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L’EDITORIAL

Unitat sense soroll!
L a imatge que aquests dies estan oferint els 

representants polítics de les forces de go-
vern a Catalunya -i d’altres que intenten 
pescar en aigües mogudes- és realment 

decebedora, per no utilitzar adjectius més doloro-
sos i malsonants. Després de tres mesos de delibe-
racions i “negociacions” una vegada va finalitzar 
la cita electoral, de mil 
i una crides a la unitat 
estratègica com a país, 
res sembla haver quallat 
i el soroll,  sense ni un 
bri de vergonya, es veu 
fàcilment a les tertúlies 
dels mitjans de comuni-
cació i a les xarxes soci-
als. Trist, i molt.
Tant s’ha deixat estirar 
la corda, que ara que-
den només 12 dies per a 
que automàticament es dissolgui altra vegada el 
Parlament i es convoquin eleccions. Com aquell 
qui no vol la cosa, a Catalunya sembla que per 
alguns les vaquen són grasses i lliguem els gos-
sos amb llonganisses, i tant és que polítics vagin 
jugant amb la gent que els vota, amb la claca de 
tertulians i tuitaires hiperventilats... Però no. El 

país viu una pandèmia, moltes famílies ho passen 
malament, i van passant els trens de les oportuni-
tats sense que cap d’ells s’aturi aquí. De debò que 
aquest és el camí cap a Ítaca?
Com deia dimecres Jordi Cuixart -quin alè de sen-
tit comú en aquest moment de desastre- els par-
tits polítics independentistes, els que han portat a 

Catalunya on és ara, 
han d’entendre’s obli-
gadament i aparcar 
d’una vegada el so-
roll. Que deixin estar 
la guerra de noms i 
cadires, i que el país 
es dirigeixi des de 
Barcelona i no des 
de Waterloo o Lledo-
ners. El patètic pano-
rama al qual assistim 
aquests dies ja ni mo-

tiva els mitjans de Madrid, que veuen al procés 
sobiranista com aquell derrotat que ara es baralla 
amb els seus per una molla de pa. I es tractava de 
no arribar fins aquí, i molt menys de donar aques-
ta imatge “al món que ens mira”.
Facin el favor d’estar a l’altura del país on viuen. 
Un mínim de dignitat, si us plau! 

Que deixin estar la guerra de 
noms i cadires, i que el país es 
dirigeixi des de Barcelona i no 
des de Waterloo o Lledoners. 
Sense soroll i amb dignitat.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, ha respost a través dels seus 
advocats al TS, que els demanava 
posicionament en el tràmit pel seu 
indult dient “no ha fet cap petició i 
reclama l’amnistia com una respos-
ta col·lectiva per resoldre el conflicte 
polític català en lloc d’una solució in-
dividual. La seva prioritat no és sortir 
de la presó sinó la resolució del con-
flicte polític pel qual compleix con-
demna.”

Pere Aragonés, coordinador nacio-
nal d’ERC i vicepresident del Govern, 
ha dit “Anunciem que assumim la 
responsabilitat d’iniciar la legislatura 
amb un Govern en solitari. Acceptem 
la proposta de JxCat de recolzar un 
acord d’ERC en minoria. Ha de servir 
per ajudar-nos a crear els consensos 
imprescindibles”

Nadia Calviño, vicepresidenta eco-
nòmica de l’estat, va explicar que 
la proposta de supressió d’ajuts a la 
declaració conjunta del matrimoni 
en l’IRPF, “era una errata i va crear 
sorpresa tant entre els membres del 
govern com a la Comissió Europea. 
El que es preveu és la creació d’un 
grup d’experts de la reforma fiscal 
que avaluarà les qüestions planteja-
des per l’Airef sobre les bonificacions 
fiscals que existeixen.”

José Luís Àbalos, secretari d’orga-
nització, va justificar les renúncies 
de José Manuel Franco i Àngel Gabi-
londo a qui va “agrair la seva lleialtat 
i el seu treball. No se’ls ha demanat 
que se’n vagin perquè al PSOE les 
responsabilitats s’assumeixen de for-
ma col·lectiva i són compartides”.

Pablo Iglesias, líder de Podem, 
anuncia que “Ja no ajudo a sumar, 
sinó que resto. I quan t’han conver-
tit en un boc expiatori de tot el que 
passa és hora de prendre decisions. 
Deixo tots els meus càrrecs i la po-
lítica de partit i a Podem s’obre un 
període de renovació necessària de 
lideratges.”

Inés Arrimadas, líder del CS, cons-
cient que el 4-M pot acabar sent el 
cop de gràcia,  ha fet que la direcció 
del partit adrecés un correu electrò-
nic a tota la militància per demanar 
confiança “dona’ns un últim vot de 
confiança” per afegir “Seran dies per 
prendre decisions i reflexionar de for-
ma crítica”. 

Pablo Casado, líder del PP, ha dit 
que Isabel Díaz Ayuso, guanyadora 
de les eleccions madrilenyes i el PP, 
“són l’alternativa necessària i urgent 
ha per recuperar la salut i l’ocupació. 
Sempre guanya la llibertat. Fa trenta 
anys a Berlin, ara a Madrid i aviat a 
tota Espanya”. 

Raül Romeva, exconseller, Albert 
Royo, exsecretari del Diplocat i 
Víctor Culell, secretari de Govern,  
a més de set càrrecs més de la Gene-
ralitat, han estat citats com investi-
gats en el Jutjat d’Instrucció número 
18 de Barcelona per “malversar fons 
públics entre el 2011 i el 2017 per 
internacionalitzar el dret a decidir 
mitjançant subvencions i contracta-
cions de treballs acadèmics suposa-
dament arbitràries.”

Tabús
Segons una definició de diccionari, un tabú és 
la prohibició de dir, fer o tractar coses o perso-
nes a causa de prejudicis o convencions socials 
o religioses.
És aquesta una de les característiques de les 
societats primitives, fortament jerarquitzat-
des. En elles hi havia uns personatges a qui 
s’atribuïen poders divins i, per tant, es consi-
deraven superiors als altres. Eren els reis i els 
suprems sacerdots que deien estar en contacte 
directe amb el déu local de qui rebien les nor-
mes que marcaven la convivència de la socie-
tat. Qui gosava qüestionar la seva autoritat era 
declarat anatema i eliminat de la comunitat. 
L’adveniment de l’humanisme a partir del Re-
naixement va posar en qüestió l’origen diví de 
l’autoritat; això va comportar moltes persecu-
cions i càstigs. No va ser fins a finals del segle 
XVIII, amb la Revolució Francesa que varen 
triomfar els principis de Llibertat, Igualtat i 
Fraternitat. No va ser fàcil, però, a causa de la 
forta resistència en unes societats fortament 
classistes. Val la pena recordar que fins al 2004 
l’Església catòlica no va reconèixer la validesa 
dels principis de la Revolució Francesa en la 
construcció d’un mon més just. 
Vivim en ple segle XXI en una societat que es 
diu democràtica però on certs tabús perviuen 
en determinats personatges i institucions. No 
es poden demanar responsabilitats al rei emè-
rit Joan Carles, tot i haver-hi proves suficients 
per inculpar-lo d’abús de poder, frau fiscal 
i apropiació indeguda de bens. Per un rao-
nament semblant no s’ha investigat ni s’han 
demanat responsabilitats als militars colpistes 
que declaraven que calia matar 26 milions de 
persones per aconseguir el país que ells volien. 
Tampoc han tingut cap conseqüència les ma-
nifestacions públiques i atacs personals de 
caire feixista que s’han anat produint impune-
ment contra persones d’ideologia esquerrana 
o immigrants. 
No s’investigaran els policies que de manera 
brutal varen agredir la població civil el dia del 
referèndum de l’1 d’Octubre de 2017. Motiu? 
No se sap qui va donar l’ordre d’atacar. (!) 
En canvi, es persegueix sense treva i de ma-
nera implacable qualsevol persona de qui se 
sospiti que hagués pres part en l’organització 
del referèndum. El fet que hi hagi 3.300 per-
sones encausades mentre són condecorats els 
responsables de la violència ja és ja prou sig-
nificatiu del grau de democràcia a què estem 
sotmesos. A l’acció d’uns tribunals totalment 
partidistes ara cal afegir-hi la del Tribunal de 
Comptes, que imposa unes multes astronòmi-
ques de fins a 14 milions d’euros. Qualsevol re-
curs l’han de resoldre els tribunals i ja hem vist 
com va actuar el TS durant el judici al procés. 
Finalment, el mateix Congrés dels Diputats 
ha rebutjat la tramitació d’una Llei d’Amnistia 
que podria ser la mostra d’un desig de repa-
ració dels danys soferts. Però no. La Unidad 
de la Patria és tabú, intocable. La Constitució 
sembla haver estat redactada en despatxos ce-
lestials i, per tant, paraula de Déu. Hi ha coses 
que no han canviat en 5.000 anys.

JOSEP M. CARRERAS
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Necessitem i volem indústria. No 
només per fer front a la crisi que 
tenim en l’actualitat, sinó tam-
bé, pensant en el futur i per cre-

ar llocs de treball. S’han perdut oportunitats 
reals de grans empreses que volien venir al 
nostre territori i han desistit pels constants 
problemes que s’han trobat. El “No a tot” s’ha 
instaurat com a resposta fixa a una solució, 
sense contrastar projectes.
No podem obviar que hi ha una dificultat 
molt gran al darrere, com ho és el fet d’acon-
seguir projectes de primer nivell a un territo-
ri. Aquí, no. Aquí ho descartem a la primera, 
diem “No”, a la mínima, com qui escull quina 
pel·lícula veure al cinema. No pot ser. Tampoc 
entenc com sempre ha de regnar “el projecte 
no és real”. Jo crec que si penséssim així, mai 
s’hagués fet res enlloc. Davant d’un problema 
hem d’aportar solucions i no formar part del 
problema. Ho dic perquè entenc que hi hagi 
un “No”, però aquest ha de basar-se en solu-
cions de veritat per aquests problemes reals: 
què fem amb la taxa d’atur, què fem amb la 
manca d’oportunitats per als joves? Què fem 
amb l’atur de llarga durada? Què proposeu?
Com salvem aquesta situació tan crítica? 
Com retenim i captem el talent si som inca-
paços de generar més i millors oportunitats? 
Com podem incrementar, encara més, la 
competitivitat de les nostres empreses si diem 
que no a les diverses oportunitats que venen? 
Per què no volem que vinguin més empreses, 
i per tant, que es generin més llocs de treball, 
creixin les oportunitats, i el nostre territori si-
gui més pròsper? Les empreses que tenim a la 
comarca no poden absorbir, ni molt menys, 
aquest volum de persones en atur ni les que 
es van incorporant al món laboral. No negaré 

que hi pot haver altres idees i propostes per 
trobar una solució a aquest doble problema, 
però on són? Qui les proposa? 
Nosaltres apostem per la indústria, pel sòl in-
dustrial, perquè volem futur, volem empresa 
i volem ocupació. No pensem en què tot s’hi 
val, que hi pot haver sòl industrial a qualse-
vol preu i de qualsevol manera.  Si hi ha un 
projecte important, que vol venir al territori, 
el mínim és estudiar-lo, comentar-lo i valo-
rar-lo. El que no podem fer és descartar-lo a 
la primera. Si la millor opció per un projecte 
industrial, logístic, hub, es vol en un terreny 
concret, no el podem descartar per sistema: 
com a mínim s’ha de posar sobre la taula, i en 
el moment que sigui possible obrir-ho a tots 
els implicats i afectats perquè puguin saber i 
preguntar, això evidentment.
Des de la UEA sempre hem defensat un mo-
del de territori equilibrat, un creixement in-
dustrial ordenat i no a qualsevol preu, torno a 
insistir.  Considerem que cal  una planificació 
organitzada  del territori  que contribueixi  a 
crear un model territorial  que  comporti  un 
creixement eficient i sostenible: no es tracta 
de crear “bolets” arreu del territori, sinó de 
disposar d’un espai ampli i idoni per acollir 
empreses  que volen créixer o invertir a la co-
marca.
De la mateixa manera, defensem les apostes 
clares i segures, les que puguin donar valor i 
solucions a la comarca tot i que puguin portar 
sacrificis a persones i zones. Entenem i cre-
iem que cal fer una planificació acurada per 
permetre la creació de noves activitats amb  
una coherència territorial.
Quan parlem de zones industrials, ens hem 
d’oblidar de la indústria dels anys 70. No po-
dem caure en el parany de la comparativa, ja 

que tot ha canviat, des de la mentalitat, pas-
sant pels controls i acabant amb les normati-
ves. El futur de les zones industrials passa per 
ser capaços de subministrar serveis en con-
dicions òptimes, estar preparats per a la re-
volució tecnològica i ser sostenibles mediam-
bientalment  amb connexió entre els residus 
i subproductes d’una indústria i les matèries 
primeres d’una altra, amb espais verds, ener-
gèticament sostenibles  i amb  el compromís 
amb l’entorn socioambiental immediat on 
s’ubica l’empresa. 
Cal que entre tots assumim el consens per 
plantejar espais on ubicar les empreses per 
generar oportunitats de treball i promoure la 
retenció del talent a la comarca sense descar-
tar res. 
A l’Anoia ens estem quedant enrere. Hem de 
crear nous llocs de treball per a  les persones 
que no troben feina i les generacions que s’es-
tan preparant. Cal encaminar la comarca  per 
als reptes de present i futur, per a un territori 
que faci compatible l’espai industrial i agra-
ri, on tot  hi sigui d’una manera ordenada i 
tothom hi tingui oportunitats. I si hi ha zo-
nes concretes ideals per a poder aconseguir 
aquests objectius, s’han de poder valorar, 
perquè el temps s’acaba. Aquesta és la nostra 
solució, clara i directa.   
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“Ja n’hi ha prou, volem solucions”

Enquesta: creus que es repetiran eleccions
al Parlament de Catalunya?

 Sí 57,1%  No 42,9%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JOAN DOMÈNECH
President de la UEA

Nosaltres apostem per la indústria, 
pel sòl industrial perquè volem fu-
tur, volem empresa i volem ocupa-
ció. No pensem que tot s’hi val, que 
hi pot haver sòl industrial a qualse-

vol preu i de qualsevol manera. 
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VACUNES, 
DISCRIMINACIÓ?
A. Riba

En plena pandèmia (març 2020) pro-
fessionals d’atenció directa de la Fun-
dació Àuria, considerats essencials, 
han estat treballant i treballen amb 

persones de risc 8h diàries; sense cap 
interrupció des de fa més d’un any. Per 
què una part d’aquest treballadors no 
ha estat vacunat, encara? Per què per-
sonal que no està en contacte directe 
amb els usuaris, discapacitats, sí que 
se’ls ha vacunat ja?
Des del SAP Anoia confirmen que és 
l’empresa qui els ha fet arribar el llistat 

dels treballadors.  Potser algú ha de re-
conèixer que alguna cosa no s’ha fet bé 
i que cal resoldre-ho.
Com a societat tenim un deure im-
mens amb aquests professionals que 
treballen amb persones amb discapa-
citat. Quan reconeixerem la tasca  poc 
reconeguda, mal remunerada i silenci-
ada que realitzen dia a dia?

Contrastem fets. Els monitors de men-
jadors de les escoles d’Igualada -joves, 
generalment, que hi treballen unes 3h 
diàries- estan tots vacunats. Perfecte!
Rebel·lem-nos, doncs, contra aques-
ta discriminació cap als professionals 
essencials. I demanem explicacions i 
transparència. Periodistes i polítics, 
som-hi?
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BERNAT ROCA
@crossroads1815

Matriarcats

Des de sempre que m’ha 
interessat el tema del 
matriarcat. Segura-
ment perquè m’hi vaig 

criar i perquè sóc un cas clar d’ho-
me cobert per l’Ombra de “lo” ma-
tern que diria el meu estimat Carl 
Jung. He anat rere les passes de la 

Gran Deessa des de fa temps. Jo he cantat a 
l’alba, quan l’estel del matí s’alçava, després 
de nits fosques de l’ànima, he escrit poemes 
encesos que han cremat després en les flames 
del no res, he cridat com un drac i plorat com 
un nen… Del mite de Sant Jordi i el drac i 
la seva relació amb tot això en parlarem un 
altre dia. Recordo també les converses de la 
iaia amb les tietes, en aquelles tardes al pis 
on ara visc. Tot aquell món dens i fecund de 
la infantesa sempre m’acompanya, perdura en 
mi. Eren gent viscuda que havia patit molt i 
que sabia cuidar molt bé. Potser perquè ha-
vien arribat a les veritats senzilles que estan 
més a prop del cor que dels rampells dels ins-
tints, tan vitals i necessaris en la joventut com 
forassenyats en la vellesa, i també de les cabòries 
mentals, tan portadores de veritats com de mal-
decaps i nusos gordians irresolubles. Les mares de 
les mares. Grandmothers.
Les àvies sabien estimar perquè ja havien tastat 
totes les cares de la vida, havien fet tots els papers 

de l’auca. Ja no eren la innocent Persèfone, ni la 
seductora Venus, no necessitaven portar a totho-
ra el cinturó lluent d’Afrodita. Havien tingut Hera 
com a mestra, suportat amb paciència a Zeus i el 
seus entusiasmes esgotadors i custodiat el foc de 
la llar amb la dignitat d’una vestal romana. Recor-
dem els egipcis i la seva deessa Isis, de qui el credo 
deia que era tot el que havia existit i existiria, el 

vel de la qual ningú havia descobert mai. El vel… 
Un simple vel basta per ocultar un cos, per crear 
la il·lusió de la bellesa i despertar l’eros livià. Cau-
dalosa mujer en tu vientre me entierro. HIjos de la 
luz y de la sombra. 
Pensem que la història humana és la d’un patri-

arcat permanent perquè el relat històric ha estat 
masculí, certament. Però què és la història sinó 
un conjunt de fets que van quedant en el passat 
i que ningú, tret dels historiadors entossudits en 
recordar, recorda. La història és un relat, una nar-
ració que va començar ves a saber quan, però no 
és tan antiga com la vida. Una vida que comença 
molt temps enrere, a les planures de l’Àfrica, amb 

una dona que pareix amb dolor i que sosté 
el seu fill en braços entre reguers de sang 
sota una nit estrellada. Aquesta és doncs 
la Mare primera, l’Eva primigènia. També 
un mite? Potser no podem viure sense mi-
tes. La ciència, ai las,  és tan complicada. I 
pensem aleshores en aquest home antic, a 
qui la mort esperava darrera qualsevol ar-
bust, qualsevol arbre que prometia ombra 
o bé amagada dins un rierol. Els sotjava des 
d’un món invisible de virus que desconei-
xia. Aquest home que sabia que no només 
moriria ell sinó tota la gent que estimava. 
Jo sóc tot el que ha existit i existirà. El lema 
d’Isis, com una promesa fatalista en el ci-
cle etern de la concepció, de l’infantament 

i la mort. La roda de la vida, del desig, de la por, 
de l’alegria, de la tristesa. L’home africà i la seva 
dona sostenint el fill en la nit estrellada, ulls fos-
cos i pell negra suada, plena de vísceres mirant el 
cel. Llàgrimes de drac. Però un dia va arribar el 
Crist, el Crist redemptor…
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

Regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes 
per estar ben informats de què passa a la comarca. 

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

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

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat



L’estat espanyol porta deu 
anys intentant destruir 
el moviment indepen-
dentista català per tots 

els mitjans al seu abast. Legals 
o il·legals, tot s’hi val contra “los 
golpistas catalanes”. Fins ara tots 

els intents havien xocat contra el mur de la fèrria 
voluntat del poble de Catalunya. Ara però potser 
estem davant la nèmesi de l’independentisme
I no és pas per un fracàs electoral del moviment, 
ans al contrari, els ciutadans han atorgat als par-
tits més independentistes el 52% dels vots que re-
presenten 74 dels 165 diputats del Parlament de 
Catalunya. Just el resultat que tots els partits de-
manaven.
Amb 74 diputats en qualsevol parlament demo-
cràtic del món es faria un govern amb majoria 
absoluta completament blindat contra l’oposició 
interior i front dels embats de l’Estat. En canvi ni 
tenim govern, ni sembla que l’hàgim de tenir de 
forma immediata i, encara menys, de forma tran-
quil·la.
Quan queden deu dies per arribar a un  acord, al 
qual els ciutadans hi tenim tot el dret, s’albira en 
l’horitzó la possibilitat de tornar a unes eleccions 
de forma automàtica tal i com  preveu la llei elec-
toral. Si arriba a succeir –i no és difícil que passi- 
aquesta majoria de 74 diputats possiblement no 
es repeteixi i l’independentisme consumi el que 
sembla un tret al peu. I ja se sap que quan t’enge-
gues un tret al peu, vas coix una llarga temporada. 
La miopia dels partits catalans i l’ambició parti-
dista dels seus dirigents, són sense cap mena de 
dubte, un obstacle per a les aspiracions del poble 
de Catalunya. O més ben dit, per a més de la mei-
tat del poble de Catalunya. Si ens forcen a unes 
noves eleccions pot ser que els partits sobiranistes 
perdin força i amb ella la possibilitat de dirigir la 
política catalana els propers quatre anys. 
En aquest estat de coses, podríem pensat que deu 
anys després, per fi l’Estat espanyol ha aconseguit 
destruir l’independentisme català. Doncs no! En 
absolut.

En política els errors es paguen. Ho hem vist els 
darrers anys amb la desaparició d’una colla de 
partits i de dirigents que han passat d’estar a punt 
de tocar poder a la desaparició política. Una repe-
tició d’eleccions, forçada per la manca d’entesa en-
tre catalans, provocarà a ben segur la desaparició 
de molts dels actuals dirigents polítics catalans. El 
que no desapareixerà són els dos milions de vo-
tants independentistes que veuen clar que dins 
d’Espanya no solament no hi tenim futur, sinó 
que hi estem en seriós perill de desaparèixer.
Cap partit, ja sigui centenari com si acaba de néi-
xer, té garantida la supervivència si comet l’error 
de no complir el seu únic compromís electoral: 
fer un govern independentista fort. Els ciutadans 
hem complert, ara cal que compleixin els partits. 
Els votants no oblidem els greuges. 

La miopia dels partits catalans 
i l’ambició partidista dels seus 
dirigents, són sense cap mena 
de dubte, un obstacle per a les 

aspiracions del poble de Catalunya. 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

L’atzucac 
independentista

Antològica Esther Martínez-Pastor

Fa uns dies que han arreglat els parterres 
de l’avinguda Mestre Muntaner. Molt bé 
pel que fa a plantes però malament en aca-
bats. Han deixat una alçada de pedres però 
no hi ha cap obstacle perquè les pedres no 
surtin a la vorera amb el conseqüent perill 
que això comporta per als vianants. 

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

L’Amadeu Caballé, ha-
bitual crític de l’època, 
després de la sessió núm. 
16 (20-03-99) titulà a la 

premsa, referint-se a la lira de l’Es-
ther¨: “Quan la poesia és senyora, 
t’emmudeix”. Una definició encer-
tada. La profunditat de la ploma 

d’aquesta poeta, impressiona i et silencia. T’emmu-
deix, certament. El guió va ser escrit per Josep Co-
let, cap visible de Poesia Viva de Barcelona. L’alter 
ego de Colet va ser l’Esther. Fins i tot havien escrit 
poemes a quatre mans.                                                                              
Encetem el record d’aquell dia amb un poema de 
l’Esther, preciós: “Trenes de sucre”. Un tema que va 
fer retrocedir l’autora a la seva pròpia infantesa. Un 
poema llarg, del qual només se’n va recitar, aquell 
dia a l’Aurora, un paràgraf. Qui coneix el vers sen-
cer és Adoració Aliberch. N’està enamorada –i qui 
no? quan s’és sensible a la tendresa que desprèn–. 
Ella l’havia recitat en escoles igualadines, i m’expli-
cà l’atenció que li prestaren els oients de sis a nou 
anys en una ocasió i de quinze a disset en una al-
tra. Els ulls dels alumnes llagrimejaven. Restaven 
absorts per la paraula.
De “Trenes de sucre”. (VI): Ja sóc al llit, però no 
vull dormir. / Espero al pare perquè m’expliqui un 
conte. / Ell en sap molts. / No és pas que se’ls inven-
ti, / se’ls compra i els llegeix per explicar-me’ls. / Un 
conte cada nit i sempre nou. / I gairebé tots són de 
fer riure. / Encara que ell no riu. Ell no riu mai. / No 
en sap. La mare diu / que ell només sap somriure, / 
que és com un riure xic que no pot créixer. / Jo sí, jo 
ric moltíssim. / Jo m’adormo rient. (X): La mare està 
molt trista. / El metge li ha dit que em moriré. / Jo 
ho he sentit. / I què vol dir morir? / Diu el meu pare 
que vol dir dormir. / Però jo no m’ho crec; dormir és 
bonic, / el son em duu les fades, / que encara són més 
bones que les bruixes, / i aquell meu àngel ros, / que 
ve del cel per dir-me que m’estima. / Dormir és bonic, 
no fa plorar la mare. Però morir-se… / I què vol dir 
morir-se?
Uns fragments d’altres poemes, com a noves mos-
tres. “La meva amiga”: Saps? Ara que em torno de 

no-res i de mai-més / i que no anhelo ja blavors d’es-
trella, / he trobat una amiga / capaç de fer-me com-
panyia sempre / fins al darrer moment. / I com l’es-
timo! Una amiga de veritat. / Li diuen Solitud, però 
per mi / és la més entranyable companyia. “Retrat”: 
I un altre cop la nit. I les estrelles, / i aquesta cambra 
plena de ningú, / i el temps que fuig / i la son que 
no arriba. / I el groc fonoll de tots aquells records / 
que no es volen morir / mentre jo vaig marxant. [I 
jo penso: també aquests articles de la meva darrera 
etapa són, crec, el meu groc fonoll dels records que no 
es volen morir]. 
En un repàs a les veus grans de la poesia catalana, 
Colet va fer una tria personal de dotze noms. Onze 
homes: Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Car-
ner, Joan Salvat-Papasseit, Carles Riba, Josep Maria 
de Sagarra, Josep Vicenç Foix, Màrius Torres, Sal-
vador Espriu, Miquel Martí Pol i Màrius Sampere. 
I només una dona: Esther Martínez-Pastor. Sen-
se que s’hagi d’eliminar Esther –de ben segur que 
pot merèixer esser-hi–, la seva elecció com a única 
dona fa pensar. En positiu, pel mèrit atorgat a l’Est-
her, però potser en negatiu per la manca, en la tria, 
d’altres noms de dona.   
En acabar el recital, l’Esther va ser abraçada per les 
quatre igualadines que li llegiren els poemes. És 
la foto que acompanyem: Elisabet Bonet, Adora-
ció Aliberch, Maria Teresa Ratera i Laura Rosich. 
Les quatre millors veus femenines de Poesia Viva. 
Una fotografia irrepetible, tant per la mort d’Esther 
Martínez-Pastor, com per la dificultat que hi hauria 
per reunir les rapsodes.

6  |  OPINIÓ Divendres, 14 de maig de 2021

JAUME SINGLA
@jaumesingla



  | 7Divendres, 14 de maig de 2021

	 	 	



8  |  Divendres, 14 de maig de 2021

De la deixalla al recurs: 
Cespa i la transformació del tractament de residus

de gestió i tractament de resi-
dus, basat en un model lineal, 
en un nou concepte centrat en 
la recuperació de materials i la 
seva transformació en recur-
sos. 
Això ens obliga a repensar els 
nostres sistemes i processos: 
necessitem solucions disrup-
tives que ens permetin passar 
de gestionar residus a produir 
recursos. És a dir, hem de con-
vertir les nostres plantes de 
tractament en indústries de 
producció de noves matèries 
primeres i/o productes que 
puguin ser reintroduïts en el 
cicle productiu contribuint a 
reduir el consum de recursos 
i la pressió ambiental sobre el 
nostre planeta. 

Les tecnologies digitals 
i el tractament de residu 4.0
Des de principis del segle XXI, 
el sector del tractament de 
residus ha aconseguit impor-
tants avenços centrats prin-
cipalment en l’automatització 
dels processos de tractament, 
els quals fins fa només 20 
anys eren totalment manuals.
Tot i la millora aconseguida 
és evident que s’ha d’anar 
més enllà i que es requereix 
una transformació integral 
del sector. I és aquí on la In-
dústria 4.0 i la Indústria del 
Residu es complementen i 
es potencien. La integració 
de les tecnologies digitals de 
l’àmbit de la Indústria 4.0 serà 
clau per obtenir processos 
més eficients i flexibles, ac-
tuant sobre tota la cadena de 
valor des de la producció del 
residu, passant per la seva lo-
gística i transport, tractament 
i valorització, fins a la seva 
reintroducció en les cadenes 
de subministrament. 
Entre l’ampli ventall de noves 
tecnologies, destaquen les 
següents per la seva poten-
cial aplicabilitat al tractament 
de residu:
 • Visió Artificial, Machine Le-
arning i Deep Learning, per a 
la caracterització dels fluxos 
de materials, anàlisis del com-
portament operacional dels 
equips, predicció i optimitza-
ció de paràmetres de regula-
ció d’operació dels processos 

Ens trobem immersos 
en un moment únic 
de transformació so-
cial, econòmica i medi 

ambiental. Avancem a grans 
passes cap a un nou model ba-
sat en l’economia circular i la 
descarbonització energètica i 
en aquesta transició, la indús-
tria dels residus té un paper 
protagonista: és un actor de-
terminant per tancar el cercle 
productiu i evitar la pèrdua de 
valor dels materials.
Paral·lelament estem vivint 
una altra revolució. El que es 
coneix com a 4ª revolució in-
dustrial o Indústria 4.0. Par-
lem d’intel·ligència artificial, 
robots, drons, vehicles sense 
conductor, Internet de les co-
ses, Big Data, Impressió 3D....
tot un conjunt de tecnologies 
que fins fa tan sols uns anys 
eren pura ciència-ficció. Ara 
són ja una realitat i estan ha-
bilitant tot un procés de digi-
talització de la indústria i dels 
seus serveis amb l’objectiu de 
crear fàbriques intel·ligents, 
interconnectades i sosteni-
bles. 
I és en aquest punt on Indús-
tria 4.0 i el tractament de resi-
dus convergeixen. Si bé tra-
dicionalment, i sota un model 
econòmic lineal, el tractament 
de residus no ha tingut mai la 
consideració d’indústria, Ces-
pa amb el canvi de paradigma 
que comporta l’evolució cap a 
un model d’economia circular 
aposta per la concepció de les 
plantes de tractament com a 
autèntiques fàbriques de pro-
ducció de materials. En defini-
tiva, instal·lacions industrials, 
on la integració de les noves 
tecnologies en un espai digi-
tal col·laboratiu té un objectiu 
comú: transformar els siste-
mes de tractament de residus 
en sistemes versàtils, intel·li-
gents i efectius de producció 
de matèries primeres secun-
dàries i energia renovable que 
garanteixin el salt del residu al 
producte i del cost del tracta-
ment al valor de mercat. 
Per Cespa, això es tradueix 
en un apassionant repte. Es 
tracta d’una oportunitat per 
transformar l’actual sistema 

Les 4 revolucions 
industrials

Ja parlem de quatre revolu-
cions industrials. Cadascuna 
d’elles va estar impulsada 
per un canvi tecnològic que 
en el seu moment va suposar 
una transformació, tant eco-
nòmica com sociocultural.
La Primera Revolució Indus-
trial va arribar cap a finals del 
segle XVIII amb la introduc-
ció de la màquina de vapor. 
Això va generar la creació de 
la producció en massa i es 
considera un autèntic punt 
d’inflexió a la història de la 
humanitat.
Un segle més tard, la segona 
revolució industrial es pro-
dueix com a conseqüència 
de la introducció de noves 
formes d’energia, més enllà 
del vapor, i principalment de 
l’electricitat. Això va impul-

sar l’acceleració del sector 
gràcies a la introducció de 
les cadenes de muntatge.
La Tercera Revolució Indus-
trial comença cap a la segona 
meitat del segle XX. Es basa 
en l’aparició de les noves 
tecnologies de programació i 
la informàtica. Van ser l’inici 
d’un progressiu procés d’au-
tomatització.
A principis del segle XXI, la 
indústria experimenta un al-
tre gir de la mà de la intel·li-
gència artificial i la connecti-
vitat. És la Quarta Revolució 
Industrial amb la que s’està 
iniciant un procés de globa-
lització de l’economia mai 
viscut fins ara i que habilitarà 
la transformació de l’actual 
model econòmic, social i in-
clús medi ambiental.

ma i Col·laborativa (cobots), 
que gràcies a les tecnologies 
del punt anterior, permetran 
l’automatització dels proces-
sos de manipulació, evitant 
el contacte directe amb els 
residus i garantint operacions 
més segures, eficients i amb 
més valor afegit.
• Realitat Virtual i Augmenta-
da per a la generació d’entorns 
virtuals que permetin l’opti-
mització de l’operació i l’assis-
tència a l’explotació, així com 
activitats de formació i entre-
nament dels operaris. 
• Internet of Things, Big Data, 
Cloud Computing i Data Mi-
ning, per a l’extracció, trac-
tament i posada en valor de 
dades procedents del tracta-
ment i de dades externes per 
a la planificació de producció i 
de la distribució del producte 
final.
• Bessó Digital com a ele-
ment central per a la ges-
tió integral de la produc-
ció i operació de la planta 
de tractament, coordinant 
i  integrant la resta de les 
tecnologies d’Intel·ligència 
Artificial per a dotar d’un en-
torn de suport a la presa de 
decisions, tant humana com 
automàtica.
• RPA (Robotic Process Au-
tomation) per a l’automatitza-
ció i gestió de múltiples orí-
gens de serveis i aplicacions 
pròpies de les activitats de 
suport a la gestió de proces-
sos de recollida i tractament 
de residus. 
• Blockchain per al registre se-
gur i traçable de tota la cade-
na de valor des de la generació 
del residu fins a la seva inte-
gració en el cicle productiu 
com a nova matèria primera.

de tractament. Així mateix, 
són d’aplicació als proces-
sos de recollida i transport i 
desenvolupaments per a la 
sincronització òptima de les 
cadenes de subministrament 
a plantes de tractament.
• Robòtica Industrial Autòno-
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Ja fa anys que Cespa es prepa-
ra per aquell futur que avui ja 
és present i ho fa mitjançant el 
que considera una eina estra-
tègica: la innovació. Així, per 
tal de posicionar el tractament 
de residus en el marc d la In-
dústria 4.0, l’any 2015 Cespa 
va impulsar un primer i ambi-
ciós pla estratègic d’innovació 
amb dos objectius principals:
• Dissenyar i/o adaptar les se-
ves instal·lacions dotant-les de 
noves tecnologies per assolir 
una operació d’alta eficiència. 
Això permetrà incrementar la 
recuperació de materials, tant 
en quantitat com en varietat 
de materials recuperats, as-
segurant a més que tenen la 
qualitat adequada per la seva 
posterior valorització. Si hem 
de substituir matèries pri-
meres, ho fem de fer amb les 
mateixes característiques tèc-
niques i de qualitat que aques-
tes tenen.. 
• Millorar les condiciones de 
benestar dels operaris, evi-
tant el contacte directe amb 
el residu, fomentant el control 
remot, la robòtica col·laborati-
va o la digitalització. Tot això 
mitjançant l’ús d’interfases 
i softwares específics per la 
seva activitat. És important 
allunyar els operaris dels resi-
dus però alhora apropar-los 
a les noves tecnologies per 
realitzar tasques de molt més 
valor afegit.

Des d’aleshores, Cespa ha re-
corregut un camí intens amb 
més de 50 projectes i desen-
volupaments basats en tec-
nologies com la robòtica, la 
intel·ligència artificial i el deep 
learning, la realitat augmenta-
da i virtual, els drons, l’IoT o el 
Big Data entre d’altres. 
Però en aquest camí, ha tin-
gut acompanyants. Cespa ha 
abordat aquest canvi tecno-
lògic recolzant-se en un am-
pli ecosistema d’agents tec-
nològics, des d’universitats 
i centres tecnològics fins a 
start-ups, que li han permès 
accelerar tot el procés d’in-
novació i reduir els riscos in-
herents al desenvolupament 
de noves solucions. Gràcies a 
això, moltes d’aquestes soluci-
ons són ja realitats operatives 
a les seves instal·lacions.
Així, per exemple, podem afir-
mar que Cespa és pionera al 
territori nacional en la incor-
poració de robòtica avançada 
als processos de selecció de 
residus amb la implantació 
l’any 2018 d’un primer robot 
industrial pel triatge automà-
tic de residus voluminosos a 
Ecoparc4 (Barcelona). 
A aquest desenvolupament, li 
van seguir la instal·lació dels 
dos primers robots per la se-
lecció d’envasos lleugers a les 
plantes de Sta. Maria de Pa-
lautordera i dels Hostalets de 
Pierola i que van començar la 
seva operació al 2018 i 2019, 
respectivament.
Al 2020, Cespa ha consolidat 
aquesta tendència amb la po-

sada en funcionament de dues 
noves unitats robòtiques, en 
aquests cas per aplicacions 
pioneres en la gestió i tracta-
ment de residus farmacèutics 
i sanitaris. La primera consis-
teix en un robot de selecció de 
medicaments usats, operatiu  
a la instal·lació de Biotran a 
Valladolid. La segona ha supo-
sat la instal·lació a la planta de 
tractament de residu sanitari 
de la Vall d’Uixó d’un sistema 
automatitzat, basat en un ro-
bot antropomòrfic d’última 
generació, que realitza el bui-
dat automàtic dels conteni-
dors de residus sanitaris prèvi-
ament a la seva introducció al 
procés d’esterilització.
En resum, un total de 5 aplica-
cions gràcies a les quals Cespa 
ha incrementat la quantitat i 
qualitat dels materials que re-
cupera i ha millorat les condi-
cions de seguretat i salut dels 
operaris que les porten a ter-
me. 
Aquests desenvolupaments 
en robòtica han estat possi-
bles gràcies als avenços asso-
lits per les tecnologies d’in-
tel·ligència artificial, sobretot 
pel que fa a la identificació de 
materials al flux de residus. A 
la indústria tradicional, les ma-
tèries primeres utilitzades són 
de composició estable y cone-
guda, són entrades totalment 
controlades, cosa que permet 
el seguiment i monitorització 
del procés productiu. Si conei-
xes el que entra al procés pots 
optimitzar-lo fàcilment.
En canvi, el tractament de 
residus es basa en el proces-
sament de fluxos altament 
heterogenis i de composició 
variable temporalment, difícil-
ment monitorizables amb les 
actuals tecnologies. 
Cespa ha posat en marxa tres 
pilots basats en visió i intel·li-
gència artificial per a la iden-
tificació i monitorització en 
continu dels materials proces-
sats a les plantes de tracta-
ment mecànic. Gràcies a això 
avui pot conèixer en temps 
real la composició del flux de 
residus al llarg de tot el procés 
de tractament i disposar d’un 
balanç de matèria en continu. 
Els tres sistemes instal·lats es 
troben a les plantes de selec-
ció d’envasos lleugers dels 
Hostalets de Pierola (Barcelo-
na), Lipor (Oporto) i la planta 
de tractament de residu muni-

cipal de La Vega (Sevilla).
Però aquestes no són les úni-
ques aplicacions de la intel·li-
gència artificial en el tracta-
ment de residu. Cespa està 
treballant en la incorporació 
d’aquesta tecnologia per anti-
cipar-se a potencials incidèn-
cies i generar alarmes que en 
pocs minuts siguin accessibles 
als seus operaris, tant en ac-
tivitats d’operació, com d’ins-
pecció i manteniment.
I és en relació amb aquesta úl-
tima aplicació on els drons han 
demostrat ser una eina amb 
un ampli rang d’aplicació en 
permetre la integració de tec-
nologies diverses amb capaci-
tat de capturar de forma àgil i 
ràpida una gran quantitat de 
dades, i en conseqüència d’in-
formació, sobre l’estat de les 
instal·lacions. 
Els desenvolupaments que 
Cespa ha realitzat en aquest 
sentit han demostrat la ver-
satilitat dels drons per moni-
toritzar zones de difícil accés, 
convertint-se en eines impor-
tants pel seguiment de pro-
cessos en atmosferes nocives, 
com els compost halls, on la 
presencialitat està molt limi-
tada.
Però les noves tecnologies, 
com hem vist, no només ser-
veixen per millorar els pro-
cessos de tractament i les 
operacions associades, sinó 
que també permeten millorar 
i optimitzar la feina que realit-
zen els operaris. Amb aquesta 
finalitat, Cespa està fent servir 
tecnologies com la Realitat 
Virtual i Augmentada per as-
solir l’objectiu estratègic de 
‘Zero Accidents’, autèntic leit-
motiv per l’empresa.
Concretament, Cespa ha de-
senvolupat i implementat a la 
seva planta de SIGRE a Valla-
dolid tres aplicacions per al 
desenvolupament d’un entorn 
digital d’assistència a l’operari 
en tasques de manteniment i 
prevenció. En relació amb el 
manteniment, la primera de 
les eines, basada en realitat 
virtual, permet l’operari dur a 
terme un aprenentatge inici-
al i un entrenament posterior 
en un entorn sense riscs que 
permet la pràctica de l’activi-
tat tantes vegades com sigui 
necessari. A partir d’aquí, la 
segona aplicació dona suport 
a l’operari a l’hora de portar 
a terme el manteniment. Mit-

jançant dispositius de realitat 
augmentada, el treballador 
obté informació de quins ele-
ments manipular, on es troben 
i els potencials riscos de cada 
tasca.
Per últim, la tercera de les 
eines desenvolupades consis-
teix en una aplicació de rea-
litat virtual orientada a situa-
cions d’emergència que recull 
les indicacions que els opera-
ris han de conèixer en base al 
pla d’autoprotecció.
Tots aquests desenvolupa-
ments són un clar exemple 
del compromís de Cespa amb 
la transformació digital del 
sector del tractament de resi-
du. Cespa, així com la resta 
d’agents del sector, assumeix 
que el futur passa per la im-
plementació de tecnologies 
disruptives pròpies de la In-

Del Wall B a la planta 
del futur

L’any 2015, Cespa en col·la-
boració amb l’start-up Sa-
dako va instal·lar a Ecoparc4 
un senzill prototip de robot 
amb intel·ligència artificial. 
Es deia Wall-B i estava dis-
senyat per identificar i se-
leccionar residus d’envasos 
plàstic tipus PET.
Des d’aleshores, gràcies a 
l’evolució de la tecnologia i al 
treball amb diversos agents 
tecnològics, Cespa pot afir-
mar que s’ha convertit en un 
adalid de la integració de les 
tecnologies digitals al sector 
residus.
Ha estat un intens camí que 
d’altra banda li ha aportat 
resultats molt gratificants: 
5 robots amb intel·ligència 
artificial; 3 sistemes de mo-
nitorització de materials en 
continu; 3 aplicacions de 
realitat virtual i augmenta-
da; desenvolupament de 
demostradors de robòtica 
aplicada a tasques de nete-
ja, conducció autònoma de 
vehicles, drons inspectors, 
etc...
Tota una feina i uns resultats 
que han permès l’adquisició 
d’un know how que està 
sent la base del disseny del 

que serà la planta de tracta-
ment del futur. O més aviat 
la planta de producció de 
materials del futur...
I com ha de ser aquesta 
instal·lació? Per suposat ha 
de tractar-se d’una planta 
intel·ligent, que serà capaç 
d’adaptar-se als canvis, tant 
de l’entorn (subministrament 
i demanda), com del residu. 
Per això, haurà d’estar in-
terconnectada, tant exter-
nament como internament, 
i comptar amb tecnologies, 
com el blockchain o els bes-
sons digitals, que assegurin 
la traçabilitat de tot el pro-
cés, des de la generació del 
residu fins a la seva reintro-
ducció al cicle productiu.
Per suposat ha de ser una 
planta 100% segura, on pri-
marà l’operació en remot per 
tal d’evitar el contacte humà 
amb el residu.
En resum, automatitzar, sen-
soritzar i digitalitzar seran els 
tres pilars sobre els que es 
fonamentarà el disseny de la 
planta del futur, on l’èxit pas-
sarà per obtenir un apreciat 
i valuós recurs, fins ara molt 
escàs a les instal·lacions de 
tractament: les dades.

Cespa es prepara per al futur
dústria 4.0. La seva integració 
facilitarà la consolidació del 
sector del tractament de resi-
du com a indústria productora 
de recursos sostenibles amb 
processos i sistemes produc-
tius versàtils i intel·ligents que 
li permetran estendre’s a la ca-
dena de valor i tancar el cercle 
de la gestió dels materials.
Així doncs, es tracta d’un im-
portant repte que porta de la 
mà també importants oportu-
nitats i que s’ha d’abordar de 
manera sinèrgica com a un es-
forç compartit entre societat, 
administració i empreses: els 
ciutadans col·laborant en la 
selecció de residus; l’adminis-
tració invertint i regulant per 
la millora dels percentatges de 
valorització i l’empresa apor-
tant know-how i capacitats 
per materialitzar-los. 
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Junts Anoia 
promou una reunió 
entre la Generalitat
i entitats comarcals

Mobilització social contra els macroprojectes de 
parcs eòlics i solars a l’Anoia

Igualada

El conseller Calvet 
s’obre a clarificar els 
criteris de treball res-

pecte els projectes, i que 
participin els ajunta-
ments, però avisa: la 

transició energètica és 
ineludible i inajornable

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E s veia venir. Quan la 
mobilització comença-
va a ser habitual en el 

nostre territori arran del Pla 
Director de la Conca d’Òdena, 
ara s’hi ha sumat el projecte 
d’implantació de molts parcs 
eòlics i solars per tot el país, 
que afecta de ple a l’Anoia, i 
que La Veu va publicar ja fa un 
parell de mesos. 
Diumenge passat, força gent 
vinguda d’arreu de l’Anoia va 
participar en una concentració 
a Igualada sota el lema “El ter-
ritori diu prou! No destruïm la 
natura en nom de les renova-
bles”. De fet, es van organitzar 
trobades similars de rebuig en 
altres punts del país, i amb èxit 
de convocatòria.

Calvet respon
En un article que publica avui 
La Veu -veure pàgina següent-, 
el conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Damià Calvet, admet 
que “el que convé és una alian-
ça de tot el territori per afron-
tar els efectes del canvi climà-
tic”, i s’obre a fer millores i a 
fer participar els ajuntaments, 
però avisa: “la transició energè-
tica és ineludible i inajornable 

i el país no es pot permetre ni 
moratòries ni derogacions”.
Respecte la polèmica Ponència 
d’Energies Renovables, que fa 
un any que treballa amb l’en-
càrrec d’avaluar els projectes, 

explica que “si aquests no com-
pleixen les condicions, es des-
carten. La seva funció és jus-
tament garantir la implantació 
ordenada en el territori”. 
El conseller reconeix “les veus 
crítiques que legítimament  ens 
conviden a fer modificacions al 
Decret de renovables”, i apunta 
que algunes d’elles poden ser 
“clarificar els criteris de treball 
de la Ponència -i així evitar que 
arribin propostes que sovint 
acaben descartades però que, 
durant el seu tràmit d’avalua-
ció, causen neguit”, i també “in-
corporar la participació activa 
dels ajuntaments a la Ponència. 
Estem oberts a perfeccionar el 
mètode”.
De moment, el territori està 
emprenyat, i força, perquè veu 
que es fa i desfà a casa seva 
sense ni tan sols demanar-li 
l’opinió. Els alcaldes estan molt 
enfadats. De moment, la co-
ordinadora de plataformes ve-
ïnals anoienca aplega més en-
titats locals que cap altra i està 
conformada per les següents 
agrupacions: Plataforma 
d’Afectades per la Concentra-
ció d’Aerogeneradors (PACA), 
Salvem la Serra de Feixes, Sal-
vem Maçana i Serra Morena, 
Salvem Tous, Veïns del Rabal 
d’Aguilera d’Òdena, Sobirania 
Energètica baixa Segarra- Bell-
prat, El Trill Argençola, Jorba 

Reflexiona, Per la Conca, Sal-
vem Can Titó, Unió de Pagesos 
Anoia i organitzacions polí-
tiques com Endavant-Anoia, 
Arran –Segarra i CUP-Anoia. 
Totes elles, treballen conjun-
tament per un objectiu comú: 
“mostrar el rebuig a aquests 
macroprojectes de producció 
d’energia a través de plaques 
fotovoltaiques i aerogenera-
dors, aturar-los i protegir el 
nostre entorn natural, agrícola 
i paisatgístic”.
Diumenge, la manifestació a 
l’Anoia va iniciar-se des de di-
ferents punts geogràfics de la 
comarca. Dues columnes de 
bicicletes van arribat al parc 
central d’Igualada. S’hi van 
unir una vintena de tractors 
per visualitzar l’afectació dels 
projectes sobre l’activitat agrà-
ria. Amb la companyia del 
grup Protons, uns 350 mani-
festants van dirigir-se a la plaça 
de l’Ajuntament, on la portaveu 
Martina Tresserra va llegir un 
manifest, i es podia llegir en 
una gran pancarta “Renovables 
Sí, però així No”.
En el manifest s’expliquen “els 
projectes declarats viables a la 
comarca, el com s’ha permès 
políticament que s’arribés a 
aquesta situació i les deman-
des del territori per redreçar 
el procés d’implantació. Amb 
l’actual estratègia l’Anoia s’ha 

Dijous 6 de maig, l’Execu-
tiva Comarcal de Junts va 
promoure una reunió amb 
la presència de la Secretària 
de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat, Marta Subirà, i Marc 
Anguera (representant del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat) oberta a les 
entitats del territori per tal 
que coneguin les inquietuds 
de la nostra comarca. 
Subirà va prendre nota i 
va recollir el sentiment del 
territori. Va destacar que el 
procés de valoració de cada 
projecte garanteix que no hi 
haurà una sobre ocupació del 
territori, ni un excés de pro-
jectes. La normativa regula-
dora assegura que els agents 
del territori, consells comar-
cals i ajuntaments participen 
en el procés. 
Junts Anoia obrirà un espai 
de debat per poder analitzar 
i conèixer aquests projectes 
en profunditat. 

de convertir en una central 
exportadora d’energia amb 
capacitat de subministrar a 12 
comarques”.
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La implantació d’ener-
gies renovables a 
Catalunya, principal-
ment sobre els projec-

tes de parcs eòlics i de plantes 
solars fotovoltaiques ha gene-
rat un ampli debat les darreres 
setmanes. L’Anoia no ha que-
dat fora d’aquesta discussió, 
que a vegades es planteja com 
una confrontació entre el món 
urbà i el món rural, malgrat 
que el que convé és una aliança 
de tot el territori per afrontar 
els efectes del canvi climàtic, 
que malmet l’agricultura i el 
paisatge. La transició energè-
tica és ineludible i inajornable 
i el país no es pot permetre ni 
moratòries ni derogacions.
La implantació de les reno-
vables ha de ser accelerada i 
ordenada i, per això, després 
de l’aprovació del Decret llei 
16/2019 per part d’una àm-
plia majoria del Parlament, 
ens vam dotar de la Ponència 
d’Energies Renovables, que fa 
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Una aliança per les renovablesDAMIÀ CALVET
Conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya

un any que treballa amb l’en-
càrrec d’avaluar els projectes. 
Hi participen quatre depar-
taments de la Generalitat, i 
examinen els projectes des del 
punt de vista ambiental, agrari, 
urbanístic, territorial, econò-
mic, cultural i paisatgístic. La 
Ponència analitza els projectes 
i, si no compleixen les condici-
ons, es descarten.
La seva funció és justament 
garantir la implantació orde-
nada en el territori d’aquestes 
instal·lacions i filtrar, d’entre 
totes les que es presenten, les 
que no reuneixen els requisits 
per ser tramitades. L’informe 
de la Ponència és previ a l’inici 
de la tramitació dels projectes i 
descarta els que presenten ele-
ments insalvables per les qües-
tions analitzades.
Les que obtenen un informe 
favorable hauran d’elaborar i 
aportar tota la documentació 
que els demana la Ponència i, 
posteriorment, basant-se en 

aquests treballs, s’ha de fer una 
triple tramitació urbanística, 
ambiental i energètica. L’apro-
vació per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme i l’ob-
tenció d’una declaració d’im-
pacte ambiental favorable per 
part de la Ponència són con-
dicions indispensables perquè 
puguin obtenir l’autorització 
administrativa prèvia i de 
construcció per part del De-
partament competent en ma-
tèria d’energia.
Malgrat tot aquest procés, les 
veus crítiques que legítima-
ment s’han alçat ens conviden 
a fer modificacions al Decret 
de renovables, com ara per 
clarificar els criteris de treball 
de la Ponència -i així evitar que 
arribin propostes que sovint 
acaben descartades o forta-
ment condicionades, però que, 
durant el seu tràmit d’avalua-
ció, causen neguit al territori- 
o per incorporar la participa-
ció activa dels ajuntaments a la 

Ponència. Estem oberts a per-
feccionar el mètode del qual 
ens hem proveït com a societat 
perquè volem tenir les millors 
eines per impulsar les renova-
bles: Catalunya no pot quedar 
fora del repte planetari per la 
transició energètica.
La Ponència d’Energies Re-
novables que es va celebrar la 
setmana passada va analitzar 
32 propostes (25 plantes solars 
fotovoltaiques i 7 parc eòlics), 
repartides pel país, principal-
ment a l’Anoia, l’Alt Penedès, 
l’Alt Empordà, el Segrià, la 
Terra Alta, la Ribera d’Ebre, 
el Baix Camp, la Conca de 
Barberà, el Vallès Oriental i el 
Tarragonès. D’aquestes 32, 5 
han estat qualificades de via-
bles, 14 han estat qualificades 
de favorables amb condicions, 
i 13 han rebut un informe des-
favorable.
Des que va començar a tre-
ballar la Ponència un any en-
rere, a l’Anoia s’han presentat 

18 projectes d’energia eòlica, 
la majoria compartits en-
tre diverses comarques, que 
comportaran un màxim de 
102 aerogeneradors. Dels 18, 
2 han estat considerats no 
viables. Aquest 2021 només 
s’han presentat 2 projectes, 
un al febrer i un altre al març, 
la qual cosa significa que el 
ritme de presentació ha bai-
xat molt.
Ha passat el mateix amb la 
fotovoltaica a la comarca: la 
Ponència ha rebut 4 propos-
tes aquest any. En total s’han 
presentat 19 projectes, dels 
que 5 són no viables i 3 resten 
pendents de valorar. Dels 11 
que queden, la majoria tenen 
condicionants. 
La Ponència és per tant un fil-
tre que garanteix l’escrupolós 
compliment d’uns criteris am-
bientals, agrícoles i paisatgís-
tics imprescindibles per acon-
seguir una veritable aliança en 
favor de la sostenibilitat.

El dijous 20 de maig Jysk 
obre la seva nova botiga a 
l’av. Mestre Muntaner can-
tonada C / de Lleida. Amb 
aquest nou punt de venda, 
Jysk s’acosta al seu objectiu, 
arribar a les 100 botigues a 
la península el 2021. Jysk ha 
aconseguit fins el moment 
generar al voltant de 1.000 
llocs de treball sent un re-
ferent d’empresa en plena 
expansió malgrat la situació 
econòmica i com a ocupa-
dor atractiu.

Des que l’any 2009 van co-
mençar la seva entrada al 
país, l’empresa danesa no ha 
deixat de créixer. Però això 
no acaba aquí perquè l’em-
presa no només no ha parat 
de créixer a la Península Ibè-
rica sinó que també ha cres-
cut a nivell internacional. 
L’obertura de la nova botiga 
de Jysk a Igualada aquest 
proper 20 de maig es suma 
als 75 establiments que té la 
marca a Espanya més els 13 
de Portugal.
Com a cada una de les seves 
botigues, al nou establiment 

d’Igualada es respira estètica 
danesa i una marcada línia 
nòrdica en els seus productes. 
Si alguna cosa té clar Jysk, és 
que no vol perdre la seva es-
sència, inspirada en l’estil es-
candinau.

Sens dubte, el que diferencia 
Jysk de la resta de marques 
de decoració és que és capaç 
de fer un pas més oferint una 
àmplia gamma de productes 
de disseny a uns preus molt 
competitius. A més dels seus 
gairebé 90 punts de venda a 
la península Ibèrica i 3.000 a 

tot el món, els clients de Jysk 
poden accedir als seus pro-
ductes a través del seu comerç 
electrònic www.jysk.es i www.
jysk.pt

I és que si alguna cosa carac-
teritza aquesta marca des dels 
seus inicis és la seva aposta 
per la filosofia hygge. La sere-
nitat, l’harmonia i la trobada 
de la felicitat en els petits de-
talls, són el que dóna vida a 
la decoració nòrdica que Jysk 
exporta al món des de 1979.
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L’objectiu d’aquestes 
subvencions és doble: 
millorar els immobles 

desocupats i augmentar 
el nombre de pisos en 

lloguer assequible

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament ha obert 
una nova convocatòria 
d’ajuts per a la rehabilita-

ció de pisos buits amb l’objec-
tiu que aquests, un cop refor-
mats, es lloguin a través de la 
Borsa d’Habitatge de Lloguer 
Assequible durant cinc anys i 
s’ampliï l’oferta de lloguer a la 
ciutat.
La convocatòria d’aquests ajuts 
presenta importants millores 
respecte anteriors edicions. 
Per primera vegada s’ha apro-
vat concedir un ajut de fins a 
20.000 € per la reforma de cada 
pis buit. Amb aquest ajut, el 
propietari no ha de cofinançar 
res ja que l’Ajuntament assu-
meix la totalitat del cost de les 
reformes fins arribar a aquest 
import màxim de 20.000€.
A més, l’Ajuntament avança el 
20% d’aquest ajut per fer els 
pagaments inicials de l’obra i 
la resta s’anirà abonant durant 
la reforma. Els diners es poden 
destinar a reforma de banys i 
cuines, instal·lacions d’aigua, 
gas, calefacció o electricitat, 

L’Ajuntament ajudarà amb fins a 20.000€ la rehabilitació de 
pisos buits per a destinar-los a lloguer assequible

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Anoia serà el territori 
de proves i investiga-
ció de la mobilitat in-

tel·ligent. La iniciativa Mobi-
lity Lab Anoia, impulsada pel 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
l’Ajuntament de Castellolí, la 
Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC), el Clúster de 
la Indústria d’Automoció de 
Catalunya (CIAC), la Unió 

Empresarial de l’Anoia (UEA), 
amb el suport del Circuit 
Parcmotor, permetrà crear un 
laboratori per a la investiga-
ció de tecnologia aplicada al 
desenvolupament del vehicle 
connectat i autònom al Cam-
pus Motor Anoia.
La iniciativa ha estat mereixe-
dora d’un Projecte d’Especia-
lització i Competitivitat Ter-
ritorial (PECT), atorgat per la 
Generalitat, en el marc de la 

RIS3CAT i el Programa Ope-
ratiu FEDER 2014-2020 de la 
UE, que assumeix la meitat 
del cost total del projecte, que 
puja a 2.176.000 euros. Amb 
aquesta inversió, les entitats 
públiques locals promouran 
actuacions que contribueixin 
a la transformació econòmica 
del territori i tinguin un fort 
component d’innovació.
Durant els propers dos anys 
es portaran a terme diverses 
accions entre els socis que 
el lideren, com la captació 
d’iniciatives empresarials i 
productives al voltant del ve-
hicle connectat i autònom, 
la recerca i la investigació, la 

qualificació professional dels 
llocs de treball i la retenció 
de talent. També promourà 
que les empreses del sector de 
l’automoció, les universitats o 
els sectors emergents i de les 
noves tecnologies aplicades al 
desenvolupament de la mobi-
litat del futur, puguin fer pro-
ves al Laboratori de Mobilitat 
Intel·ligent de l’Anoia per acci-
ons d’I+R+D .
A més del laboratori que s’ins-
tal·larà al Campus Motor, 
també es faran diverses pro-
ves de testatge en municipis 
de la comarca amb tecnologia 
avançada.
El president del Consell Co-

marcal, Xavier Boquete, es 
mostra molt satisfet perquè 
“l’atorgament d’aquest PECT 
és el resultat de molta feina 
i la suma de voluntats d’uns 
agents, tant públics com pri-
vats, que estem treballant 
plegats per a destacar l’Anoia 
com
un referent en un camp amb 
moltes perspectives, com és el 
de la mobilitat del futur”.
El vicepresident Jordi Cua-
dras, a més, apunta que “des 
de la nostra comarca, que 
tradicionalment ha tingut un 
gran vincle amb la indústria 
del motor, ara també serem 
capaços de generar coneixe-
ment per a posar-lo a l’abast 
de les empreses que desen-
voluparan els vehicles de les 
properes dècades”.
L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, destaca el fet que 
“aquest és un projecte que 
aterra al nostre municipi, que 
toca territori i que ha de be-
neficiar molt directament el 
conjunt de l’Anoia; és doncs, 
un projecte molt benvingut 
que arriba en un moment 
difícil i que ens ajudarà a im-
pulsar-nos endavant”. 

Presenten la iniciativa Mobility Lab Anoia, 
que vol convertir-nos en el referent del vehicle del futur

aïllaments tèrmics o acústics, 
terres, portes, finestres, barre-
res arquitectòniques o qualse-
vol acció de millora de l’habi-
tatge.
A canvi els propietaris dels 
pisos que es reformin amb 
aquests ajuts es comprometen 

a llogar-lo través de la Borsa de 
Lloguer Assequible d’Igualada 
durant 5 anys. L’Ajuntament 
garanteix el cobrament del llo-
guer i el retorn del pis en bon 
estat perquè els propietaris pu-
guin llogar amb tranquil·litat.
L’ajut per a reformar habitatges 
buits es pot demanar des d’ara 
i fins el dia 31 de juliol. L’ob-
jectiu final és aconseguir que 
s’obrin els pisos buits de la ciu-
tat i s’ampliï l’oferta de lloguer 
assequible. La Tinent d’alcalde, 
Carme Riera, ha posat en valor 
aquesta ajuda ja que beneficia 

al propietari i al futur llogater 
ja que “mentre que un pis buit 
es deteriora, un pis reformat i 
amb un llogater que el cuidi és 
una tranquil·litat per al propi-
etari i una contribució a la so-
cietat”.

Impuls de la masoveria urba-
na a Igualada
Carme Riera també ha exposat 
una altra iniciativa que s’està 
iniciant a la ciutat per rehabi-
litar pisos buits: la Masoveria 
Urbana. És una iniciativa que 
posa en contacte propietaris 

d’immobles que requereixen 
rehabilitacions amb persones 
que necessiten un habitatge 
i tenen els recursos i el temps 
per fer les reformes. Riera ha 
animat als propietaris d’immo-
bles que vulguin participar o 
conèixer més d’aquest projecte 
a escriure un correu a l’adreça 
habitatge@aj-igualada.net indi-
cant a l’assumpte: “Masoveria”.
Tant pel que fa als ajuts de re-
habilitació com pel projecte de 
Masoveria Urbana es pot de-
manar més informació a l’Ofi-
cina Local d’Habitatge situada 
a l’ajuntament, (93 803 19 50).

Els diners es poden 
destinar a reforma de 

banys i cuines, ins-
tal·lacions d’aigua, gas, 
calefacció o electricitat, 

aïllaments tèrmics o 
acústics, terres, portes, 
finestres, barreres ar-
quitectòniques o qual-
sevol acció de millora 

de l’habitatge

Es necessita 
PROFESSOR D’AUTOESCOLA 

ZONA BAGES 
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



Es farà de forma online 
i presencial (al Kiosk del 

Rec) i estarà represen-
tada per dues activitats 

clarament diferenciades: 
diverses conferències i 
el Connecta, el punt de 
trobada entre empreses 
i demandants de feina
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P er 10è any consecutiu, 
l’Ajuntament i la Unió 
Empresarial de l’Anoia 

organitzen el Prepara’t, la Set-
mana de l’Ocupació d’Igua-
lada, presentant una novetat 
molt destacada: aquest 2021, 
el Prepara’t disposarà de dues 
edicions, una a la primavera i 
l’altra, a la tardor.
Des de l’organització, el regidor 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament, Jordi Marcé, 
ha exposat que “el Prepara’t 
continua tenint més sentit que 
mai, ja que gràcies a la Setma-
na de l‘Ocupació s’ajuda i s’im-
pulsa a l’autoconeixement i el 
desenvolupament de les habili-
tats de cada persona; a ajudar a 
superar les dificultats personals 
i socials per millorar la vida 
professional, i alhora, motivar i 
ajudar a trobar feina; informar 
i donar visibilitat de la realitat 
del mercat laboral i dels sectors 
emergents; millorar les habili-
tats i recursos disponibles per 
a les persones en situació d’atur 

Dimarts i dimecres vinent, torna el Prepara’t, per oferir eines 
i oportunitats per trobar feina

o que volen fer un canvi pro-
fessional; i molt especialment, 
volem crear llocs de treball”. 
Per la seva part, la gerent i se-
cretària general de la UEA, 
Paula Arias, ha fet un repàs de 
la trajectòria de les 10 edicions 
del Prepara’t: “Al llarg d’aquests 
10 anys han passat més de 100 
conferenciants i més de 2.000 
persones han pogut participar 
en els diferents actes que s’han 
organitzat al llarg de totes 
aquestes edicions” i que “gràci-
es a l’èxit de participació, i per 
tal d’obrir més oportunitats a 
la gent que es troba en situa-

ció d’atur o vol millorar la seva 
vida professional, realitzarem 
dues edicions aquest 2021 i se-
gurament, continuarem amb 
les dues edicions cada any”. 
 
Dimarts 18 de maig: 
Conferències
Dimarts 18 arrencarà a les 
09.30h amb la inauguració de 
la 10a edició amb Jordi Mar-
cé, regidor de Dinamització 
Econòmica i el president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Joan Domènech. Seguidament, 
tindrà lloc la conferència “Si 
vols, endavant!”, una xerrada 
motivadora a càrrec d’Enric 
Company, conferenciant moti-

vador, economista i periodista. 
Company destacarà a través de 
la seva conferència com la Co-
vid-19 és una oportunitat per 
parar i reflexionar en tot un se-
guit de possibilitats, personals i 
professionals.
A les 11.30h, serà el torn de 
la conferència “Noves com-
petències al mercat laboral” a 
càrrec de Maite Moreno, sòcia 
i fundadora de Monday Happy 
Mondany, psicològa especia-
litzada en organitzacions. Mo-
reno exposarà com ha canviat 
el context professional i quines 
transformacions estan vivint 
les empreses i quines són les 
noves competències que s’han 
de desenvolupar al respecte per 
fer-hi front.
A les 15.30h, hi haurà “Claus 
per fer un bon Talent speach”, 
a càrrec de Francesc Gelida, 
formador conferenciant, con-
sultor de desenvolupament 
professional i de competències. 
Gelida posarà l’accent en com 
d’important és l’entrevista de 
feina: un moment decisiu en el 
procés de selecció  i una gran 

oportunitat que no es pot des-
aprofitar.

Dimecres 19 de maig: 
Trobada entre empreses i 
demandants de feina
Dimecres 19 tindrà lloc una 
de les activitats més esperades 
i exitoses del Prepara’t: el Con-
necta. Aquesta activitat és un 
punt de trobada entre oferta i 
demanda: empreses i deman-
dants de feina.  Aquesta edició 
comptarà amb 9 empreses que 
oferiran prop d’una vintena 
d’ofertes de treball de diver-
sos perfils professionals. Tot 
el ventall d’ofertes es poden 
consultar a https://bit.ly/3x-
GTm6O 
El Prepara’t està obert a tothom 
que hi vulgui participar. Les 
inscripcions poden realitzar-se 
a través de la web de la Unió 
Empresarial de l’Anoia:  uea.cat 
o truqueu al 93 805 22 92. 
La data límit per a inscriure’s al 
Prepara’t (tant per a les confe-
rències com per al Connecta) 
és avui divendres dia 14 de 
maig a les 12h.

SARAUTO. IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES - Tel.: 93 803 30 00  -  93 877 20 00. www.sarauto.com
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A cord entre el govern 
del Consell Comarcal 
de l’Anoia i el comitè 

d’empresa. “Després de setma-
nes de contactes i reunions”, 
diu una nota del PSC, ambdu-
es parts han tancat un acord 
davant les posicions que hi 
havia sobre el calendari labo-
ral. A més, també s’ha acordat 
la convocatòria periòdica de 
la mesa de negociació i l’agili-
tació de la informació interna 
que sol·licita el comitè.
La vicepresidenta de Recur-
sos Humans del Consell, No-
emí Trucharte, destaca que 
“vetllem pel benestar de les 
treballadores i treballadors 
amb voluntat d’arribar sem-
pre a acords. Som conscients 
que potser arriba tard però 
celebrem l’acord i seguirem 
negociant totes les propostes 
que ens  traslladi el comitè en 
benefici dels treballadors, els 
quals són essencials per a de-
senvolupar tots els serveis que 
el Consell presta als municipis 
de la comarca i la seva gent”.

Brega amb ERC
El govern del PDeCAT i del 
PSC al Consell Comarcal , diu 
la nota, “lamenta l’intent de fer 
un ús partidista de les recla-
macions dels treballadors per 
part d’ERC amb la publicació 
d’un comunicat amb afirma-

Acord entre treballadors i govern 
del Consell Comarcal, però la brega 
continua amb ERC i PSC-PDeCAT

Igualada es solidaritza 
amb el poble colombià
REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres 7 de maig 
més de 150 perso-
nes van trobar-se a 

la Plaça de l’Ajuntament per 
mostrar el rebuig a les polí-
tiques repressives que l’Estat 
colombià està exercint sobre la 
seva població. Persones d’ori-
gen colombià residents a la 
comarca amb el suport de pla-
taformes locals es van concen-
trar per la necessitat d’inter-
nacionalitzar el conflicte, fer 
d’altaveu d’allò que els mitjans 

El Consell Comarcal ha for-
mat, durant els mesos de març 
i abril, tot el personal treballa-
dor en matèria de Transversali-
tat de la Perspectiva de Gènere 
i de Diversitat Afectiva i Se-
xual. L’objectiu de la formació 
ha estat comprendre el marc 
conceptual del sistema sexe - 
gènere, les desigualtats de gè-
nere, les polítiques d’igualtat 
de gènere i de diversitat sexual 

de comunicació colombians 
i internacionals estan censu-
rant i donar suport a les seves 
famílies que estan patint la 
lamentable situació a primera 
fila als carrers de Colòmbia.
Després de l’intent d’una re-
forma tributària proposada 
pel president colombià Iván 
Duque, que pretenia augmen-
tar els impostos als serveis 
més bàsics com els aliments o 
als serveis funeraris (en plena 
pandèmia), la gent no va fer 
altra cosa que sortir als car-
rers a protestar. 

Poble Actiu vol gestió 
directa de les llars 
d’infants municipals
REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Actiu  ha criticat 
que el govern Castells 
estigui preparant la lici-

tació pública per continuar ex-
ternalitzant la gestió de les qua-
tre llars d’infants municipals. 
La regidora Neus Carles, con-
sidera convenient que l’Ajun-
tament reconsideri la decisió 
d’externalitzar i “assumeixi la 
gestió directa de les quatre llars 
d’infants municipals”. Les llars 
d’infants, que són de titularitat 
municipals, són responsabili-
tat de l’Ajuntament i, per això, 
reclamen un pas ferm cap a la 
municipalització de serveis pú-

blics, especialment de serveis 
essencials com l’educació.
Malgrat que discrepen sobre 
el fons de la qüestió, l’externa-
lització de les llars d’infants, la 
candidatura municipalista ha 
valorat positivament que la li-
citació pública hagi incorporat 
la possibilitat de que les famí-
lies es portin el menjar de casa 
i poden quedar-se a l’estona del 
menjador.
Després del tancament de la 
llar d’infants la Ginesta, fa 10 
anys, els barris de Montser-
rat, les Flors i el Sant Crist no 
disposen de cap escola bressol 
pública. Per això, des de Poble 
Actiu fa temps que es proposa 
crear-ne una, que estaria lliga-
da a l’escola  Gabriel Castellà i a 
l’institut Badia i Margarit i per-
metria desenvolupar tota l’eta-
pa educativa dels 0 als 18 anys 
sense haver de desplaçar-se.
Per a Neus Carles “Igualada 
encara presenta molts dèficits 
educatius per garantir l’educa-
ció pública dels 0 als 18 anys a 
tots els barris de la ciutat”.

cions infundades i acusacions 
falses, cosa que representa un 
molt poc respecte per la insti-
tució i pels mateixos treballa-
dors”. PDeCAT i PSC recor-
den que “ERC, a més d’haver 
governat el Consell quan al-
guns d’aquests problemes ja 
existien, era coneixedora de la 
reunió que hi havia convocada 
dilluns al matí entre govern i 
comitè per arribar a un acord. 
Lamentem que ERC hagi fet 
un comunicat abans de saber 
el resultat de la reunió amb 
l’únic objectiu de desgastar el 
govern i fer soroll”.
Els socialistes es refereixen a 
una nota de premsa en la qual 
ERC titllen que la gestió del 
govern comarcal en aquest 
assumpte ha estat “irrespon-
sable” i asseguren que “hi ha 
desgovern, falta de lideratge i 
una gestió opaca i amb nul·la 
transparència”. 
Els republicans apunten que 

“el PDeCAT i el PSC vulneren 
el dret a la negociació col·lec-
tiva” i fan referència a “modi-
ficacions en la RLT, plantilla, 
pressupost, compliment de 
l’aplicació del pacte de conve-
ni, negociació real per a la re-
cuperació dels drets laborals, 
aprovació del calendari labo-
ral del 2021...”. 
Des d’ERC consideren “molt 
greu” la situació que denun-
cien els treballadors de l’ens i 
asseguren que “hi ha un abso-
lut desgovern i una manca de 
lideratge evident” ja que “el 
govern no és capaç de fer una 
gestió eficient i diligent” i ha 
posat en una situació “injus-
ta” als treballadors. 
En aquest sentit els repu-
blicans “posen en valor” la 
“bona feina” que fan els tèc-
nics i tècniques del Consell i 
exigeixen que el govern “es-
colti d’una vegada les seves 
demandes”. 

El Consell Comarcal forma el personal i regidors 
en transversalitat i diversitat sexual

i de gènere, tenint en compte 
allò que s’estableix actualment 
a la legislació LGTBI. També 
s’ha ofert un apartat amb eines 
i pràctiques per a la transversa-
lització.
La consellera de Joventut, Fe-
minisme i LGTBI, Carme 
González, recorda que “la le-
gislació vigent obliga tots els 
ens locals a incorporar aquesta 
mirada com una eina més per 

a garantir el dret a la igualtat de 
tracte i a la no discriminació, el 
respecte a la dignitat humana 
i la protecció davant qualsevol 
conducta de discriminació que 
pugui atemptar contra la digni-
tat de les persones”.
L’ens comarcal també ha ofert 
la formació, en un format re-
duït, al personal tècnic i als 
càrrecs electes de la resta de la 
comarca i als consellers.

 691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra
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SEAT Arona 1.5 TSI 110kW 150CV FR Edition 5p.
PREU COMPTAT: 19.500 €
PREU FINANÇAT: 17.500 €
33.000km Benzina

SEAT Arona 1.0 TSI 85kW 115CV FR Ecomotive 5p.
PREU COMPTAT: 16.900 €
PREU FINANÇAT: 14.900 €
26.000km Benzina

ABARTH 500 1.4 16v TJet 595 107kW 145CV E6 3p.
PREU COMPTAT: 17.400 €
PREU FINANÇAT: 14.900 €
51.000km Benzina

FIAT Panda 1.3 75cv Diesel 4x4 E5 5p.
PREU COMPTAT: 10.500 €
PREU FINANÇAT: 8500 €
110.000 km Diesel

SEAT Ateca 1.0 TSI 85kW 115CV StSp Style Eco 5p.
PREU COMPTAT: 18.900 €
PREU FINANÇAT: 16.900 €
21.000km Benzina

SEAT Mii 1.0 68cv Ecofuel GNC Style StartStop 5p.
PREU COMPTAT: 6.500 €
19.000km Gas natural (CNG)

AUDI A1 Adrenalin 1.4 TDI 66kW 90CV Sportback 5p.
PREU COMPTAT: 15.500 €
PREU FINANÇAT: 13.500 €
61.000km Diesel

MINI MINI COOPER D 5 PUERTAS 5p.
PREU COMPTAT: 12.900 €
PREU FINANÇAT: 10.900 €
83.000 km Diesel

SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI 70kW 95CV Style 5p.
PREU COMPTAT: 10.900 €
PREU FINANÇAT: 8.900 €
43.000km Benzina

SKODA Fabia 1.0 MPI 55KW 75cv Ambition 5p.
PREU COMPTAT: 8.000 €
PREU FINANÇAT: 6.500 €
56.000km Benzina

AUDI A1 Sportback 25 TFSI 70kW 95CV 5p.
PREU COMPTAT: 20.950 €
PREU FINANÇAT: 18.450 €
1.700 km Benzina

MERCEDES-BENZ Clase CLA CLA 200 d Shooting Brake 5p.
PREU COMPTAT: 26.900 €
PREU FINANÇAT: 23.900 €
33.000 km Diesel

Anoia Motor Av. de Barcelona, 121 
Igualada, Barcelona  
Tel.938 04 02 00
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E squerra Republica-
na d’Igualada anun-
cia que presentarà 28 

propostes concretes en el ple 
extraordinari i monogràfic 
que ha impulsat i que prope-
rament entraran a registre de 
l’ajuntament. Aquest ple, que 
ja compta amb el suport de 
Poble Actiu, és atípic atès que 
és l’oposició qui el convoca i 
defineix l’ordre del dia per tal 
“de debatre i acordar entre els 
grups polítics solucions con-
cretes i tangibles que ajudin als 
igualadins i igualadines ja que 
el govern ni vol ni sembla ser 
capaç de fer-ho. No podem se-
guir amb un govern municipal 
que desatén una problemàtica 
tan important com l’habitatge i 
que no ha generat ni una sola 
solució”.
Els republicans durant mesos 
s’han reunit amb més d’un cen-
tenar d’entitats i col·lectius per 
tal d’escoltar les preocupacions 
i demandes que té la ciutat i, 
afirmen, “l’habitatge és la prin-
cipal crítica i demanda que té 
la gent a Igualada”. En aquest 
sentit apunten que “això passa 

ERC consensua propostes d’habitatge 
del ple extraordinari amb entitats 
veïnals i del tercer sector

Jordi Riba presidirà la 
comissió de Sindicatura 
de Comptes al Parlament

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb la constitució de 
les comissions del 
Parlament de Cata-

lunya, el diputat igualadí Jordi 
Riba ha estat nomenat presi-
dent de la Comissió de la Sin-
dicatura de Comptes. Es tracta 
de la comissió que vetlla l’àm-
bit comptable del govern de la 
Generalitat i en facilita el con-
trol parlamentari.
Paral·lelament a la seva tasca a 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi 
(PSC-Comuns) destaca 
l’èxit que ha tingut el pri-

mer diumenge de prova pilot 
al carrer d’Òdena per a fer-lo 
de vianants. Aquesta és una 
de les mesures que la forma-
ció progressista va aconse-
guir incloure al Pressupost de 
l’Ajuntament per aquest 2021 i 
celebra que ja s’hagi impulsat 
i que moltes persones hagin 
aprofitat per a passejar-hi a 
peu i en bicicleta.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
ha participat de la prova pilot 
juntament amb la resta de re-
gidors de la formació i afirma 
que “el primer diumenge de 
prova pilot ha estat molt posi-
tiu i celebrem que les nostres 
propostes tinguin un retorn a 
la ciutadania. El proper pas ha 
de ser ampliar la prova als dis-
sabtes perquè el comerç se’n 
pugui beneficiar en una apos-

la cambra catalana, Jordi Riba 
continua trepitjant l’Anoia i 
reunint-se amb ajuntaments 
i agents socials i econòmics 
per a marcar prioritats i ser la 
veu del territori: “El PSC som 
la veu de l’Anoia al Parlament 
això vol dir aprofitar la nostra 
presència per a ser útils a la 
gent i a proposar projectes de 
la comarca”. Les diferents visi-
tes es traduiran en preguntes 
parlamentàries i propostes de 
resolució al Parlament.

Alejandro Fernández 
visita la delegació 
comarcal del PP

REDACCIÓ / LA VEU 

E l President del PP de 
Catalunya Alejandro 
Fernández va visitar 

Igualada, per presidir la reunió 
de l’executiva comarcal el passat 
dissabte dia 8 de maig. El van 
acompanyar Santi Rodríguez, 
Secretari General de Catalunya 
i Oscar Ramirez, President del 
PP de Barcelona. 
A la Junta comarcal hi eren re-
presentats els municipis d’Igua-
lada, Piera, Vilanova del Camí, 
Masquefa, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena i Hostalets de 
Pierola. Ja que ens trobem a 
meitat dels mandats municipals 
es va tractar la implantació de la 
formació en els diferents muni-

cipis anoiencs per assegurar la 
presència a les eleccions muni-
cipals del 2023. 
Fernández va manifestar que  
en el moment actual els ciuta-
dans volen estabilitat política, 
millora econòmica, creació 
d’ocupació i menys pressió fis-
cal i l’harmonització d’aquestes, 
ja que després de les eleccions a 
Madrid, amb uns grans resul-
tats per al PP, no és de rebut que 
Catalunya tingui 28 impostos 
propis i Madrid 2. Va destacar 
que podem gestionar de mane-
ra més eficaç els recursos propis 
i no fer pagar tants impostos als 
catalans. També es va mostrar 
optimista en la millora de resul-
tats del PP en les propers comi-
cis a Catalunya.

perquè durant els 10 anys de 
govern de l’alcalde Marc Cas-
tells no s’ha impulsat cap polí-
tica pública d’habitatge eficient 
i decent” i prova d’això és que 
“en 10 anys no s’ha generat ni 
un sol pis municipal de lloguer 
accessible, no s’han creat pro-
grames de lloguer accessible 
impulsats pel govern ni tam-
poc s’ha incentivat la rehabili-
tació de pisos buits i degradats 
d’Igualada”. De fet, des d’ERC 
recorden que “a Igualada hi ha 
més de 2000 pisos buits i l’ajun-
tament d’Igualada ha decidit 
no formar part de la solució”. 
Des d’ERC també tornen a 
estendre la mà a les forces de 
l’oposició perquè es sumin a 
l’impuls d’aquest ple extraor-
dinari i monogràfic sobre ha-
bitatge. De fet, els republicans 
expliquen que el dia 9 de març 
ens vam posar en contacte amb 
totes les forces progressistes, 
d’esquerres i que sumem ma-
joria absoluta a l’ajuntament 
d’Igualada per explicar-los-hi 
que volíem impulsar aquest 
ple i oferint-nos a consensu-
ar entre tots tant els tempos 
com les propostes a impulsar” 
i també expliquen que “vam 

reiterar aquesta proposta a 
les forces d’esquerres el dia 26 
d’abril i vam tornar a fer-ho el 
dia 27 d’abril per tal d’arribar 
a un acord ja que compartim 
bona part de les solucions que 
necessita Igualada en termes 
d’habitatge”. Des d’ERC “confi-
en” comptar amb el suport dels 
grups municipals d’esquerres 
per treballar una temàtica tant 
important per la ciutat com 
aquesta.
Exemples d’altres ciutats
Des d’ERC expliquen que “te-
nim propostes que ja són rea-
litat en altres ciutats i que han 
funcionat molt bé, i en tenim 
molts exemples”. Entre ells, ci-
ten els casos de l’ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat, que des-
tina 37.600€ per cada pis re-
habilitat; Vic destina 220.000€ 
per rehabilitar pisos buits i de-
gradats i destinar-los a lloguer 
social; Mataró que ha aplicat 
bonificacions del 70% de l’IBI 
i fins al 95% de la plusvàlua; 
Sitges destina 2’1 milions 
d’euros de fons municipal en 
ajuts al lloguer, o Reus destina 
450.000€ en rehabilitació de 
pisos per destinar-los a lloguer 
accessible.   

Som-hi es fa seu l’èxit de la 
vianalització del carrer d’Òdena

ta clara per la mobilitat verda i 
per la dinamització comercial 
del centre de la nostra ciutat”.
Cuadras destaca que “si les 
proves pilot confirmen l’en-
cert de la mesura, dins el nos-
tre model de ciutat ens ima-
ginem el carrer d’Òdena com 
el carrer de Sant Magí: un eix 
de vianants i de comerç ple de 
vida. Amb aquesta actuació, el 
carrer d’Òdena es convertiria 
en un eix directe de comuni-
cació amb el centre de la ciutat 
i, després de pacificar la Ram-
bla de Sant Isidre, completaria 

l’illa de vianants tot facilitant 
un recorregut a la ciutadania 
per a passejar i també accedir 
al comerç amb tranquil·litat”. 
Jordi Cuadras insisteix en 
que “no ens inventem res, les 
ciutats de tot el país i de tot 
Europa tenen grans illes de 
vianants que les fan ser ciutats 
vives. Està demostrat que un 
carrer de vianants és sinònim 
d’èxit. Malgrat que pugui ge-
nerar debat a l’inici, cap ciutat 
ha desfet un carrer de via-
nants. Esperem que ben aviat 
es pugui ampliar als dissabtes”.



L’estudiantat podrà 
cursar la doble titulació 
amb la Universitat NO-
VIA UAS, fent el quart 

curs a Finlàndia

D’esquerra a dreta Solé, Valls, Puy i Capdevila.  FOTO UdL

Detingut a Igualada el 
presumpte autor d’una 
agressió feixista 
a València
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La Policia Nacional va dete-
nir aquest dilluns a Igualada a 
un jove de 20 anys com a pre-
sumpte autor d’un delicte d’odi 
i lesions lleus, després de què, 
suposadament, participés en 
una agressió a un altre home 
el passat 1 de maig a València. 
L’agredit va resultar lesionat 
amb cops i puntades. Amb 
aquesta són tres les detencions 
relacionades amb la mateixa 
agressió. Els fets van tenir lloc 
prop de la seu d’España 2000 
de València, poc després de 
la marxa pel Primer de Maig 
que havia fet la formació d’ex-
trema dreta, que feia servir 
simbologia nazi. Col·lectius 
antifeixistes van convocar una 
concentració per a actuar de 
“tallafoc” contra l’extrema dre-
ta, o es van produir incidents.
Segons informa A Punt, l’ar-
restat és resident a Igualada i 
no té antecedents policials, se-
gons ha detallat la Policia Na-
cional. S’hauria traslladat a la 
capital del Túria per a partici-
par en la citada manifestació.
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L a Universitat de Lleida 
(UdL) oferirà a partir 
del proper curs acadè-

mic 2021-2022 un nou doble 
grau en Enginyeria Química 
i Tecnologia Energètica con-
juntament amb la Universitat 
NOVIA de Ciències Aplicades 
(NOVIA UAS) de Finlàndia. 
L’estudiantat del Campus igua-
ladí tindrà així l’oportunitat 
d’aconseguir un doble títol in-
ternacional fent el quart curs 
a l’estranger.  L’oferta inicial és 
de cinc places per a cada insti-
tució. L’acord que es va ratifi-
car el divendres dia 7 de maig 
es revisarà anualment.
L’alumnat que vulgui optar a 
fer el doble grau ha d’haver 
cursat un mínim de 150 crè-
dits ECTS a la seva universi-
tat. L’estada a l’altre centre serà 
d’almenys deu mesos o dos 
semestres, durant els quals 
l’estudiantat completarà un 
mínim de 60 ECTS. D’aquests, 
15 corresponen al treball final 
de grau que han d’aprovar les 

Doble grau al Campus d’Igualada amb Finlàndia 
en Enginyeria Química i Tecnologia Energètica

dues universitats. Finlàndia, a 
més, inclou una prova de ma-
duresa.
Amb aquesta, ja són 12 les do-
bles titulacions internacionals 
que oferta l’Escola Politècnica
Superior (EPS) de la UdL. 
El rector de la Universitat de 
Lleida, Jaume Puy, i la direc-
tora de l’EPS, Magda Valls, 
han ratificat aquesta setmana 
el conveni signat pel president 
de NOVIA UAS, Örjan An-
dersson; i el degà de la seva 
Facultat de Tecnologia i Na-
vegació, Kristian Blomqvist. 
“Tot i que la mobilitat està 
restringida per la pandèmia, 
és important que la universi-
tat tingui les eines a punt per 
continuar potenciant la inter-
nacionalització”, ha destacat el 
rector.

“Aquestes titulacions es com-
plementen perfectament i 
aporten un alt valor afegit a les 
titulades i els titulats a l’hora 
d’afrontar la seva incorporació 
al mercat laboral”, ha subrat-
llat Valls. Tota la docència i 
l’expedient acadèmic relaci-
onats amb aquest doble grau 
serà en anglès, tant al Campus 
Igualada-UdL com a Finlàn-
dia, “consolidant la formació 
de l’estudiantat en aquesta 
tercera llengua i facilitant-los 
la incorporació en empreses 
punteres en l’àmbit internaci-
onal”, ha afegit la directora de 
l’EPS.

A l’acte també han assistit el 
delegat del rector pel Campus 
Universitari Igualada-UdL, 
Carles Capdevila, i el sotsdi-
rector de relacions internaci-
onals de l’EPS, Cristian Solé. 
“Aquesta experiència extra-
ordinària facilitarà a l’estudi-
antat la consecució d’un dels 
principals objectius de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior, 
la formació de professionals 
amb la capacitat i versatilitat 
adequades que els permetrà 
treballar, de forma eficient, 
en qualsevol dels països de 
la Unió Europea”, ha destacat 
Capdevila.

Amb el suport de:

Partners:

Organitza:

Inscripció gratuïta
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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No dormim a la pallaEn quin mite vivim?

Pere Prat
Empresari
@pere_prat

Me comenta en un mail un experto en el sector del automóvil: “De mo-
ment el mercat low cost quedarà en mans dels xinesos, però sembla que 
per poc temps: la gent que busqui low cost haurà d’anar en bicicleta”. 
Para meditar.

Des de l’esclat de la pandèmia, diari d’operacions @CreuRojaCAT: Fle-
txa cap a la dreta 649.788 persones ateses Fletxa cap a la dreta 4.023.315 
Kg d’aliments distribuïts  Fletxa cap a la dreta 260.866 hores d’acció vo-
luntària GRÀCIES, en majúscules #DiaMundialCreuRoja

El 80% de les persones actives amb una discapacitat intel·lectual no tenen 
feina. El col·lectiu reclama una regulació laboral que resolgui problemes 
com els sous baixos o la jubilació anticipada.

“El mitjó l’hem de girar des de les primeres 
etapes d’aprenentatge. ”

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

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

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

segons un estudi de l’Insti-
tut de la Dona presentat el 
26/10/2020, un 60% dels 
anuncis de joguines segueix 
representant a les noies com 

a coquetes, cuidadores, mares o es-
poses i princeses. En menys d’un 
4% dels casos les presenten com a 
heroïnes.

En canvi, els arquetips masculins 
s’associen a guerrers, herois o aven-
turers.

Igualment en 6 de cada 10 anuncis 
es deixa al marge la noia de la ci-
ència i la tecnologia, amb joguines 
sense suports electrònics o mecà-
nics.

Aquests arquetips es perpetuen 
en els contes infantils que llegim 
als nostres fills abans d’anar a dor-
mir. Tot i que ja no ens és estrany 
que els nois vulguin ser princeses i 
es disfressin de Frozen, i les noies 
guerreres, tenint com a models una 
Amaya Valdemoro, una Ona Car-
bonell o una Carolina Marín.

Les nenes aprenen de molt peti-
tes que s’espera que es comportin 
d’una determinada manera. Les ex-
pectatives les inculquem des de la 
més tendra infància. La Carol Gi-
lligan ens ho explica al seu llibre a 
“In a Different Voice”. S’espera que 
les nenes siguin dòcils, tranquil·les 
i introspectives, res d’agressivitat i 
a valorar més les relacions que les 
regles.

Gilligan parla de què nois i noies 
tenen un enfocament diferent sobre 
la moralitat. La moral, pels nois, 
té una orientació cap a la justícia, 
mentre que per a les dones té una 
orientació cap a la responsabilitat. 
Pensament i acció van de la mà.
I mentre seguim posant etiquetes, 
comprant joguines i contes amb 

aquests arquetips, no posem su-
ficientment el focus en un model 
educatiu que en les primeres etapes 
és “a granel”. Dues opcions: o encai-
xes o encaixes. Una carretera d’un 
carril on ser diferent vol dir pagar 
peatges i alguna multa en forma de 
maldecaps dels pares i frustració 
dels nens.

Segons el World Economic Forum 
les habilitats que seran més preua-
des al mercat laboral l’any 2025 se-
ran el pensament crític, la resolució 
de problemes, l’aprenentatge con-
tinu, la flexibilitat, la innovació i la 
tolerància a l’estrès.

En definitiva, s’imposen entorns 
disruptius on arranquem les eti-
quetes i els arquetips de cop. Co-
neixements pluridisciplinaris, amb 
una importància significativa de les 
“soft skills”. Continguts i metodolo-
gies girades com un mitjó. Barrejar 
humanitats amb tecnologia i “ma-
nagement”, metodologia socràtica, 
fent del món l’escola, sense barreres.

El mitjó l’hem de girar des de les 
primeres etapes d’aprenentatge. 
No val un model educatiu a granel 
perquè els nens des de molt petits 
ja mostren que no tots encaixen al 
mateix sac. El més xocant és que el 
mercat justament tampoc ho dema-
na. Ja no ens guiem per un currícu-
lum que ha esdevingut una marca 
blanca, un “commodity” sinó per 
una marca personal ben treballada 
on precisament traiem suc a què 
ens fa diferents, a la nostra singu-
laritat.

Acabo amb un conte breu d’en Kos-
tas Axelos: “Un pare i una mare 
centaures contemplen al seu fill que 
juga en una platja de la Mediterrà-
nia. El pare es gira cap a la mare i 
li pregunta: Hauríem de dir-li que 
només és un mite?  

L’esforç per superar els 
efectes de la pandèmia 
està molt condicionat 
per l’EU i el Banc Central 

Europeu. Però les inversions ter-
ritorials i els projectes subvenci-
onats seran decidits pels governs 
nacionals. I Catalunya no està 
ben posicionada. S’ha perdut la 
vessant  financera amb la desa-
parició de les Caixes d’Estalvis 
i les maniobres a Caixa Bank i 
Banc de Sabadell. Només queden 
tres empreses del Ibex 35 amb 
seu al principat. Malgrat conti-
nua l’esperit emprenedor de la 
petita i mitjana empresa, això és 
totalment insuficient per acollir, 
en condicions dignes, a les no-
ves generacions de joves que ac-
cedeixen al món del treball, per 
molt preparats que vinguin.

El virus que ha provocat aques-
ta situació no és la covid, sinó el 
transvasament que s’ha produït 
vers Madrid, que en la seva triple 
dimensió, executiva, legislativa i 
judicial, ha centrifugat la despesa 
i ha integrat els ingressos. L’efec-
te capital fa que les empreses, es-
pecialment les multinacionals, 
prefereixin tenir les centrals prop 
dels centres de poder i d’influèn-
cia. El 44,5% de les empreses de 
més de mil empleats tenen la seu 
a la Comunitat de les cinc estre-
lles. El 85% del valor afegit brut 
ve del sector terciari, mentre que 
la indústria només aporta el 10%. 
El pes del Sector Públic Estatal (a 
Madrid hi ha 150.000 funcionaris 
de l’Administració Pública, Minis-
teris, Forces Armades, Cossos de 
Seguretat, Administració de Justí-
cia, Seguretat Social, Banc d’Espa-
nya i els seus consorcis associats). 
Són de les més altes categories 
i emoluments més alts. I s’hi ha 
d’afegir els grans bufets legals, de 
comunicacions i mitjans de comu-

nicació que “viuen” de la proximi-
tat del poder.   

No és d’estranyar que les adjudi-
cacions de caràcter públic, que 
es nodreixen dels Pressupostos 
Generals de l’Estat “caiguin” so-
vint en aquest cercle d’amistats. 
Segons dades de la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic, 
organisme depenent de l’Estat, 
d’un conjunt de 110.000 licitaci-
ons analitzades, un 72% corres-
ponen a òrgans de contractació 
ubicats a Madrid, que en termes 
de valor suposen el 87% del total 
contractat. Així que la comunitat 
que té un PIB del 19,2% del total 
de l’Estat, s’emporta el 60% de les 
licitacions. I ja no parlem de les 
infraestructures i comunicacions 
de tota mena o dels “avantatges” 
fiscals que dona tant a empreses 
com a persones, per acabar d’ado-
bar aquest “cocido madrileño”.  

Aquest pol d’atracció al servei de les 
oligarquies, amb el suport de l’estat, 
fa temps que castiga al Principat. 
Però no tot és mèrit seu. Mentre es 
discuteixen on s’aplicaran els fons 
Next Generation de l’EU, ací fa 
temps que estem amb governs pro-
visionals. No sembla que els nostres 
dirigents pensin en l’economia i de-
mostren una incapacitat per aglu-
tinar el país davant els reptes que 
tenim plantejats. Per això en cada 
bugada perdem un llençol.  

Laura Ravés
Fundadora de HiHappiness

“El virus que ha provocat aquesta situació 
no és la covid, sinó el transvasament que s’ha produït 

vers Madrid, que en la seva triple dimensió, executiva, 
legislativa i judicial, ha centrifugat la despesa

 i ha integrat els ingressos”. 



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#165 Jaume Vizcarra FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Carola Ribaudí @ribaudic

Ràdio Igualada • 103.2  @RadioIgualada

OliviaRubio @rub_olivia

Marta Sagarra @MartaSagarra

Jordi Cuadras @jordicuadras

  Jordi Plans @jordiplansf

   Iaia Toneta @iaia_toneta

A la comarca de l’Anoia avui hem dit que el territori 
diu prou. Ja està bé d’especular amb el terreny agrí-
cola en nom de les renovables.

ATENCIÓ – Ràdio Igualada, Menció de Qualitat 
dels Premis Ràdio Associació de Catalunya per la 
cobertura informativa de la pandèmia i per l’Espe-
cial 1 Any el Confinament Perimetral de la Conca 
d’Òdena

Com d’important és la infermera d’atenció 
primària! Orgullosa de la meva professió i la feina 
que fem cada dia. Som polivalents i les referents 
pels nostres pacients i famílies. Urgències, crò-
nics, domicilis, vacunes, docència, gestió…

A #Capellades agraïm la visualització del dia del 
col·lectiu #infermeria! Una gran feina insubsti-
tuïble de cura a les persones! Endavant amb la 
#feinabenfeta !

La revista @laculturaligual fa 10 anys! M’ha fet 
gràcia tornar a veure totes les portades amb un 
grapat de gent d’Igualada. Iniciatives que, sense 
fer soroll, deixen pòsit. Exposició a la Sala Muni-
cipal. Felicitats, Xavi!

Salutacions i records a aquell professor que em va 
dir fa 12 anys que em traiés la idea del cap, que no 
hi arribaria mai. Ahir, després de 5 mesos fent els 
partits des de l’estudi, per fi vaig poder narrar el 
#BarcaAtleti des de la nostra cabina al Camp Nou

Aaaaai! Com quan érem joves! De 10 a 12 arre-
glant-nos a casa, i a les 12, que és quan ja hi havia 
ambient, de parranda!

www.veuanoia.cat

21 3 Nou premi de disseny pel 
projecte de recuperació de les 
antigues guixeres

Les persones de 50 anys o 
més ja poden demanar cita 
per vacunar-se

19 grups escolars confinats a 
l’Anoia, 7 dels quals a Cape-
llades

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

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

Igualada, 1954. 
Ocupat i desocupat en tasques variades.
Aprenent a conviure en pau amb mi mateix, 
amb el altres, amb la natura i amb Déu.
M’agrada conèixer les bones persones que 
t’allarguen la mà i et donen consol.
Voldria encaixar els reptes de la vida de manera 
serena.
Em molesten molt aquells que estimen 
tothom en general, per no haver d’estimar 
algú en particular. I a més els trobo de tracte 
insuportable.
Em sensibilitzen molt les persones amb 
discapacitat.
Intento canviar-me a mi mateix, però al cap 
dels anys em sembla que soc més o menys el 
mateix.

  
@salvemmassanaiserramorena  @ricardaldea                   @mireia.lanova

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
S’està consolidant una opció política que per ara no té ideologia: www.pensproa.cat.
Però falten col·laboradors

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

Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat
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E l projecte de recupe-
ració de les antigues 
Guixeres de Les Comes 

dins el recorregut de l’Anella 
Verda, realitzat per l’estudi bar-
celoní Batlle i Roig Arquitectu-
ra, ha sumat aquesta setmana 
un nou premi al seu palmarès. 
Es tracta del premi A’Design 
Award & Competition en la 
categoria de planificació i dis-
seny urbà. Aquests guardons 
premien els millors projectes 
de disseny en un centenar de 
categories com ara disseny ar-
quitectònic, de mobiliari o de 
moda. Els premis, d’àmbit in-

Premi per al projecte de recuperació 
de les antigues Guixeres

Cauen en picat els naixements a l’Anoia després del “boom” 
dels primers anys del segle
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l nombre de naixements 
a l’Anoia continua ca-
ient en picat, i l’any pas-

sat es va assolir la pitjor dada 
dels darrers 20 anys, segons les 
dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya i l’INE. No és no-
més per causa de la pandèmia, 
perquè, de fet, la corba descen-
dent va iniciar-se el 2009, amb 
l’inici de la crisi immobiliària i 
financera,  i des de llavors no 
s’ha recuperat.
Com és fàcil de suposar, la pre-
cària situació econòmica de les 
famílies, i especialment dels jo-
ves, que topen amb nombroses 
dificultats per poder emanci-
par-se, són les principals raons 
per a entendre aquesta dismi-
nució de nadons a casa nos-
tra, que no arriben ni al miler 
anual, en una comarca que 
passa dels 120.000 habitants. 
Lluny queda el rècord de 1.645 
naixements el 2009, amb una 
tendència alcista que va inici-
ar-se el 1997 i que no semblava 
tenir aturador. Eren els anys de 
vaques grasses, i els bancs au-
toritzaven hipoteques com si 
fossin xurros. 
També van ser aquells els anys 
que van iniciar l’èxode de mol-
tes noves famílies de la prime-
ra corona metropolitana cap 
a l’Anoia, especialment al sud, 
però també a la Conca d’Òde-
na, i que van contribuir al crei-

xement de la població de la co-
marca, en uns anys on la crisi 
del tèxtil del 2003 es deixava 
notar amb força a l’Anoia. Per 
tant, les baixíssimes xifres ab-
solutes actuals de natalitat no 
es poden comparar gaire amb 
les del període 1980-1997, per-
què la població de la nostra co-
marca era molt menor. És molt 

probable que, percentualment, 
les dades d’ara serien les més 
baixes des de la recuperació de 
la democràcia el 1975.
Amb tot, la situació a l’Anoia 

no és diferent de la resta del 
país. Feia, com a mínim, un 
quart de segle que Catalunya 
no tenia un any de tan pocs 
naixements com el 2020. Les 
dades del padró continu de 
l’Institut Nacional d’Estadísti-
ca, actualitzat amb xifres de l’1 
de gener passat apunten que 
l’any passat hi va haver menys 
de 56.000 nous nadons, cosa 
que no passava des del 1996. 
Suposaria un descens pronun-
ciat respecte el 2019, quan n’hi 
va haver 61.548.
En tot cas la caiguda del nom-
bre de naixements és contínua 
des del 2008, quan n’hi va ha-
ver 89.024 i, en perspectiva 

històrica, el nivell mínim des 
del 1976 va ser el 1995, amb 
53.809 nadons. Un llindar, en 
tot cas, que podria quedar per 
sobre del de l’any passat. I és 
que la xifra de 55.672 del 2020 
s’ha calculat amb la diferència 
de població a Catalunya en el 
grup de 0 a 4 anys entre 1 de 
gener de 2020 i de 2021, res-
tant-li els nens que tenien just 
quatre anys el 2020.
A tot això cal sumar-hi un clar 
envelliment de la població, la 
qual cosa està generant una 
piràmide d’edat cada vegada 
més preocupant, i que obli-
gadament comportarà molts 
canvis...

ternacional, compten amb un 
jurat format per 122 experts en 
els diverses categories de dis-
seny.
L’alcalde, Marc Castells, ha 
destacat que l’obra igualadina 
competia contra projectes de 
tot el món i aquest guardó “ha 
premiat el gran impacte positiu 
que aquesta obra de recupera-
ció ha suposat per Igualada i 

l’entorn de les Guixeres amb 
un pressupost més modest que 
el d’altres projectes que s’han 
presentat al concurs”. A banda, 
Castells ha recordat el canvi 
que aquesta actuació ha supo-
sat per les Guixeres, “integrant 
l’espai natural el recorregut de 
l’Anella Verda, un circuït que 
la ciutadania ha fet seu i ha re-
descobert durant aquests anys”. 
L’alcalde ha anunciat, també, 
que “l’any 2022 serà l’any de la 
circumval·lació total i segura 
del projecte de l’Anella Verda 
en què es completarà totalment 
el recorregut d’aquesta via de 
natura i salut”.
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“No només hi som en el moment de l’embaràs i durant la 
maternitat sinó que la nostra feina va molt més enllà”

Entrevista a Eva Martínez, Coordinadora de l’ASSIR a l’Anoia

MARIA MOIX / LA VEU 

La feina de les llevado-
res és essencial per a la 
salut sexual i reproduc-

tiva de les dones. Hem parlat 
amb l’Eva Martínez, coordi-
nadora de l’ASSIR (Atenció 
a la Salut Sexual i Reproduc-
tiva) de l’Anoia, sobre quins 
serveis ofereixen, la coordi-
nació del servei i les tasques 
de les llevadores.

Què és l’ASSIR? 
ASSIR significa Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva 
i això vol dir que atenem a 
les dones des de l’adolescèn-
cia, la primera regla, fins a 
la vellesa. Tot el que li passa 
a la dona en matèria de salut 
sexual i reproductiva al llarg 
d’aquestes etapes de la vida, 
que són pràcticament totes, 
les llevadores som allà per 
donar atenció.
Nosaltres estem situades als 
centres d’atenció primària, 
dins de l’Institut Català de la 
Salut de la Catalunya Central. 
Les llevadores també podem 
donar atenció als centres hos-
pitalaris o assistir als parts a 
casa. 

Imagino que una confusió 
comuna del vostre ofici és 
que la tasca de les llevadores 
acaba un cop la dona té la 
menopausa, és a dir, quan ja 
no està en l’etapa reproduc-
tiva. És així?
Sí, penso que amb els anys 
ha anat canviant. Nosaltres 
reivindicàvem aquest passat 
5 de maig, que era el dia in-
ternacional de la llevadora, 
que no només hi som en el 
moment de l’embaràs i du-
rant la maternitat sinó que va 
molt més enllà. Per exemple, 
realitzem tota l’activitat pre-
ventiva ginecològica. 

Quina formació realitzeu les 
llevadores?
Inicialment hem de fer el 
grau d’infermeria que són 
quatre anys i superar unes 
proves d’accés per poder rea-
litzar l’especialitat de llevado-
ra. Són un total de sis anys de 
formació. És la formació que 
demostra que som un perso-
nal competent per fer la nos-
tra feina.

Pel que fa a l’etapa de la ve-
llesa, quins serveis oferiu?

Fem una valoració inicial de 
la simptomatologia climatè-
rica i ginecològica. Tal com 
ho tenim coordinat, les dones 
van primer a la llevadora al 
centre d’atenció primària i es 
fa una valoració. Si no ho pot 
solucionar, es deriva al servei 
de ginecologia de l’hospital 
d’Igualada amb qui treballem 
coordinadament. Aquest tre-
ball coordinat entre diferents 
professionals és molt impor-
tant per nosaltres.

Amb quins perfils professio-
nals compteu?
A la plantilla de l’ASSIR Anoia 
tenim les llevadores, personal 
administratiu i també comp-
tem amb el suport de psicòlo-
gues del servei de Dones amb 
Empenta i després totes les 
derivacions a ginecologia les 
fem a l’hospital universitari 
d’Igualada. 

Què representa l’ASSIR? 
Quins són els seus objectius? 
Penso que un dels objectius 
és empoderar les dones per-
què puguin decidir de mane-
ra informada i lliure sobre la 
seva salut sexual i reproducti-
va. No només a nivell de quin 
tipus de part vull tenir sinó 
també a nivell sexual, quins 
mètodes anticonceptius vull 
fer servir. Quan fem consul-
tes sempre intentem tenir 
aquesta visió de gènere que és 
molt important.

Com ha afectat la pandèmia 
la vostra feina?

Des del 13 de març de 2020 
que ens va canviar la vida 
a tots nosaltres. Havíem de 
continuar garantint l’atenció i 
el seguiment a les dones em-
barassades i a les que acaba-
ven de tenir el fill, era un ob-
jectiu primordial. En aquell 
moment vam fer una redistri-
bució de consultes i ens van 
agrupar a totes les llevadores 
de la Conca d’Òdena al cen-
tre d’atenció primària de Vi-
lanova del Camí. Va ser molt 
encertat, hi havia aquella sen-
sació de por, apartar-nos jun-
tament amb pediatria va ser 
una manera que la gent esti-
gués més tranquil·la de poder 
donar una atenció allà.
S’han donat més altes preco-
ces per afavorir que les dones 
arribin abans a casa i les lle-
vadores fem més visites do-
miciliàries durant el postpart.
Actualment hem tornat al 
nostre centre d’atenció pri-
mària per ser més properes. 
El que ha canviat són els 
grups de preparació al nai-
xement i tota l’activitat co-
munitària. És una part molt 
important de la nostra feina, 
atenció als joves, atenció amb 
grups de postpart, de suport 
al climateri, a la lactància ma-
terna... Tota aquesta activitat 
la vam passar a fer en línia i, 
de fet, ho continuem fent. Es-
tem intentant recuperar altre 
cop la presencialitat. La set-
mana passada vam començar 
l’activitat que es diu “camina-
des” amb embarassades jun-
tament amb la col·laboració 

de l’Ajuntament d’Igualada, 
podem estar a l’aire lliure i 
mantenint totes les mesures 
de seguretat. 
Amb la pandèmia també 
vam incorporar altres eines 
com l’e-consulta o la vídeo 
consulta, que són eines que 
pràcticament no empràvem, 
podem ser molt més accessi-
bles per la població. 

Parlant de temps de pandè-
mia i natalitat. Hi ha hagut 
un augment de natalitat?
Al principi ho vam estar mi-
rant quan la situació es va 
estabilitzar i, de moment, 
amb les dades que tenim ac-
tualment no indiquen que hi 
hagi hagut un augment de la 
natalitat. De fet, hi ha hagut 
un descens que és la tendèn-
cia dels últims anys. Haurem 
d’esperar a veure què passa al 

llarg del 2021 per saber si hi 
ha hagut un augment. 

Quines són les teves funci-
ons com a coordinadora co-
marcal de l’Anoia?
Fer una coordinació de les 
llevadores que estan al seu 
centre d’atenció primària i 
dels objectius comuns, també 
la coordinació amb l’Hospital 
d’Igualada i treballar perquè 
la nostra cartera de serveis 
es vagi consolidant i puguem 
assolir nous reptes i que va-
gin agafant forma. Una de 
les nostres funcions també és 
difondre la nostra feina, que 
la gent conegui el que estem 
fent.

Reivindicar el vostre lloc 
dins la sanitat.
Exacte, sí. Hem d’anar conso-
lidant el nostre espai.

CARNISSERIA 
 XARCUTERIA 

AVIRAM

Mercat de la Masuca, parada 124 · 
T. 93 803 59 06 esquius1961@gmail.com
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L’acte se celebrarà al 
Kiosk del Rec i constarà 

d’una taula rodona i 
una actuació musical

REDACCIÓ / LA VEU 

T ICAnoia valora molt 
positivament la parti-
cipació de 132 alum-

nes, provinents de 6 centres 
educatius, que van realitzar 
una entrevista a una profes-
sional de l’àmbit STEM (Ci-
ència, Tecnologia, Enginyeria 
i Matemàtiques). L’objectiu 
del concurs era apropar i do-
nar visibilitat el talent femení 
STEM de la comarca entre 
l’alumnat de 10 a 14 anys per 
fomentar l’interès pels estudis 
STEM sobretot entre les noies.
A dia d’avui, només el 35% 
dels estudiants matriculats en 
carreres universitàries STEM 
a tot el món són dones i en els 
equips d’investigació, la pre-
sència femenina tot just arriba 
al 28%.
Aquest èxit de participació a 
l’EntreviSTEM és una mostra 
de la sensibilitat dels professi-
onals de l’educació per superar 

132 alumnes participen en un 
concurs per fomentar l’àmbit STEM

Diumenge, simbòlica 
IX edició de la Festa de 
l’Arbre de Maig
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Festa de l’Abre de 
Maig es va recuperar 
al maig de l’any 2012 

gràcies a l’entitat Al-pi-nisme 
Club Esportiu. Els orígens 
d’aquesta festa es remunten a 
l’època medieval, amb gran ar-
relament arreu de Catalunya. 
Era un ritual per a la venera-
ció dels esperits de la natu-
ralesa amb l’objectiu d’acon-
seguir, a partir del sacrifici 
d’un arbre, que fos un any de 
prosperitat i abundància. A 
Igualada va mantenir-se viva 
fins a finals del segle XIX i, des 
que es va recuperar, l’any 2012 
s’ha mantingut activa primer, 
a mans de l’Al-pi-nisme Club 
Esportiu i després, a l’enti-
tat Festa de l’Arbre de Maig 
d’Igualada. La IXa edició, que 
s’havia de celebrar l’any 2020, 
es va anul·lar arran de la pan-
dèmia i es recupera en aquest 
2021 amb una celebració sim-
bòlica.
El programa d’actes tradicio-
nal és incompatible amb la si-
tuació sanitària a causa de les 
dificultats per a mantenir les 
distàncies de seguretat i l’ús 
de la mascareta. És per això 
que els actes seran molt dife-
rents. No serà possible anar a 
buscar el Maio, ni tallar-lo, ni 
portar-lo a la plaça i tampoc 
plantar-lo ni fer el concurs de 
grimpaires. Aquesta tradició, 
que se celebrava cada any a 
Plaça Pius XII, s’ha vist molt 

Dimarts i dimecres ha tin-
gut lloc el programa Igualada 
STEM a punt, organitzat per 
l’Ajuntament d’Igualada en 
col·laboració amb TICAno-
ia. Igualada acollirà diverses 
activitats organitzades amb 
l’objectiu de posar a l’abast 
dels ciutadans i ciutadanes un 
espai de participació i reflexió 
sobre la tecnologia.
Les activitats del programa 
STEM, que la majoria d’elles 
es podien seguir en línia, 
s’orientaven a trencar l’esclet-
xa de gènere en el món digi-
tal, tecnològic i científic, amb 
diverses sessions orientades 

afectada per la pandèmia.
El cartell d’enguany consta 
d’una penjada de fotografies 
als carrers d’Igualada, una tau-
la rodona i una actuació musi-
cal. La penjada de fotografies 
en record de la festa serà a càr-
rec dels membres de l’entitat i 
comptarà amb el suport del 
Departament de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada. L’acte 
central serà aquest diumenge 
a les 12 del migdia al Kiosk 
del Rec. En primer lloc, es 
farà la taula rodona que porta 
per títol: arbre de maig, cultu-
ra popular i pandèmia. En la 
taula rodona participaran Eli-
sabet Farrés, Oriol Solà, Judit 
Balasch, Daniel Vilarrubias i 
Martí Rossell, com a mode-
rador. Acte seguit, es donarà 
pas a una petita representació 
dels músics de la festa, que 
s’encarregaran de regalar-nos 
uns moments musicals com 
a record a la tradicional cele-
bració.
Per assistir a l’acte del Kiosk 
del Rec s’ha de fer reserva 
prèvia gratuïta a https://ta-
quilla.kioskdelrec.com/arbre-
maig21/. Tota l’activitat rela-
cionada amb la Festa es podrà 
seguir a l’Instagram i al Twit-
ter, a @arbredemaig

l’escletxa de gènere que hi ha 
actualment en aquest àm-
bit. També destacar la gran 
acceptació que va tenir En-
treviSTEM entre les profes-
sionals de la comarca que de 
seguida van sumar-se al pro-
jecte 28 voluntàries.
Actualment el jurat està ava-
luant totes les entrevistes par-
ticipants, i en breu hi haurà 
un
veredicte. La participació era 
en dues categories: 5è-6è de 

primària i 1r-2n d’ESO. El 
premi a la millor entrevista de 
cada categoria constarà d’un 
xec de 100€ en material pro-
mocionat per Bureau Vallée, 
una formació per a tot el grup 
classe “Comuniquem-nos 
millor” impartida per l’exper-
ta en oratòria Xènia Castell-
tort, i una subscripció men-
sual a Filmin. També hi haurà 
premi al professor/a més mo-
tivador, que consistirà en un 
altaveu sense fils.  

Aquesta setmana s’ha fet una programació 
especial sobre STEM amb diferents activitats

als segments més joves de la 
població, així com al món de 
l’ensenyament. 

Taula d’Innovació 
d’Igualada
Aquestes jornades donen con-
tinuïtat als esforços fets per la 
Taula d’Innovació d’Igualada 
per l’empoderament femení 
i a les activitats de les dues 
darreres edicions de la Mobile 
Week d’Igualada.
La regidora d’ensenyament 
Patrícia Illa ha explicat que 
“Igualada ja fa anys que tre-
balla per promocionar les ci-
ències en diferents àmbits de 
la ciutat, des de potenciar els 
estudis universitaris en aquest 
camp, a donar suport a les ini-
ciatives treballades amb Tic 
Anoia i sobretot des de fa 3 
anys amb la participació a la 
Mobile Week”.
Entre les activitats que es fe-
ien, destaca la Taula Rodona  
“Trencant l’escletxa de gènere 

en el món digital i científic” 
on participaven diferents do-
nes que han desenvolupat la 
seva experiència professional 
en aquest àmbit que es va fer 
a l’escola Maristes (amb alum-
nat del propi centre). També 
es va fer una xerrada online 
amb el títol “Canviant rols de 
gènere en l’àmbit educatiu” a 
càrrec de Núria Salán, profes-
sora de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC).
La programació es completa-
va dimecres, amb més activi-
tats: la xerrada “Els videojocs 
des d’una perspectiva de gè-
nere”, a càrrec de Gisela Va-
quero, membre de Women in 
Games i el taller “Universitat 
i Empresa treballen plegats”, 
una col·laboració entre em-
preses i els alumnes del Cam-
pus Universitari d’Igualada, 
i activitats de les iniciatives 
#GirlsGonna i Young IT Girls 
en diferents centres d’ense-
nyament d’Igualada.
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Unesco Igualada 
col.labora amb el 
municipi andorrà de 
Sant Julià de Lòria
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L’Associació d’Igualada per a 
la Unesco continua donant su-
port al municipi de Sant Julià 
de  Lòria (Principat d’Andorra) 
en  els treballs de la fase final de 
la candidatura que prepara per 
el reconeixement  com a Ciutat 
Creativa de la Unesco  i  que 
presentarà a finals de juny.
La setmana passada, Miquel 
Segura president de l’Associa-
ció es va reunir amb el Cònsol, 
Josep Majoral i  part del equip 
de treball. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres 7 de maig 
el riu Anoia va viure 
una mobilització per 

a treure tovalloletes de la llera 
del riu que hi arriben després 
d’episodis de forta pluja “de-
gut a l’incivisme de les perso-
nes que les llancen pel WC i 
la inacció de les administraci-
ons per impedir que afectin al 
medi natural”, diuen els orga-

Nova mobilització per treure la 
brutícia de la llera del riu Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada-UdL celebra 
demà dissabte 15 de 

maig la segona Jornada de 
portes obertes en format vir-
tual. Una jornada on l’estu-
diantat i les famílies podran 
conèixer tota l’oferta forma-
tiva del campus igualadí per 
al curs 2021-2022, amb pre-
sentacions en directe de les 
titulacions al llarg del dia. Per 
participar-hi cal connectar-se 
a la web http://www.porteso-
bertes.udl.cat/ i inscriure’s-hi 
prèviament.
El programa inclou sis pre-
sentacions al llarg del dia. A 
les 10h, la del grau en Ad-
ministració i Direcció d’Em-
preses (ADE) i el doble grau 
en Enginyeria en Organitza-

Estiu a la Ludoteca 
Sant Miquel

La ludoteca ofereix activitat 
d’estiu entre el 28 de juny i el 
30 de juliol de 9h a 13h per als 
infants nascuts entre el 2009 i 
el 2015. Es poden apuntar una 
setmana. Hi ha places per les 
setmanes del 12 al 30 de juli-
ol. Les de les setmanes del 28 
de juny al 2 de juliol i del 5 al 9 
de juliol s’han omplert amb els 
infants que assisteixen a la lu-
doteca durant el curs escolar, si 
us interessen les setmanes que 
estan plenes hi ha llista d’espe-
ra. Més informació: ludo.sant-
miquel@gencat.cat.

Setena Bicicletada 
Reivindicativa  
demà dissabte 15 
de maig

El proper dissabte 15 de maig, 
a les 11:30h, tindrà lloc una 
nova bicicletada reivindicativa, 
per fer visible una vegada més 
la necessitat de millorar les in-
fraestructures urbanes per tal 
de potenciar l’ús de bicicleta, i 
per una mobilitat sostenible i 
més segura a Igualada.  
La bicicletada és gratuïta i 
oberta a tothom,  i el punt de 
trobada i sortida serà el dis-
sabte 15 de maig a les 11:30h a 
l’amfiteatre de Les Comes. En 
aquesta ocasió i per fer visibles 
les mancances en les comu-
nicacions interurbanes amb 
bici, el circuit vol arribar fins a 
Montbui per tornar a Igualada 
i acabar a la plaça de Cal Font. 
Es conservaran les distànci-
es de seguretat i amb totes les 
mesures oportunes, també es 
demana portar casc, mascareta 
i armilla reflectant.
Movent-nos en bicicleta, a peu 
o en transport públic, s’aconse-
gueixen una sèrie de millores 
remarcables: millores de la sa-
lut de cada persona, es redueix 
l’emissió de CO2, es redueix 
la contaminació ambiental i 
acústica, és més econòmic que 
el cotxe i molts cops més rà-
pid... I s’aconsegueixen ciutats 
més segures, tranquil·les i sa-
nes.  
L’objectiu d’aquestes bicicleta-
des mensuals, es reclamar una 
mobilitat sostenible i segura 
dins la ciutat d’Igualada i in-
terurbanes, millorar i incre-
mentar els carrils bici, carrils 
bici sense talls, incrementar 
els pàrquings per bicis i més 
segurs, millorar la connecti-
vitat amb els principals equi-
paments dins la ciutat, les Co-
mes, amb les escoles, instituts, 
centres esportius...  Acaben de 
llençar un Manifest per reinvi-
dicar una mobilitat més soste-
nible i segura a Igualada, per 
adherir-se i signar-lo, es pot fer 
des de   ciclistesurbans.org.
Les bicicletades reivindicatives 
tenen lloc un cop al mes, i es-
tan organitzades per tres enti-
tats:  Ciclistes Urbans d’Iguala-
da, Igualada pel Clima (Fridays 
for Future Igualada), i també 
per 2Rodes Escola de Ciclis-
me Igualada.  Es poden seguir 
les properes convocatòries, a 
Twitter @CiclistesUrbIGD @
igualadapelclima i @2rodesbt-
tigualada o bé per Instagram a 
Fridaysforfuture.igualada, Ci-
clistesurbansigualada i @2ro-
desbttigualada i també a www.
ciclistesurbans.org.  

nitzadors d’aquestes trobades.
Al llarg del dia hi va haver dues 
accions potents. La primera, al 
matí gràcies a l’Institut Badia 
Margarit que va fer una pri-
mera batuda i a la tarda, una 
segona acció que fou organit-
zada per un grup d’estudiants 
de l’escola Pia, juntament amb 
Igualada pel Clima coincidint 
en els dies del Clean up Euro-
pe. El grup de joves de l’escola 
Pia, va decidir fer un volunta-

riat de neteja de la natura per 
conscienciar a la població que 
entre tots l’hem de cuidar.
Aquesta crida va mobilitzar 
unes vint-i-cinc persones 
d’Igualada, entre les quals hi 
havia joves de l’institut Pere 
Vives Vich  i diverses famílies 
amb joves, nens i nenes.
Tot plegat, va ser una acció 
plena de consciència que s’es-
pera faci adonar a l’ACA i als 
Ajuntaments per on passa el 
riu Anoia del greu problema 
que suposa per flora i fauna de 
rius i mars.
“Perquè a ningú li agrada treu-
re la merda dels altres ni tenir 
un riu amb fangs negres i olor 
a ous podrits. Un gran agraï-
ment a totes les persones que 
van assistir a la recollida”, di-
uen des d’Igualada pel Clima.
Podeu seguir-nos sl twitter 
@Pelclima i instagram @fri-
daysforfuture.igualada

Demà, jornada de 
portes obertes del 
Campus Igualada-UdL

ció Industrial i Logística i en 
ADE; a les 11h, la del grau en 
Infermeria i el doble grau en 
Nutrició Humana i Dietètica 
i en Fisioteràpia; també a les 
11h l’Escola Politècnica Su-
perior de la UdL fa una pre-
sentació general del estudis 
que imparteix a Igualada i, a 
les 12h, presenta individual-
ment els graus en Enginyeria 
Química, en Organització In-
dustrial i Logística, i en Tècni-
ques d’Interacció Digital i de 
Computació, així com el nou 
doble grau en Enginyeria en 
Organització Industrial i Lo-
gística i en ADE, que s’ofereix 
el curs vinent amb 10 places. 
A les 16h, sessió sobre les do-
bles titulacions internacionals; 
a les 17h, xerrada informativa 
del què oferta el centre es farà 
en castellà. 

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

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

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada
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El 17 de maig és el Dia 
Internacional contra la 
LGTBIfòbia, una de les 

dates assenyalades al calen-
dari per la reivindicació dels 
drets de les persones LGTBI. 
Arreu del món es fan actes 
de sensibilització, prevenció 
i denúncia contra l’homofò-
bia, la lesbofòbia, la bifòbia, la 
transfòbia i la interfòbia. A la 
Conca d’Òdena, les regidories 
d’igualtat i LGTBI dels mu-
nicipis conviden a participar 
a una dotzena d’actes gratuïts 
des del 14 de maig fins el 4 de 
juny amb l’eslògan “Transfor-
ma la mirada”, organitzats des 
de la Mancomunitat i també 
de forma transversal des de 
diversos departaments dels 
ajuntaments de la Conca.
A més de la hissada de la ban-
dera de l’arc de Sant Martí als 
ajuntaments de la Conca i de 
la recomanació de bibliografia 
LGTBI a les biblioteques mu-
nicipals, tothom qui ho vulgui 
pot visitar aquest divendres 
dia 14 a la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament de La Pobla de 
Claramunt la caravana peda-
gògica Sextruck amb informa-
ció sobre sexualitat, afectivitat 

i feminismes. Dilluns dia 17 
l’Ajuntament d’Igualada ha 
preparat un Trivial Stories, un 
concurs en línia per aprendre 
més sobre la lluita LGTIBQ+, i 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia ha organitzat el Cinefòrum 
del documental En/Femme 
d’Alba Barbé i Serra, a les 19h 
via Zoom. El dimecres 19 de 
maig l’Ajuntament de Montbui 
convoca a participar a l’acció 
de pintades “Contra la LGTBI-
FÒBIA donem color a Mont-

bui”.
D’entre la dotzena d’actes, s’han 
organitzat tres tallers adreçats 
al jovent: el dijous 20 de maig 
es farà un Taller sobre Sexis-
me a les cançons, on s’analit-
zaran algunes de les cançons 
més escoltades pel jovent que 
contribueixen a la perpetua-

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena crida a “transformar la 
mirada” amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIFòbia

ció d’estereotips de gènere i a 
la justificació de la violència, i 
el dimarts 1 de juny es farà el 
taller “Diversitat sexual. I a tu 
qui t’agrada?” per potenciar el 
respecte i la comprensió de la 
diversitat.  Ambdós tallers es-
tan organitzats per la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena 
i els departaments de Joventut 
dels Ajuntaments i els durà a 
terme l’entitat Dones amb em-
penta. Finalment, el divendres 
4 de juny es farà a Cal Badia un 
Taller d’autodefensa feminista 
per a dones, lesbianes, trans* 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada.
Paral·lelament, a la sala d’ac-
tes de la Biblioteca Atzavara 
d’Òdena es podrà veure del 17 
al 26 de maig l’exposició “Bar-
celona Stonewall. Un viatge 
d’anada i tornada” sobre els 
orígens del moviment LGTBI 
a l’emblemàtic local Stonewall 
Inn de la ciutat de Nova York, 
una exposició comissariada 
pel centre LGTB de Barcelona.
A banda, es faran altres activi-

tats com ara jornades de for-
mació sobre les comissions del 
protocol d’atenció i prevenció 
d’assetjament sexual en l’àmbit 
laboral dels Ajuntaments de la 
MICOD o bé la presentació 
del servei SAI LGTBI Igualada 
per atendre i informar les per-
sones que necessitin un cop de 
mà.
Els actes han estat coordi-
nats per la Mancomunitat i 
organitzats pels ajuntaments 
de la Conca d’Òdena, per la 
Kaserna d’Igualada, l’Espai 
Jove Can Muscons de Vila-
nova del Camí, l’espai Mont 
Jove de Montbui, el Cau Jove 
de La Pobla de Claramunt, 
les biblioteques municipals, el 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
La cooperativa, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya. 
Podeu trobar la informació 
completa sobre els actes i 
com inscriure-s’hi a la pàgina 
web micod.cat.

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Tous celebra el proper 
cap de setmana, els dies 
15 i 16 de maig, la 25a 

Caminada Popular, enguany 
amb un recorregut de sortida 
lliure que es podrà fer durant 
tot el cap de setmana. La Cami-
nada Popular, organitzada per 
l’Ajuntament de Tous, volun-
tariat i amb la col·laboració de 
l’Agrupació de Defensa Fores-
tal (ADF) de Tous, s’adapta així 
a la situació sanitària i mantin-
drà marcat el recorregut du-
rant els dos dies per tal que els 
veïns i veïnes el puguin fer en 
qualsevol moment de manera 
lliure, evitant aglomeracions. 
L’any passat la Caminada Po-

pular es va suspendre degut a 
la Covid-19.
Les inscripcions estaran ober-
tes fins el divendres dia 14 de 
maig i es podran fer a l’Ajunta-
ment o a Cal Ton. En aquesta 
edició, el tradicional esmorzar 
popular també s’adapta a la 
pandèmia, amb un esmorzar 
tipus pícnic per a cada partici-
pant que es podrà recollir a la 
Pastisseria La Plaça dissabte o 
diumenge de 9h a 13h.
La caminada és una ruta a peu 
pels voltants de Tous, d’uns 
11 quilòmetres per camins i 
corriols amb un cert desni-
vell i d’una dificultat tècnica 
moderada. Tenint en compte 
aquestes característiques, i sota 
el parer de cadascú, és apte per 

a canalla i persones grans en 
bona forma i acostumades a 
caminar.
En el recorregut no hi haurà 
avituallament, és per això que 
cal portar l’aigua de casa en 
envasos reutilitzables, per tal 
d’evitar produir i llançar deixa-
lles a l’entorn natural del mu-
nicipi. És recomanable portar 
una gorra i equipament especí-
fic per caminar.

El recorregut
La sortida es farà des de la pla-
ça de Fàtima per darrere el Sin-
dicat, travessant la carretera, el 
recorregut puja la costa de la 
plantada fins el pla de Flix, i el 
voreja per baixar pel solell fins 
al camí de Cal Solanes i, abans 
d’arribar a Cal Solanes, tomba 
pel fondo de Riquer, i puja pel 
dret fins el pla de Cal Biosca. 
La ruta travessa el  pla fins l’oli-
var del coll, agafa el camí de 
Romagosa i baixa per sota Cal 
Canyo, pel camí de la Font Po-
llosa fins Cal Xerric, travessa la 
carretera, i camps a través, pas-
sa pel torrent de Flix, i pel solell 
del Serral fins a Tous. 

Tous celebra la 25a Caminada Popular

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

FRUITA I VERDURA

NOVA
ACADÈMIA
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PROFESSORS NADIUS

MATRÍCULA GRATUÏTA
Amb 15 anys
d’experiència

Entra i informa’t!

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada
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L’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sos-
tenible de les Nacions 

Unides és una oportunitat per 
encaminar el món cap a un 
desenvolupament més pròsper 
i sostenible. Els 17 ODS (Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible) defineixen el full de 
ruta a seguir, una fita que afecta 
l’àmbit internacional, nacional, 
regional i local. En aquest sen-
tit, l’Associació dels Polígons els 
Plans de la Conca d’Òdena, im-
pulsa la iniciativa “Debats cap a 
un model econòmic sostenible”. 
Un espai de debat per reflexi-
onar a nivell empresarial com 
avançar cap a aquest tipus de 
model més sostenible.
El cicle, dividit en quatre jorna-
des, presenta diverses taules de 
debat on s’analitzarà la transició 
energètica i el nou model per 
ser més sostenibles; es parlarà 
del creixement econòmic in-
dustrial sense efectes negatius 
sobre el medi ambient; es trac-
tarà com impulsar una ocupa-
ció sostenible, generant llocs de 
treball adequats; i finalment es 
debatrà sobre la sostenibilitat 
urbana i rural.
El cicle de debats vol ser un 
nou espai de reflexió i anàlisi 
per avançar en l’aplicació d’un 
model sostenible que tingui en 
compte el canvi climàtic o la 
desigualtat social. L’objectiu és 
contribuir que la Conca d’Òde-
na es converteixi en un referent 
en l’aplicació d’un model soste-
nible.
El cicle es celebrarà del 19 de 
maig al 9 de juny, i els debats 

es realitzaran tots els dimecres, 
a les 12h del migdia, al Centre 
d’Innovació Anoia (C/ dels Im-
pressors, 12) de Vilanova del 
Camí.
Es faran en format híbrid, per 
tant els assistents podran seguir 
els debats de manera presencial 
i/o online, sempre, i en ambdós 
casos, amb inscripció prèvia. 
Trobareu el formulari en aquest 
enllaç: https://tuit.cat/ebN3T o 
la mateixa pàgina web de l’As-
sociació dels Polígons els Plans 
(www.poligonsdelsplans.cat).
Els “Debats cap a un model 
econòmic sostenible” és una 
iniciativa de l’Associació d’Em-
presaris i Propietaris dels Polí-
gons dels Plans. Compta amb la 
col·laboració
de PIMEC, la UPIC (Unió de 
Polígons Industrials de Catalu-
nya), i COMMsulting, empresa 
de comunicació i consultoria 
estratègica. En l’organització 
té el suport d’Anthesis Lavola 
i l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí. I el suport de Via Em-
presa i La Veu de l’Anoia com a 
mitjans col·laboradors. Patroci-
na Adequa Real Estate i D-hub 
Òdena.

PROGRAMA
-Dimecres, 19 de maig (12h)
Tendències en sostenibilitat en 
el món empresarial.
- Dimecres 26 de maig( 12h)
Nous i vells polígons industri-
als. Simbiosi industrial.
- Dimecres 2 de juny (12h)
Com esdevenir una empresa 
neutre en emissions.
- Dimecres 9 de juny  (12h)
Adaptació del model produc-
tiu als ODS

L’Associació Polígons dels 
Plans organitza el cicle 
“Debats cap a un model 
econòmic sostenible”

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’actuació coincideix amb 
els treballs realitzats a la 
fortificació destinats a 

fer-hi més agradable l’estada, 
realitzats en el passat mes de 
març.
Amb la voluntat de potenciar 
les visites a un dels principals 
elements patrimonials de la 
comarca com és el Castell de 
Claramunt, l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt s’ha esta-
blert un itinerari històric i de 
natura en el popularment cone-
gut com a camí vell del castell. 
En concret s’han instal·lat tota 
una sèrie d’indicadors per a se-
guir la ruta i de plafons explica-
tius que permeten, en poc més 
de 3 kilòmetres, conèixer noms, 
elements naturals i patrimoni-
als i testimonis que ens apropen 
a la història i a l’evolució de la 
fortalesa construïda al segle X.
L’itinerari s’inicia al Parc de 
Sant Galderic i està indicat en 
el seu punt de sortida per una 
cartellera informativa. Al llarg 
del recorregut trobem, a més, 

cinc banderoles direccionals i 
17 fites d’acompanyament. L’ob-
jectiu municipal és el de conti-
nuar creant altres rutes d’interès 
natural i històric en el terme 
municipal, per impulsar així 
l’interès turístic per la Pobla de 
Claramunt.
Es dona la circumstància que 
recentment també quedava 
enllestida la primera fase dels 
treballs de millora i preservació 
del Castell de Claramunt desti-

El camí vell del Castell de Claramunt 
esdevindrà un itinerari històric

nats, entre altres qüestions, a 
fer més agradable l’estada en el 
recinte. El projecte, desenvo-
lupat per la Generalitat de Ca-
talunya amb una inversió de 
23.400 €, ha permès la imper-
meabilització de la torre nord, 
la millora del paviment i els 
desguassos del pati interior del 
recinte sobirà, la impermeabi-
lització de les escales d’accés a 
la terrassa i la renovació dels 
emplafonats dels lavabos.

JORBA / LA VEU 

Jorba celebrarà el cap de 
setmana del 15 i 16 de 
maig la festivitat de Sant 

Isidre, patró del poble, orga-
nitzada per l’Ajuntament. L’any 
passat la celebració es va haver 
de suspendre a causa de la pan-
dèmia i enguany les activitats 
s’adaptaran a les mesures sani-
tàries establertes.
El dissabte, a 2/4 de 8 del ves-

pre a l’església, tindrà lloc el 
tradicional repic de campanes 
i seguidament s’oficiarà una 
missa en honor a Sant Isidre, 
que és el 16 de maig. Les pro-
postes festives continuaran el 
diumenge amb una camina-
da popular a La Bandera. La 
sortida es farà a 2/4 del 10 del 
matí des de la plaça de la Font. 
I a la tarda, a partir de les 6 a la 
plaça de la Font, la companyia 
La Tal oferirà un espectacle fa-

miliar amb el títol The Incre-
dible Box.
Per participar a la caminada i 
assistir al teatre caldrà inscriu-
re’s amb antelació. Les inscripci-
ons es podran fer a les oficines 
municipals, trucant al telèfon 
93 809 40 00 o bé enviant un 
e-mail a jorba@jorba.cat abans 
del divendres 14 de maig. El 
programa festiu compta amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i de Tradebe. 

Jorba celebra la festivitat de Sant 
Isidre, patró del poble

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA
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COMANDA PERQUÈ 
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La regidora d’Esquerra 
Republicana a l’Ajunta-
ment de Santa Marga-

rida de Montbui, Isabel Guer-
rero, ha comunicat a la secció 
local i comarcal del partit la 
seva decisió de deixar l’acta 
de regidora de l’ajuntament 
“per motius personals”, se-
gons ha fet públic ERC en un 
comunicat. 
Guerrero va encapçalar la 
candidatura republicana al 
consistori montbuienc en les 
darreres eleccions munici-
pals del 2019 i va ser escollida 
com a electe. Posteriorment, 
va ser clau per provocar un 
canvi històric al govern del 
municipi, donant suport a la 
llista d’Ara Montbui, i es va 
incorporar al govern munici-
pal al capdavant de la regido-
ria d’esports.
Tant la secció local d’ERC a 
Santa Margarida de Montbui, 
com també la secció comarcal 
d’ERC Anoia han emès un co-
municat agraint l’enorme tas-
ca, responsabilitat i compro-
mís de la regidora i destacant 
“la bona feina feta pensant en 
el bé comú i l’interès general 
del municipi”, així com també 
han posat en valor “l’impuls 
de les polítiques esportives 

que ha fet durant aquests 
anys, estant a costat i en con-
tacte amb entitats i clubs i 
treballant per oferir solucions 
útils”. Des d’Esquerra es mos-
tren molt agraïts per la feina 
feta i asseguren que “el grup 
local d’ERC a Montbui segui-
rà treballant amb la mateixa 
determinació i força que ho 
ha fet la companya Guerrero” 
per tal de construir un muni-
cipi millor.
El substitut de la fins ara re-
gidora, Isabel Guerrero serà 
el montbuienc Joel Serrano, 
de 21 anys i estudiant d’his-
tòria. Serrano va ocupar el 
número 2 de la candidatura 
i es va incorporar al projecte 
republicà fa 4 anys. Serrano 
està àmpliament vinculat al 
teixit cultural i associatiu de 
Montbui i assumeix aques-
ta nova responsabilitat “amb 
il·lusió, amb la determinació 
de treballar per Montbui, per 
l’Anoia i pel país” i convençut 
que “hem de seguir sent útils i 
millorant la vida dels nostres 
veïns i veïnes per construir 
un municipi millor”. Final-
ment Serrano ha volgut agrair 
la “bona feina de la companya 
i amiga Isabel Guerrero” i ha 
assegurat que agafa el relleu 
després de dos anys “de bona 
feina volent seguir fent-la”.

Isabel Guerrero (ERC) 
cedeix l’acta de regidora 
al número 2 de la llista

MONTBUI / LA VEU 

Dimarts a la tarda va 
tenir lloc la inaugu-
ració del punt d’in-

formació a la ciutadania del 
Servei d’Esports municipal, 
que es troba ubicat a l’Espai de 
Salut i Esport Mont-aQua. 
El nou espai està ubicat en una 
de les principals zones d’accés 
al pavelló Mont-aQua. El ser-
vei inaugurat garantirà servei 
presencial de personal tècnic 
del departament d’Esports 
tots els dimarts i els dijous de 
18.15 a 20.00 hores.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de bona part dels repre-
sentants de les entitats espor-
tives del municipi. També hi 
van ser l’Alcalde Jesus Miguel 
Juárez, la regidora d’Esports 
sortint Isabel Guerrero Gon-
zález i el regidor entrant Joel 
Serrano.
Precisament la regidora d’Es-
ports Isabel Guerrero va pre-
sentar l’acte recordant que 
“aquest servei és alguna cosa 
més. Volíem tenir un espai 
proper a les entitats esportives 
i també a la ciutadania. Tenim 
grans instal·lacions esportives, 
i les hem d’aprofitar. Des del 

Departament d’Esports hem 
treballat per posar l’esport en 
el lloc on es mereix”. 
De la seva banda, l’Alcalde Je-
sús Miguel Juárez va convidar 
els representants de les enti-
tats esportives del municipi 
a aprofitar aquest punt d’in-
formació. “Doneu-li servei”, 
va dir el batlle montbuienc, 
qui va recordar positivament 
algunes de les accions realit-
zades pel departament d’Es-
ports, com la potenciació de 
l’ús entre joves i famílies de les 
pistes de futbol cinc de Mont-
aQua. Juárez va agrair la tas-
ca realitzada per la regidora: 
“vull agrair-li l’esforç que ha 

Inaugurat, a Mont-Aqua, el punt 
d’informació a la ciutadania del servei 
d’esports municipal

fet durant aquests anys i li ha 
donat al Departament d’Es-
ports la categoria que es me-
reix”.
Isabel Guerrero va aprofitar 
per desitjar tota la sort a Joel 
Serrano, que la substituirà 
properament a l’Ajuntament i 
a l’equip de govern municipal. 
La regidora d’Esports va voler 
finalitzar agraint “tot el suport 
rebut durant aquests dos anys 
per part de totes les persones 
de l’esport de Montbui. Hem 
treballat per ser propers als 
nostres veïns i veïnes, i per do-
nar el millor servei a totes les 
persones i entitats que confor-
men l’esport montbuienc”.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dissabte 
entre les 10.30 i les 
13.30 i entre les 16 i 

les 19 hores els veïns i veïnes 
del Nucli Antic i de les masies 
associades a aquest nucli de 
població majors de 16 anys 
podran participar en un pro-
cés consultiu per decidir quin 
ús volen que tingui l’espai 
municipal on fins ara s’ubica-
va el consultori mèdic.
El procés participatiu es durà 
a terme en el mateix edifici 
del consultori, i estarà super-
visat per personal munici-
pal. Els ciutadans s’hauran 
d’acreditar amb el DNI abans 
d’emetre el seu vot. Dintre del 
local trobaran paperetes pre-
parades per optar per l’ús de 

l’edifici com a llar d’infants, o 
bé com a consultori mèdic. 
Dijous passat es va organitzar 
telemàticament una xerrada 
informativa conduïda pels 
regidors montbuiencs en el 
govern Coral Vázquez (edu-
cació) i Adrià Castelltort (ur-
banisme), durant la qual es va 
informar a la vintena d’assis-
tents sobre el procés partici-
patiu i les dues opcions entre 
les quals caldrà que esculli la 
ciutadania del Nucli Antic.
El procés participatiu sor-
geix arran la reivindicació 
d’un grup de famílies del Nu-
cli Antic, que ha demanat a 
l’Ajuntament la creació d’un 
servei de llar d’infants en 
aquest nucli del municipi, ja 
que hi ha un bon nombre de 
naixements.

Demà, procés participatiu 
sobre la llar d’infants del 
nucli antic

MONTBUI / LA VEU 

Aquest diumenge es 
durà a terme sota 
organització de la 

Fundació La Tossa una nova 
edició de l’”Aplec del Roser”.
Les activitats es duran a ter-
me en un format adaptat que 
permet complir amb les me-
sures de seguretat dels mo-
ments actuals.
El programa d’activitats co-
mençarà a les 11 del matí, 
amb la inauguració de l’ex-
posició de pintura i dibuixos 
“Al cim de la Tossa” de l’artis-
ta Francesc Fonboté.
A dos quarts de 12 del matí 
començarà un ofici solemne 
a l’exterior – es farà a l’es-
planada del Castell, i estarà 
acompanyat per la Coral Ca-
pella de Música de la Tossa.
A dos quarts d’una comen-
çarà un petit concert amb 
el Grup de grallers “Els Pel-
forts”, i per finalitzar la ma-
tinal es farà el repartiment 

de roses i del punt de llibre 
d’aquest any.
Cal remarcar que durant tot 
el matí es podran visitar l’es-
glésia romànica, la recent-
ment remodelada Torre de 
Defensa i la Sala d’Exposici-
ons ubicada a la mateixa Ofi-
cina d’Informació Turística.
Donat que l’aparcament al 

cim de La Tossa és limitat, 
des de l’organització es de-
mana la col·laboració i com-
prensió de tothom en aquest 
aspecte, compartint cotxes o 
fent un tram a peu sempre 
que sigui possible.

Horaris de visita a La Tossa 
de Montbui
Des de la Fundació La Tossa 
recorden que l’horari d’ober-
tura dels espais d’aquest pa-
trimoni arquitectònic i na-
tural de l’Anoia, és de 10.30 
a 13.30 tots els diumenges al 
matí. 
L’atenció al públic durant 
aquest horari és portat a ter-
me pels diferents membres 
de la Fundació de La Tossa, 
que juntament amb l’Ajunta-
ment de Montbui, formen el 
Consorci de La Tossa.
Per visites concertades fora 
d’aquest horari, cal posar-se 
en contacte amb la Fundació, 
al telèfon 621 272 716 o cor-
reu-e fundacio@latossa.cat

Diumenge, Aplec del Roser a la Tossa
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí s’ha ad-
herit a l’Associació de 

municipis per la Mobilitat i 
el Transport Urbà (AMTU). 
L’adhesió va ser aprovada en 
el darrer ple de l’ajuntament 
celebrat aquest passat dilluns, 
10 de maig, i avui el director 
general de l’AMTU, Joan Ser-
ra, i l’alcaldessa del municipi, 
Noemí Trucharte, han fet una 
trobada per formalitzar l’ad-
hesió.
Amb aquesta nova incorpo-
ració, l’AMTU compta ara ja 
amb un total de 116 entitats 
associades, entre les quals hi 
ha el Consell Comarcal de 
l’Anoia i 5 ajuntaments de la 
comarca: Castellolí, Igualada, 
Masquefa, Piera, i ara Vilano-
va del Camí.
Així doncs, a partir d’ara l’AM-
TU reforçarà l’estratègia de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí per millorar la mobilitat 

del municipi, i l’assessorarà en 
tots aquells aspectes tècnics i 
jurídics que siguin necessaris.
L’AMTU compta amb un de-
partament tècnic de primer 
nivell especialitzat en l’ela-
boració de plans de millora, 
estudis de demanda i econò-
mic-financers, auditories, o 
seguiments del servei, entre 
d’altres. A més, l’AMTU tam-
bé elabora projectes d’implan-
tació de nous serveis, ja siguin 
línies urbanes, urbanets, ser-
veis interurbans o de trans-
port a demanda (TAD).
Així mateix, gràcies al conveni 
que manté amb l’ATM de Bar-
celona, l’AMTU també gestio-
na un fons econòmic destinat 
als ajuntaments adherits i que 
pertanyen al sistema tarifari 
integrat de l’àrea de Barcelo-
na, com és el cas de Vilanova 
del Camí, per tal que puguin 
realitzar millores al transport 
públic. En aquest sentit, pel 
fet de ser associat de l’AM-
TU, l’Ajuntament de Vilanova 

Vilanova del Camí s’adhereix a l’Associació de 
municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà

del Camí rebrà uns ingressos 
econòmics que li permetran 
millorar i posar al dia la seva 
xarxa de transport. 
Altres avantatges de què es 
beneficiarà aquest ajunta-
ment pel fet de ser associat 
de l’AMTU són: la possibilitat 
de participar en els projectes 
europeus en els quals l’AM-
TU hi està implicat; optar a 
ser seu de La Jornada Catala-

na de la Mobilitat que anual-
ment organitza l’AMTU i que 
reuneix uns 400 assistents; 
tenir informació de prime-
ra mà sobre la T-mobilitat; a 
més de poder ser partícip dels 
nous projectes que l’Associa-
ció durà a terme aquest any, 
com són la Targeta Ciutadana 
i la Central de contractació 
que permetrà accedir a com-
pres agregades.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vila-
nova del Camí és des 
d’aquest dilluns 10 de 

maig Entitat de Registre id-
CAT. Per asol·licitar aquest 
identificador digital que 
garanteix la identitat de les 
persones a Internet, cal de-
manar cita a l’OAC del Casal 
de la Gent Gran o a Esports, 
que han estat habilitades 
com a oficines de registre.
El certificat digital idCAT 
permet operar amb dife-
rents administracions i, a 
més, assegura la integritat 
de les dades que envieu, així 
com la seva confidencialitat, 
ja que està emès pel Consor-
ci Administració Oberta de 
Catalunya – Consorci AOC.
També permet fer altres 
operacions, com ara signar 
correus, documents electrò-
nics i formularis web. Sense 
la signatura electrònica, els 
tràmits telemàtics no tenen 
validesa, ja que la xarxa elec-
trònica no ofereix el nivell de 
seguretat necessari per ga-
rantir les vostres dades.
Hi ha dues maneres de sol-
licitar l’idCAT: A través del 
web www.idcat.cat, o bé des 
de qualsevol de les entitats 
de registre idCAT, com les 
que l’Ajuntament ha habi-
litat al Servei d’Esports (93 
805 44 11, extensió 1) i a 
l’OAC del Casal (93 805 44 
22, extensió 197). 
Podeu contactar-hi per telè-
fon i reservar hora per fer el 
tràmit. 

L’Ajuntament de 
Vilanova del Camí 
ofereix el servei de 
gestió de certificats 
com a Entitat de 
Registre idCAT 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí  engega 

l’onzena edició de la campanya 
Barris Antics, compra i desco-
breix Catalunya!, de la Xarxa de 
Barris Antics amb projectes i fa 
una crida els comerços a par-
ticipar-hi. La campanya estarà 
activa durant tot el mes de juny.
La campanya de suport al petit 
comerç i de promoció territori-
al, aplega enguany 32 municipis 

d’arreu de Catalunya amb un 
objectiu comú: donar suport al 
petit comerç, i promocionar el 

turisme local i de proximitat.
Aquesta iniciativa consisteix a 
fer que totes les persones que 
comprin durant el mes de juny 
als establiments adherits, op-
tin al sorteig d’uns premis que 
consisteixen en diverses ex-
periències o productes a gau-
dir en cadascun dels municipis 
participants. A més del sorteig 
d’aquests premis, se sortejarà un 
lot amb els productes, serveis o 
descomptes que han aportat els 
mateixos establiments de Vila-
nova del Camí.

Es posa en marxa una nova edició de la campanya 
de promoció del comerç local dels Barris Antics 

Si ets un comerç de Vilano-
va del Camí i vols adherir-te a 
la campanya, et pots posar en 
contacte amb Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, al Centre 
d’Innovació Anoia. També pots 
trucar al 93 805 44 11, exten-
sió 5 o pots fer la teva inscrip-
ció al web municipal:  https://
www.vilanovadelcami.cat/
temes/promocio-economica/
barris-antics-compra-i-desco-
breix-catalunya.html,  abans del 
23 de maig.
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

La setmana passada, l’al-
caldessa de Vallbona, 
Meritxell Baqué i David 

Gall, gerent d’Agbar van for-
malitzar el conveni per la crea-
ció d’un fons de solidaritat. 
Aquest fons és un ajut per co-
brir els rebuts impagats de 
persones vulnerables. S’aplica 
sobre la totalitat o una part del 

rebut de l’aigua i és compatible 
amb altres bonificacions. Hi 
poden accedir les persones que 
es trobin en situació de vulne-
rabilitat econòmica o risc d’ex-
clusió, a valorar per part dels 
treballadors socials.
Degut a la crisi econòmica 
actual, moltes famílies tenen 
dificultats per a fer front a des-
peses bàsiques de l’habitatge. 
Aprofitant la nova connexió a 

la xarxa d’aigua del Ter-Llobre-
gat de la que Agbar es l’empresa 
concessionària  i les noves tari-
fes, les dues parts, amb voluntat 
de comprometre’s socialment i 
tenint en compte que l’aigua és 
un element de primera neces-
sitat, acorden crear un Fons de 
Solidaritat per a què les perso-
nes que tinguin situació econò-
mica precària hi tinguin accés.
Les peticions de les diferents 

L’Ajuntament de Vallbona i Agbar signen 
un conveni de col·laboració 

bonificacions es podran fer 
adreçant-se a l’Ajuntament o 
bé a través de la pàgina web de 
l’ACA a http://aca.gencat.cat. 
Per a les famílies nombroses 
caldrà omplir el formulari que 
es troba a “ampliació de trams 
cànon aigua unitats de convi-
vència” i per a les persones i 
famílies en situació de vulnera-
bilitat, el que es troba a “tarifa 
social del cànon de l’aigua”.

JORBA / LA VEU 

La VI edició dels “Re-
coneixements Admi-
nistració Oberta” als 

ajuntaments i consells co-
marcals que atorga anual-
ment l’Administració Oberta 
de Catalunya (AOC) ha re-
conegut un cop més a l’Ajun-
tament de Jorba com a un 
dels ens locals catalans cap-
davanters en transformació 
digital. 

Enguany han estat guardo-
nats 76 ens locals catalans 
repartits en set categori-
es d’acord amb el nombre 
d’habitants dels ens i la seva 
naturalesa. L’Ajuntament de 
Jorba ha quedat en 6 posició 
en la seva categoria d’Ajun-
taments de 501 a 1.000 habi-
tants. 
Els Ajuntaments de Llinars 
del Vallès, Girona i Arenys 
de Munt han estat els tres 
que han obtingut la puntua-
ció absoluta més alta. 
L’AOC determina l’Índex de 
Maduresa Digital (IMD) a 
partir de l’anàlisi d’uns in-
dicadors objectius, les da-
des d’ús dels serveis AOC i 
de l’anàlisi dels webs de 947 
ajuntaments i 42 consells 
comarcals de Catalunya. 
Gràcies a l’Índex de Madu-
resa Digital , elaborat per 
l’AOC, les administracions 
locals tenen a la seva dis-
posició informació rigorosa 
per conèixer el seu estat de 
situació, els seus punts forts 
i els àmbits de millora. Tam-
bé es poden fer comparaci-
ons amb altres administra-
cions similars o bé amb les 
que lideren la transformació 
digital.
L’alcalde de Jorba, David Sà-
nchez, manifestava la seva 
satisfacció pel guardó i ex-
plicava que “aquesta és una 
mostra de la bona feina que 
estem fent en el procés de 
digitalització del consistori 
i ens empeny a seguir treba-
llant en aquest sentit”.

Jorba guardonat 
com Ajuntament 
capdavanter en 
administració 
digital i oberta

Aquest és el tercer any 
consecutiu que el con-

sistori jorbenc 
obté aquest 

reconeixement de l’AOC

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

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

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

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba 
assumirà i ampliarà la 
proposta de la plata-

forma ciutadana Jorba refle-
xiona de convocatòria d’una 
consulta popular no referen-
dària en relació a l’ampliació 
de sòl industrial del muni-
cipi per ubicar-hi en part el 
Parc Tecnològic i Empresari-
al previst en el Pla Director 
Urbanístic d’Activitat Eco-
nòmica de la Conca d’Òdena 
(PDUAECO). 
La proposta l’ha presentada 
conjuntament tots els regi-
dors del municipi entenen 
que la maduresa i l’experi-
ència de l’administració i, 
sobretot, de l’administració 
municipal, en els processos 
electorals fa que sigui el marc 
idoni per tirar endavant la 
iniciativa d’una consulta po-
pular no referendària com la 
que ha sol·licitat Jorba Refle-
xiona. El fet que la consul-
ta sigui institucional també 
estalviarà a la plataforma el  
farragós procés de recollida 
i validació de signatures pre-

vist a la llei.
L’alcalde de Jorba David Sà-
nchez explica que «la vo-
luntat d’aquesta proposta 
és aprofitar la consulta per 
conèixer també com pen-
sen els veïns que ha de ser 
el model de futur del muni-
cipi i quines vies prefereixen 

per crear-hi llocs de treball»: 
«volem posar al centre del 
debat el model de poble i vo-
lem que la consulta serveixi 
perquè tothom expliqui el 
seu model», afegeix. Així, 
els jorbencs podran donar la 
seva opinió sobre la necessi-
tat d’atraure nova indústria, 

Jorba convocarà i ampliarà la consulta popular 
proposada per Jorba Reflexiona

sobre la classificació de sòl 
industrial i sobre els projec-
tes d’instal·lacions d’energies 
renovables previstos al mu-
nicipi.
En les properes setmanes 
tindrà lloc la celebració del 
ple en el que es previst apro-
var la iniciativa institucional 
amb el consens de tots els 
membres electes i es debatrà 
la data i les preguntes del re-
ferèndum.
La plataforma Jorba Refle-
xiona va presentar el mes de 
febrer passat una sol·licitud 
perquè el consistori iniciés 
els tràmits d’una consulta 
popular no referendària per 
preguntar als jorbencs si es-
tarien “d’acord en destinar 
nou sòl a usos industrials 
dins del terme municipal de 
Jorba”, “més enllà de l’apro-
vat al POUM del 2015, que 
ja incloïa noves hectàrees de 
sòl industrial”.

El consistori l’aprofitarà 
per conèixer el model de 
poble que els veïns volen 

per al futur
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PIERA / LA VEU 

El passat dissabte, els Di-
ables de Piera van cele-
brar el seu 41è (40+1) 

aniversari. El Gall Mullat va 
acollir un gran espectacle, 
amb aforament limitat i totes 
les mesures de seguretat. A 
partir de les 20 hores va co-
mençar la festa, que va oferir 

una combinació de foc, llum 
i bestiari. Hi van participar 
la colla infantil dels Diables, 
la colla de tambors adults i la 
Tita i el Fumat, entre d’altres. 
També hi va ser, com és habi-
tual als correfocs, el grup Pa-
ranoia amb una espectacular 
actuació. La festa va incloure 
espectacles amb foc i pirotèc-
nia, com els ventalls de foc, 

Els Diables de Piera celebren el seu 41è 
aniversari

l’escala de foc o els pals de foc 
i va finalitzar amb un castell 
de focs. 
Durant l’acte, membres de 
l’organització van recordar 
que al llarg dels 41 anys d’his-
tòria de l’entitat, s’han comp-
tabilitzat unes 300 persones 
inscrites, des dels inicis, quan 
una colla del jovent de Piera 
va engegar aquesta agrupació.

PIERA / LA VEU 

Ahir, dia 9 de maig, es 
va celebrar la bene-
dicció del terme de 

Santa Creu de Creixà, una 
activitat que no es duia a ter-
me des de feia uns anys. Diu-
menge, però, es va reprendre 
aquesta tradició que habitu-
alment es feia el primer diu-
menge de maig i que aquest 
2021 es va passar al segon cap 
de setmana del mes.
En aquesta ocasió no es va 

organitzar el tradicional di-
nar que incloïa aquesta cele-
bració abans de la pandèmia. 
L’acte, que va comptar amb 
l’assistència d’una quarantena 
de persones, va incloure una 
missa, oficiada pel rector de 
Sant Jaume, la Fortesa i Can 
Canals, Josep Maria Fons, i 
la benedicció. Durant la ce-
lebració es van llegir quatre 
textos curts de l’evangeli i es 
va beneir cada punt cardinal, 
finalitzant amb la benedicció 
general del públic assistent.

Es reprèn la benedicció 
del terme de Santa Creu 
de Creixà

Debats cap a un model 
econòmic sostenible
Un nou espai de refl exió i anàlisi per avançar en l’apli-
cació d’un model que satisfaci les necessitats actuals 
i garanteixi l’equilibri entre el creixement econòmic, la 
cura del medi ambient i el benestar social a la Conca 
d’Òdena.

Dimecres, 
26 de maig
12 hores

Nous i vells polígons 
industrials. Simbiosi 
industrial.

Dimecres, 
2 de juny
12 hores

Com esdevenir una 
empresa neutre en 
emissions.

Dimecres, 
9 de juny
12 hores

Adaptació del model 
productiu als ODS.

Lloc i inscripcions

Jornades online i presencials a:
Centre d’Innovació Anoia. C/ dels Impressors, 12 – sector Polígon Riera de 
Castellolí  - 08788 Vilanova del Camí
Inscripcions: per email a associacio@poligonsdelsplans.cat i al web 
www.poligonsdelsplans.cat

És una iniciativa de: 
Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons dels Plans
Patrocina: ADEQUA Real Estate i D-hub Òdena
Col·labora: PIMEC, UPIC i COMMSULTING
Assessorament i direcció de continguts: ANTHESIS LAVOLA
Amb el suport de: Ajuntament de Vilanova del Camí, VEUANOIA.CAT 
i VIA EMPRESA

Dimecres, 19 de maig
12 hores
Inauguració
a càrrec de:
•  Jordi Barón, regidor d’Hisenda i Promoció 

Econòmica de Vilanova del Camí
•  Pepe Singla, Adequa Real Estate
•  Ramon Felip, president de l’Associació 

Poligons dels Plans

Tendències en sostenibilitat en el món 
empresarial.
Intervenen:
•  Laia Puig, consultora experta en 

sostenibilitat corporativa a Anthesis Lavola
•  Núria Rubió, delegada comercial de 

l’empresa POWEN, especialitzada en 
energia solar fotovoltaica

És una iniciativa de: Patrocina: Col·labora: Assessorament: Amb el suport de:
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CAPELLADES / LA VEU 

La sisena edició del Fes-
tival d’Orgue de Ca-
pellades ha començat 

aquest diumenge a Capella-
des amb la dama de l’orgue, 
Montserrat Torrent.
En una actuació fantàstica 
que va agradar molt el públic 
assistent, es va repassar du-
rant una hora obres de Joan 
Cabanilles, Johann Sebasti-
an Bach, Schumann i Jehan 
Alain.
Abans del concert va interve-
nir el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Capellades, 
Àngel Soteras, qui va desta-
car com “hem demostrat amb 
moltes actuacions que per a 
Capellades la cultura és real-
ment essencial, i que cal fer-
la segura. Amb aquesta idea 
destinem els recursos neces-
saris per programar cultura 
de forma estable i continuada. 
I no ho fem principalment 
pels músics i artistes en gene-
ral -que també- sinó sobretot 
per tots nosaltres, per poder 

continuar gaudint de la cultu-
ra en directe.”
Tot seguit va intervenir en 
representació dels Amics de 
l’Orgue, Isidre Romeu, qui va 
glossar la trajectòria de Mont-
serrat Torrent de manera ri-
gorosa i alhora entranyable. 
Finalment, en un gest que ell 
mateix va dir que no havia fet 
mai abans i que difícilment 
tornaria a repetir va demanar 
al públic assistent que rebés 

Montserrat Torrent, la dama de l’orgue, enceta
 el Festival d’Orgue de Capellades

dempeus, amb una calorosa 
ovació, la dama de l’orgue.
Després dels aplaudiments 
del públic, va intervenir 
Montserrat Torrent, qui va 
dedicar l’actuació a la gent 
gran, “al llarg d’aquesta pan-
dèmia som un col·lectiu que 
ha patit molt i sovint se’ns ha 
apartat com si no poguéssim 
fer res. Avui, vull reivindi-
car-nos, demostrar que po-
dem continuar aportant coses 

CAPELLADES / LA VEU 

Dissabte 15 de maig 
2021 a les 7 de la tard 
al Teatre La Lliga de 

Capellades gaudirem d’un con-
cert de categoria. 
Per als nostàlgics i els que ens 
agrada conèixer la història mu-
sical del nostre país, hem orga-
nitzat un concert amb un grup 
de música amb més de 50 anys 
de música i cançons, els FALS-
TERBO. 
Sempre han fet música folk i 
han popularitzat cançons tan 
conegudes com Paf, el drac 
màgic, Quan el sol es pon, Que 
se n’ha fet d’aquelles flors, Kum-
bayà, No serem moguts, Les 
rondes del vi, entre altres...
El grup està format per Mont-
serrat Domènech (psicòloga i 
pedagoga) a la percussió; Jordi 
Marquillas (enginyer de tele-
comunicacions), violí, guitarra 
i mandolina; i Eduard Estivill 
(metge de la son), guitarra.
Es poden comprar les entrades 
online a societatlalliga.cat i a 
taquilla el mateix dia a partir 
de les 18:30 al preu de 8€ socis 
de La Lliga (gratuït per a socis 
entre 5 i 17 anys) i 10€ no socis 
(3€ per a no socis entre 5 i 17 
anys).

Concert de Falsterbo a La Lliga

Amb l’entrada s’inclourà un 
CD per a cada família.
Una ocasió única per a recor-
dar i conèixer. Us hi esperem. 

El Teatre La Lliga és un Espai 
de Cultura Responsable
La Generalitat de Catalunya ha 
posat en marxa el cens Espais 
de Cultura Responsable, amb 
l’objectiu d’acompanyar el sec-
tor de la cultura, donar segure-
tat al públic i prestigi als espais 
i als equipaments culturals.
La inscripció en aquest cens és 
voluntària, però des de l’Ajun-
tament de Capellades s’ha sol-
licitat per tal de mostrar la vo-
luntat d’oferir espais segurs en 
un moment de pandèmia on es 
continua treballant per oferir 
cultura, entenent la preocupa-
ció de la societat. 

En paraules d’Àngel Soteras, 
regidor de Cultura, “Portem 
uns anys invertint de manera 
continuada i estable en el tea-
tre, millorant-ne la seguretat 

La reunió 
informativa sobre 
la situació actual de 
la pedrera aplega 
un nombrós públic

CAPELLADES / LA VEU 

Divendres passat es va 
convocar un acte in-
formatiu al Teatre La 

Lliga de Capellades per expli-
car quina és la situació actual 
sobre la Pedrera, amb molta 
assistència de públic.
Primer va intervenir l’Alcalde 
de Capellades, Salvador Vi-
ves, presentant els membres 
de la taula per donar les di-
ferents perspectives. Va par-
lar com a representant dels 
veïns, Cristina Molner, tot 
explicant com a partir que di-
ferents persones coincidissin 
en el temor que les vibracions 
afectessin les seves llars, es 
van posar en marxa parlant 
amb l’Ajuntament i amb un 
tècnic especialista per tal que 
els assessorés. 
Com a tècnic va intervenir 
Josep Castelltort, de l’em-
presa Ambiens. Va exposar 
des d’una vessant més tècnica 
la situació, recollint com les 
queixes dels veïns coincidi-
en en dia, hora i dimensions; 
com aquesta situació també 
tenia una implicació més pai-
satgística ja que la pedrera 
està fent desaparèixer part del 
nostre entorn natural. 
L’alcalde de Capellades, Sal-
vador Vives, va explicar els 
diferents contactes que el 
consistori ha fet amb la Ge-
neralitat, específicament amb 
les dues conselleries impli-
cades, que estan estudiant la 
situació, sobretot per com-
provar la legalitat de l’explo-
tació –que es compleix- però 
també per aturar la sol·licitud 
d’ampliació que s’ha demanat 
respecte la concessió realitza-
da el 1989.
El darrer a intervenir va ser 
el regidor de Medi ambient 
de l’Ajuntament de Vallbo-
na, Roc Farreras, on pertany 
la pedrera, que va mostrar 
també la seva voluntat que es 
compleixi la normativa que 
les afectacions siguin el mí-
nim per a tothom.
Obert el torn de paraules al 
públic es va coincidir en de-
manar novament al propieta-
ri que afluixi les detonacions 
per evitar els perjudicis o bé 
endegar una campanya amb 
les persones afectades per fer-
ne més ressò.

a la societat”.
El segon concert del Festival 
d’Orgue de Capellades serà 
amb Loreto Aramendi
El segon recital del Festival 
d’Orgue serà aquest diumen-
ge 16 de maig, a les 6 de la tar-
da a l’església de Santa Maria, 
amb la jove organista Loreto 
Aramendi.
Organista titular de l’òrgan 
Cavaillé Coll (1863) de la Ba-
sílica de Santa María del Cor 
de Sant Sebastià i concertista 
internacional. 
Ha ofert nombrosos recitals 
a festivals internacionals als 
EUA, el Japó, l’Argentina, el 
Canadà i Rússia, així com a 
la majoria dels països euro-
peus actuant en espais com 
l’Òpera City Hall de Tòquio, 
l’Auditori Nacional de Ma-
drid (Bach-Vermut), a Notre 
Dame de París, la Catedral de 
Westminster, Hallgrímskik-
ja a Reykjavik, Saint Patricks 
Cathedral de Nova York, la 
Catedral de Moscou o l’Audi-
tori de Stavanger (Noruega) 
entre d’altres.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any es tornarà a ampliar 
l’horari d’obertura de la biblio-
teca El Safareig de Capellades. 
Com és habitual de cada any, 
coincidint amb els exàmens 
finals, s’obre també pels ma-
tins de 9 a 14 hores, però no-
més com a sala d’estudi, sense 
el servei de préstec que es farà 
en l’horari habitual de sempre. 

i la confortabilitat i dotant-lo 
dels recursos necessaris per 
poder ampliar el ventall de la 
nostra oferta cultural. Ho fè-
iem ja abans del COVID i ho 
continuem i continuarem fent, 
no tant per ser reconeguts –
cosa que sempre és d’agrair- 
com per fer la cultura realment 
accessible per a tots els capella-
dins i capelladines”
El Teatre La Lliga ha estat de-
clarat “Espai de Cultura Res-
ponsable”, un distintiu que 
acredita que és un equipament 
que compleix les condicions 
exigides en el Decret Llei de la 
Conselleria de Cultura.

El servei s’obrirà des del proper 
dilluns 17 de maig fins al dilluns 
7 de juny.
La Biblioteca el Safareig obre de 
dilluns a divendres de 4 a 8 del 
vespre i els dimarts al matí de 10 
a 13 hores. Per utilitzar aquest 
servei només cal trucar el tim-
bre de la porta i seguir amb les 
normes habituals d’ús, com ara 
no menjar, portar mascareta i 
estar en silenci.

Comença l’Aula d’estudi 
a la Biblioteca 
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STA. COLOMA DE Q. /      

L’Ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt ha 
publicat aquest primer 

cap de setmana de maig un 
vídeo al seu canal de You-
Tube (https://www.youtube.
com/watch?v=vZNMB9Pk-
FAU&feature=youtu.be) per 
assessorar als propietaris de 
terrenys on hi ha previstos 
la implementació de parcs 
eòlics. Al municipi hi ha una 
vintena d’aerogeneradors 
projectats, tot i que encara no 
és segur que tots tirin enda-
vant.
La xerrada va a càrrec de San-
tiago Solsona, de Cudós Con-
sultors, que explica els tipus 
de contractes més habituals i 
quin tipus de mecanisme de 
pressió tenen els propietaris 
per tal de tenir unes condici-
ons més favorables.
Més enllà de comentar la 
bombolla que s’està generant 
amb el negoci de les energies 
renovables, amb grans fons 
d’inversió i empreses ener-
gètiques darrere, Solsona va 
anar explicant punt per punt 
alguns dels aspectes més im-
portants a tenir en compte en 
un possible contracte d’arren-
dament.

El consultor va fer especi-
al incís en el fet que tots els 
propietaris afectats per algun 
projecte d’instal·lació de parc 
eòlic facin pinya de manera 
conjunta i no vagin cadascú 
pel seu compte. Si és neces-
sari, també amb l’ajuda de 
l’Ajuntament del municipi.
El consultor també va especi-
ficar que tot i que la signatura 
d’un contracte d’arrendament 
d’aquest tipus és totalment 
voluntària, el fet que les ener-
gies renovables estiguin ca-
talogades com a interès pú-
blic, podria acabar amb una 
expropiació en el cas que el 
propietari d’uns terrenys es 
negués a cedir-lo. És per això, 
que des de la consultoria re-

Xerrada d’assessorament sobre la 
implementació d’energies renovables

comanen una negociació amb 
l’empresa, intentant aconse-
guir unes millors condicions 
per part del propietari.
Des de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt recorden 
que tot i facilitar aquesta xer-
rada per als propietaris dels 
terrenys afectats per la imple-
mentació d’algun parc eòlic, 
el govern municipal està en 
desacord amb el plantejament 
que deixa aquesta llibertat a 
les empreses per proposar els 
seus projectes on vulguin, sen-
se tenir en compte el territori i 
el que en pensen els seus habi-
tants. “Les energies renovables 
són el futur i s’han de buscar 
posicions de consens entre tots 
els afectats”, comenten. 

STA. COLOMA DE Q. /   

Santa Coloma va instau-
rar el seu servei de re-
collida de residus porta 

a porta el passat mes d’octu-
bre. Després d’unes primeres 
setmanes de prova, el servei 
ja està del tot normalitzat al 
municipi i ara es coneixen 
els primers resultat d’aquest 
canvi de model. Així doncs, 
en el primer trimestre de 
2021 s’ha arribat al 85% de 
recollida selectiva i es situa 
com el tercer poble que mi-
llor recicla de la Conca de 
Barberà des que s’ha instal-
lat el model de recollida por-
ta a porta. A nivell del con-
junt de la Conca de Barberà 
s’ha passat del 53% de reco-
llida en el primer trimestre 
del 2020 al 81% entre gener 
i març del 2021. 
L’alcalde i regidor de medi 
ambient de Santa Coloma, 
Ramon Mullerat, celebra 
aquesta “pujada espectacu-
lar” en la recollida selectiva 
i agraeix als veïns del mu-
nicipi “la seva implicació i 
paciència, que ha valgut la 
pena”. Al mateix temps, des 
del consistori avisen que “no 

podem abaixar la guàrdia 
i hem de seguir per aquest 
camí, intentant millorar-lo”. 
En aquest sentit, en el ple 
del mes d’abril es va iniciar 
l’aprovació d’una nova orde-
nança sobre la recollida dels 
residus, per fer més fàcil la 
normativa. Bàsicament, es 
recorda que s’ha de reciclar 
tot el que es pugui i dipositar 
les deixalles al lloc i dia que 
pertoca, sense utilitzar les 
papereres com si fossin con-
tenidors de brossa.
Avís als propietaris de gossos 
per la no recollida dels ex-
crements
L’alcalde de Santa Coloma 
també ha volgut recordar a 
tots aquells que tenen ani-
mals de companyia que te-
nir-los comporta unes res-
ponsabilitats de civisme i 
convivència. Des del govern 
municipal s’insisteix en por-
tar una bossa per recollir els 
excrements quan es surt a 
passejar el gos. També es re-
corda que cal portar els gos-
sos lligats al nucli i que si es 
vol deslligar és millor fer-ho 
un cop ja s’està a les afores 
del municipi.

Santa Coloma arriba al 
85% de recollida selecti-
va amb el porta a porta

STA. COLOMA DE Q. /     

Aquest passat dissabte, 
Santa Coloma va aco-
llir un taller de recons-

trucció d’un marge de pedra 
seca. L’activitat es va fer a prop 
de l’aqüeducte que travessa el 
riu Gaià. Al costat hi ha el molí 
Nou enderrocat i més avall el 
Molí de la Torre sencer, amb la 
seva bassa. Seguint el camí per 
dalt, ens trobem amb el pou del 
gel, totes elles “edificacions im-
portants que caldria preservar 
i senyalitzar explicant la seva 
història i la importància que 
van tenir als segles passats”, 
expliquen des de la secció de 
Patrimoni de l’Associació Cul-
tural Baixa Segarra.
El curs de reconstrucció d’un 
marge de pedra seca estava 
planificat de fer-lo la setmana 
de la pedra seca, al novembre, 
però va ser ajornat per la pluja. 
Es va convocar novament pel 
dia 1 de maig i per motius de 
la climatologia va tornar a ser 

cancel·lat. Com diu la dita, a 
la tercera va la vençuda, i fi-
nalment es va poder realitzar 
aquest passat 8 de maig.
Des de l’ACBS s’han atrevit a 
fer aquest curs després d’uns 
anys practicant en desfer i refer 
marges. L’any 2013 els van en-

senyar la tècnica els de la Fun-
dació El Solà de la Fatarella.
El marge que volien refer ja 
estava desmuntat i les pedres a 
punt. En vam arrencar alguna 
perquè no estava correcta, ja 
que la pendent la feia al revés 
i les pedres han d’estar en pen-

dent cap dins.
Unes 15 persones van comen-
çar a posar pedra sobre pedra 
fins acabar-les totes, com si es 
tractés d’un trencaclosques les 
feien encaixar totes.
Les tres hores ben aprofitades 
van passar d’allò més ràpid, 

Taller de reconstrucció d’un marge de pedra seca  
gaudint del treball en grup, 
d’ajudar-se mútuament, en 
contacte amb la natura, de 
veure que junts es poden fer 
moltes coses.
Una experiència que des de 
l’ACBS volen repetir i convo-
car més cursets. Gràcies als 
assistents.
L’objectiu del curs és que la 
gent s’animi a arreglar marges 
caiguts. No tots els marges es 
poden arreglar, però zones 
com aquesta, a prop del riu 
Gaià fora interessant de pre-
servar i millorar.
Des de la secció de Patrimoni 
de l’Associació Cultural Baixa 
Segarra volen donar les gràci-
es a la Junta de la Capelleta de 
Sant Magí de Santa Coloma 
de Queralt que els va deixar 
aparcar els cotxes per donar 
la benvinguda als assistents 
al taller. I també agraeixen a 
la família de Folgueroles que 
els portessin una coca bonís-
sima i xocolata de la seva ter-
ra, tot un detall. 



32  |  COMARCA Divendres, 14 de maig de 2021

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Dissabte 15 de maig, 
Sant Martí Sesgueio-
les inaugura el Viver 

d’artesans, de 10 a 14h i de 
17 a 19h, al carrer Pont, 6 del 
municipi. Al Viver hi tindran 
lloc totes les creacions dels 
artesans del municipi que hi 
han volgut formar part, posa-
des a la venda al públic.
L’objectiu de l’Ajuntament és 
obrir-lo el segon dissabte de 
cada mes, i fins i tot obrir-ne 
dos al mes. Aquest dissabte, 
en motiu de la inauguració, 
s’oferirà una copa de cava per 
a tots els assistents.

El Viver d’Artesans creix en 
nombre d’inscrits
L’Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles va impulsar un 
viver d’artesans al municipi a 
través d’una prova pilot per a 
proporcionar un punt de tro-
bada, coneixement, creació i 
venda al detall per a santmar-
tinencs i santmartinenques 
amb un projecte propi d’em-

prenedoria comercial i ar-
tesanal. Actualment el Viver 
creix en inscripcions i està te-
nint molt bona acollida entre 
les persones participants.
Al viver d’artesans hi pot for-
mar part tota aquella persona 
que tingui residència actual a 
Sant Martí Sesgueioles, em-

Inauguració del viver d’artesans de 
Sant Martí Sesgueioles

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Dissabte, 15 de maig, a 
les 18:30h, l’Església 
parroquial de Sant 

Martí Sesgueioles acollirà un 
dels 16 concerts que orga-
nitza Espurnes Barroques, el 
festival de música i patrimoni 
barroc, l’obra Les set parau-
les... de Schütz.
El concert dramatitzat de La 
Caravaggia comptarà amb el 

Conjunt de Música Antiga 
de l’ESMUC i la Confraria 
de la Basílica del Pi, i estarà 
dirigit per Lluís Coll.
A més, tal com explica l’or-
ganització: “Per entrar en 
aquest univers de la pas-
sió, mullarem els llavis amb 
hisop i vinagre. Per retor-
nar-nos de l’experiència, ho 
farem amb una infusió vivi-
ficant combinada amb l’Es-
purna, la galeta del festival.”

Aquest dissabte, 
“Espurnes Barroques” a 
Sant Martí Sesgueioles

padronada o no al municipi; 
i que desenvolupi un projec-
te personal vinculat amb un 
ofici artesà: tèxtil, ceràmica, 
elements naturals, fusta, etc. 
De moment, no poden ser 
sol·licitants projectes relaci-
onats amb productes agroa-
limentaris.

Amb la col·laboració de:Organitza:

Hi participen equips dels instituts:
PERE VIVES VICH
JOAN MERCADER

MILÀ I FONTANALS
BADIA I MARGARIT

Dissabte 22 de maig de 2021

16:30 h
Pati del Museu de la Pell

d’Igualada

JOVES a DEBAT
Concurs de debat per equips
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CALAF / LA VEU 

El Centre de Recursos 
per a l’ocupació de 
Calaf celebra enguany 

deu anys d’història. Durant 
aquest temps han dut a terme 
formacions, han sigut partí-
cips de les insercions laborals 
i creixements professionals 
dels seus usuaris i han acon-
seguit nous reptes.
Una dècada en què han viscut 
crisis econòmiques i pandè-
mies amb uns efectes devas-
tadors pel mercat laboral i les 
empreses, però en què han 
continuat mantenint la seva 
aposta per un servei de qua-
litat i de tracte humà. 
En aquest sentit, han après 

nous mètodes i eines de tre-
ball per adaptar-se a la nova 
normalitat. Així doncs, han 
ajudat les persones emprene-
dores que busquen un futur 
millor, i també, han asses-
sorat a les empreses per tal 
de trobar subvencions, ajut i 
personal.
Actualment, el CRO segueix 
treballant per aconseguir els 
objectius que els usuaris i les 
empreses necessiten. De fet, 
en aquest primer trimestre, 
10 persones usuàries del CRO 
s’han inserit al mercat laboral 
en sectors tan diversos com la 
construcció, la neteja, el mo-
nitoratge, els estudis arqueo-
lògics o les tasques adminis-
tratives.

El CRO celebra el seu desè aniversari

CALAF / LA VEU 

L’acte d’entrega de guar-
dons dels Jocs Flo-
rals, programat pel 

23 d’abril, es va suspendre a 
causa de l’empitjorament de 
les dades epidemiològiques al 
municipi.
Des del consistori, es vol 
agrair la participació, donat 
que enguany s’han presentat 
un total de 154 obres. 
Pel que fa a la Flor Natural, 
s’han presentat 138 obres dins 
d’educació primària: 43 de ci-
cle inicial, 47 de cicle mitjà, 
48 de cicle superior. Així ma-
teix, d’educació secundària se 
n’han presentat 4. No se n’ha 

presentat cap de batxillerat.
En relació amb els guardons 
de la Viola d’Or i l’Englantina 
d’Or, aspiraven a cada un dels 
premis 6 treballs respectiva-
ment.
El jurat, format per Vanessa 
Grau, Montserrat Isern i Te-
resa Pagès, ha premiat les se-
güents obres:

FLOR NATURAL
- Subcategoria cicle inicial:
Doble primer premi per la 
classe “Chichén Itzá” amb “Un 
Viatge per Europa” i la classe 
“Alhambra” amb “El bosc en-
cantat”.
- Subcategoria cicle mitjà
Doble primer premi per Biel 

Alonso Martín amb “La font 
de la joventut” i Ona Puerta 
Maestre amb “El llibre perdut”.
- Subcategoria cicle superior
Doble premi per Somaya Af-
qir autora de “La bona sort” i 
Núria Vilaseca Sarri autora de 
“La guerra de Síria”.
- Subcategoria d’ESO
“Efímera eternitat” d’Anna 
Riba Sánchez.

ENGLANTINA D’OR
“Al lloc menys adequat en 
el moment menys adequat”, 
d’Oriol Solà i Prat.

VIOLA D’OR
“El viatge més anhelat” d’Oriol 
Solà i Prat

La cinquena edició dels Jocs Florals de 
Calaf ja té guanyadors i guanyadores

MONTMANEU / LA VEU 

El diumenge dia 9 de 
maig a les 13:00 hores 
va passar pel poble de 

Montmaneu, la volta ciclis-
ta “71è Gran Premi d’Òdena 
2021”, amb les seves categories 
èlit-sub 23 / màster. 
Davant el remodelat Ajunta-
ment hi havia l’sprint especial. 
La cursa també, va passar per 
dins del nucli de La Panadella 
direcció a Òdena on hi havia 
el final de cursa.
Aquesta ha estat la tercera 
vegada que aquesta prestigio-
sa volta ciclista ha passat per 
dins de la nostra població.

Des de l’Ajuntament agraïm 
la col·laboració dels nostres 
veïns/ïnes que han ajudat a 

El premi ciclista d’Òdena passa per 
Montmaneu

que  aquesta cursa hagi es-
tat un èxit per al  pas de la 
nostre municipi. 

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 8933

934 50 61 53
Igualada

Comarca 42, cant. Masquefa

CALAF / LA VEU 

Aquesta setmana han 
començat les obres 
per a connectar la 

xarxa d’abastament d’aigua 
del municipi de Calaf amb 
l’embassament de la Llosa del 
Cavall. La previsió és que els 
treballs de construcció acabin 
a finals de juny.
L’inici de les obres arriba des-
prés que el passat divendres, 
7 de maig, se signés l’acta de 
replanteig, el document que 
marca l’inici dels treballs de 
construcció.
L’objectiu és finalitzar la con-
nexió des de la canonada pro-
vinent del dipòsit d’aigua de 
La Molsosa, situada pròxima 
a les actuals instal·lacions, 
fins als dos dipòsits munici-
pals de Calaf. La construcció 
d’aquesta canalització per-
metrà finalment fer arribar 
a Calaf l’aigua provinent de 
l’embassament de la Llosa del 
Cavall.
L’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter-Llobregat (ATL) és l’en-
titat propietària i subminis-
tradora de la xarxa de distri-
bució que s’abasteix de l’aigua 
provinent de l’embassament 
de la Llosa del Cavall i que 
arriba als municipis.
L’empresa pública Infraes-
tructures de la Generalitat 

de Catalunya és la que ha re-
alitzat l’encàrrec i la direcció 
dels treballs de construcció i 
Constructora de Calaf ha es-
tat l’empresa adjudicatària de 
les obres.
Aquest projecte i el de la fu-
tura construcció d’una planta 
per extreure nitrats de l’aigua 
freàtica de la població, a tra-
vés d’un sistema de desnitrifi-
cació biològica, són els que ha 
impulsat l’Ajuntament de Ca-
laf per posar fi a la problemà-
tica de la qualitat de l’aigua 
que existeix des de fa anys a 
la localitat.
Així doncs, la instal·lació de 
la nova conducció d’aigua 
suposarà una nova font de 
subministrament fiable i de 
qualitat, que juntament amb 
la planta de desnitrificació un 
cop estigui construïda, per-
metran disposar de suficients 
recursos i també aprofitar els 
recursos propis de què dispo-
sa el municipi.

 

S’inicien les obres per a 
connectar Calaf amb la 
Llosa del Cavall
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ARGENÇOLA / LA VEU 

Dissabte 22 de maig, a 
les 18h, es realitzarà 
una ‘Xerrada apli·

cada sobre el malbaratament 
alimentari’ a la Sala 1 d’Octu·
bre d’Argençola.
L’activitat anirà a a càrrec del 
col·lectiu Eixarcolant i està 
limitada a 25 assistents, cal 
inscripció prèvia.
El Consell Comarcal de 
l’Anoia fomenta la reducció 
del malbaratament alimentari 
a la comarca mitjançant l’or·
ganització de tallers d’aprofi·
tament d’aliments a escoles i 
municipis de la mà del Col·
lectiu Eixarcolant i amb el su·
port 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 es·

tan dirigits als escolars i als 
habitants dels municipis de 
Jorba, Castellolí, Copons, 
Argençola, Rubió, Montma·
neu, Orpí, Carme, Tous, Mi·
ralles, Bellprat i Veciana.
Aquesta iniciativa del Con·
sell Comarcal, amb la qual 
aposta així per la sensibilit·
zació ambiental i les actuaci·
ons 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.

Xerrada ‘Aprofitament 
alimentari’ a Argençola

MONTMANEU / LA VEU 

Dimecres passat la regido·
ra de Festes, Sra. M. Carme 
Marsà , va fer entrega a la Sra. 
Elisabet Soler d’una bicicleta 
elèctrica mountain·bike, que 
en el seu dia es va sortejar 
per la marató de tv3 i no va 

sortir el número guanyador.
El nou sorteig es va celebrar 
el dia 2 de maig (dia de la 
mare), en combinació amb 
els dos últims números del  
número guanyador de l’ON·
CE.
Els diners recaptats s’ingres·
saran a la Marató de Tv3.

MONTMANEU / LA VEU 

Després de molt de temps per 
causa del covid 19, s’han reini·
ciat a Montmaneu, les classes 
de gimnàstica per a gent gran 

a càrrec del professor Fran·
cisco Lorza. Les classes ani·
ran impartint cada dissabte 
a les 19:00 h, que per motius 
de seguretat es realitzaran a la 
pista poliesportiva.

Es reprèn la gimnàstica 
de la gent gran

CALAF / LA VEU 

El Consorci de l’Admi·
nistració Oberta de 
Catalunya (AOC) ha 

guardonat l’Ajuntament de 
Calaf amb el Reconeixement 
Administració Oberta 2020. 
El premi s’atorga a les admi·
nistracions locals catalanes 
que més i millor s’estan trans·
formant digitalment. Així 
doncs, el guardó valora la 
implantació i l’ús dels serveis 
d’administració electrònica en 
els ens locals, i també, reco·
neix la transformació digital 
en la relació amb la ciutadania 
i la gestió interna.
L’acte de lliurament de premis 
va celebrar·se el 5 de maig i 
va seguir un format híbrid.  
D’una banda, la part presen·
cial va tenir lloc a la Casa 
Golferichs de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència del 
conseller de Polítiques Digi·
tals i Administració Pública 
i president del Consorci Ad·
ministració Oberta de Cata·
lunya (AOC), Jordi Puigne·
ró; el president de Localret i 
vicepresident de l’AOC, Jau·

me Oliveras; el director de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer, 
Jaume Magre; i la directora de 
l’AOC, Marga Bonmatí. D’al·
tra banda, la part virtual va 
comptar amb la participació a 
través de videoconferència de 
tots els ens guardonats, entre 
els quals es trobava l’Ajunta·
ment de Calaf.

Reconeixements Adminis-
tració Oberta
Els premis es concedeixen a 
partir de l’Índex de Maduresa 
Digital que realitza l’AOC i 
que permet avaluar el grau 
de maduresa de la transfor·
mació digital dels ens públics. 
Concretament, l’índex es de·

termina a partir de l’anàlisi 
d’uns indicadors objectius, les 
dades d’ús dels serveis AOC 
i de l’anàlisi dels webs de 947 
ajuntaments i 42 consells co·
marcals.
Enguany han estat guardonats 
76 ens locals catalans repar·
tits en set categories d’acord 
amb el nombre d’habitants i la 
seva naturalesa: Ajuntaments 
d’1 a 500 habitants, Ajunta·
ments de 501 a 1.000 habi·
tants, Ajuntaments de 1.001 a 
5.000 habitants, Ajuntaments 
de 5.001 a 20.000 habitants, 
Ajuntaments de 20.001 a 
50.000 habitants, Ajunta·
ments de més de 50.000 ha·
bitants  i Consells comarcals.

L’Ajuntament de Calaf és premiat 
amb el Reconeixement Administració 
Oberta 2020

Lliurada una bicicleta, premi 
d’un sorteig de la Marató de TV3
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“El meu desig més gran és poder tornar a competir 
com a  professional”

esports

TRIATLÓ / MARC VERGÉS 

El 4 de maig del 2019, 
l’Anna Noguera acon-
seguia fer podi en el 

Campionat del Món de Triat-
ló de Llarga Distància, en la 
prova disputada a Ponteveda-
ra. No era un resultat aïllat, ja 
que en els dos anys anteriors la 
triatleta anoienca havia acon-
seguit una quarta posició al 
Campionat d’Europa de Mitja 
Distància i s’havia convertit 
amb l’absoluta dominadora 
de la modalitat a nivell esta-
tal. Amb 26 anys, la carrera 
d’aquesta igualadina comen-
çava a enlairar-se i aconseguia 
convertir-se en professional 
després d’estar uns anys amb el 
dubte de si tot l’esforç i sacrifi-
ci que comportava viure com 
una professional, sense cobrar 
com si ho fos, valia la pena. 
Amb el tercer lloc de Ponte-
vedra, en què ara explica que 
“entrenava com una boja per 
no quedar última” i va acabar 
sent medalla de bronze, con-
firmava el seu altíssim nivell. 

Pandèmia i lesió
Però amb l’arribada del 2020 i 
l’explosió de la pandèmia de la 
covid-19, les coses es van co-
mençar a tòrcer. Als nervis i 
angoixes de tothom provocats 
pel confinament i la incertesa 
de com serien les setmanes 

tancats a casa, l’Anna hi va su-
mar unes molèsties al maluc 
que va notar per primer cop 
a l’hora de començar a córrer 
a la cinta. I tot això, estant a    
Xilxes (Castelló), on es tro-
bava entrenant en el moment 
que es va confirmar el confi-
nament domiciliari.
Aquí comença un periple per 
especialistes per trobar d’on 
venien aquestes molèsties. 
Però la situació sanitària del 
país encara dificultava més 
trobar el problema. “Els mesos 
anaven passant, m’anava fent 
proves, veient fisioterapeutes 
diferents, etc”, explica l’Anna. 
I tot això, costejant-s’ho de 
la seva butxaca, ja que la fit-
xa de federada no li cobria el 
tractament perquè no es trac-
tava d’un accident sinó d’una 
lesió per desgast o congènita. 
Tampoc va rebre l’ajuda dels 
serveis mèdics de la federació 
espanyola i cap mútua l’accep-
tava per fer-se assegurança 
mèdica, al tractar-se d’una es-
portista d’alt nivell.
Finalment, va anar a parar a 
l’Hospital Quirón, a un dels 
millors especialistes de maluc 
de l’Estat. Allí li van detectar 
una lesió del làbrum, que és un 
teixit que es troba a un extrem 
de la cavitat del maluc. La visi-
taven el 15 de desembre i el 21 
ja l’estaven operant del costat 
esquerre, en una operació que 
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li va costar 12.000 euros, sense 
comptar les proves prèvies i la 
rehabilitació posterior.

Satisfacció per l’operació, 
però nou contratemps
Les primeres setmanes des-
prés de l’operació semblava 
que tot seguia el camí traçat. 
De fet, les previsions eren de 
tornar a entrenar al cap de tres 
mesos. Però amb el pas dels 
dies, l’Anna va notar la matei-
xa sensació que havia tingut 
al maluc esquerra, però ara al 
costat dret. “Primer vaig pen-
sar que era psicològic, però 
tenia molt de dolor, pràctica-
ment no podia caminar”. Així 
que li van realitzar proves al 
maluc dret i els pitjors pro-
nòstics es complien. Tenia la 
mateixa lesió. D’aquesta se-
gona, més complicada que la 
primera perquè el maluc està 
més danyat, es preveu un ter-
mini de recuperació de mig 
any. L’Anna tenia previst ope-
rar-se a principis de juny, però 
la intervenció es podria retar-
dar unes setmanes.

Les possibles causes de la 
lesió
Amb l’arribada del confina-
ment, l’Anna, com la resta d’at-
letes professionals, va haver de 
canviar les seves rutines d’en-
trenament, a més de reduir les 
hores d’exercici. “Els metges 

m’expliquen que el meu cos ja 
es devia haver adaptat a la ma-
nera com entrenava abans de 
la pandèmia, perquè aquesta 
lesió ja la tenia anteriorment, 
però que amb el canvi de mè-
tode d’entrenament devia per-
dre totes aquestes adaptacions 
i van començar a aparèixer els 
dolors”. Tots aquests proble-
mes, però, no són conseqüèn-
cia de ser una esportista d’elit, 
sinó que de naixement ja tenia 
el maluc diferent. En concret, 
l’Anna té una displàsia, això 
vol dir que el cap del fèmur no 
queda suficientment cobert 
i això va generant un desgast 
que acaba amb el trencament 
del làbrum i amb el temps es 
pot arribar a l’artrosi. Una 
lesió que a la majoria de per-
sones els apareix entre els 20 i 
30 anys.

Explicació pública i micro-
mecenatge
El passat 6 de maig, l’Anna 
explicava a través de les seves 
xarxes socials la seva lesió en 
un missatge que començava 
així, “ja sé que esteu acos-
tumats a llegir a les xarxes 
socials sobre les increïbles 
victòries, entrenaments espec-
taculars i èxits estratosfèrics 
dels esportistes professionals. 
Però els mals moments i les 
lesions també formen part 
de les nostres vides, també 
són reals i també els hem de 
superar i tirar endavant”. Ho 
explicava en públic després de 
molts mesos en què només ho 
coneixia el seu cercle de con-
fiança. “No m’agrada fer pena 
a la gent”, argumenta. Però les 
mostres d’ànim que ha rebut 
tant del món de la triatló com 
d’altres coneguts, explica que 
l’han ajudat molt a recuperar 
l’energia aquests dies. També 
té el suport del seu equip i pa-
trocinadors.
En aquesta mateix publicació 
a les xarxes, l’Anna anunciava 
que havia engegat una campa-
nya de micromecentatge per 
finançar la segona operació, la 
del maluc dret, i la posterior 
rehabilitació. Aquest dijous 
ja havia aconseguit més de 
6.400€ dels 28.000 que preveu 
que costi tot el tractament. 

“Soc conscient que tothom 
necessita els diners i més en 
moments com ara, per això 
estic tan agraïda a la gent que 
ja m’ha ajudat. Tots els diners 
que obtingui del crowdfunding 
m’aniran molt bé i per la resta 
ja m’han dit amics i familiars 
que també m’ajudaran”. 

Ganes de poder tornar a 
competir
Les lesions poden acabar amb 
la carrera d’un esportista, n’hi 
ha molts casos al llarg de la 
història. Però ara mateix, l’An-
na Noguera està esperançada, 
“els metges m’han dit que ells 
lluitaran perquè jo pugui tor-
nar al 100% a la meva carrera 
esportiva. Tinc molta confian-
ça en aquest equip de professi-
onals”. Com a Pla B també ha 
engegat la via de la seguretat 
social, però és conscient que 
aquest pot ser un camí més 
llarg.
Al mateix temps que vol so-
lucionar aquests problemes 
físics i tornar a competir, però, 
l’Anna també s’està preparant 
per si hagués de començar 
la seva carrera laboral com a 
mestra de primària. “El meu 
desig més gran és poder tor-
nar a ser professional de les 
triatlons, però si no, intentaré 
trobar la meva felicitat d’una 
altra manera”.

Com es pot 
col·laborar amb el 
micromecenatge?
Per tots aquells que vulguin fer 
una aportació econòmica per 
finançar l’operació i posterior 
rehabilitació de l’Anna No-
guera, es pot escanejar aquest 
codi QR. També es pot visitar 
la web gofundme.com i posar 
Anna Noguera al cercador.

La triatleta igualadina Anna Noguera llança una campanya de micromecenatge per aconseguir 28.000€ i poder operar-se d’una lesió 
al maluc que no li permet seguir amb la seva trajectòria esportiva
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BÀSQUET / LA VEU 

CB GRANOLLERS 49
CB IGUALADA 65

L’Anytime Fitness CB 
Igualada té la fase d’as-
cens a Lliga Femenina 

2 molt a prop. Dissabte passat 
aconseguia una victòria molt 
contundent a la pista del CB 
Granollers que descartava a 
les vallesanes en la lluita per la 
segona plaça que dona accés a 
la final a vuit que es disputarà 
a finals de maig. Ara queden 
dues jornades i les igualadines 
tenen dues victòries de marge 
amb el CB Valls, a qui s’enfron-
taran aquest proper diumenge 
en un partit vital per les aspi-
racions dels dos equips.
En el partit de dissabte a Gra-
nollers, les anoienques van 
mostrar l’ambició per guanyar 
des del primer minut i als 5 
minuts de partit el marcador 
reflectia un 0-13 immillorable. 
Les vallesanes, però, van co-
mençar a despertar a l’equador 
del primer període i l’intercan-
vi de cistelles en els darrers mi-

nuts del primer quart deixaven 
el marcador amb un 11-22.
En el segon període, les grano-
llerines van pujar el seu nivell 
defensiu i només van permetre 
dues cistelles de camp en deu 
minuts. Tot i això, l’Igualada 
no li perdia la cara al partit i 
aconseguia arribar al descans 
encara per davant en el marca-
dor, 29-30. Tot feia pensar que, 

amb la importància del partit, 
cap equip aconseguiria desen-
ganxar-se de l’altre fins al tram 
final i que tot s’acabaria deci-
dint en els últims minuts.
I els primers minuts de la se-
gona part semblaven ratificar 
aquesta sensació. De fet, el 
Granollers aconseguir posar-se 
per davant en el marcador per 
primera vegada en tot el partit 

(34-32), però això, lluny de ge-
nerar dubtes en les igualadines, 
les va esperonar. En els darrers 
set minuts de quart, un parcial 
de 6 a 19 per les visitants torna-
va a augmentar l’avantatge més 
enllà dels deu punts i s’arribava 
al tram decisiu de partits, als 
últims 10 minuts, amb un re-
sultat de 40 a 51.
No s’havia de repetir la re-

muntada del segon període 
i el CB Igualada ho va deixar 
ben clar des de l’inici, amb un 
parcial de 0-4. A partir d’aquell 
moment, només calia conser-
var l’avantatge i així ho van fer 
les blaves. No van permetre 
que el Granollers entrés en el 
partit en cap moment i sempre 
es van mantenir diferències de 
més de 10 punts en el marca-
dor. Al final, 49 a 65. Un resul-
tat que descarta el Granollers 
de la lluita per la segona plaça 
que dona accés a la fase d’as-
cens i que encarrila la classi-
ficació per aquesta final a vuit 
per les igualadines.
Aquest diumenge al migdia, 
l’Anytime Fitness CB Igualada 
pot assegurar-se el bitllet per 
aquesta fase final en el partit 
que les enfronta al CB Valls. 
Amb una victòria igualadi-
na, s’asseguren la classificació. 
I també obtindrien la plaça 
amb una derrota de 6 punts o 
menys. En cas de perdre per 
més de 6 punts, les blaves en-
cara tindrien un últim partit a 
casa per aconseguir plaça per 
les fases d’ascens

L’Anytime Fitness CB Igualada busca certificar el seu bitllet per a 
la fase d’ascens a Lliga Femenina 2

HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 2
CP VOLTREGÀ 1

V ictòria importantís-
sima de l’IHC RI-
GAT en la seva lluita 

per la permanència a l’Ok 
Lliga. Els arlequinats van 
superar per la mínima a un 
dels millors equips de la tem-
porada, el Voltregà i fan un 
pas més en l’objectiu de con-
tinuar una temporada més 
entre els grans.
Va tocat patir. I l’equip ho va 
saber fer. A la primera part 
va saber tenir paciència amb 
el 0 a 0 que s’eternitzava en el 
marcador. L’Elagi hi va tenir 
un paper fonamental a falta 
de dos minuts pel descans, 
quan va aturar una FD per 
blava a Palau. Els “rigats” 
van saber defensar molt bé la 
inferioritat en aquells inter-
minables 120 segons.

A la segona part van arribar 
el gols. El primer el va fir-
mar Palau, quan va rematar 
tal com venia una assistèn-
cia de Bars des de darrera la 
porteria. El marcador no es 
va moure ni amb un penal 
de Canal al minut 18, que va 
anar al pal, ni amb les 3 FD 
seguides, 10 segons després) 
que van tirar els igualadins 
per la 10a falta d’equip vi-
sitant. Bars va fer el primer 
llançament que els àrbitres 
van manar repetir. Ho va 
tornar a provar. El van tor-
nar a fer repetir. I finalment 
qui va tirar la tercera va ser 
Sergi Pla, que tampoc no se’n 
va sortir.
En canvi, 3 minuts més tard 
el mateix Pla va tallar una 
contra visitant, va encarar 
porter i el va batre a mitja 
alçada. El 2 a 0 donava una 
mica de tranquil·litat, que 
es va esberlar a falta de 35 
segons, quan el Voltregà va 

encertar amb una altra FD 
per blava a Bars. L’equip va 
saber jugar aquests últims 35 
segons, tenint la bola, en una 
mateixa possessió, no conce-
dint cap opció als rivals… i 
els punts es van quedar on 
més es necessitaven, a Les 

Comes.
Amb aquest resultat els igua-
ladins es situen en 12 posició, 
en posició de promoció de per-
manència. Això sí, ho fan amb 
dos partits menys que algun 
rival directe, com el Taradell, a 
causa dels partits ajornats per 

la covid. El primer d’aquests 
partits ajornats es va jugar ahir 
a Mataró, contra l’últim clas-
sificat i ja descendit, un cop 
l’edició d’aquest diari ja estava 
tancada. El següent partit serà 
aquest diumenge a Les Comes 
contra el Lleida Llista Blava.

Victòria i un pas més cap a la permanència

Foto: Xavi Garcia

Torna el 3x3 a Igualada
Reserva la data: dissabte 3 de juliol

Segueix les nostres xarxes, en pocs dies s'obriran les incripcions
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FUTBOL / LA VEU 

El primer equip femení 
del FC Barcelona pot 
aconseguir aquest pro-

per diumenge, 16 de maig, 
una fita històrica. El conjunt 
blaugrana disputarà la seva 
segona final de Champions 
en tres anys i aquest cop, a 
diferència del 2019 hi va amb 
la condició de favorita i amb 
l’ambició de guanyar la pri-
mera competició internacio-
nal. I una igualadina ho viurà 
des de dins. Berta Carles és la 
preparadora física de l’equip 
dirigit per Lluís Cortés i, per 
tant, l’encarregada de posar 
en les millors condicions fí-
siques a les jugadores culers.
De fet, Berta Carles ha viscut 
la transformació del futbol fe-
mení blaugrana, des de ser un 

equip de segona fila a ser un 
dels referents europeus. Amb 
ella a la banqueta, en aquest 
cas com a segona entrenadora 
del llavors entrenadors, Xavi 
Llorens, el Barça va guanyar 
la seva primera lliga de la his-
tòria, l’any 2012. I només 9 
anys després es pot convertir 
en el millor conjunt d’Europa. 
Abans de ser-ne segona en-
trenadora, Berta Carles havia 
estat jugadora de les blaugra-
nes, així com també de l’Es-
panyol i el CF Igualada.
De fet, després d’aquella lli-
ga del 2012, n’han arribat 
cinc més pel primer equip 
femení, l’última aconsegui-
da matemàticament el pas-
sat cap de setmana, a falta 
de vuit partits per disputar 
i amb ple de victòries fins al 
moment, 26 de 26.

Berta Carles posa en 
forma el Barça femení per 
disputar un partit històric

MOTOR / LA VEU 

El pierenc Toni Bou, 
vint-i-vuit vegades 
campió del Món de 

Trial, va patir la setmana 
passada una caiguda mentre 
entrenava i va haver de pas-
sar per la sala d’operacions 
de manera urgent per re-
duir el període de recupe-
ració. L’operació, efectuada 
a la Clínica Tres Torres, ha 
consistit en osteosíntesi amb 
una placa al peroné de la 
seva cama esquerra i ha estat 
realitzada pel doctor Josep 
Torrent i la doctora Mau-
rise Saur  i supervisada pel 
metge de l’equip, Joaquim 
Terricabras. Després d’una 

hora de cirurgia, els metges 
han declarat que l’operació 
s’ha desenvolupat amb èxit 
i el pilot es troba ja en fase 
post-operatòria.
El termini estimat pel doctor 
per començar la recuperació 
era d’uns deu dies. També es 
preveu que Toni Bou pugui 
tornar a pujar a la moto en 
unes tres setmanes per con-
tinuar amb la seva prepara-
ció per a l’inici del Mundial 
de Trial.
El campionat del Món de 
TrialGP arrencarà els dies 
12 i 13 de juny a Tolmezzo, 
Itàlia i s’espera que Toni Bou 
pugui participar en aquesta 
primera cita amb les millors 
condicions possibles.

Toni Bou, operat del 
peroné després de caure 
entrenant

HANDBOL / LA VEU 

FINQUES ARGENT CHI 32 
HANDBOL S.LLORENÇ  30

Partit important per 
aconseguir la classi-
ficació per passar a la 

segona fase de la Copa Fe-
deració  Catalana d’Handbol. 
L’Igualada portava dos par-
tits disputats i un de guanyat, 
així que era necessari guanyar 
aquest encontre. 
El joc d’ambdós equips va ser 
molt igualat durant la pri-
mera part. Tot i això, el Sant 

Llorenç sempre va anar un o 
dos gols per davant, arribat el 
descans   amb un resultat de 
15 a 16  a favor dels visitants.  
Però l’Igualada es veia fort i 
capaç de capgirar el marcador 
a la segona meitat.   
Començava la segona part i 
el Sant Llorenç continuava 
sense deixar que l’Igualada 
imposés el seu joc. Però en 
els últim 15 minuts de partit 
els igualadins van començar 
a jugar amb ràpids contraa-
tacs i el Sant Llorenç va per-
dre el seu ritme, collat pel joc 
igualadí que ho estava donant 

Victòria ajustada de l’Handbol 
Igualada

tot per guanyar el partit. Els 
anoiencs es van posar per 
davant i ja no van deixar 
escapar l’avantatge, sempre 
amb 2 o 3 gols de diferèn-
cia. Es va arribar al final del  
partit amb un resultat de 
32 a 30, molt merescut pels 
grocs.
Molt bon partit de l’Handbol 
Igualada. El joc va ser molt 
intens i lluitat pels compo-
nents de l’equip de l’Anoia, 
que van merèixer guanyar al 
Sant Llorenç, un bon equip 
que va donar bon espectacle 
d’handbol a Les Comes.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Des de dos quarts de 
deu del matí del dis-
sabte, va tenir lloc al 

Centre d’Innovació Anoia de 
Vilanova del Camí el brífing 
de la novena edició de la Rider 
1000.
L’acte va ser conduit per l’igua-
ladí Pep Requena, creador 
d’aquest esdeveniment moto-
ciclista no competitiu ara ja 
fa nou anys i que va despertar 
molta expectació ja des de la 
primera edició.

Enguany, la data de la Rider 
1000 serà el dissabte 29 de 
maig, a partir de les sis del 
matí i sortint des del Com-
plex Esportiu d’El Congost de 
Manresa i que també serà el 
lloc d’arribada.
Quatre son les categories es-
tablertes segons els kilòme-
tres del recorregut triat pels 
participants; Rider 1000, 700, 
500 i 300. Pep Requena, en el 
brífing, va donar a conèixer 
les principals característiques 
d’aquesta edició i deixant ben 
clar que no es tracte de com-

petir, sinó tant sols de comple-
tar el recorregut.
Pel que fa a la Rider 1000, en la 
que hi ha la majoria d’inscrits, 
els controls de pas estaran si-
tuats a: L’Espluga de Francolí, 
Arnes, Isona, Vielha, Sant Llo-
renç de Morunys, Besalú, Coll 
de Revell i el darrer a Manresa.
El temps màxim per fer el re-
corregut serà de 22 hores i els 
participants disposaran d’un 
passaport que en els controls 
de pas serà segellat per tal de 
verificar a l’arribada que hi 
han passat per tots ells.

El Centre Innovació Anoia acull el 
brífing de la 9a edició de la Rider 1000
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ATLETISME / LA VEU 

Els components de 
l’equip  del CAI Petro-
miralles assoliren una 

molt meritòria 5a posició al 
Campionat de Catalunya per 
Clubs Sub-20, diumenge,  al 
Serrahima de Barcelona, amb 
87,5 punts.  Pujaren al podi 
el F.C. Barcelona, campions, 
seguits de l’Avinent Manresa 
i de l’Hospitalet Atlètic, entre 
un total de 8 equips classifi-
cats.
Individualment, pel CAI 
van sobresortir les victòries 
d’Aitor Caldito en llargada, 
amb 6,84 m., de Roger Súria 
en 3.000 m. obstacles, amb 
9’48”92, d’Àlex González 
en javelina, amb 57,06 m. i 
d’Aleix Llorens en disc, amb 
41,39 m.
Cal ressaltar també els 3ers 
llocs de Pol Roca en alça-
da, amb 1,92 m., de David 
Muñoz en 400 m.ll. amb 
51”91, d’Aleix Llorens en 
martell, amb 34,94 m., d’Ian 
Alves, 3r exaequo en Perxa, 
amb 4,35 m. i de Joan Sendra 
en  els 100 m.ll. amb  11”58, 
essent a més 4t en els 110 m. 
tanques, amb 15”10.
Aleix Camats era 5è en el 
pes, amb 12,11 m., Jan Solà 
era 5è els 1.500 m.ll. amb 

4’29”45, Oriol Alonso 6è en 
3.000 m.ll., amb 9’40”11, i 
Joel Giménez 6è en triple salt, 
amb 12,05 m.
Els components del relleu 
de  4 x 100 m. eren 7ens 
amb 46”52, amb l’equip for-
mat per Aitor Caldito - Ian 
Alves - Aleix Camats i Pol 
Roca. També eren 7ens els 
rellevistes de 4 x 400 m., amb 
3’53”31, amb Joel Giménez - 
Roger Súria - Jan Solà i David 
Muñoz. 
Nil Cabello era 7è en els 400 
m. tanques, amb 1’06”54, i 
8è en 200 m.ll. amb 25”14. 
Marc Aguila participava en 
els 5.000 m. marxa, essent 
desqualificat per l’art. 57.7.5.
         
L’equip femení del CAI Pe-
tromiralles, 8enes  al Cam-
pionat Català Sub-20
Les components de l’equip fe-
mení de categoria Sub-20 del 
CAI Petromiralles van assolir 
diumenge  la 8a posició amb 
72,5 punts, al Campionat de 
Catalunya Sub-20 aire lliure, 
a l’Estadi Serrahima de Bar-
celona. Es va imposar el F.C. 
Barcelona, seguits de l’A.A. 
Catalunya i de l’Avinent Man-
resa.  
Van sobresortir les victòries 
de Carla Bisbal en els 1.500 
m.ll. amb 5’26”65, i de Núria 

Moix en pes, amb 10,61 m.
Cal ressaltar també  els 3ers 
llocs d’Avril Durán en 400 
m.ll. amb 1’02”36, de Rut 
Castellano en javelina, amb 
22,92 m., de Laia Planas, 3a 
exaequo en alçada, amb 1,54 
m. i de les components del 
relleu de 4 x 400 m. format 
per Andrea Gil - Aina Eberlé 
- Avril Durán i Carla Bisbal, 
amb 4’10”45.
Mar Planas era 4a en triple 
salt, amb 10,65 m., i Alba 
López 4a en 100 m.ll. amb 
12”95, a més de 7a en llarga-
da amb 4,76 m. Aina Dalmau 
era 5a en disc, amb 27,50 m.
Berta López era 6a en 800 
m.ll., amb 2’45”89, i Aina 
Eberlé 6a en 400 m. tanques, 
amb  1’12”69.
Rut Castellano era 7a en 
martell, amb 15,45 m. Laia 
Planas era 7a en 100 m. 
tanques, amb 16”69, Laura 
Giménez 7a en els 5.000 m. 
marxa, amb 29’55”11  i Ares 
Giménez 7a en 3.000 m.ll. 
amb 15’23”30.
Eren 8enes Judit Navarro en 
200 m.ll.  amb 28”21, Aina 
Regull en perxa, amb 2,20 m. 
i  les components del relleu 
de 4 x 100 m. del CAI format 
per Andrea Gil - Núria Moix 
-Judit Navarro i Cèlia Carles, 
amb 52”51.

L’equip Sub-20 masculí del CAI, 5è al 
Campionat de Catalunya per Clubs

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes veterans del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles, Ramon Sánc-

hez i Josep Ma Lagunas, van 
assolir les medalles d’Argent 
i Bronze respectives en cate-
goria M-40, al Campionat de 
Catalunya Màster de Pentat-
ló de Llançaments, disputat 

diumenge a Palafrugell amb 
la participació dels atletes 
catalans capdavanters, i amb 
les mesures de seguretat cor-
responents per la covid-19.
Ramon Sànchez Piqué era 
2n i Argent en M-40, asso-
lint els següents parcials en 
les 5 proves de la combinada: 
martell: 34,49 m./ pes: 12,55 
m. / disc: 33,22 m. / javeli-

Ramon Sánchez i Josep M. Lagunas, 
medalla al Campionat de Catalunya 
Màster de Pentatló de Llançament

na: 30,13 m. / martell pesat: 
12,00 m. - Total: 2.778 punts.  
Josep Ma Lagunas era 3r i 
Bronze en categoria M-40, 
assolint els següents parcials 
en les 5 proves de la com-
binada: martell: 32,77 m./ 
pes: 11,10 m. / disc: 37,81 
m. / javelina: 33,96 m. / 
martell pesat: 10,92 m. - 
Total: 2.743 punts.

CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

L’atleta del C.A. Igualada 
Petromiralles, Georgi-
na Gabarró, va assolir 

diumenge el 5è lloc en cate-
goria Sènior i el 7è lloc abso-
lut femení, en la prova de 26 
Km. corresponent al Cam-
pionat de Catalunya Absolut 
de Trail Running BRB, Me-
morial Xavi Batriu, disputat 
conjuntament amb diverses 
curses en els paratges natu-
rals de Berga - Rasos - Berga, 
i que va comptar amb la par-

ticipació dels atletes catalans 
capdavanters de l’especialitat.  
Georgina Gabarró, en el seu 
debut amb el CAI, era 5a Sè-
nior i 7a Absoluta en la prova 
del Campionat de Catalunya 
Absolut FCA de Trail Run-
ning BRB, sobre 26 km. i amb 
1.760 m. de desnivell positiu,  
amb un temps de 3h. 15m. 
26seg., en una brillant actua-
ció.  La prova va ser domina-
da per Núria Gil - Esp. Pene-
dès -, campiona femenina, i 
per Eduard Hernández - Esp. 
Penedès - campió masculí 
amb 2h. 22m. 50 seg.

Georgina Gabarró, 5a al 
Campionat de Catalunya 
de Trail Running

CICLISME / LA VEU 

E l jove ciclista igualadí 
Nil Aguilera va pren-
dre part a la Challenge 

Montaña Central de ciclisme 
que constava de 3 etapes de 
90, 110 i 89 Km. Van pren-
dre la sortida 160 corredors 
i 21 equips entre els quals hi 
havia els millors del territo-
ri nacional com l’Eolo Ko-
meta de l’exciclista Alberto 
Contador o el MMR Factory 
(Samuel Sanchez, ex cam-
pió olímpic) i Valverde team 
(Alejandro Valverde).
L’igualadí, que corre per 
l’equip Bikesports&Ford Ni-
colas, de Vilanova i la Gel-
trú,
va realitzar una espectacular 
cursa de menys a més. En la 
primera etapa va acabar en 
30a posició general, en la se-

gona etapa amb un port situ-
at a 20 km de meta va coronar 
amb els 15 primers i va fina-
litzar l’etapa el 13è, fent un 
salt a la classificació general 
fins el 14è lloc. L’última eta-
pa, que era la reina amb final 
a l’alt del Cordal, l’igualadí 
va estar lluitant fins al final 
per la victòria, aconseguint 
una meritòria 4a posició, a 6 
segons del guanyador i gua-
nyant l’etapa com a 1r Junior 
de primer any, fent un salt a 
la classificació general fins la 
10a posició final a 2’02” del 
guanyador.
A la classificació de Juniors 
de 1r any va finalitzar 2n a 
tant sols 10 segons del vence-
dor, Andrés Aibar de l’equip 
Infinoras -Zafiro Team. Cal 
destacar també la 2a posició 
per equips del Bikesports&-
Ford Nicolas.

Nil Aguilera acaba 10è a 
la Challenge Montaña
Central Asturies
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat 9 de maig es va 
celebrar a Santa Co·
loma de Farners la 2a 

fase de gimnàstica rítmica in·
dividual, primera competició 
per a les gimnastes d’aquest 
nivell de federació catalana 
de gimnàstica en mode pre·
sencial i amb públic. 
Les gimnastes representants 
del Club van viure aquesta 
fase amb gran emoció de tor·
nar al tapís, acompanyades i 
amb molts nervis; en especial 
a les que estrenaven exercici 
amb aparell per primera ve·
gada en una fase oficial del 
seu esport.
En categoria aleví 2 (mans 

lliures), Claudia Pérez es pro·
clamava campiona de la ca·
tegoria, Abril Quintana sub·
campiona i Lucía Rodríguez 
assolia el bronze; Èlia Muñoz 
també aconseguia una meres·
cuda sisena posició.
En categoria Junior 2, amb 
aparell de pilota, Berta Ti·
ana es proclama campiona 
de la categoria, Júlia Rodrí·
guez, subcampiona,  Gemma 
Rodríguez assolí el bronze. 
Ainara Busquets aconseguí 
la quarta posició empatant 
en puntuació amb la tercera. 
Judith Guillén amb un gran 
exercici assolí la sisena posi·
ció.
I per finalitzar la jornada, 
Judit Vitoria, sènior 2 , amb 

aparell de cèrcol es va procla·
mar campiona, assolint l’or.
Des de el club voleN fer es·
ment de la gimnasta Duna 
Monroy, que a última hora no 
va poder participar a causa 
del confinament aplicat a la 
seva escola, i esperen gaudir 
del seu exercici a la pròxima 
fase.
Des del club també feliciten a 
gimnastes i cos tècnic per la 
gran feina, constància i dedi·
cació en aquest gran esport, i 
fer possible aquest gran pro·
jecte d’un petit club dins de la 
gimnàstica rítmica, que llui·
ta per una essència i valors 
amb esforç, treball, evolució i 
creixement com a gimnastes i 
persones.     

El CG Ballerina, campió en les 
categories que participa a la 2a fase 

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Continuen les competi·
cions de la segona fase 
de la Copa Catalana 

de gimnàstica artística feme·
nina per part de l’Anoia Club 
Gimàstic. El passat diumenge 
van competir a Terrassa, en 
la categoria de Base 2 grans, 
3 gimnastes del club igualadí, 
Anoia CG. Competint amb 
un total de 55 gimnastes, en 
la classificació individual 
general, la Carla Mª Jordan 
va obtenir el novè lloc, en 
la classificació per aparells i 
va aconseguir la plata a salt, 
el desè lloc a barra d’equili·
bris i el quart lloc a terra. La 
Hui Xiu Vidal, va obtenir el 
sisè lloc a barra d’equilibris i 

el novè a terra. L’Arlet Vives 
també va desenvolupar un 
gran paper, i juntes van acon·
seguir el sisè lloc en la clas·
sificació per equips. Des del 
club estan molt contents amb 
aquesta tornada a les pistes de 
competició, sobretot amb to·
tes les dificultats que enfronta 
el club a causa de les restricci·
ons d’aforament, per causa de 
la covid, fet que ha repercutit 
en les hores d’entrenaments 
de tots els gimnastes del club, 
que han hagut de disminuir 
les hores d’entrenament. Tot 
i així, estan obtenint excel·
lents resultats en les com·
peticions, i volen felicitar 
les gimnastes i les seves en·
trenadores, Alícia Borrega, 
Abril Cots i Juliana Botelho.

Grans resultats per 
l’Anoia Club Gimnàstic

GIMNÀTICA / LA VEU 

El passat diumenge 9 de 
maig es va celebrar a 
Santa Coloma de Far·

ners, la segona fase del cam·
pionat CCEE. Per les gimnas·
tes del CE Montbui, Mònica 
Filip, Ainoa Payán, Irene El·
vira, Natalia Poch i Eira Ca·
ballé va ser la primera com·
petició amb públic després de 

dos anys sense poder compe·
tir amb normalitat. Aquesta 
temporada llarga sense com·
petir va provocar nervis per 
part de les gimnastes, tam·
bé deguts als nous protocols 
necessaris que permeten el 
desenvolupament de les com·
peticions.
A partir d’ara, les gimnastes 
treballaran els errors comesos 
per preparar la fase final.

El CE Montbui participa 
en la 2ª fase CCEE

FRONTENNIS / LA VEU 

Aquesta passada set·
mana s’ha disputat 
la quarta jornada del 

campionat per parelles preo·
límpic de Catalunya.
Els jugadors d’Igualada C, 
Adrià Claramunt i Pau Ver·
gara, van superar amb un clar 
2·0 (15·6/15·7) al C.N. Ter·
rassa.
En el partit disputat dissab·

te, en els frontons de Bac de 
Roda, els jugadors iguala·
dins David Rodríguez i Aitor 
Doncel, van guanyar en un 
tercer set a Independents Bac 
de Roda, després de guanyar 
el primer set amb un 7·15, 
perdre el segon set a 15·5 i 
finalment guanyar el tercer 
set amb un resultat ajustat de 
8·10.
Finalment, en el partit jugat 
diumenge, Martí Claramunt 

i Oriol Claramunt, van dis·
putar el partit contra el Club 
de Roquetes, i després de 
perdre el primer set (15·4), 
van guanyar el segon set amb 
un contundent 2·15, però fi·
nalment, en el tercer set van 
ser superats pels jugadors 
contraris amb un resultat de 
10·4.
Aquest proper cap de setma·
na es disputarà la cinquena 
jornada del Campionat.

Quarta jornada del Campionat de 
frontennis pre olímpic per parelles
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MUSEUS / LA VEU 

En motiu del Dia Inter-
nacional dels Museus, 
el Museu de la Pell 

d’Igualada proposa diferents 
activitats entre el 15 i el 23 
de maig. Durant aquests dies 
hi haurà portes obertes al 
Museu de la Pell i a l’Antiga 
Adoberia de Cal Granotes en 
l’horari habitual (de dilluns a 
divendres de 10 a 14; dijous i 
divendres de 16 a 18.30 h i els 
caps de setmana d’11 a 14 h).
El diumenge 16 de maig a les 
11.30, a la sala d’exposicions 
temporals del Museu, mem-
bres de l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada i de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada 
faran una visita guiada a l’ex-
posició de fotografia: “40 anys 
fotografiant Tres Tombs”.
A la mateixa hora a la Vil·la 
Romana de l’Espelt es podrà 
assistir a una visita teatralit-
zada a càrrec dels masovers 
de la finca. En Soli i la Valèria 
ens explicaran com es vivia 
en una vil·la del s.II dC. Des-
prés ajudaran als més petits a 
crear una bulla scortea, una 
mena d’amulet de protecció 
que portaven els nens i ne-

nes a l’antiga Roma. Aquesta 
activitat s’engloba dins del 
Creactiva’t al Museu, activitat 
familiar que es farà de forma 
presencial per primera vega-
da aquest 2021. L’edat reco-
manada per fer el taller és a 
partir de 7 anys.
El diumenge 23, a les 12.00 el 
Museu inicia una nova activi-
tat. Es tracta d’una ruta guia-
da pel barri industrial del Rec 
que descobrirà l’arquitectura, 

El Museu de la Pell se sumarà al Dia Internacional dels 
Museus amb activitats del 15 al 23 de maig

els oficis i les anècdotes d’un 
barri únic a Europa. Aquesta 
ruta quedarà a l’agenda del 
museu i es farà el darrer diu-
menge de cada mes.
El mateix diumenge, amb 
motiu de la celebració de la 
Mostra Igualada. Fira d’Es-
pectacles Infantils i Juvenils, 
el Creactiva’t al Museu en lí-
nia farà un taller per als més 
menuts a fer un titella de dit. 
Els vídeos-tutorials es penja-

ran a les xarxes socials el diu-
menge 23 i a partir d’aquest 
dia es podrà passar a buscar 
els retalls de pell pel Museu.
Aquestes activitats tenen un 
aforament de 20 persones i 
requereixen inscripció prèvia 
al telèfon del Museu: 93 804 
67 52.
Per una altra banda i dins 
del marc del DIM 2021, el 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 

proposa als museus del país 
participar en un projecte per 
homenatjar un dels col·lec-
tius més castigats per la pan-
dèmia. Es tracta de l’activitat 
“Donem de nou la benvingu-
da a la gent gran”. El Museu 
de la Pell ha proposat unes 
visites guiades a l’exposició 
“40 anys fotografiant Tres 
Tombs” i uns tallers manipu-
latius amb pell.
Aquesta proposta ha tingut 
molt bona acollida entre la 
residència i els centres de dia 
del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada. Els avis i àvies 
visitaran el museu tots els 
dilluns del mes de maig, dies 
en què el museu està tancat 
al públic i pot dedicar tot el 
temps i les mesures sanità-
ries necessàries per donar la 
benvinguda a aquest col·lec-
tiu.
El Consell Internacional de 
Museus (ICOM) organitza el 
Dia Internacional dels Mu-
seus des del 1977 a tot el món 
i aquest any sota el lema: “El 
futur dels museus: recuperar i
reimaginar” proposa a to-
tes les institucions activar la 
cultura per recuperar a poc a 
poc la normalitat.

TEATRE / LA VEU 

El dilluns 17 de maig la 
Mostra Igualada obrirà 
la venda d’entrades per 

als espectacles programats a 
la 32a edició. La venda serà 
exclusivament a través de la 
pàgina web de la Fira: https://
mostraigualada.koobin.cat.
Per complir amb les mesu-
res sanitàries i per garantir 
una Mostra Igualada 100% 
segura, els 15 espais d’actua-
ció tindran un aforament del 
50% i tota la programació de 
carrer tindrà lloc en recintes 
a l’aire lliure amb accés limi-
tat.
Per a la tranquil·litat dels es-
pectadors, un cop es faci la 
compra grupal de les entra-
des, les butaques contigües es 
bloquejaran per deixar la dis-

tància de seguretat respecte 
als altres grups d’espectadors. 
La Mostra recomana adqui-
rir prèviament les entrades 
en línia, ja que només es dis-
posarà d’un punt de taquilla 
durant els dies de la Fira per 
poder atendre possibles inci-
dències.
Per fer més accessible i seg-
mentar el volum de progra-
mació, la Mostra Igualada 
es divideix en 6 itineraris en 
funció de l’edat del públic al 
qual es dirigeixen els especta-
cles. Es pot consultar tota la 
programació a www.mostrai-
gualada.cat

Preus i descomptes
El preu de l’entrada general 
per als espectacles de sala és 
de 8 euros, amb un preu re-
duït de 5 euros accedint a 

descomptes pels menors de 
18 anys, les persones atura-
des, pensionistes, jubilades i 
famílies nombroses o mono-
parentals i socis del Carnet 
Jove.
Els espectacles de carrer es 
realitzaran en recintes a l’aire 
lliure però amb aforament li-
mitat; per a aquests especta-
cles caldrà comprar entrada 
amb un preu simbòlic de 2€.

Punt d’informació i taquilla
La Mostra Igualada ha ha-
bilitat un Punt d’informació 
i taquilla a La Sala, punt de 
difusió cultural i turística 
d’Igualada el dijous 27 i el di-
vendres 28 de maig de 17 h a 
20 h; el dissabte 29 de maig de 
9 h a 13 h i de 15 h a 20 h i el 
diumenge 30 de maig de 9 a 
13 h a 15 h a 18 h.

Mostra Igualada obre la venda 
d’entrades el dilluns 17 de maig
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CINEMA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia ha organitzat 
una sessió de cinefò-

rum virtual el dia 17 de maig, 
coincidint amb la commemo-
ració del Dia Internacional 
contra l’Homofòbia, la Bifò-
bia i la Transfòbia (LGTBI-
fòbia). A l’acte, que es farà a 
través d’una conferència via 
Zoom, es podrà visionar el 
documental EnFemme i des-
prés conversar amb la guio-
nista i directora Alba Barbé i 
Serra i amb les protagonistes 
de la cinta.
El documental descobreix el 
Club EnFemme, un petit re-
fugi per a l’anonimat a la me-
tròpoli de Barcelona, que obre 
la porta al secret: “m’agrada 
vestir-me de dona”. A poc a 
poc l’espectador descobrirà 
la fluïdesa del gènere en un 
món vertiginós que exigeix 
constantment que ens posici-
onem. Amb el boom d’inter-

net surt a la llum un col·lectiu 
de persones que comencen a 
pensar-se com a cross-dres-
sers. No els encaixava la imat-
ge que va deixar en herència 
“la travesti” en els moviments 
d’alliberament sexual du-
rant el tardofranquisme o la 
Transició. EnFemme revela 
el silenci d’una vivència que 
ja no es pot mantenir oculta, 
però també la solidaritat i la 

importància del plaer a l’ho-
ra de construir la identitat. 
El documental mostra a l’es-
pectador el naixement d’una 
comunitat.
EnFemme pretén sensibilit-
zar, informar i difondre la 
realitat del cross-dressing i de 
les dones transgènere. Cer-
ca donar resposta a aquestes 
realitats socials i promoure 
el reconeixement de la diver-
sitat sexual i de gènere, per 
tal de caminar cap a una vida 
lliure d’estigmes i violència.
La sessió està organitzada a 
través de la Unitat d’Igualtat 
i Inclusió del departament de 
Benestar Social i Atenció a la 
Ciutadania del Consell i les 
persones interessades poden 
entrar, sense inscripció prè-
via, a la sessió de Zoom amb 
aquestes dades: Sessió https://
zoom.us/j/92031050256?pw-
d=Q1kzRUZaNTNuR0d5R-
GlJVmFBTUVvUT09, ID de 
reunió 920 3105 0256 i Codi 
d’accés 88504.

El Consell Comarcal de l’Anoia 
organitza un cinefòrum amb el 
documental ‘EnFemme’LLIBRES / LA VEU 

Avui divendres, a les 
7 de la tarda al Jardí 
prohibit de l’Ateneu 

Igualadí tindrà lloc la pre-
sentació del llibre La llum 
més alta, de Ricard Garcia, 
38è Premi de Poesia Manuel 
Rodríguez Martínez - Ciutat 
d’Alcoi.
Per a l’acte es comptarà amb 
al presència de l’autor i la pre-
sentació anirà a càrrec de la 
poeta Teresa Pascual.
Ricard Garcia (Sant Llorenç 
d’Hortons, 1962) és llicen-
ciat en Filologia Hispànica i 
treballa a l’ensenyament se-
cundari. Participa en recitals 
de poesia i ha dirigit tallers 
literaris i clubs de lectura. 
Des del 2018, impulsa i coor-
dina el cicle “Poetes a la Bassa 
Gran”. De manera esporàdica, 
ha col·laborat en revistes i, 
des de 2004, publica regular-
ment els seus textos al blog 
Cupressus sempervirens, que 
fou premiat com a millor blog 
literari en català als Premis 

Vila de Martorell de 2015.
S’han inclòs textos seus en 
diverses revistes i antologies i 
ha rebut diversos premis. Ha 
publicat els llibres de poesia 
Els contorns del xiprer (Pre-
mi de Poesia Josep Fàbregas i 
Capell 2005), De secreta vida 
(Premi de Poesia Senyoriu 
d’Ausiàs March 2007), El lli-
bre que llegies (Premi de Po-
esia Vila de Martorell 2011), 
On la sang (Premi de Poesia 
Jaume Bru i Vidal 2016) i La 
llum més alta.

Presentació del llibre de 
poesia “La llum més alta”
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EXPOSICIONS / LA VEU 

La trobada d’unes 
postals antigues, dels 
anys 1909 al 1914, al 

fons d’un armari, va ser el de-
tonant i inspiració de l’expo-
sició que presentem.
Era l’època dels pioners de 
l’aeronàutica i del desenvolu-
pament d’una nova indústria. 
Els germans Virgili i Josep 
Novell van escriure regular-
ment cartes i postals als fa-
miliars i amics de Catalunya i 
aquesta correspondència i so-
bretot les imatges d’aquestes 
postals, van permetre a Sol 
Vidal conèixer un període de 
la vida d’aquests joves: quan 
aprenien a dissenyar motors, 
hèlices i altres peces necessà-
ries per a construir màquines 
voladores i participar en 
grans concursos de l’aire, als 
tallers de Farman de França.
Es tracta, doncs de l’etapa de 
l’inici de l’aviació, al voltant 
dels reptes i la voluntat d’una 

conquesta: volar.
Sol Vidal, pintora igualadina 
resident a Barcelona, parteix 
d’aquestes emocions per de-
senvolupar un projecte artís-
tic. Treballant sobre teles, pa-
pers i documents de l’època, 
tot el què li han suggerit les 
il·lusions i l’esforç d’uns joves 
emprenedors.

Sol Vidal “Tenien ales per volar”, 
exposició a la Teneria

L’exposició es podrà visitar a 
partir del dia 4 de maig i fins 
el 4 de juny a la Sala Poliva-
lent de laTeneria, (plaça del 
Rei, núm. 15) Horaris: de di-
lluns a divendres de 9h a 14h 
i de 16h a 20 h.
L’exposició s’ha dut a terme 
amb la col·laboració de l’Ar-
xiu Comarcal de l’Anoia.

TEATRE / LA VEU 

Unicoop Cultural i Pu-
blicacions Anoia han 
renovat el conveni 

de col·laboració que permet 
mantenir i fomentar els vincles 
entre ambdues entitats ano-
ienques, amb l’objectiu d’oferir 
serveis als veïns i veïnes de la 
comarca i la divulgació cultu-
ral. Mitjançant aquest conveni 
La Veu seguirà sent mitjà ofi-

cial del Teatre de l’Aurora, de 
qui s’oferirà tota la informació 
sobre els espectacles i actes 
que s’hi duguin a terme. Per la 
seva banda els subscriptors del 
diari tindran les entrades al te-
atre a un preu reduït, sempre 
que ho acreditin presentant el 
carnet de subscripció. També 
La Veu de l’Anoia efectuarà un 
sorteig al mes, de dues entra-
des gratuïtes per a la represen-
tació del divendres.

La Veu de l’Anoia i el 
Teatre de l’Aurora renoven 
l’acord de col·laboració

TELEVISIÓ / ACN 

La vida sense la Sara 
Amat tindrà conti-
nuïtat en una sèrie 

de ficció, una coproducció 
de Massa d’Or Produccions 
i Ja Som Dos Produccions 
amb la col·laboració de TV3 
i la Generalitat. Laura Jou i 
Fernando Trullols Santiago 
dirigeixen el projecte que 
pren la pel·lícula –basada en 
la novel·la de Pep Puig- com 
a punt de partida i recupera 
algun dels personatges. 
L’igualadí Biel Rossell, jun-
tament amb Maria Morera, 
es posaran a la pell de la 
Sara i en Pep. S’està rodant 
en municipis com Girona, el 
Ripollès, Catalunya Central 
i el Vallès Occidental. La 
sèrie parteix de la pel·lícu-
la però la història comença 
un temps després que acabi 
i explicarà què passa amb 
els personatges principals. 
Isona Passola s’estrena en la 
producció d’una sèrie.
Escrita per Hèctor Fernán-
dez Vicens, Anaïs Schaaff, 
Ferran Folch, Isaac Sastre, 

Mateu Adrover i Júlia Prats 
i dirigida per Laura Jou i 
Fernando Trullols Santia-
go. Jou, que ja va dirigir els 
nens de la coproducció de 
TV3 “Pa negre”, és especia-
lista en la direcció de nens 
i adolescents i repetirà en 
aquesta ocasió amb els jo-
ves protagonistes d’aquesta 
sèrie.
L’elenc el formen Maria Mo-
rera i Biel Rossell com a pro-

‘La vida sense la Sara Amat’, amb 
l’igualadí Biel Rossell, serà una sèrie 
de ficció per TV3

TEATRE / LA VEU 

L’Escola de Teatre Musi-
cal del Casino de Calaf 
presenta Los Monólo-

gos de la Vagina d’Eve Ensler. 
L’obra es representarà a l’esce-
nari de l’entitat calafina durant 
tres dies: divendres 14 de maig 
a les 21:00 hores, dissabte 15 
de maig a les 21:00h i diumen-
ge 16 de maig a les 18.30h. 
L’obra està basada en les en-
trevistes realitzades per la fe-
minista Eve Ensler a més de 
200 dones de tot el món, de 
totes les edats, races, posicions 
socials i nivells econòmics. 
S’hi retraten les seves experi-
ències en relació amb la seva 
vagina, com la sexualitat, la 
menstruació, el part o la mu-
tilació genital, entre d’altres. 
La representació del Casino 
serà protagonitzada per onze 
actrius del territori calafí i di-
rigida per Carme Sala.
Davant les noves mesures de 
seguretat i prevenció davant 
la covid-19, l’aforament de la 
sala del Casino és limitat. Per 
aquesta raó, per assegurar-vos 
la localitat a l’espectacle cal 
reservar les entrades al telè-

fon 93 869 83 77 o al 620 134 
018 (Josep) o presencialment, 
al Casino de Calaf. També es 
podran adquirir a taquilla des 
d’una hora abans de l’especta-
cle, sempre que en quedin de 
disponibles. El preu per als so-
cis és de 15 euros i per al pú-
blic en general de 18 euros. No 
s’admeten invitacions.
Els espectacles estan inclosos 
als actes del 125è aniversari 
del Casino de Calaf. L’entitat 
calafina prepara una llarga i 
variada programació per viu-
re un 2021 ben complet. Tota 
la informació i espectacles a 
la web de l’entitat www.casi-
nodecalaf.cat.

La comèdia trencadora 
‘Los Monólogos de la 
Vagina’ arriba al Calaf

tagonistes i el repartiment 
el completen Marc Mar-
tínez, Isaac Alcayde, Jordi 
Figueras, Anna Sabaté, Da-
vid Bagès, Joan Amargós i 
Alba Florejachs.
El rodatge, que ja ha co-
mençat, durarà fins a mit-
jans de juny i comptarà 
amb localitzacions arreu 
de Catalunya incloent-hi 
Besalú, Olot, Camprodon i 
Cerdanyola del Vallès.



Vida periodística

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

F a 75 anys que escric a la 
premsa comarcal. No sé pas 
les quartilles que he omplert! 

Vaig començar a redactar, als Ma-
ristes el 1945, al “Diario Mural”, on 
“l’hermano” col·locava els escrits 
que creia més adients fer-los pú-
blics. Als 18 anys  vaig començar 
a redactar “gazetilles” a “Antena”, 
publicació ciclostilada, que s’envia-
va als igualadins que feien la “mili” 
(llavors durava 3 anys). Després vaig 
passar a la revista “Vida...”. Vaig ser 
redactor i director d’OAR. Escric en 
aquestes amables pàgines de La Veu 

de l’Anoia des de fa 39 anys, o sigui 
des del número zero, com el Ramon 
Robert.
Així, és que la meva vida periodísti-
ca ja és històrica, de tal forma que, 
d’una manera simpàtica, se m’ha 
atorgat el títol de “Degà de la prem-
sa local”.
Degut a la meva avançada edat, (di-
marts passat vaig complir-ne 90) 
avui acabo aquest Àlbum que fa ja 
més de tres anys que publico. Es-
pero continuar, però, més endavant 
amb altres articles.
A reveure, si Déu vol! 
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CULTURA / LA VEU 

Acaba la fase de pre-
sentació de propostes 
al procés participatiu 

ciutadà amb un gran èxit de 
participació. Durant el mes 
d’abril, diverses entitats i em-
preses culturals igualadines 
han desenvolupat i presentat 
els seus projectes i activitats 
culturals candidats per for-
mar part de la programa-
ció cultural especial de l’any 
vinent, en motiu d’Igualada 
Capital de la Cultura Catala-
na 2022.
S’han presentat un total de 
43 projectes culturals de di-
ferents disciplines artístiques. 
Aquestes propostes passaran 
a la fase de valoració tècnica 
per estudiar-ne la seva viabi-
litat.

Fase de valoració tècnica
Durant el mesos de maig i 
juny, totes les propostes en-
trades al procés participatiu 
seran validades per una co-
missió tècnica formada per 
personal tècnic del Depar-
tament de Promoció Cultu-
ral, Serveis Jurídics, Entorn 
Comunitari i Cooperació de 
l’Ajuntament d’Igualada que 
ho treballarà conjuntament. 
Aquesta comissió tècnica està 
formada per representants 
dels diferents equipaments 
culturals de la ciutat: Equi-
paments Cívics, Biblioteca 
Central d’Igualada, Teatre 
Municipal l’Ateneu, Museu de 
la Pell d’Igualada, Arxiu Co-
marcal de l’Anoia, Sala Muni-

cipal d’Exposicions i Festes. 
Si es considera necessari, 
també hi intervindran altre 
personal tècnic municipal.
La validació consisteix en re-
visar que les propostes siguin 
viables i compleixin els re-
quisits que figuren a les bases 
de participació, abans de ser 
aportades per a la votació de 
la ciutadania. En cas de dub-
tes, es podrà fer la consulta 
a l’entitat o empresa cultural 
que hagi presentat el projecte 
perquè ampliï o aclareixi els 
aspectes necessaris.

La validació o desestimació 
dels projectes es comunicarà 
a les entitats i empreses cul-
turals que els hagin presen-
tat. Les propostes validades 
es publicaran al web www.
igualadaccc2022.cat.

Votacions i retorn
Un cop acabada la fase de 
valoració tècnica tindran 
lloc les votacions. Tots els 
ciutadans majors de setze 
anys podran votar aquelles 
propostes que finalment es 
duran a terme el 2022. Es po-
drà votar a través de la web 
www.igualadaccc2022.cat 
amb identificació prèvia o 
bé, presencialment a la Sala 
d’Exposicions Municipal i 
al vestíbul de l’Ajuntament 
d’Igualada. Per efectuar el 
vot s’hauran d’escollir tres 
projectes.
A la fase de retorn es farà 
una sessió informativa adre-

Èxit de participació en el procés participatiu ciutadà 
amb la presentació de 43 propostes d’activitats culturals

Diverses entitats i em-
preses culturals de la 
ciutat han desenvolu-
pat i presentat els seus 
projectes per formar 

part de la programació 
cultural del 2022

çada a tots els ciutadans i a 
les entitats i empreses que 
han participat on es donaran 
a conèixer els resultats del 
procés participatiu. L’Ajun-
tament programarà durant 
el 2022, aquells actes i activi-
tats més votats fins a esgotar 
la partida de 75.000€, desti-
nada a cobrir els costos dels 
projectes.
Igualada Capital de la Cultura 
Catalana 2022 és una fita col-
lectiva de ciutat que compta 
amb l’impuls de l’Ajuntament i 
fa protagonistes a les entitats i 
empreses culturals, juntament 
amb la ciutadania i agents soci-
als. Una oportunitat per fer val-
dre la cultura catalana des d’un 
punt de vista local, des de totes 
les disciplines i mostrar el gran 
teixit cultural igualadí. La ca-
pitalitat s’encara amb l’objectiu 
de projectar la ciutat i mostrar 
la cultura com un bé essencial i 
un pilar de cohesió social.

MÚSICA / LA VEU 

Aquest mes de maig co-
mença la 10a edició 
del festival d’estiu Nits 

Musicals a la Brufaganya que 
l’any passat va haver de suspen-
dre’s a causa de la covid-19.
El primer dels concerts serà el 
22 de maig i anirà a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra Terras-
sa 48 que interpretarà Bohemi-
an Rhapsody, amb Quim Tér-
mens de concertino director.
La resta de concerts seran:
- 12 de juny: Quartet Teixidor i 
Quartet Altimira que interpre-
taran l’Octet de Mendelsshon.
- 10 de juliol: La Vella Dixi-
eland amb Irene Reig, Pablo 
Martin i Joan Mar Sauqué.
- 7 d’agost: Orquestra de Cam-
bra Terrassa 48 amb Mireia 
Pintó i Sílvia Bel que interpre-
taran Luna Roja, a Garcia Lor-
ca.
- 25 d’agost: Les Anxovetes, 
que interpretaran Havaneres 
en femení.
- 18 de setembre: Ensemble 
o vos omnes & Gerard Mar-
sal, que interpretaran Jos-
quin&Sax.
A mesura que vagin tenint 
lloc els concerts anirem in-
formant-ne des d’aquestes pà-
gines.

Desena edició de 
les Nits Musicals a 
la Brufaganya



44  |  CULTURA Divendres, 14 de maig de 2021

CUIRASSES
De Teresa Riba Tomàs. 
Escultures de la igualadina Teresa Riba, sem-
pre sensible i personal, l’artista explora les 
emocions més íntimes.
Del 30 d’abril al 12 de juny a Artèria, espai 
d’art

VEURE O MIRAR. 
RETRATS A PRESÓ
Exposició del Taller de Fotografia del Centre 
Penitenciari Lledoners..
Del 5 al 30 de maig al Museu de la Pell

SANT MAGÍ, 
EL MIRACLE DE L’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
Selecció de les fotografies premiades en les 40 
edicions del concurs fotogràfic “Típics Tres 

   EXPOSICIONS
Tombs” i del concurs d’enguany “Recor-
dant els Tres Tombs d’Igualada”.
De l’1 al 30 de maig a al sala d’exposici-
ons del Museu de la Pell

PETITS PAISATGES 
PINTATS
de Montserrat Oliva i Segura
Paisatges de petit format pintats en al-
gun moment de les passejades al voltant 
d’Igualada o en altres petites sortides. 
Fins al 22 de juny al Punt de Lectors de 
la Biblioteca Central

LA CULTURAL FA 10 ANYS
Totes les portades que han donat visibili-
tat a l’agenda alternativa de la ciutat. Un 
munt de protagonistes d’Igualada i roda-
lia 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 Publici-
tària ha escollit una tipografia incorpo-
rant la imatge del seu autor
De l’1 al 31 de maig a al sala d’exposici-
ons de la Gaspar

LLIBRES / LA VEU 

E l passat dissabte 8 de 
maig al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu va tenir 

lloc la presentació del con-
te Us sumeu a la festa?. Un 
projecte realitzat per l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igua-
lada, i que ha estat il·lustrat 
per Elisabet Serra i Vendrell 
a partir del text de l’escriptor 
Oriol Solà i Prat. 
Es tracta d’un conte adreçat 
a nens i nenes de a partir de 
7 anys, a través del qual el 
Gremi de Traginers ha vol-
gut explicar qui és i què fa, 
la diada dels Tres Tombs i la 
resta d’actes que formen les 
festes gremials, els elements 
simbòlics de la festa... El 
conte també ha resultat una 
bona oportunitat per home-
natjar l’ofici de traginer, tots 
els animals de peu rodó que 
l’han acompanyat i per re-
cordar de nou l’impacte que 
la seva tasca va tenir per la 
societat en el desenvolupa-
ment econòmic, social, co-
mercial, etc.
De forma distesa i familiar 
els autors del conte van po-
der explicar al públic present 
part del procés de creació,  
bona part del qual es va dur 

a terme en ple confinament.
Qui en desitgi un exemplar el 
conte es pot adquirir per 15€ 
a les llibreries i quioscos de 
la ciutat, i al Museu de la Pell 
d’Igualada.
Seguidament es va realitzar 
el típic sorteig de tortells ge-
nitlesa de les pastisseries Pla, 
Closa, Fidel Serra i Bon Tast, 
en què un cop acabat l’alcalde 
de la ciutat Marc Castells i  la 
presidenta de l’entitat, Mont-
serrat Argelich, van oferir 

L’Antic Gremi de Traginers va presentar 
el llibre “Us sumeu a la festa?”

unes paraules als presents.
Per acabar, una representació 
de músics de la Banda de Mú-
sica d’Igualada, dirigida per 
Concepció Ramió i Diumenge, 
van amenitzar la segona part 
interpretant algunes marxes i 
també algunes peces pròpies 
del Gremi de Traginers com la 
Patera i el Valset de Sant Anto-
ni.
Des del Gremi es vol donar les 
gràcies a totes les persones que 
han fet possible aquest acte.

XERRADA / LA VEU 

L’AUGA d’aquest dimarts 
parlarà sobre “Curiosi-
tats i noves tendències 

en el disseny i operació d’ae-
roports” i ho farà de la mà 
d’Enric Cuadras. Com sempre 
a 2/4 de 4 de la tarda al Canal 
Taronja.
Enric Cuadras, enginyer ae-
ronàutic especialitzat en la 
planificació d’aeroports i l’as-
sessorament tècnic per a la in-
versió, explotació i gestió d’ac-
tius aeroportuaris. Amb quasi 
10 anys de carrera professio-
nal a la multinacional d’engi-
nyeria Mott MacDonald, ha 
dirigit i liderat projectes aero-

portuaris multidisciplinaris i 
relacions institucionals amb 
diverses entitats governa-
mentals, concessionaris, in-
versors i entitats financeres. 
Després de viure uns anys 
a Londres i Bogotà, actual-
ment viu a Madrid, des d’on 
continua duent a terme  pro-
jectes de desenvolupament 
aeroportuari, mantenint un 
estret vincle amb Llatinoa-
mèrica.
L’Enric ens parlarà sobre els 
principis bàsics, curiositats i 
noves tendències en el disseny 
i operació d’aeroports, amb 
unes pinzellades finals sobre el 
passat, el present i el futur de 
l’aeròdrom Igualada-Òdena.

L’AUGA parlarà sobre els 
aeroports



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

CULTURA  |  45Divendres, 14 de maig de 2021

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

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

DIES DE FESTA MAJOR DE 1930
EXPOSICIÓ DE GOIGS 

DE LA CONGREGACIO MARIANA D’IGUALADA.

Amb motiu de la Festa Major de 1930, es va inaugu-
rar una Exposició de Goigs a  la Casa de Cultura de la 
Caixa de Pensions, una autèntica joia d’il·lustracions i 
gravats religiosos.

Fotografia anònima, procedent d’aquesta Congregació.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a his-
toriadora i fotògrafa.

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

MÚSICA / LA VEU 

El cicle Música i Romà-
nic, que organitza els 
Amics del Romànic del 

Bages, arriba a la seva dese-
na edició amb una proposta 
adaptada a les restriccions per 
la covid-19. Així, en alguns 
concerts, es dividirà el grup en 
dos i, mentre uns fan la visi-
ta, els altres podran gaudir del 
concert. Com cada any, el cicle 
proposa quatre concerts que, 
en aquesta ocasió, tindran lloc 
a Castellfollit de Riubregós, 
Castelladral, Sant Martí de 
Torruella i Horta d’Avinyó. Se 
celebrarà entre el 15 de maig 
i el 27 de juny i, com ja és ha-
bitual, abans dels concerts es 
farà una visita guiada amb ex-
perts en art romànic.
El projecte pretén donar a 
conèixer esglésies i elements 
romànics sovint poc coneguts 
i de gran vàlua a la comar-
ca del Bages i, alhora, donar 
ús a aquestes construccions 
que, sovint, són complicades 
de visitar. Així, abans de cada 

concert, es realitza una visita 
guiada d’uns 20 minuts de du-
rada, que inclou una explica-
ció històrica i arquitectònica 
del temple amb la col·labora-
ció d’un expert.
El cicle arrencarà el 15 de 
maig, a les sis de la tarda, 
a Priorat de Santa Maria, a 
Castellfollit de Riubregós, a 
l’Anoia, amb la proposta “me-
diterrània” de Rusó Sala i Mí-
riam Encinas. Diumenge 30 
de maig tindrà lloc un con-
cert de música antiga a càrrec 

El cicle de Música i Romànic comença 
a Castellfollit de Riubregós

d’Efrén López, Alba Asensi i 
Gloria Alexa a l’església Sant 
Miquel de Castelladra, a Na-
vàs.
El grup format per cinc dones 
Lilàh actuarà el dia 12 de juny, 
a les set de la tarda, a l’esglé-
sia de San Martí de Torruella, 
a Sant Joan de Vilatorrada i, 
finalment, el diumenge 27 de 
juny, a les sis de la tarda, hi 
haurà un concert de música 
del barroc, a càrrec del duet 
Violet a l’església de Santa 
Maria d’Horta d’Avinyó.

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge, a les 7 de la 
tarda tindrà lloc als 
Hostalets de Piero-

la una nova tarda deconcert 
organitzada pels Amics de 
la Música. En aquesta ocasió  
es podrà gaudir amb el con-
cert “Recull Líric” a càrrec 
de l’Orquestra Chalumeaux, 
amb el Merin Cor i els solistes 
Tina Gorina i Cristina Esco-
là, soprans, Carlos Cremades, 
tenor i Alberto Cazes, barí-
ton, dirigits per Xavier Dolç, 
en què ens interpretaran frag-
ments de sarsuela. El concert 
serà al Teatre del Casal Cata-
là i el preu de l’entrada és de 
15€. Se seguiran tots els pro-
tocols covid.
S’interpretaran els següents 
temes:
- La viuda alegre, Orquestra
- La Parranda, canto a Múr-
cia, Cazes/cor
- El barberillo de Lavapiés, 
Paloma Escolà – cor

- La tabernera del puerto, no 
puede ser,  Cremades
- La tabernera del puerto, en 
un país de fábula, Gorina
- La tabernera del puerto, 
Chinchorro antigua, Calvo- 
Sánchez
- La rosa del azafrán, dúo 
Sagrario Juan Pedro Escolà/
Cazes
- Luisa Fernanda, dúo de la 
flor, Gorina /Cremades
- El dúo de la africana, mur-
muración, Cor
- La rosa del azafrán, sembra-
dor, Cazes/cor
- La viuda alegre, ninfa divi-
na, Cremades/cor
- Gigantes y cabezudos, repa-
triados, Cremades/cor
- Chateau Margaux, vals de la 
borrachera, Gorina
- La princesa de la czarda, 
Calvo/Sánchez
- Dúo de la africana, dúo te-
nor típle, Cremades /Escolà
- La del manojo de rosas, pa-
sodoble, Gorina/Cazes.

Tarda de música amb 
fragments de sarsueles 
als Hostalets de Pierola



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Aquests dies, a Barcelona, l’ANY MIRALLES 
perpètua el llegat d’Enric Miralles, 
un apassionant geni de l’arquitectura

S i bé la pandèmia de la COVID-19 va tras-
tocar la celebració l’any passat d’un meres-
cut homenatge a l’arquitecte Enric Miralles, 

amb motiu dels 20 anys de la seva mort; aquest 
2021 definitivament, des del passat 15 d’abril i al 
llarg de tot l’any, l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, amb la col·labora-
ció de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitec-
tura (ETSAB) i el Col · legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC), s’han engrescat en l’entu-
siasta distinció a la seva obra, persona i figura, 
promoguda per la Fundació Enric Miralles, de 
la qual n’és responsable la seva segona espo-
sa, l’arquitecta milanesa Benedetta Tagliabue. 
Ella és l’ànima que vetlla per a immortalitzar 
a aquesta eminència de l’arquitectura catalana, 
i tan estreta i íntimament vinculat a la nostra 
capital anoienca, on el Cementiri Nou, creat al 
costat de la seva primera dona Carme Pinós, és 
una de les seves obres més significatives; alho-
ra que ha esdevingut la seva darrera morada.
Per aquesta iniciativa s’ha organitzat, doncs, 
un ampli programa d’exposicions i activitats 
al voltant de l’obra del cèlebre arquitecte. Al 
decurs del 2021, diversos emplaçaments de 
Barcelona, així com d’altres ciutats, acolliran 
mostres de les seves diferents facetes: arquitec-
te, dissenyador, fotògraf, artista, professor ... 
En paraules de Tagliabue: “L’ANY MIRALLES, 
d’una banda no sols està orientat a recordar la 
figura humana i professional de l’arquitecte, 
sinó també a mantenir viu l’esperit de la seva 
visionaria i empírica forma de treballar i de 
veure el món. De l’altra, a més dels professionals 
de l’arquitectura, també es vol deixar el seu llegat 
a les futures generacions i -com no- a al gran pú-
blic; i, és en aquest enfocament que s’ha dissenyat 
l’anomenat “circuit Miralles”, accessible, en defini-
tiva, per a tots interessats en l’arquitectura”.
Una de les principals exposicions és la presen-
tada al Saló del Tinell (MUHBA), a la plaça del 
Rei, des d’abril fins a juliol. Certament és la més 
arquitectònica i és la que aplega maquetes, fotos, 
plànols i dibuixos de les quatre principals obres de 
Miralles: Parc Cementiri d’Igualada (1985-1991); 

el Pavelló de Bàsquet d’Osca (1994); al Mercat de 
Santa Caterina amb la seva espectacular coberta 
de ceràmica (1997); i el Nou Parlament d’Escòcia, 
a Edimburg, (2004), un magnànim desafiament 
que Miralles no va poder veure de el tot realitzat.
Seguint el recorregut, la versió més personal de 

l’arquitecte podrà contemplar-se al Centre d’Arts 
Santa Mònica, al capdavall de la Rambla, fins al 
30 de juny. A més de fotografies de viatges (tan 
professionals com de segell privat) i projeccions, 
es mostren aquells fotomuntatges -a manera de 
quadre cubista- dels que Miralles se’n servia per a 
construir i reconstruir realitats.
A propòsit de la Barcelona Design Week, des de 
finals de maig fins a finals d’agost, serà presentada 
la seva dimensió de Miralles com a dissenyador 
industrial, al Disseny Hub a través d’una exposi-
ció molt personalitzada de peces de mobiliari de 

la seva residència familiar.
Així mateix, al Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya (COAC), se celebrarà un cicle de conferències 
amb la participació de Carme Pinós, entre d’altres. 
I en la mateixa línia, l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura (ETSAB), també participarà d’un 

homenatge a aquell Miralles professor que, en 
qualitat de docent, va contribuir a donar un 
extraordinari prestigi internacional de centre.
I, com era d’esperar, la Fundació Enric Mira-
lles, al Passatge de la Pau, número 10, també 
li ret el seu particular homenatge, amb una 
exposició que pretén mostrar com l’esperit i el 
llegat de l’arquitecte roman viu des del mateix 
estudi EMBT (els inicials d’Enric Miralles i 
Benedetta Tagliabue), convertit en un opor-
tú aparador d’arquitectura per a exhibir ma-
quetes, esbossos, collages, fotografies, cartes i 
projeccions de la seva trajectòria, fins a finals 
d’any.
Ara, vint anys sense Enric Miralles (Barce-
lona, 1954-2000) es reconeix a un arquitecte 
internacional, que va morir massa aviat, i de 
qui avui per avui cap arquitecte, a tot l’Estat 
espanyol, no ha aconseguit ocupar encara el 
seu lloc de referència. Perquè, amb el temps, 
i amb uns comptats anys en aquest món, va 
construir el que avui, amb la distància de 
dues dècades, és vol considerar com a un lle-
gat excel·lent, associat primer a Carme Pinós, 
i posteriorment a Benedetta Tagliabue, amb 
les quals va consolidar una manera de projec-
tar-se molt personal en què construir no era 

el punt i final de cap treball, era el principi, és a 
dir, un procés de transformació contínua. Això 
és, Miralles treballava amb el temps i no en con-
tra seu, amb una enorme capacitat de construir 
tot un immens univers, sobretot si és te en compte 
que a els seus treballs pòstums van ser majoritàri-
ament internacionals: l’ampliació de l’Ajuntament 
d’Utrecht, una obra que dóna veu a cada època, o 
el Parlament d’Escòcia, un recinte destinat al dià-
leg i proper a l’exterior; obres que evidencien que, 
sine die, Miralles treballava amb el temps, multi-
plicant-ho, entenent-lo, avançant-lo i assumint-lo.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Periodista.  

Núm. de Col·legiació: 20.196
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



Si esperàvem, però, 
que a partir d’ara 
la revolució de les 

criades fos un camí 
de roses, no podem 

estar més equivocats 
perquè continuarem 
veient patir a June.

Quatre temporades, des 
de 2017. Adaptació de 
la novel·la de Margaret 

Atwood. En un futur distòpic 
on s’ha implantat una dicta-
dura fonamentalista, una jove 
es veu forçada a viure com una 
concubina per donar fills al seu 
senyor. Després de l’assassinat 
del president dels Estats Units 
i la majoria de Congrés, s’ins-
taura al país un règim teocràtic 
basat en els més estrictes valors 
puritans. 
Els Estats Units d’Amèrica, des 
d’aquest moment, passen a ser 
coneguts com la República de 
Gilead. En aquesta nova soci-
etat, la major part dels valors 
moderns occidentals han que-
dat desterrats. La dona passa a 
un segon pla, sent pràcticament 
un objecte l’únic valor està en 
els seus ovaris, ja que hi ha un 
problema de fertilitat a Gilead...
Hi ha sèries que tenen molt fàcil 
fer-nos picar any a any. El cuen-
to de la criada (The Handmaid’ 
s Tale) és una d’elles. Tots els 
anys se’ns promet la gran revo-
lució de June (Elisabeth Moss) i 
tots els anys això queda lleuge-
rament a la deriva tot i que cada 
vegada està més a prop de ser 
realitat. I aquesta temporada 4, 
que acaba d’arribar a HBO, po-
dria ser l’excepció...
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Les millors Sèries

El cuento de la criada, tot sobre el futur distòpic
Arriba la quarta temporada d’una de les sèries de moda, que dibuixa una societat, en la qual la major part dels 
valors moderns occidentals han quedat desterrats. La dona passa a un segon pla, sent pràcticament un objecte.

Si esperàvem, però, que a partir 
d’ara la revolució de les criades 
fos un camí de roses, no po-
dem estar més equivocats per-
què continuarem veient patir (i 
molt) a June.
En els primers tres episodis de 
la temporada comencen gaire-
bé sense solució de continuïtat 
just on deixem a la sèrie fa dos 
anys. L’avió ha aterrat al Cana-
dà però una June malferida i el 
seu equip s’han quedat enrere, 
aconseguint refugi a la granja 
d’un vell comandant i la seva 
adolescent esposa (McKenna 
Grace).
Com us podeu imaginar, la 
tranquil·litat durarà poc, men-
tre al Canadà les coses tampoc 
semblen fàcils. Fred i Sere-
na (Joseph Fiennes i Yvonne 
Strahovsky) continuen retin-
guts, Gilead es prepara per a la 
guerra i els nens i nenes resca-
tats no semblen adaptar-se a la 

seva nova llibertat ni entenen 
per què de la nit al dia els han 
separat de les úniques famí-
lies que han conegut, cosa que 
portarà de cap a Moira (Samira 
Wiley), Luke (OT Fagbenle) i 
Emily (Alexis Bledel).
Una de les majors crítiques que 
rebien les primeres temporades 
d’El cuento de la criada era per 
la pornografia de la tortura de 
la qual abusava el guió de Bru-
ce Miller. Si bé semblava que 
aquest sadisme havia disminuït 
considerablement, la tempora-
da 4 recupera, per així dir-ho, 
la tradició.  
Hi ha, en general, unes ganes en 
aquesta temporada per reforçar 
la set de venjança. Tant per part 
de les criades pròfugues -cal 
alguna escena que recorda els 
linxaments a les ordres de Tia 
Lydia- com per part de l’apa-
rell de poder gileadià. Aquests 
nous episodis no deixen respi-
rar, tenen tensió i molta grapa.
Confessava Jason Lutes a pro-

pòsit del seu magnífic ‘Berlín’ 
que el que no sortís ni una sola 
esvàstica ni altres símbols polí-
tics fins al tram final de la seva 
obra es deu al propòsit de, tot i 
el seu context geogràfic i histò-
ric concretíssim, universalitzar 
tot el possible aquesta història 
sobre ciutadans corrents que 
veuen el món canviar davant 
els seus ulls.
Una cosa semblant passa amb 
El cuento de la criada. Margaret 
Atwood va voler ser prou breu 
a l’hora de definir aquesta dis-
tòpia fins i tot malgrat utilitzar 

elements recognoscibles. Una 
qüestió que va seguir Bruce 
Miller, mantenint certa asèpsia 
durant les primeres tempora-
des perquè no calia mostrar 
més pel món “petit” que envol-
ta June.
En aquesta temporada 4, el 
focus és cada vegada més gran i 
això es nota també en les qües-
tions estètiques. La sèrie és més 
rica en imatgeria i fins i tot en-
torns tradicionalment sobris i 
austers tenen certa capa d’enga-
lanament extra que en les tem-
porades anteriors (potser sí en 
la tercera) no tenia.
I és una cosa que crida bastant 
l’atenció, sobretot si mirem cap 
a aquests inicials episodis de 
2017. La direcció, la imatge, 
l’estètica de la sèrie en general 
gaudeix de plans més oberts i 
fins i tot lluminosos. Combi-
nant una mena de raig d’espe-
rança amb la sensació del que 
està en joc és molt més que el 
destí d’un grup de dones...

En la nova tempora-
da, la sèrie és més 
rica en imatgeria i 
fins i tot entorns 
tradicionalment 

sobris i austers tenen 
certa capa d’engala-

nament extra 



Av. Manresa, 94 · Òdena
Tel. 620378904
De dilluns a diumenge de 10h a 15.30h
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França rural
A Tous •  Un veterinària en la Borgoña

REDACCIÓ/ 

Nico és un dels pocs veterina-
ris que queden en un recòn-
dit poble del cor de la Bor-

gonya. Cada dia tracta de salvar als 
seus adorables pacients, mantenir a 
flotació la seva clínica i a la seva fa-
mília. No obstant això, cada vegada 
les oportunitats al poble són més es-
casses, i Nico està a punt de perdre a 
un dels seus grans suports: Michel, el 
seu company i mentor. 
Ara, totes les esperances estan posa-
des en Alexandra, una jove recent-
ment graduada en veterinària amb 
un talent brillant. El problema; Ale-
xandra no està disposada a quedar-se 

al seu poble natal tota la vida i molt 
menys començar la seva carrera en 
aquest lloc. Nico haurà de fer tot el 
possible per a tractar de convèncer-la.
L’òpera prima de Julie Manoukian té 
d’un esquema inicial que hem vist 
moltes vegades: una jove que es tras-
llada a l’entorn rural, on va néixer i 
del qual renega per les seves ambi-
cions professionals, trobant-se amb 
la inicial desconfiança dels oriünds. 
L’etern xoc entre el camp i la ciutat, i 
els prejudicis que es generen per tots 
dos costats. No obstant això, l’enfo-
cament davant aquesta disjuntiva es 
torna fresc i diferent en centrar-se en 
una professió poques vegades retrata-
da en la ficció, la de veterinari.

Set de sang
El racó del Cineclub •  La vampira de Barcelona

REDACCIÓ/ 

En ocasions la persona més dis-
creta és la més perillosa de to-
tes.

El guanyador d’un EMMY, Bob 
Odenkirk és Hutch Mansell, un pare 
de família que aguanta amb resigna-
ció i sense defensar-se, les patacades 
de la vida. Una nit, quan dos lladres 
entren a casa seva, Hutch decideix no 
actuar i no defensa la seva família i a 
si mateix convençut que així evitarà 
una escalada de violència. Després de 
l’atac, la seva filla adolescent Blake i 
la seva dona Becca no oculten la seva 
decepció.
Però les seqüeles de l’incident servei-
xen de detonador per a que Hutch 
peti i alliberi una ràbia acumulada 
durant anys que el portarà a recórrer 

un violent camí d’on sortiran a la llum 
secrets i habilitats secretes que ni ell 
mateix sabia que tenia. Immers en 
una espiral d’agressivitat, trets i per-
secucions, Hutch haurà de salvar la 
seva família enfrontant-se a un peri-
llós enemic i assegurant-se que en un 
futur ningú torni a subestimar-lo.
Si Bob Odenkirk tenia gairebé 50 anys 
quan va començar a treballar en el seu 
paper d’èxit Saul Goodman (Breaking 
Bad, Better Call Saul), per què no po-
dia ser, passats aquests 50, un heroi 
d’acció? Nadie és la resposta a aquesta 
pregunta, un vestit fet a la mesura de 
l’actor que no pretén ser el nou Liam 
Neeson, però sí que tenia ganes de 
donar uns quantes trompades i apro-
fundir en aquest costat rabiós i justi-
cier que li surt a tot pare de família 
quan li toquen al seu ramat.

Violència i acció al 100%
Estrena •  Nadie

GERARD FUSTÉ/ 

El dijous 20 de maig, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema 
i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cineclub presenta la producció del 
2020 La vampira de Barcelona, diri-
gida per Lluís Danés.
El film ens porta a la Barcelona de 
principi del segle XX on conviuen 
dues ciutats: una burgesa i moder-
nista i una altra sòrdida i bruta. Un 
contrast que el film reflecteix combi-
nant el blanc i negre i el color.
La desaparició de la petita Teresa 
Guitart, filla d’una família rica, com-
mociona el país. La policia té una 

sospitosa: Enriqueta Martí, cone-
guda com la Vampira del Raval. 
Mentrestant, el periodista Sebastià 
Comas s’endinsarà en el laberint de 
carrers, bordells i secrets del barri 
buscant la veritat sobre les desapari-
cions i assassinats macabres de nens 
dels quals s’acusa la Vampira.
Protagonitzada per Nora Navas i 
Roger Casamajor entre molts altres 
noms del cinema català, el film va 
guanyar el Gaudí a la Millor Pel·lí-
cula, com també a Millors Efectes 
Visuals, Millor Maquillatge i Perru-
queria, Millor Vestuari i Millor Di-
recció Artística. Al Festival de Sitges 
va guanyar el Premi del Públic.



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..

EL OLVIDO QUE SEREMOS
Espanya. Drama. De  Fernando Trueba. Amb  Javier Cá-
mara, Juan Pablo Urrego, Patricia Tamayo
El film gira entorn d’Héctor Abad Gómez, un pare de famí-
lia i professor universitari que promovia la tolerància i els 
drets humans en la violenta Medellín dels anys 70. Des de la 
perspectiva del seu fill Héctor Abad Faciolince es descriu a 
un home preocupat, no sols pel benestar dels seus fills, si no 
també dels més desfavorits. 
 

   NADIE
EEUU. Acció. D’ Ilya Naishuller. Amb  Bob Odenkirk, 
Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen
Hutch Mansell (Bob Odenkirk) és un home de família cor-
rent. Una nit uns lladres entren a la seva casa i ell renuncia a 
defensar-se i defensar a la seva família amb la finalitat d’evi-
tar complicacions. Això decep al seu fill Blake (Gage Mun-
roe) i a la seva dona Becca (Connie Nielsen) que comencen 
a distanciar-se d’ell. L’incident le reconcome per dins i fa que 
surti a la llum el seu costat més fosc.

   UNA VETERINARIA EN LA BORGOÑA
França. Comèdia  De Julie Manoukian. Amb  Clovis Corni-
llac, Noémie Schmidt, Lilou Fogli 
En el cor de la Borgonya, Nico, l’últim veterinari de la zona, 
lluita per salvar als seus pacients, la seva clínica i la seva fa-
mília. Quan Michel, el seu company i mentor, anuncia la seva 
jubilació, Nico sap que el difícil està per venir: trobar un nou 
company. Aquesta serà Alexandra, una recentment graduada 
brillant, misantropa i que no té cap desig d’enterrar-se al po-
ble de la seva infància. Aconseguirà Nico que es quedi?

NOMADLAND
Estats Units. Drama. De Chloé Zhao. Amb 
Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, 
Charlene Swankie,
Una dona, després de perdre-ho tot durant la recessió, s’em-
barca en un viatge cap a l’Oest americà vivint com una nò-
mada en una caravana. Després del col·lapse econòmic que 
va afectar també la seva ciutat en la zona rural de Nevada, 
Fern presa la seva camioneta i es posa en camí per a explo-
rar una vida fora de la societat convencional com a nòmada 
moderna.

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

   ESTE CUERPO ME SIENTA DE MUERTE
EEUU. Terror. De Christopher Landon. Amb  Vince 
Vaughn, Kathryn Newton, Alan Ruck, Uriah Shelton, 
Després d’intercanviar el seu cos amb un assassí en sèrie 
(Vince Vaughn), una jove estudiant (Kathryn Newton) des-
cobreix que té menys de 24 hores abans que el canvi sigui 
permanent. Del director de “Feliç dia de la teva mort”

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

EL OLVIDO QUE SEREMOS 
Ds: 17:00
Dg: 19:30
Dc: 19:30

NADIE 
Dv: 19:30
Ds: 19:45
Dg: 17:00

LA VAMPIRA DE BARCELONA 
(Cineclub) 
Dj: 20:00

1/EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL 
RETORNO DEL REY
Dv A Dll Dc i Dj: 18:10
1/1/EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL 
RETORNO DEL REY (VOSE)
Dt: 18:10
1/EARWING Y LA BRUJA
Ds i Dg: 16:20

2/NADIE 
Dv: 17:00/19:00/21:00
Ds a Dj: 19:00/21:00
2/TOM Y JERRY 
Ds a Dj: 16:45

4/ TIBURON BLANCO
Dv:  18:40/20:45
Ds i Dg:  16:35/18:45
Dll a Dj:  18:40
4/ NOMADLAND
Dll Dc i Dj:  20:45
4/ NOMADLAND (VOSE)
Dt:  20:45
4/ MORTAL KOMBAT
Ds i Dg:  20:45

5/ESTE CUERPO ME SIENTA DE 
MUERTE
Dv Dll Dc i Dj: 17:30/19:45
Ds i Dg: 16:10/18:15/20:20
Dt: 17:30
5/ESTE CUERPO ME SIENTA DE 
MUERTE (VOSE)
Dt: 19:45

6/BARBIE Y CHELSEA, EL CUM-
PLEAÑOS PERDIDO 
Dv a Dj: 17:00/18:30
6/AQUELLOS QUE DESEAN MI 
MUERTE
Dv a Dj: 20:00

7/CHAOS WALKING 
Dv Dlla Dj: 17:10
7/GUARDIANES DE LA NOCHE 
(VOSE)
Dv Dc i Dj: 19:30
Ds i Dg: 18:20
7/GUARDIANES DE LA NOCHE 
(CAT)
Dll i Dt: 19:30
7/NOMADLAND
Ds i Dg: 20:40

8/GODZILLA VS KONG 
Dv Dll a Dj: 18:15
Ds i Dg: 18:00
8/UNA JOVEN PROMETEDORA 
Dv Dll a Dj: 20:35
Ds i Dg: 20:30
8/UPSSS! ¿AHORA DONDE ESTA 
NOE?
Ds i Dg: 16:05

UNA VETERINARIA EN LA 
BORGOÑA
Ds: 17:30
Dg: 19:05
DE GAULLE
Dg: 17:30

Gràcies per con�ar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments*Per la compra d’una crema de les 
línies SLIM DRONE, BODY SCULPT 

O BODY SCULPT DESTOCK
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

Set de sang



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Artístic combat entre un de fort i un d’armat que té lloc en algunes 
places / 2. Es fa quasi odiosa, de tan desvagada. Aneu amb avió cap a l’oest / 3. Abracen la 
Xènia. Fer fora, allunyar, els bandits. Esclaten a riure / 4. Es va fer cantant quan va acabar 
amb la neurastènia. Aquesta no s’ha fet re, és feta a l’antiga / 5. Fet saltar enlaire d’alegria 
col·lectiva. Aquest vaixell també va cap a l’oest / 6. Un i gràcies. Home de geni?: no, és que 
no té fissures. Cinc-cents i més gràcies / 7. Àrab descendent d’Agar. Va vaticinar el caos de 
Colera / 8. No fan llits ans sòls. Prou mesquins per posar fi als vodevils / 9. Tota l’andalusa 
castissa. Demanada per escrit / 10. Aquests, més que sortir de l’armari, ara hi tornen. La 
Dèlia disfressada de noi també a l’antiga / 11. Marges de benefici. Sembla que caigui de 
dalt, aquesta aleta. Les ribonucleiques / 12. Que no porta cua. Repassi una mica en Quítero 
per dissimular-lo / 13. Lligui la corretja al cap de la bèstia. Bessones del cacic.

VERTICALS: 1. Com l’alcoholèmia però molt més tòxica. Hi ha marits que triguen anys a 
trobar-ne / 2. Escurça el pes i allarga el preu. El component menys sangonós de l’hemoglo-
bina / 3. Ai, el cor d’en Quim! Subministrar-se la dosi de Ventolín. Al centre de Cuba / 4. 
Al carrer es diu assalt i a l’autopista peatge. L’Eric marejat a l’interior dels Micres / 5. Mala 
saó. De la substància que provoca el vòmit (amb ètica, això sí). Mor en estranyes circums-
tàncies / 6. Condueixo els assumptes com un argentí. No tothom se’n surt, d’un espant així 
/ 7. A la punta de la llengua. Petits rèptils que ni per jugar a rugbi serveixen. Símptomes de 
dermatosi / 8. Cobrador de l’impost pel programa d’en Jesús. La tieta disfressada de monjo 
/ 9. Éreu dins l’ascensor. Comestible com la navalla però més bufó / 10. Al cor de tot fill. 
Assassí que ningú ha pogut jutjar mai. Limiten el quec / 11. La reina de les artèries. Bub, 
bub, per exemple / 12. Segons com dinaves posaves en evidència els aliments. Que injust, 
decapitar el cínic!

passatemps
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Troba les 7 diferències

T A U R O M A Q U I A   

O C I O S A   U E L O V 

X A   B A N D I R   R I 
E N I A   E R N E S T A 

M A N T E J A T   U A N 

I   H O M O G E N I I 

A G A R E   O R A C L E 

  L L I T E N   V I L S 

T O A   I N S T A D A   
 A B R I C S   E L A D I 
 B I   C A U D A L   R N 
 A N U R   R E T O Q U I 
 C A B E S T R I   C C C 

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

1                        
2                        
3                       
4                         
5                       
6                      

7                       
8                      

9                      
10                        
11                       
12                         
13                       



Racons de l’Anoia Espai patrocinat per

UNA PASSEJADA PEL NUCLI ANTIC

El municipi de Copons

El municipi de Copons 
està situat entre la Con-
ca d’Òdena i l’altiplà 

calafí i ocupa una extensió de 
21,53 km2. El cens del 2020 
comptava 321 habitants.
La vila neix al voltant del cas-
tell del mateix prop del camí 
de Calaf a Igualada. D’aquest 
castell en tenim ja constància 
al segle XI. A partir del segle 
XIII el castell i la vila passen a 
mans de Joan de Copons i sa-
bem que va ser enderrocat l’any 
1620 per ordre del virrei de 
Catalunya. Durant la prime-
ra guerra Carlina hom atribuí 
nombroses accions al capitost 

carlí Manuel Ibañez, anomenat 
el Llarg de Copons, com l’assalt 
al monestir de Poblet i parcial 
de la vila de Copons el 1839. 
Des del inicis Copons es carac-
teritzà pel seu gran nombre de 
molins, que primer foren fa-
riners i després es convertiren 
en drapers i ja al segle XIX en 
molins de llana. Una altra de 
les activitats econòmiques era 
el comerç. El segle XVIII fou 
per a Copons una llarga època 
de prosperitat per la inversió 
de les rendes obtingudes per 
negociants i comerciants copo-
nencs. Aquests comerciants 
eren essencialment traginers, 

els quals, per mitjà del trans-
port de carros amb cavalleries, 
feien arribar les manufactures 
papereres, tèxtils i adoberes 
d’Igualada i de la seva comarca, 
i fins i tot d’altres pobles de la 
regió de Barcelona, als mercats 
de Castella i altres indrets, com 
ara als ports de la Corunya i de 
Tarragona per a l’exportació de 
mercaderies a les Amèriques.
L’expansió urbana més notable 
de Copons fou la realitzada 
durant el segle XVIII, com ho 
acrediten el seguit de cases dis-
tingides amb dovelles blasona-
des i amb grans caires i bran-
cals de pedra picada.

El poble de Copons mereix una visita global, una passejada pels seus carrerons i places pels 
d’edificis de notable interès.
Plaça Ramon Godó (plaça Major): És una de les més interessants de la comarca. Es forma 
a partir de l’expansió urbanística dels segles XVII i XVIII. La meitat de la plaça és porticada 
de manera irregular i d’aquesta part cal destacar-ne Cal Solé (1774), un dels més antics i més 
ben conservats. De la part no porticada es pot esmentar cal Todó, un gran casal amb unes 
característiques molt singulars.
Carrer del Raval: en aquest carrer hi troben Ca la Condesa, una mansió noble que pertany 
a la comtessa de la Cambra. La casa conserva unes galeries de cara al sol per a l’aprofitament 
de la seva escalfor.
Carrer de Sant Magí: aquest és un dels carrers que millor con-
serva l’entorn i té molts edifici destacables.
Carrer d’Àngel Guimerà: d’aquest carrer un dels edificis més 
interessants és Cal Segura, a la planta baixa del qual podem 
observar uns arcs apuntats  i a la dovella de l’entrada la data de 
1602 i l’escut de la família. Al balcó del primer pis hi ha uns 
dracs alats de forja.
Carrer de Vilanova: molts dels edificis que hi ha en aquest 
carrer tenen un notable interès, i en moltes de les dovelles de 
les portalades podem observar la data de la construcció, entre 
el 1700 i el 1800. La tipologia de la majoria d’aquestes cases 
seria: cases de dos pisos d’alçada amb golfes, bastides de pedra 
i argamassa amb grans dovelles de pedra, grans balconades i 
barbacanes típiques de les construccions catalanes de l’època.

Emplaçament: Nucli antic de Copons

Església romànica d’una sola nau capçada a llevant per 
un absis semicircular. La nau està coberta per una volta 
de canó amb llunetes dividida en quatre trams separats 
per arcs faixons de mig punt, que es recolzen als murs 
laterals. L’absis original, que està cobert per una volta de 
quart d’esfera de pedra, es troba separat de la nau mitjan-
çant un envà que fa de suport al retaule de Sant Pere, que 
actualment presideix l’altar major. La façana principal, 
orientada a migdia, presenta un portal d’accés d’arc de 
mig punt bastit amb grans dovelles de pedra .

Emplaçament: Al nord-est del nucli urbà de Copons, al 
nucli de Sant Pere de Copons o Comalats

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 Copons

SANT PERE DE COMALATS

Ajuntament 
de Copons
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Maig
14: Maties; Gemma Galgani; Pasqual I, papa.

15: Isidre; Torquat; Joana de Lestonnac. 
16: Honorat; Joan Nepomucè; Simó Stock; santa Margarida .

17: Pasqual Bailon;  Restituta.  
18: Sant Joan I, papa; Pròsper; Fèlix de Cantalici.

19: Pere Celestí; Ciríaca. 
20: Bernardí de Siena;  Boi; Hilari i Silvi; Basilissa 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Maria Aragay Bofarull
Vídua de Josep Prat Ribes

Ens deixà el passat dijous  dia 6 de maig a l'edat de 72 anys.

A.C.S.

Els teus estimats: fills, Marta, Josep i Mireia; fills polítics, Marc, Titi i Isi; 
néts, Ferran, Marcel i Asha; cosins i demés familiars volem agrair les 

mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat 
divendres dia 7 de maig a l'oratori de Funerària Anoia.

Igualada, maig de 2021Funerària Anoia, S.L.

En record de:

Igualada, 10 de mayo de 2021

Dr. José Luis Teixidó Pabón
(1939-2021)

 Ex-Médico Residente Clínica Barraquer

Candelaria Murillo Michel, esposa; Iván y Silvia, hijos; Maeva, nieta; 
Raúl Teixidó Pabón, hermano; Dr. Luis Miguel Teixidó Michel, sobrino; comparten 

el sentimiento unánime de comunicar su deceso, acaecido el día 7 del presente mes.

Especialista oftalmólogo, el Dr. Teixidó, desempeñó sus funciones 
durante varias décadas en nuestra ciudad, haciéndose digno del aprecio y la 

consideración de cuantos le conocieron: colegas, amigos y pacientes, 
merced a la modestia y sencillez que distinguían su persona.

La familia Teixidó-Murillo manifiesta, al mismo tiempo, su agradecimiento al personal 
sanitario de la 3ª planta del Hospital Universitario de Igualada, por su profesionalidad y 

dedicación puestos al servicio de José Luis, durante el tiempo de su internamiento.

Jorba, 15 maig del 2021

Robert Pipó Rossell

Fa nou anys que ens vas deixar
 a causa d'un càncer.

La teva família et recorda i t'enyora

En el prefaci d’un lli-
bre que estic llegint, 
Dominio. Una nueva 

historia del cristianismo, de 
Tom Holland, hi figura l’ex-
pressió «la marea oceànica 
de Crist», que l’autor manlle-
va d’un escriptor cristià del 
segle II, per a expressar la 
finalitat del seu estudi: resse-
guir el curs de la fe en Crist 
al llarg dels segles. Amb ori-
ginalitat i força s’hi recorre 
el fil del pensament i l’acció 
dels cristians, els quals, sen-
se ni adonar-se’n, fan pre-
sent la revolució que, passats 
quasi dos mil anys, continua 
fent el seu camí. Reflexiona 
aquest autor: «Les que es re-

corden són les revolucions 
incompletes; el destí de les 
que triomfen és convertir-se 
en normalitat.»
Som en temps de Pasqua, 
en què celebrem la novetat 
sempre nova de la resurrec-
ció del Senyor. Sabem que ell 
és viu enmig nostre. Sabem 
que la força de la seva resur-
recció es vessa en nosaltres 
de manera suau i profunda, 
constant i fidel. Ho sabem i 

ho plasmem en la norma-
litat de la vida quotidiana. 
Si mirem la nostra història, 
com a poble i com a Església, 
constatem com la fe cristia-
na, malgrat les tribulacions 
i dificultats, es manté vigent 
entre nosaltres. Hi ha una 
presència de Crist que, com 
un fil d’or, uneix les genera-
cions i els segles.
La normalitat de la fe cris-
tiana fa possible que aques-
ta, com una pluja suau, vagi 
amarant tots els aspectes de 
la nostra existència: perso-
nal, familiar, social, laboral, 
polític i econòmic. No hi 
ha res del que és humà que 
Crist no ho empleni amb la 

seva gràcia amorosa. Des 
d’aquesta normalitat de vida 
en el Senyor brollen realitats 
que van formant, al llarg del 
temps i en tot el món, la ma-
rea oceànica de Crist.
És bo de fer present en el 
nostre record i admiració 
l’exemple amagat als ulls de 
la societat d’aquelles perso-
nes que, portades misterio-
sament per la gràcia de Déu, 
han fet possible aquest ma-
rea oceànica que fa present 
Crist en el món: els espo-
sos que han lluitat per esti-
mar-se del tot; els pares i ma-
res que s’han sacrificant pel 
bé dels seus fills; les persones 
que han perdonat de cor; els 

qui s’han donat pel bé dels 
altres i aquells que han es-
tat una mà amiga per a qui 
sofreix; els qui han defensat 
la dignitat de la vida huma-
na i la llibertat de la persona; 
tots aquells que, encara que 
la seva tomba no sigui visi-
tada per ningú, seran els qui 
sentiran de llavis de Jesús: 
Veniu, beneïts del meu Pare, 
rebeu en herència el Regne 
preparat per a vosaltres des 
de la creació del món (Mt 
25,34).

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

«La marea oceànica de Crist» 

Hi ha una presència de 
Crist que, com un fil 

d’or, uneix les genera-
cions i els segles
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          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Sopars totes les nits 
de 20.30 a 22.45 h

I dinars dissabtes 
i diumenges 

de 13.30 a 17.00 h

Entregues a domicili 
totes les nits si es

 fa la comanda 
abans de les 19.00h

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

G
U
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E
S
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U

R
A

N
T

S

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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

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

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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



              

54 |  SALUT Divendres, 14 de maig de 2021

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 14: 
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DISSABTE 15:  
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 16:  
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 17:
ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMARTS 18:  
SECANELL

Òdena, 84

DIMECRES 19:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 20:  
BAUSILI
Born, 23
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Durant l’últim 
any, la nostra 
població s’ha 

vist abocada a una pan-
dèmia mundial,  gene-
rant  problemes com 
estats de depressió, an-
sietat i estrès en la nos-
tra rutina diària.

Aquest estrès generat 
per la “coronafòbia” ha 
fet augmentar exponen-
cialment els casos de 
bruxisme al nostre país.

El bruxisme, col·loquial-
ment conegut com  “apre-
tar o rascar les dents” pot 
afectar tant a adults com a 
infants i encara que sol ser 
nocturn, també pot donar-se 
durant el dia.
Es tracta d’una disfunció de 
l’articulació temporoman-
dibular. Aquesta articulació 
està relacionada amb la ma-
nera de tancar les dents i amb 
el sistema neuromuscular 
permetent accions com la de 
mastegar, deglutir i parlar. 

Aquest trastorn es carac-
teritza per l’alteració dels 
músculs mandibulars i de 
les estructures adjacents. 
L’estrès és la principal cau-
sa però cal tenir en compte 

altres patologies com la ma-
loclusió, una asimetria es-
quelètica, artritis o trastorn 
degeneratiu e inflamatori de 
les articulacions temporo-
mandibulars.
Igualment, els canvis en la 
rutina habitual com el fo-
ment del teletreball pot ge-
nerar postures inadequades 
que acaben afectant aquesta 
articulació i ocasionar bru-
xisme.

Per esbrinar l’origen i el 
grau de gravetat es reco-
mana anar a l’odontò-
leg davant de qualsevol 
d’aquests símptomes:

▶Mals de cap i de coll.

▶Molèsties en els músculs 
de la cara

▶Desgast dental i sensibili-
tat generalitzada.

▶Sorolls davant la oïda al 
obrir i tancar la boca acom-
panyats amb o sense dolor.
 
El tractament més comú per 
abordar el bruxisme és l’ús 
de la fèrula de descàrrega 
per dormir, amb l’objectiu de 
col·locar l’articulació en una 
correcta posició, relaxant 
així mateix la musculatura 
d’una manera progressiva. 

Al mateix temps, es dismi-
nueix la tendència apretar 
les dents e impedir que es 
desgastin.

La visita al fisioterapeuta 
per disminuir les contractu-
res de la musculatura cranial 
i cervical, els analgèsics i an-
tiinflamatoris en moments 
puntuals també ajuden a 
disminuir les molèsties típi-
ques d’aquesta patologia.

Així mateix, realitzar exer-
cicis de correcció postural, 
seguir una hàbits alimenta-
ris i practicar activitat física 
amb freqüència, ajudaran a 
reduir l’estrès i evitar el bru-
xisme.

L’estrès i el bruxisme
Dra. Eva Marcè. i Dra. Mariona Sagarra.

CENTRE DENTAL MARCÈ I SAGARRA. 



Ma Àngels Nadal i Torres
Responsable de gestió i administració
de l’Associació Grup d’Ajuda

Crispació, controvèrsia i lluita de protagonismes. Picabaralles pel projecte del Parc Catalunya, el lloc d’esbarjo on l’Ajuntament igualadí 
vol construir - per “durar una desena d’anys”  un bar de vins i tapes i uns “lavabos públics”. Per l’ús de la Cotonera, el nonat World Trade 
Center, l’habitatge, el mercat... Pugnes de poder, potser pensant ja en les properes eleccions. Es fan insinuacions per la gestió dels diners 
públics. Pels favors en les explotacions de la iniciativa privada, o per les factures pendents de governs passats. Uns diuen que es “defensen” 
els afectats pels “desplaçaments” de l’oci dels llocs tradicionals. Altres que es “traeixen” els que tant han patit i aguantat per la covid. Es 
“filtren” notícies, com la del nom menorquí, “Idó”. Es propaguen tafaneries de les activitats de la propietat “d’Es Moss”, del bar “l’Oficina” i 
del “Cafè de la Plaça”, en l’entorn de la plaça de l’Ajuntament i dels clients que els sovintegen. La lluita política o envaeix tot. Uns hi veuen 
el joc del Monopoli i la corrupció. Altres les incapacitats, els amics o l’empenta empresarial. Massa soroll i polèmiques, quan es necessitaria 
aprofundir en uns horitzons concrets i clars que ens retornessin la il·lusió.

“La feina no només ajuda econòmicament, 
també dignifica les persones”

  Pia Prat Jorba @Pia Prat

Divendres, 14 de maig de 2021

Espai patrocinat per:

Què és ’Associació Solidària “Grup d’Ajuda” ? 

Es va fundar l’any 1999 degut al increment de 
persones que anaven al convent a demanar ali-
ments i ajuda. El Pare guardià d’aleshores i el 

meu marit, Josep Miserachs, varen creure oportú de crear 
un grup d’ajuda  a fi de poder atendre millor i revisar-ho 
correctament. Fa 22 anys que s’iniciava un servei destinat a 
desaparèixer, però malauradament no ha estat així, tal com 
s’esperava.

Derivat de la crisi de l’any 2008, vàrem tenir un increment 
molt nombrós de gent i famílies molt necessitades que ens 
demanaven ajuda. Aquells 8 anys, varen ser extremadament 
durs i molt difícils. La situació era molt crítica.

A partir del 2018 es va notar una baixada considerable en 
nombre d’ajudes i això ens va fer pensar que la situació labo-
ral millorava i era esperançador. 

Arribada la pandèmia de 2020 hem tornat a una situació 
molt crítica. Moltes famílies han quedat sense feina i cap re-
curs econòmic. Actualment ajudem a més de 200 famílies 
cada mes.

Quines ajudes oferiu a la gent? 

Cada primer dimarts de cada mes repartim productes bàsics 
i de primer necessitat com són: oli, llet, llegums, arròs, pa-
tates, farina, llaunes de tomàquet, conserves, ous, peix con-
gelat, carn congelada i productes d’higiene. També oferim 
roba de segona mà.  Un servei molt important que podem 
oferir és l’assessorament jurídic per part dels professionals.

Estar en un espai de frares mendicants, com us ha afectat? 

Ens és molt favorable. A Igualada tothom sap que els Frares 
mendicaven per ajudar els qui més ho necessitaven i així ho 
seguirem fent el Grup d’Ajuda.

D’on traieu els recursos per ajudar els necessitats? 

De donatius, siguin en format monetari o en espècies, 
que regularment rebem de famílies i  empreses compro-
meses amb el nostre projecte.

Teniu conveni amb algun supermercat o botiga de la 
comarca que us el faci arribar més econòmic o com a 
donació? 

Sí. El subministrament el realitzem a través d’empreses 
amigues i igualadines. Tots elles col·laboren en el nostre 
Grup d’Ajuda i ens ajusten els preus de compra. Estem 
molt agraïts.

En què es diferencia la vostra feina del Banc d’Ali-
ments de la Creu Roja i de les accions de Càritas?

Cada entitat dona el millor servei i suport que pot, dins 
les seves possibilitats. Cal recordar que nosaltres som un 
grup reduït de gent, però el que el fa gran són les perso-
nes i els col·laboradors.

Quanta gent forma part del grup de voluntaris? 

Actualment som 9 voluntaris.

Com et pots fer voluntari. Quins requisits demaneu? 
Com es pot col·laborar?

Per ser voluntari el que cal és tenir respecte als altres i 
esperit de servei.  Qualsevol persona interessada en col-
laborar, ens pot enviar un correu electrònic a l’adreça  
grupajuda@gmail.com i ens hi posarem en contacte.

Ma. Àngels Nadal, tu n’ets la presidenta, per què, com 
vas accedir al càrrec?

Jo no sóc la presidenta, el president ho era el meu marit. 
Jo sempre he col·laborat i ja fa anys em varen demanar 
ser la responsable de gestió i administració

Creus que aquest increment del nombre de desfavorits es 
pot corregir amb les mesures socials que implementen les 
entitats econòmiques i polítiques?

Ho veig molt difícil. Jo vull creure que les entitats locals po-
sen esforços i recursos per millorar la situació actual. Una al-
tra cosa és a nivell estatal. Quan fa pocs dies ens assabentem 
que l’estat ha destinat una despesa de 4.000 milions d’euros 
per l’adquisició d’un submarí i 1.200 milions per la compra 
de material bèl·lic (tancs), ens fa pensar que no són conscients 
de la situació precària i de pobresa en què vivim.  Actualment 
hi ha moltes famílies, col·lectius i concretament pensionistes, 
que viuen en el llindar de la  pobresa.  Tot plegat costa d’enten-
dre quan parlen de polítiques socials.

Amb la teva experiència de les realitats que viviu, quin 
consell donaries per intentar resoldre els problemes que 
pateix tanta gent?

Només n’hi ha una de solució que pot resoldre la pobresa: 
generar llocs de treball. La feina no només ajuda econòmica-
ment, també dignifica les persones.

Peralba, 
al servei del professional

Climatització
Aigua 
Electricitat
Bany
Electrodomèstics

www.peralba.com
Tel. 93 805 49 95

C. Alemanya, 33
Pol. Ind. Les Comes

08700 IGUALADA

més de 40 anys 
al teu servei.

Els Franciscans sempre han estat molt atents a la pobresa i l’ajut als desvalguts. L’any 1589, amb motiu de la pandèmia 
que va assolar a la nostra ciutat, la pesta, els Frares Caputxins vingueren a Igualada per tenir cura dels malalts 
infectats i de la pobresa que això suposava. A partir d’aleshores s’establiren a la ciutat i sempre han sigut un referent 
d’acollida per tothom, però sempre prioritzant els més necessitats i malalts.


