ TIBURON BLANCO
Dv a Dll a Dj: 17:30/19:45
Ds i Dg: 16:00/18:00/20:00
5/NADIE
Dv: 18:00/20:00
Ds: 18:10/20:10
5/EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.
LAS DOS TORRES
Dv Dg Dll Dc i Dj: 18:30
5/EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.
LAS DOS TORRES (VOSE)
Dt: 18:30
5/GUARDIANES DE LA NOCHE
Dg: 16:10
6/CHAOS WALKING
Dv Dll Dc i Dj Dj: 17:15/19:25
Ds i Dg: 16:30
Dt: 19:25
6/CHAOS WALKING (VOSE)
Dt: 17:15
6/MORTAL KOMBAT
Ds i Dg: 18:50
7/AQUELLOS QUE DESEAN MI
MUERTE
Dv a Dll Dc i Dj: 17:00/19:10
Dt: 19:10
7/AQUELLOS QUE DESEAN MI
MUERTE (VOSE)
Dt: 17:00

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SENSE SESSIONS
DE CINEMA

䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀

8/NOMADLAND
Dv a Dll Dc i Dj: 17:25
8/NOMADLAND (VOSE)
Dt: 17:25
8/EARWING Y LA BRUJA
Dsi Dg: 17:25
8/UNA JOVEN PROMETEDORA
Dv a Dj: 19:40

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀
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Les millors Sèries

La reina del Flow, intriga a ritme de reggaetón
Es tracta d’una sèrie colombiana que triomfa a Netflix, i de debò és un efectiu culebrot actualitzat a ritme
de reggaeton, en el qual la música i l’acció són els protagonistes

C

reada el 2018, es pot
veure a Netflix i compta amb 82 episodis. A
Colòmbia, 17 anys després de
ser injustament empresonada,
la compositora Yeimy Montoya busca venjar-se dels homes que la van enfonsar i van
assassinar a la seva família...
A partir d’aquí, es genera una
història que ha captivat milions de seguidors a tot Llatinoamèrica i també a Espanya. El
reaggeton en té part de culpa...
Els que vam ser nens en els
anys 80 o 90, probablement els
noms de Topacio, Rubí, Pasión
de Gavilanes o Cristal ens seran d’allò més familiar...
Si, per contra, vas néixer una
mica més tard, la teva generació no va haver d’aguantar
com una família al complet
s’enganxava a una telenovel·la
i paralitzava les seves obligacions cada vegada que s’emetia un nou capítol. I solien ser
sempre després de dinar, a
l’hora de la migdiada.
Encara que aquest 2021 les sèries turques són un fenomen
similar al que vivíem amb els
culebrots llatins fa un parell
de dècades, tot apunta que
tindran un seriós competidor
gràcies a La reina del flow, una
telenovel·la colombiana.
La sèrie compta amb dues

Per moments, la banda sonora i la seva
campanya de difusió
sembla tan important
com la sèrie mateixa.
Per perícia de la producció, les dues cares van de la mà amb
una química digna de
ressaltar.
bases que se sustenten mútuament: una història simple
però poderosa i una perifèria netament reaggetonera on
cada actor/cantant actua per a
la trama venent-se a si mateix
com a producte musical per
fora de la sèrie.
Per moments, la banda sonora
i la seva campanya de difusió
sembla tan important com la
sèrie mateixa. Per perícia de
la producció, les dues cares
(història / campanya musical)
van de la mà amb una química
digna de ressaltar. Mai dóna la
sensació que La reina del flow
serveixi d’excusa per a una altra cosa, tot i que això es percep en els primers visionats.
Un guió ben portat, extens
en episodis però sense fer-se
tediós excepte en algun passatge, estem davant d’una telenovel·la que (sorpresa) s’ha

pres seriosament a si mateixa.
Fent de la simplicitat i els tons
moderats un tret d’estil que a
la sèrie li ve con anell a el dit.
La reina del flow funciona
igual que al seu dia van funcionar Betty la fea o l’esmentada Pasión de gavilanes, les
dues últimes telenovel·les que
es van guanyar el favor del
públic. Pot ser que, a l’igual
que les anteriors, no tingui un
guió excepcional ni uns actors
de nivell, però sí que té aquest
ganxo telenovel·lesc que fa que
la gent es quedi hipnotitzada.
Primer perquè explica una
història de despit i venjança i, a més, perquè malgrat
que el seu argument és similar a el dels culebrots de tota
la vida, els seus creadors han
sabut portar-se al present un
producte que hauria tingut el
mateix resultat trenta anys enrere.
La reina del flow explica la història de Yeimi, una noia que

La reina del flow
funciona igual que al
seu dia van funcionar
Betty la fea o l’esmentada Pasión de
gavilanes, les dues
últimes telenovel·les
que es van guanyar el
favor del públic.
ha passat 17 anys a la presó
per culpa de Charlie, el seu
primer amor i ara cantant
d’èxit (qualsevol semblança
amb Maluma és pura coincidència) famós arreu del món.
Ambientada entre una presó
de Nova York i els suburbis
de Medellín, aquesta novel·la
té tots els ingredients clàssics
dels culebrons: amor, traïció,
mort, enganys...
La sèrie arrenca amb Yeimi
a punt de sortir de la presó,
ansiosa de venjança, i retro-

T’agradaria jugar a bàsquet?
Vine a provar-ho amb nosaltres,
sense cap compromís, el dia que vulguis!
Escriu-nos a clubbasquetigualada@gmail.com o trucan’s al 608821045

cedeix en el temps per explicar com ha acabat allà. Els
primers capítols, que narren
l’adolescència dels protagonistes, són un esdevenir incansable d’esdeveniments: la història avança (i es complica) a
un ritme rapidíssim, una cosa
d’agrair en aquest tipus de ficcions però que resulta gairebé
incompatible amb atipar-se
d’un bon marató de capítols:
millor racionar-los, per salut
mental.
Potser no es converteixi en un
dels grans hits de Netflix, però
La reina del flow compleix
amb la seva tasca d’apropar
les noves generacions aquest
gènere televisiu, tan histriònic
com addictiu. La segona temporada de La reina del flow
s’acaba d’estrenar a la televisió colombiana (el passat 26
d’abril) i s’espera que aviat estigui disponible també a Netflix però de moment no hi ha
data d’estrena.
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

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

Sudokus

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS: 1. Solemnes declaracions demanant que a les places no hi hagi espectacle / 2. Gràcies a ell se’ns il·luminen les dents. S’estrena en el paper de bombona / 3. Al
mig de res. Sap fer que la càmera s’estigui quieta. Plural abreujat / 4. El primer que es veu
d’occident venint d’orient. Peix dotat d’estris de defensa d’estar per casa / 5. Falta de reacció,
per malaptesa o ensopiment. En algun estrany caire remaré / 6. Lliure empresa. Enderrocar no, però destrossar sí. Remor de rem / 7. Completi el prefaci, encara que una mica desordenat. Del matí al motí / 8. Entra a l’armari a dinar. Arbust que fa un croc croc monòton
/ 9. Formatge nascut per ratllar. Hidrocarbur molt freqüent als bars / 10. Estabornit. Llet
presa davallant per les faldes del volcà / 11. De tot una mica. Il·lustrada sense dur dibuixos.
Engloben una actitud / 12. Quan l’àvia s’hi abrigava semblava mig xalada. Revestia jueus i
palestins / 13. Trobat a faltar al penal. Període del terciari quan es va generar l’eó.
VERTICALS: 1. Genera unes mostres en públic que ens afecten. Vivia en un Ford sense
ser un indigent / 2. Extrems del Neuchatel. Adquirit com un àrbitre venut. Va fent la vertical / 3. Professor obligat a tenir el despatx obert. No enrotlla, quan arrissa / 4. Mesquí
com valencià grimpador. Substància que el veí diu que val per mil plantes. Una de dues /
5. Troba que ser d’una forma és d’allò més avorrit. Inaprehensible / 6. La gota que vessa del
got. Se’n troben molts a l’armari del captaire. Gent desnitrogenada / 7. Aliret de joia per llegir en Monzó. Democràcia escapçada?: no, ocrosa / 8. Tot el que he fet aquestes festes, en
un parell de folis. Clàssic contenidor de vi / 9. Com a companyia aèria és la més coherent,
si més no per la rima. En té l’amo a la mansió, d’atlants com aquest / 10. Quadre de baix
pressupost. Fa la becaina prop de la Mar Morta. Símbol en vaga / 11. Segrest a l’ascensor
mateix. I enduent-se calers en el mateix sentit / 12. Fa de mal estilar, aquest llibre de salms.
Resina que el mateix veí assegura que regalen.

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Solucions d’aquesta setmana
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Nivell mitjà

Nivell alt
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Ajuntament
de
Castellolí

El municipi de Castellolí

E

l terme municipal de
Castellolí té 25,25km2
i està situat al sector de
llevant de la Conca d’Òdena
en una vall que excava la riera de Castellolí. L’any 2020
tenia un cens municipal de
626 persones. El terme comprèn el poble de Castellolí,
cap de municipi, el veïnat de
Ca n’Alzina, el Raval de Sant
Feliu, que correspon a l’àmbit
de l’antiga parròquia de Sant
Feliu de la Vall, la urbanització dels Pinyerets i nombroses
masies.
El poble que coneixem avui
en dia té els seus inicis en el
castell del mateix nom del
qual se’n té les primeres notícies l’any 967. Anys més tard
va passar a ser dels Cardona.
Durant la Guerra dels Segadors el terme de Castellolí va

ser un punt important en l’estratègia d’intentar impedir el
pas de les tropes de Castella.
Inicialment el poble de Castellolí era disseminat en masies
però durant el segle XVIII es
produeix el canvi de ruta del
camí ral que deixa el congost
de Capellades per passar pel
Bruc fet que va comportar
l’agrupament del poble al voltant del hostals donant aquesta forma llargada que coneixem avui dia.
Aquí es bastí a partir del 1940
la tercera església parroquial
de Sant Vicenç de Castellolí,
de maons i neoromànica. Entre altres associacions, funciona al municipi la societat
La Brillante, que s’ocupa de
diversos actes culturals i recreatius.
La zona forestal, sobretot ocu-

pada per boscos de pins, és
molt extensa. Les terres conreades presenten un predomini
dels cereals per damunt d’altres conreus, com poden ser
la vinya i, ja en proporcions
molt menors, les hortalisses i
els ametllers. L’agricultura és
la principal activitat, mentre
que la ramaderia no té cap pes
en l’economia del municipi.
La indústria és representada sobretot per alguna petita
empresa de diferents sectors
(tèxtil, alimentari, etc).
En el terme de Castellolí l’any
2009 es va inaugurar Parcmotor Castellolí, un recinte que
inclou un circuit de velocitat,
escola de conducció, circuit
de supermotard i kàrting, circuit de motocross, zona per a
tot terrenys i zona de trial.

CASTELL DE CASTELLOLÍ
Es tracta de les restes del castell de Castellolí,
d’època medieval, situades al costat de la primitiva església parroquial de Sant Vicenç, que
també es troba en estat ruïnós. Es conserva
una cisterna rectangular, de grans dimensions, aparellada amb grans carreus, disposats
en filades horitzontals. A tocar de la cisterna,
hi ha una petita estança rectangular, coberta
amb una volta de mig punt, amb carreus de
petites dimensions disposats irregularment;
aquesta característica es repeteix als murs
perimetrals. A l’extrem nord-occidental, hi
ha una estança de planta trapezoïdal, també
coberta amb volta de mig punt. És construïda
amb petits blocs de pedra, col·locats irregularment en filades horitzontals. El conjunt del
castell es troba protegit per muralles perime-

trals. Les primeres referències documentals del
castro Audelino o Odelino són de mitjans segle
X, quan formava part dels castells de frontera
que lluitaven contra les tropes musulmanes.
El castell de Castellolí, juntament amb el
d’Òdena i el de Claramunt, possessions dels
Cardona, mantingueren un antagonisme amb
Igualada, vila reial, situació que perdurà fins
al segle XVII. Durant la Guerra del Segadors
(1640-1652), el castell va jugar un paper important en la defensa del territori contra les
tropes castellanes. A finals del segle XIX, durant les guerres carlines, al castell de Castellolí
s’hi va instal·lar un destacament militar que
defensava el camí i l’accés a la vila d’Igualada.
Emplaçament: Al cim del turó del castell..

SANT VICENÇ DE CASTELLOLÍ
Es tracta de les restes de l’església vella de Sant
Vicenç de Castellolí. És un edifici barroc del
segle XVIII, d’una sola nau amb creuer, amb
tres capelles per banda i campanar de torre
de base quadrangular. Conserva tots els murs
perimetrals, la torre i bona part del campanar.
L’absis és ornat amb bandes llombardes, que
també es troben parcialment al mur sud. La façana principal conserva l’entrada i la rosassa, i
a la resta de façanes s’hi obren diverses obertures, que romanen en bastant bon estat. Tanmateix, es conserven a l’interior de l’església, les
restes d’unes pintures barroques al fresc, d’iconografia decorativa amb predomini de les formes vegetals, a les capelles laterals i a la planta
central..
Emplaçament: Camí del cementiri.

www.dogaparts.es
Tel. 937778855
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Ajuntament
de
Castellolí

BALNEARI DE LA PUDA
El balneari de la Puda de Francolí va ser construït al segle XIX, aprofitant
l’existència en aquest indret d’aigües sulfuroses medicinals. És representatiu dels nous costums de la burgesia catalana de l’època.
El nom de la Puda prové de la mala olor que desprenen les seves aigües
sulfuroses.
La primera referència documental del balneari és un fulletó de l’any 1859,
que conté l’anàlisi de les aigües de la font, realitzat pel químic Josep Roure,
a petició de Josep Francolí Oliveras, el seu propietari. Es conserva un altre
fulletó de l’any 1880, que fa propaganda de les seves noves instal·lacions:
les set cambres de bany amb banyeres de marbre de Carrara i el jardí.
El balneari funcionava a partir d’una gran caldera, situada en un petit edifici a la part posterior de les cambres de bany, on s’escalfava l’aigua, que
arribava a les banyeres per unes conduccions.
Durant la Guerra Civil (1936-1939) es va accentuar el procés de deteriorament del balneari, que ja havia començat a principis de la dècada dels anys
30 del segle XX.
L’any 1945, la família Rigolfes, nous propietaris, va realitzar obres de reformes i ampliacions.
A la dècada dels anys 70, les portes del balneari es van tancar definitivament als hostes.
Emplaçament: La Puda s/n, Castellolí.

SANT PERE I SANT FELIU DE LA VALL
Sant Feliu de la Vall és una petita església
d’una nau, d’origen romànic, molt modificada i ampliada a mitjans del segle XIX. La nau
està coberta amb volta de canó reforçada per
un arc toral.
Del temple original conserva la nau amb
l’absis decorat amb arcuacions llombardes
entre lesenes. L’absis, que és de pedra local i
es troba molt reconstruït, conserva tres finestres de doble esqueixada coronades amb un
arc de mig punt adovellat, de pedra sorrenca. Els paraments interiors són arrebossats i
decorats amb pintures molt simples i esquemàtiques. Tanmateix, durant aquestes obres
d’ampliació, a la seva estructura original se li
van adossar una capella per banda, la sagristia, el campanar d’espadanya de dues obertu-

res ampliat a manera de comunidor, el portal
de ponent i el cementiri. Durant l’any 2002, el
temple va ser objecte d’obres de restauració que
van comportar la desaparició del cos afegit a
l’absis, al lateral del presbiteri, que feia funcions de sagristia, i van deixar al descobert les
tres finestres de l’absis i l’antic portal, situat a
la façana sud.
Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Castellolí i era una antiga parròquia rural, sufragània de Sant Vicenç.
Les primeres referències documentals de Sant
Feliu són del segle XI, als cartularis del monestir de Sant Cugat, del que era una cel·la per una
donació desconeguda.
Emplaçament: Sant Feliu de la Vall d’Aguilera.

COVES DE LA FONT DEL FERRO

Entrena’t
amb
nosaltres!

Es tracta d’unes coves de traçat laberíntic
obertes a la roca calcària eocènica. Presenten dues entrades que menen a dos vestíbuls intercomunicats i a una xarxa de múltiples galeries, amb un pou d’uns 6 m de
profunditat. La seva longitud és d’uns 33 m
i un recorregut total de 450 m aproximadament. Les restes de ceràmica recollides
a l’interior de les coves permeten documentar la seva ocupació humana durant el
neolític antic post cardial (4200-3800 aC.).
Emplaçament: Pel camí de les Coves, a mà
dreta del camí que de can Llucià de les Parres mena a la font del Ferro.

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 Castellolí /
Enciclopèdia Catalana

Extra escolar
de Mx per a nens
de 4 a 14 anys

Lloc: Circuit Parcmotor
Horari: Tardes, horari
a confirmar

+info: 93.516.61.61
info@parcmotor.com
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Cor i mans per a pregar i servir

En la declaració de la
renda, tens l’opció de
marcar les dues X
FULL DIOCESÀ

C

ada any, Càritas realitza un important esforç de comunicació i
sensibilització per recordar als
contribuents la possibilitat de
marcar, de manera conjunta,
les dues caselles d’assignació
tributària en la declaració de
la renda: Església catòlica i Finalitats considerades d’interès
social.
La campanya té com a objectiu
conscienciar la societat sobre
la importància de solidaritzar-se amb la tasca que realitza
l’Església i Càritas envers els
més empobrits de la societat,
i aconseguir augmentar l’aportació econòmica dels ciutadans
en la declaració de la renda del
2020.
Segons les dades amb què
comptem, la major part dels
contribuents desconeixen que
es poden marcar simultàniament les dues caselles: Església catòlica i Finalitats socials,
amb la qual cosa es col·labora
amb el 0,7% de la quota íntegra a l’Església i amb un altre
0,7%, a les Finalitats socials, de
les quals Càritas rep fons per a
finançar part dels seus programes.
L’any passat 7.127.466 persones
no van marcar cap de les dues
caselles, suposant el 34,5% del

Q

total de declarants. Tan sols
el 21,4% de contribuents van
marcar totes dues caselles en
la seva anterior declaració de
la renda, suposant un total de
4.412.955 persones. El nostre
repte està a aconseguir que
tothom marqui les dues caselles d’assignació tributària.
Set preguntes bàsiques sobre
l’assignació tributaria:
- De debò puc marcar les dues
caselles alhora?
Sí. Es poden marcar les dues
caselles conjuntament.
- I és cert que si marco les dues
caselles es duplica l’ajuda?
Sí. Cada casella marcada genera el 0,7%. Si les marques
totes dues, es destina l’1,4% a
ajuda.
- I a mi, em costa res?
No. No et costa res. Tu decideixes la destinació de l’1,4%
dels teus impostos.
- I si no marco alguna de les
caselles?
Hisenda destinarà l’import
corresponent a altres partides
dels pressupostos generals de
l’Estat.
- Percep Càritas de les caselles
d’Església catòlica i de Finalitats socials?
Sí. Càritas és una part essencial de l’Església catòlica i, a
més, com a organització social
rep fons de la casella de Finalitats socials.

uè esperen els nostres coetanis dels
creients en Crist?
Aquesta és una pregunta que
ens hauríem de fer sovint els
cristians. I, juntament amb
aquest interrogant, també
aquest altre: Què vol de nosaltres el Senyor en aquests
moments de la història que
ens pertoca de viure? No n’hi
ha prou amb fer el que sempre s’ha fet, així com tampoc
no és vàlid pensar que no s’ha
fet res bé fins ara i que, per
tant, s’ha de començar tot de
nou. Mirar amb misericòrdia
el passat, i, al mateix temps,
amb agraïment, ens ajudarà a
viure amb passió el present i
a llançar-nos amb esperança
cap al futur que tenim al davant.
El Sínode Diocesà continua
essent una eina imprescindible per a plantejar-nos, amb
discerniment, a la llum de
l’Esperit Sant i sempre en la
comunió de la fe de l’Església,
les dues preguntes expressades anteriorment. En el fons,
el camí sinodal que estem
fent vol ajudar-nos a sortir
de les nostres seguretats i
llançar-nos als camins de la
voluntat de Déu en el servei
dels nostres germans per a ser
portadors d’esperança enmig
del nostre món.
Iniciem el mes de maig, el
qual es dedica, en la devoció
del poble cristià, a la Mare de
Déu. Hi ha en els cors dels

cristians que intenten de bategar al mateix ritme que la
mare Església dues preocupacions: que cessi la pandèmia
que ens assota i ens fa tant de
mal, i que les persones que
tenim en les nostres famílies
i en els entorns més propers
puguin trobar-se amb Crist.
Maria, tal com es manifesta en l’escena de les noces
de Canà de Galilea, està ben
atenta a les necessitats dels
altres.
També ara com a mare veu de
què tenim necessitat. És una
obligació de fills i de germans
posar-nos a redós de santa Maria per presentar-li les
nostres necessitats, ben concretes, amb noms i rostres, a
fi que ella es mostri com el
que és: Mare de Déu i mare
nostra. Els santuaris i ermites

dedicats a Maria d’arreu de la
diòcesi s’haurien de convertir
aquest mes de maig en fogars de pregària. El sant pare
Francesc ens convida a fer-ho
realitat. Que Maria sigui per
a nosaltres salut dels malalts i
estrella de l’evangelització.
Hi ha dues accions que, al
meu entendre, manifesten
la nostra identitat cristiana:
pregar i servir. Maria és model per a nosaltres. El cor i
les mans del cristià han de
ser instruments de pregària
i de servei. Hem de posar la
confiança en el Senyor i fernos servidors dels germans,
començant pels malalts, els
ancians i els pobres.
Romà Casanova,
bisbe de Vic

Missa mensual en
llengua anglesa
ESGLÉSIA / LA VEU

Dissabte 8 de maig, 6è diumenge de Pasqua, com cada
segon dissabte de mes, a 2/4
de 5 de la tarda es celebra una
missa en llengua anglesa a la
capella del Sant Crist de la basílica de Santa Maria d’Igualada. Durant la celebració es
cantarà “In the Lord I’ll be
ever thankful” com a cant

d’entrada, durant l’ofertori “O
come and let us sing to God
our hope” i en el moment
de la comunió “Jesus Christ,
Bread of Life”, tots ells cants
de Taizé. Essent el mes de
maig el mes dedicat a la Mare
de Déu, al finalitzar la celebració es cantarà “As I kneel
before you”. El salm del dia és
“The Lord has shown his salvation to the nations.”.

SANTORAL
Maig

En record de:

RAQUEL i ELISABET
Un dia et vaig fer un petó
i una abraçada per última vegada
i no ho sabia..

Família Carol Pla - Familia Galan Tello

7: Sixt; Eovald o Hou; Benet II, papa.
8: Santa Maria; Mare de Déu de Pompeia (Roser); Eladi.
9: Mare de Déu dels Desemparats; Gregori de Berrueza.
10: Joan d’Àvila; Antoni de Florència; Beatriu.
11: Anastasi; Ponç; Eudald.
12: Nereu i Aquileu; Domènec de la Calzada; Electra
13: Mare de Déu de Fàtima; Pere Regalat; Muç

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

Igualada, 11 de maig del 2003 – 11 de maig del 2021

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

obert tots els dies

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

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

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

Marisc fresc

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Take away
EL JARDÍ A CASA!

Quan?
De dijous a diumenge migdia

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

Per publicitat a

Obert migdies
de dimecres a diumenge

938 03 18 64

Menú diari
Encàrrec i domicili

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

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

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

GUIA DE RESTAURANTS

www.kubbdeliris.cat
Tel. 93 804 91 64
info@grupjardi.com
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DIVENDRES 7:

DR. JORDI GRAELLS

BAUSILI
Born, 23

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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

·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

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

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

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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

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

ORTOPÈDIA CASES

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

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

CASAS V.

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Rbla. Sant Isidre 11
Soledat,
119
Igualada
www.dentaligualada.com
DIUMENGE
9:
Tel 93 737 17 17

FARMÀCIES DE TORN

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

EDUARD DARBRA
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

Tel. 699
65
A partir
del68
dia9601/06/19
canviarem les quotes,

eduarddarbramagri@gmail.com

conseqüentment a les properes publicacions
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.
ORTOPÈDIA
ALMENAR

Més endavant també modificarem la imatge
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
però
de moment hauríeu de canviar:
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

20,97€ per 21,26€
34,12€ per 34,60€

BAUSILI

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

PILAR
A. Mestre Montaner, 26
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 10:

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25
DIMARTS 11:

PAGÈS
Pau Muntadas, 58
DIMECRES 12:

LA CREU

P. de la Creu, 7
DIJOUS 13:

MR SINGLA
Pujadas, 47

PATROCINAT PER:

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals
• cirurgia ambulatòria: cataractes, retina,
glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

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

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel 938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net
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ALIMENTACIÓ I COVID

D

urant
l’últim
any la societat
ha estat lluitant
contra un enemic microscòpic (el SARSCoV2) que ha canviat la
nostra manera de viure, de
relacionar-nos, de treballar… i en molts cassos també de menjar.
En moltes llars s’ha incrementat el consum de productes molt calòrics, rics en
greixos i sucres, cosa que
fa augmentar el risc de sobrepès u obesitat. I, de tots
és conegut l’efecte negatiu
enfront de moltes malalties, també en el cas de la covid-19.
La covid-19 és un quadre
infecciós i inflamatori sistèmic que pot causar febre,
tos, debilitat general, dolors
musculars, dificultat per
respirar, vòmits i diarrea,
així com canvis en el gust i
l’olfacte. Tot això depenent
de si ens afecta de forma
lleu o greu, també pot afectar a la gana i a la capacitat
de menjar fent que sigui difícil complir amb les necessitats nutricionals diàries.
Sempre és important cuidar
la nostra salut i per tant, la

nostra alimentació, però especialment en els dies que
estem vivint, és important
mantenir un pes adequat,
portar un estil de vida actiu
i una bona salut emocional. Evidentment, això no
ens exclou del contagi, ni
de les complicacions, però
sí que ens pot ajudar a una
millor recuperació. De fet,
l’obesitat és un factor de
risc per presentar malaltia
greu o mort per covid-19,
les possibilitats de morir
per covid-19 augmenten
un 27% si la persona pateix obesitat de grau I (IMC
30-34,9), i més del doble si
parlem d’obesitats mòrbides
(IMC>40).

“Per una recuperació
complerta de la
malaltia es rellevant
l’estat nutricional, el
pes corporal i la gana.”
Set consells per una
alimentació equilibrada
1. Contingut adequat de
proteïnes per recuperar la
massa muscular i potenciar el sistema immunitari.
La covid-19 és un quadre
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Núria Rosich
Dietètica i nutrició

infecciós i inflamatori que
consumeix ràpidament la
massa muscular i altres
reserves de proteïnes, per
això haurem de tenir cura
dels aportaments nutricionals. Ho farem en forma
de carn (millor blanca i
magre), peix, ous, llegums,
fruits secs, tofu o les combinacions adequades per
aconseguir proteïna vegetal
com per exemple llegum
més cereals.
2. Hidrats de carboni per
obtenir energia i fibra. Com
pa, pasta, arròs, patates i cereals. A poder ser en la seva
forma integral.
3. Fruites i verdures: per
tenir una bona font de vitamines i minerals, així com
de fibra. Com més colors
més varietat de micronutrients.
4. Làctics: per la biodisponibilitat del calci i altres
minerals a banda de l’aport
proteic. Ho farem en forma
de llet, iogurt o formatges
en funció de la tolerància.
5. Greixos de bona qualitat: com l’oli d’oliva verge,
l’alvocat o el procedent dels
fruits secs o peix blau.
6. Aigua: per una bona hidratació. Per poder fer un

control de la nostra hidratació revisarem el color la
orina, ha de tenir un color
clar, sinó serà un possible
signe de deshidratació.
7.
Evitar
productes
precuinats, menjar ràpid i
en general aliments molt
calòrics amb poc contingut
nutricional.
Si necessitem un aport més
alt de calories, suplementarem els nostres plats per no
fer-los més grassos però sí
més calòrics, per exemple
amb ametlla en pols, llavors,
o formatge ratllat entre altres, o bé afegint greixos
saludables com oli d’oliva o alvocat. També hem
d’aprendre a experimentar
amb herbes aromàtiques

per potenciar el sabor i fer
el menjar més desitjable en
cas que haguem patit una
pèrdua de gana.
De forma general, seguir el
patró de la dieta mediterrània ens pot ajudar a tenir un
millor pronòstic en front a
la covid-19 perquè és una
dieta rica en àcids greixosos
w3, i en polifenols, entre altres, que milloren la resposta immune en infeccions
pulmonars, a més de tenir
uns efectes antiinflamatoris
i immunomoduladors.
A banda de la nostra alimentació no oblidem la importància de cuidar el nostre cos amb una adequada
activitat física i un bon i
cuidat estat emocional.

VISITA OTORRINOLARINGOLOGIA
NENS I ADULTS

(RECONEGUDA EXPERIÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA)

LOGOPÈDIA PER NENS I ADULTS
ESTUDIS AUDITIUS INFANTILS I ADULTS
RETARD DEL LLENGUATGE,
DE LA PARLA I
DE L’APRENENTATGE
ESTUDI I AVALUACIÓ
DEL VERTIGEN
DIETÈTICA I NUTRICIÓ
PSICOLOGIA
TERÀPIES NATURALS
Av. Barcelona 168, baixos · 08700 Igualada · Tel. 93 804 74 64 · www.institutclaramunt.com
CONCERT AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES ASSEGURADORES

Blanca Roma Domènech /

Espai patrocinat per:

Membre Igualada pel Clima i Ciclistes Urbans
Divendres, 7 de maig de 2021

“Amb la creació del Fridays
for Future hi ha molts més
activistes pel canvi climàtic”
Blanca Roma Domènech. Nascuda a Igualada, casada i mare de 2 adolescents, educadora
infantil a la EBM La Rosella. Aficionada a l’excursionisme i a les activitats que tenen contacte
amb la natura, sempre que puc vaig amb bicicleta. Intento portar una vida residuo zero, tenint
un petit hort i comprant amb envasos reutilizables (tupper i bossa de roba). Soc membre del
moviment Igualadaxclima, Ciclistes Urbans i del col.lectiu Eixarcolant. Penso que tots hem de fer
canvis si volem continuar gaudint d’aquest planeta.

Q

uè és Igualada pel Clima?

Som un moviment social format per persones
voluntàries de totes les edats preocupades per la
situació d’emergència climàtica que estem vivint. Volem
conscienciar que cal decréixer energèticament i planificar un
model econòmic circular amb menys necessitats energètiques
i materials. Això ho fem demanant planificació a nivell
polític, fent neteja d’espais naturals, plantades d’arbres,
murals participatius reivindicatius, reclamant una mobilitat
sostenible i exigint reduir la quantitat de residus que generem.
Què reclameu a les administracions?
Volem que la ciutat es declari en emergència climàtica i
que presenti un pla d’actuacions per fer-hi front, decréixer
energèticament en els propers 5 -10 anys, que es fomentin les
energies renovables. També s’ha de potenciar l’economia local
i crear un pla d’autosuficiència alimentària, recuperant terres
de cultiu abandonades i ajudar als productors locals a vendre
el seu producte. A nivell local creiem que cal fer accions
perquè el riu Anoia torni a ser un riu viu i un espai de vida
i gaudi. Una altra de les nostres reivindicacions és crear una
xarxa de carrils bici per una mobilitat sostenible i segura. És
necessari allunyar els cotxes del centre de la ciutat i recuperar
els espais per a les persones.
Teniu alguns projectes properament?
Sí, just avui divendres, i també demà dissabte, ens sumem al
Let’s Clean Up Europe. Avui farem neteja del riu Anoia i demà
serem a Santa Margarida de Montbui. A més, durant l’any fem
altres accions com pintar murals, xerrades, suport a entitats, etc

En aquest sentit, el canvi del model de transport és un
dels canvis més importants que podem fer de manera
individual?
És un dels molts canvis que podem fer de manera individual,
anant amb bicicleta o caminant per la ciutat reduïm l’emissió
de CO2, ens beneficia la salut, és econòmic, es pacifica la
ciutat, augmenta la seguretat, es creen entorns escolars segurs i
redueix la contaminació acústica. Però és un dels molts canvis
que podem fer. D’altres podrien ser reduir els residus (portant
els nostres envasos), reduir el consum energètic (aigua, llum,
gas, ..), comprar productes de proximitat i de temporada en
establiments locals, etc
On creieu que falten carrils bici a Igualada?
L’ideal seria a tot arreu, la bicicleta és un mitjà de transport
i ens hauríem de poder desplaçar de forma segura, però
sobretot cal buscar la connexió nord-sud i est-oest de la ciutat,
la connexió entre ciutats de la Conca d’Òdena i connectar els
principals equipaments (centres esportius, cívics, escolars i de
queviures com el mercat, …)
A Ciclistes Urbans, un cop al mes feu una bicicletada, en què
cada cop hi ha més gent. Esteu contents amb la resposta?
Sí, estem molt contents que cada vegada hi hagi més persones
que es desplacen amb bicicleta. El dia 15 de maig fem un
bicicletada per reivindicar la connexió entre poblacions de la
Conca i els equipaments esportius. En aquest cas sortirem del
pavelló de les Comes, entrarem a Santa Margarida de Montbui
(barri), mercat, passeig i finalitzarem a Cal Font. A més, hem
creat un manifest conjuntament amb ciclistes urbans que us

convidem a signar demanant a l’Ajuntament tot el que hem
dit.
D’aquí uns dies també comenceu amb el Bici Bus. Què és?
Sí, el 21 de maig farem la primera prova pilot i el 4 de juny
la segona, ja que el 3 de juny és el Dia mundial bicicleta i el
5 de juny el Dia mundial del medi ambient. El bici bus és
una iniciativa per facilitar els desplaçaments amb bicicleta
cap a l’escola de forma grupal i segura. Per això, de forma
similar al que passa en els autobusos escolars, s’estableix
una ruta amb una sèrie de parades en què es va recollint als
participants que van amb les seves bicicletes. Està organitzat
i acompanyat per persones adultes, que pedalegen juntament
amb l’alumnat fins al centre educatiu. Aquests darrers mesos
s’ha estat instaurant en nombroses ciutats amb un èxit
espectacular i ara ens agradaria poder implementar aquest
projecte a Igualada.
Cada cop hi ha més moviments al voltant de l’emergència
climàtica. L’aparició de Greta Thunberg va ser un abans
i un després en aquest sentit? Que la gent es tornés més
activista?
Sí, tot i que el Félix Rodríguez de la Fuente els anys 70 ja
parlava del canvi climàtic i que molts altres científics fa anys
que en parlen i demanen polítiques ambientals, la Greta
va fer que es creés el moviment Fridays for future a molts
pobles i ciutats d’arreu del món i amb això que hi haguessin
moltes més persones activistes sobretot entre els més joves
Marc Vergés Albareda @marcverges8

Sense llistes públiques, la vaccinació de la covid és un desori. Corren rumors com “t’has d’inscriure” o “quina marca posen ara?”. Una
web impersonal proposa hores en alguna ciutat que no és la teva, mentre “la teva” és oferta als de fora. També vaccinacions massives
en espais inversemblants. Deien que la batalla contra la pandèmia havia de ser “tots a una”, però sembla que era sols l’eslògan polític.
Els CAP van a “ritmes diferents”. Els metges diuen que només “fan visites”. El Procicat, un organisme poc transparent, (la web oficial
de la Generalitat “en parla”, però sense especificar qui la integra) segueix prenent les decisions difícils que potser “s’estalvien” els càrrecs electes, que només volen quedar-se “els mèrits”. Avisos, missatges i trucades, sovint contradictòries, on no hi han faltat ni “les
ordres” del TSJC. És el joc dels disbarats en un món de mones, on aquestes, la informàtica i els algoritmes són els que ens governen.
Tot es manega com en aquell “planeta dels simis”. Per sobreviure, no ser el sac dels cops, o un número, ens hem de seguir espavilant
i estar a l’aguait. Sort dels equips que vaccinen. Amables, servicials, que també han de treballar els diumenges.

